
Varkauden Taitotalo Oy - Ekokompassi 

ympäristöjärjestelmän rakentaminen

”Navitaksessa seinät ratkeilevat hyvistä ja tyytyväisistä asiakkaista 

– täällä ei jonoteta ämpäreitä vaan laadukkaita toimitiloja”



Varkauden Taitotalo Oy taustaa:
• Varkauden Taitotalo Oy on vuonna 2000 perustettu 100% Varkauden 

kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintana toimitilavuokraus. 

Kaupunki ei tue yhtiön toimintaa.

• Varkauden Taitotalo Oy koostuu Navitas 1 (valmistunut 2002, noin 9 300 m2) 

ja Navitas 2 (valmistunut 2009, noin 9000 m2) kiinteistöistä

• Vuokralaisia on noin 50 pienistä toimijoista suuriin kansainvälisiin toimijoihin 

mm. Andritz Oy, Honeywell Oy, Terveystalo ja TE-toimisto. Työntekijöitä tiloissa 

noin 600 hlöä.

• Kiinteistöt kaukolämmössä sekä käytössä vihreä sähkö

• Autopaikkoja noin 400, käytössä sähköauton latauspiste 



Miksi Ekokompassi –ympäristöjärjestelmä?
• Navitas Kehitys Oy hallinnoin 2016-2019 Kiertotalouden ja 

resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) –hanketta. 

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Varkauden Taitotalo Oy:n kanssa mm. 

energiakatselmukset Navitas 1 ja 2  ajatus ympäristövastuullisuudesta 

• Samaan aikaan käynnistyi Sakkyn Ympäristöosaamisesta alueellinen 

menestystekijä – hanke  yhteistyötä hankkeiden välillä 

• 1. kertaa Ekokompassi – ympäristöjärjestelmää esiteltiin Taitotalon 

toimitusjohtajalle ja palvelupäällikölle 2018, vaadittiin useita keskusteluita, 

perusteluita ja ehkä hieman kevyttä tuuppimista

• Taitotalo lähti mukaan Ymosa -hankkeeseen alkuvuodesta 2019 tavoitteena 

Ekokompassi –ympäristöjärjestelmän rakentaminen

• Selkeinä ajureina: järjestelmän edullisuus, järjestelmän soveltuvuus ja 

ketteryys, rakentamisen tuki ja neuvonta sekä viestintäpalvelut

• Ympäristöjärjestelmän rakentamisessa mukana myös KESTO -tiimi



Ympäristövastuullisuus strategiassa ja tavoitteissa
• Varkauden Taitotalo Oy on osa Navitas Yrityspalvelut –kokonaisuutta. 

Navitas Yrityspalvelut sateenvarjon alla toimivat myös Keski-Savon 

Teollisuuskylä Oy, Navitas Kehitys Oy ja Uusyrityskeskus Wäläkky

• Taitotalon ympäristövastuullisuuden strategiatyö on alkanut Ekokompassi –

ympäristöjärjestelmän käyttöönoton myötä. 

• Taitotalo on pyrkinyt jo ennen Ekokompassia toimimaan 

ympäristövastuullisesti ja kestävästi, mutta järjestelmän myötä työ on 

päämäärätietoisempaa ja selkeämpää.

• Taitotalon Ekokompassi –sertifikaatti on laukaissut myös Navitas 

Yrityspalvelujen ympäristövastuullisuuden pohdinnan. Tänä keväänä 

pidetään kaksi ympäristövastuullisuustyöpajaa KESTO –tiimin vetämänä.

• Navitas Yrityspalveluiden nettisivuille on rakentumassa oma alasivu 

ympäristövastuullisuudelle navitas.fi/ymparistovastuu

https://navitas.fi/ymparistovastuu


Ympäristötyö käytännössä
Tavoitteet: 

1) Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian lisääminen, 

2) Logistiikan ja liikkumisen vähähiilisyys 

3) Vastuulliset hankinnat

4) Jätteiden vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen

Toimia vuonna 2020

1) Ulkovalaistus ledeille 

2) Uniikki tuotepilotti ePyöräkatos sähköavusteisille polkupyörille

3) Taloautomatiikan tehostaminen erityisesti Navitas 1 (valot, IV-

koneet, lämmitys yms.) 

4) Käytettyjen kalusteiden kierrät-

täminen



Henkilöstö/ vuokralaiset ympäristötyön kehittämisessä
• Vuokralaiskysely 3/2019, jossa ympäristöasiat ensimmäisen kerran 

mukana. Kyselyä jatketaan vuosittain samalla osallistaen vuokralaisia. 

• Vuokralaisten ideat ja ehdotukset Taitotalolle päin huomioidaan 

toiminnassa.

• Walpas ympäristövahti on lanseerattu 1/2021 ja hän jatkossa opastaa ja 

ohjeistaa vuokralaisia sekä muita tiloissa asioivia ympäristöasioissa

• Vuokralaiset olleet myös kiinnostuneita ja antaneet positiivista palautetta 

ympäristövastuullisuustyöstä. Vuokralaiset ovat kysyneet mm. käytetäänkö 

vihreää sähköä, osallistutaanko Earth Hour –tapahtumaan, kerätäänkö 

muovijätettä, pyydetty lisää tilaa polkupyörille

• Haasteita ei ole vielä kohdattu, innolla tehdään työtä eteenpäin.



Mitä hyötyä ympäristöasioiden paremmasta huomioimisesta 

on?
• Ympäristövastuullisuus on otettu yhdeksi toiminnan laatutekijäksi sekä 

kilpailuvaltiksi

• Vuokralaiset ovat entistä ympäristötietoisempia ja ympäristöjärjestelmä todentaa

tehdyn ympäristötyön. Ympäristötyö on uskottavampaa sekä luotettavampaa.

• Ekokompassi –järjestelmä on avannut helppokäyttöisen väylän 

ympäristöasioiden seurantaan ja raportointiin.

• Ekokompassi –järjestelmän tuoma ryhti ympäristöasioiden hoitoon on ollut 

ainoastaan positiivista

• Aikaisemminkin kiinteistöjen hoito on ollut ympäristövastuullista, mutta sen 

viestinnässä on ujosteltu.

• Walpas ympäristöasioinvahti luo yhteisöllisyyttä ja osallistamiseen helppoutta.

• Viestintää lisätään edelleen jatkossa. Jo nyt on toteutettu hissi-infot, seinätaulut, 

lattiatarrat sekä säännöllisen viestinnän vuosikello



WALPAS-ympäristöasiavahdin viesti:

”Navitas teknologiakeskittymä on rakentunut Varkauden vankan teollisen 

historian pohjalta. Varkautelaiset ovat rakentaneet upeat puitteet 

kansainväliselle yritystoiminnalle Saimaan rannalle.

Navitas-taloissa ahkeroi suuri joukko eri alojen huippuammattilaisia, jotka 

toimivat globaalissa sykkeessä.

Mutta…. ympäristöasioissa Navitas talon väkeä on auttamassa Walpas –

uusi ympäristöasiavahti. Walpas ohjaa toimintaamme kohti 

ympäristövastuullisempaa huomista.”


