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Energiatehokasta
toimintaa
HOK-Elannossa ympäristövastuu perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Tavoitteet on
asetettu korkealle ja ne ovat alan tavoitteisiin
nähden kunnianhimoisia. Monissa energiatehokkuutta kehittävissä ratkaisuissa on ympäristöhyötyjen lisäksi saavutettavissa merkittäviä
taloudellisiakin säästöjä. Esimerkiksi kumulatiivinen säästö kaikista HOK-Elannossa vuosina
2009–2015 toteutetuista energiatehokkuutta
parantavista toimista on 17 milj. €.
HOK-Elanto on osana S-ryhmää
sitoutunut energiatehokkuussopimukseen, joka on osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä.
Sopimus perustuu kansainvälisiin sitoumuksiin ja kansalliseen
energia- ja ilmastostrategiaan.
Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meillä jatkuu eikä vähiten
siitä syystä, että asetimme itsellemme vuonna 2014 ainutlaatuisen tiukan haasteen. Tavoitteena
on tehostaa energiankäyttöä 30
% (61 304 MWh) vuoteen 2020

mennessä vuoden 2009 energiamäärään verrattuna. Vuoden 2015 loppuun mennessä olimme
saavuttaneet 23% säästötavoitteistamme, joka
tarkoittaa 49 706 MWh. Tuo määrä vastaa noin
2 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista
sähkönkulutusta.

HOK-Elannon energiatehokkuuden tavoitteet ja kehitys

Uusiutuvan energian
käyttö lisääntyy
S-ryhmän ja siten myös HOK-Elannon sähkön
hankinnasta vastaa S-Voima Oy. TuuliWatti Oy
on vuonna 2009 perustettu teollisen tuulivoiman osakkuusyritys, jonka energiayhtiö St1
Nordic Oy ja S-ryhmän S-Voima Oy omistavat
tasaosuuksin. TuuliWatti Oy:llä oli vuoden 2015
lopussa 84 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja
HOK-Elannon käyttämästä sähköstä oli vuonna
2015 tuulivoimalla tuotettua 36,4 %.
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Kätevästi kaupungille
Alepa Fillarilla
Kaupunkipyörät ilmestyivät Helsingin katu
kuvaan ”Alepa fillareina” vapun jälkeen.
Kaupunkilaisten sekä matkailijoiden elämää
helpottavat kulkuneuvot tulivat osaksi julkisen
liikenteen verkostoa. 500 pyörän fillariarmeijaa ja 50 kaupunkipyöräasemaa hallinnoivat
Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja
Helsingin seudun liikenne HSL. HOK-Elannon
Alepa-ketju on kaupunkipyörien pääyhteistyökumppani ja tukee järjestelmän toteuttamista.
Alepa -ketjun tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikkumaan ja kantamaan vastuuta ympäristöstä.
Kaupunkipyörä on yhteiskäyttöpyörä, jonka jokainen Helsingin kantakaupungissa
liikkuva voi lunastaa käyttöönsä. Valittuun
kausimaksuun (päivä, viikko tai koko kausi)
sisältyy jokaisella pyörän käyttökerralla puolen tunnin käyttöaika. Lisämaksusta pyörää voi
yhdellä kerralla käyttää pidempään, kuitenkin
enintään viisi tuntia. Käytön jälkeen pyörä
palautetaan pyöräasemalle.

Ledit S-market Mäntsälään
S-market Mäntsälä koki huhtikuussa 2016 uuden valaistumisen, kun
koko myymälän valaistus korvattiin led-valoilla. Karkeasti noin
10–20 % valaistukseen käytettävistä kustannuksista koostuu hankintakuluista, kun vastaavasti 80–90 % kustannuksista kertyy valaisimen
käyttöiän aikana sen käytöstä, huollosta ja energiakustannuksista.
S-markettiin vaihdetut valaisimet auttavat säästämään energiaa, rahaa ja
ympäristöä. Toteutetulla ratkaisulla on myös positiivisia kaupallisia vaikutusia.
Nyt valaistus kohdennetaan tuotteisiin ja tuotteiden erotettavuus paranee.
Tällä uusitulla valaistusratkaisulla arvioidaan saavutettavan vuositasolla 15 000 € säästö.

Tiesitkö, että?
S-ryhmän vuosikatsaus on julkaistu

S-ryhmän vuosikatsaukseen on
koottu ajankohtaista tietoa
S-ryhmän liiketoiminnoista ja
vastuullisuudesta vuodelta 2015
ja se on luettavissa osoitteessa
http://vuosikatsaus.s-ryhma.fi/fi

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.

