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HOK-Elanto
mukana maailman
suurimmassa
kynttiläillallisessa
Earth Hour järjestettiin Suomessa teemalla
maailman suurin kynttiläillallinen, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua ruuan
ilmastovaikutuksista. Yksi merkittävimmistä
arkipäivän ilmastoteoista on valita lautaselle
yhä useammin kasviksia ja kestävästi pyydettyä kalaa. Perinteiseen tapaan osallistuimme
tapahtumaan ja Helsingin Esplanadilla sijaitseva ravintola Kappeli sammutti ulkovalonsa
19.3. klo 20.30 tunnin ajaksi. Lisäksi HOKElannon ruokaravintolat tarjosivat päivän
ajan kaksi kasvisruoka-annosta yhden hinnalla. Näillä toimilla halusimme osaltamme
muistuttaa ympäristömme tilasta ja ilmastokriisistä sekä jokaisen mahdollisuudesta
vaikuttaa valinnoillaan kehityksen suuntaan.

Tiesitkö, että?
Kuluvana vuonna otamme ison askeleen
kohti uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Arviomme mukaan noin puolet vuonna
2016 käyttämästämme sähköstä tuotetaan
tuulivoimalla.

Energiatehokuutta parantavilla toimenpiteillä HOK-Elanto on pienentänyt merkittävästi toiminnastaan aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja tavoitteenamme on tehostaa
energiankulutustamme ennätykselliset 30 %
vuoteen 2020 mennessä. Vuoden loppuun
mennessä toteuma oli 23 %, joten olemme
tavoitteeseen nähden hyvässä vauhdissa.
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Kuva: EkoRentin palvelupiste Prisma Viikissä.

Sähköauton käyttöpalvelu Viikin Prismaan
Ladattavien ajoneuvojen määrä Suomessa on tällä hetkellä noin 1500, joista täyssähköautoja on noin 40 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla on jo jonkin aikaa ollut tarjolla
sähköautojen käyttöpalvelu EkoRent, jonka palvelupiste
eli käytännössä latauspiste rantautui Prisma Viikkiin
16.11.2015. EkoRentin palvelu toimii siten, että asiakas
vuokraa auton älypuhelinsovelluksella, kävelee palvelupisteelle, irrottaa auton laturista ja lähtee liikkeelle. Auto
palautetaan käytön jälkeen palvelupisteelle, kiinnitetään

HOK-Elannon ABC – toimipaikkojen
latauspisteet vaihtuivat ja muuttuivat
maksullisiksi
HOK-Elanto on tukenut sähköautoilua jo vuodesta
2012, jolloin otettiin käyttöön Nihtisillan ABC:n pikalatauspiste. Tarjoamalla latausmahdollisuutta sähköauton käyttäjille tuemme samalla päästöttömämmän
liikenteen kehitystä toimialueellamme. Sähköautojen
latauspisteiden käyttö on kasvanut niin paljon, että
tuli aika siirtyä yhdenmukaiseen toimintaan kaikilla
ABC-asemilla. Marraskuussa 2015 asennettiin neljälle
ABC-asemalle uudet latauslaitteet ja samalla lataus
muuttui niissä maksulliseksi. Hinnoittelu on niissä
aikaperusteinen ja AC latauksen hinta on 0,10€/min ja
DC latauksen hinta on 0,20€/min. Uusissa laitteissa
asiakkaalle tarjotaan kolme eri vaihtoehtoa sähkö-

latauspistoke laturiin ja vuokraus päätetään sovelluksella.
Asiakas maksaa siten vain auton käytöstä.
Palvelu täyttää satunnaisesti autoa tarvitsevan liikkumisen tarpeen. EkoRent palkittiin viime vuoden lopulla
Lahdessa pidetyssä cleantech-alan kasvuyritystapahtumassa
”Consumer Cleantech”
sarjan ensimmäisellä
palkinnolla.

Tiesitkö, että?
HOK-Elannossa viimeisen kuuden vuoden
aikana olemme vähentäneet energiankulutusta ennätykselliset 23 %, joka tarkoitti,
että vuonna 2015 säästimme energiakustannuksissa 4.3 miljoonaa euroa.

auton lataamiseksi, joka mahdollistaa
erityyppisten sähköautojen lataamisen.

HOK-Elannon neljä kertaa vuodessa ilmestyvän ympäristökatsauksen tavoitteena on tuoda esiin niitä toimia, joilla vaikutamme
yhteisen ympäristömme hyväksi. Tämän katsauksen sisällöstä vastaa laatu- ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäki.

