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Laattapiste on kumppanisi vähähiilisessä rakentamisessa



Hiilineutraali 
Laattapiste 2025

2025 Tavoitteemme on olla hiilineutraali 
yritys vuoteen 2025 mennessä.

2008 Uudistimme ympäristöohjelmamme ja 
kierrätysjärjestelmämme.

13 Olemme kehittäneet ekologisempia 
toimintatapojamme yli 13 vuotta.

2035 Tavoitteena hiilineutraali Suomi ja 
rakennettu ympäristö.
Tavoitteemme on tuoda markkinoille 
entistä vähähiilisisempiä tuotteita.



Kohti hiilineutraaliutta

• Vähennämme systemaattisesti 
toiminnastamme aiheutuvaa 
ympäristökuormitusta. 

• Olemme mukana Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmässä.

• Olemme Green Building Council Finland 
ry:n jäsen ja mukana Rakentaminen-
toimikunnassa edistämässä vähähiilistä 
rakentamista.

https://ekokompassi.fi/


Energia

• Kaikki käyttämämme sähkö on 
CO2-nollapäästöistä.

• Lämmityksemme tuotetaan 
CO2-nollapäästöisellä kaukolämmöllä.

• Omat aurinkovoimalamme

• Vantaa n. 64 000 kWh / vuosi

• Turku n. 58 800 kWh / vuosi

• Vaasa tulossa 2022



Kierrätys

96,84 % On jätteiden hyödyntämisasteemme*

71,20 % Jätteistä päätyy uusiokäyttöön, 
jonka mahdollistaa oma jätteen-
käsittely ja -lajitteluprosessimme

25,60 % Päätyy energiantuotantoon

*EU:n asettama tavoite yritysten jätteiden 
hyödyntämisasteelle on 2025: 55% ja 2035: 65%.



Liikenne

• Kotimaan kuljetuksemme ovat CO2-
nollapäästöisiä. Tämä on vaatimuksena 
kaikille käyttämillemme kuljetusyhtiöille. 

• Työsuhdeautoksi on valittavissa sähkö- tai 
hybridiajoneuvo. Vain poikkeusperusteluin 
polttomoottori (hiilidioksidipäästöt <130 g / 
100 km)



Tuotteet

• Esimerkki ekologisesta tekstiililaatasta Heuga 727.
• Todistus LPC P21 -laattasarjan valmistuksesta 

aiheutuneen hiilijalanjäljen kompensaatiosta.

• Ekologisuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä 
tuotevalikoiman kehityksessä

• Tavoitteenamme on tuoda markkinoille 
mahdollisimman ekologisia tuotteita

• Mahdollisimman pieni tuotteen 
hiilijalanjälki EPD-ympäristöselosteen 
mukaisesti

• Kierrätysmateriaalien käyttö
• Pitkä elinkaari
• Kierrätettävyys elinkaaren päätteeksi

• Tuotteen hiilijalanjäljen mahdollinen 
kompensaatio – hiilineutraali tuote

• Tuotevalikoimaamme kuuluu
• Paljon tuotteita joilla on EPD-

ympäristöseloste
• 70 hiilineutraalia pintamateriaalisarjaa
• Ensimmäinen hiilinegatiivinen 

tekstiililaatta ilman hiilijalanjäljen 
kompensaatioita (raaka-aineet ja 
valmistus, EPD A1-A3).

https://www.laattapiste.fi/artikkelit/ensimmainen-hiilinegatiivinen-tekstiililaatta/


Missä olemme nyt?

1538 Tämänhetkiset vuosittaiset päästömme
tonnia CO2ekv

150 Vastaa ainoastaan 150 suomalaisen 
keskimääräisiä vuotuisia hiilipäästöjä

"Elämäntyömme ovat tilat, 
joissa on huomennakin hyvä 

olla."
Tommi Haru, toimitusjohtaja Perheyritystä kohti hiilineutraaliutta luotsaavat veljekset Tommi ja Petteri Haru.
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