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Näkökulma kestävään kehitykseen

Rakennetun ympäristön hiilipäästöt 
ovat yksi suurimmista päästöjen 
tuottajista. Näin ollen meillä on 
hyvät mahdollisuudet ja 
velvollisuus  muuttaa tilannetta 
parempaan. 
Olemme tehneet jo merkittäviä 
parannuksia!

Mutta meidän täytyy tehdä 
enemmän!.

Haluamme suojella tulevaisuutta 
kehittämällä entistä kestävämpiä 
ratkaisuja tuotteisiin ja 
toimintatapoihin. 
Haluamme tehdä toimenpiteitä jo 
tänään, jotka suojelevat ihmisiä ja 
ympäristöä jo huomenna



Mitä kestävä kehitys merkitsee meille
Siksi katsomme toimintaamme seuraavien 
kestävän kehityksen polkujen avulla:

1. Ihmiset
Kuinka BMI käsittelee sosiaalista näkökulmaa
kestävyyden kannalta. Tuemme ja autamme  
työntekijöitämme ja yhteisöjen 
monimuotoisuutta.

2. Ympäristö
BMI:n tekemä työ, joka  tukee kestävää 
kehitystä ottaen huomioon positiivinen 
nettovaikutus luonnon ympäristööön..

3. Tuotteet
Kuinka BMI vastaa taloudellisiin näkökohtiin 
tuotevalikoiman kestävyydessä.  Älykkäiden 
tuotteiden valmistus, joka tekee maailmasta 
paremman käyttämällä puhtaita, kestäviä 
prosesseja.

Kestävä kehitys on paljon muutakin 
kuin vain innovaatio tuotteiden ja 
järjestelmien ympärillä. Se on 
yhteinen tavoite ja asenne, joka 
viitoittaa lähestymistapaamme 
liiketoimintamme jokaiseen osa-
alueeseen.

BMI:n jäsennys perustuen Kestävän kehityksen kolmeen pilariin: Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävä kehitys. (Lähde:
Stern Review by Lord Stern.  LSE, 2006)



BMI Suomen Kolme kestävän 
kehityksen pilaria: Ympäristö

Tuottee
t

■ Jätteiden ja kulutuksen vähentäminen
■ Luodaan innovatiivisia kierrätys mahdollisuuksia
■ Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 

parantaminen

■ Tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen
■ Luodaan tuotteita, jotka hyödyttävät ympäristöä ja 

ihmisiä
■ Kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien käytön 

lisääminen
■ Uusiutuvan energian hyödyntäminen
■ Katon potentiaalin määrittäminen uudelleen

■ Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen ja tukeminen

■ Uusien ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
tarjoaminen työntekijöille

■ Inspiroiva kehittyminen  koulutuksen 
kautta

■ Moninaisuuden ja tasa-arvon kehittäminen

Ihmiset



BMI:n arvot

Ydinarvomme 
kestävän 
kehityksen 
näkökulmasta

Inspiroi

Rohkaisemme 
työntekijöitämme jakamaan 
onnistumiset ja parhaat 
käytännöt kestävän 
kehityksen edistämiseksi

Yhdistä

Haluamme rakentaa kestävää 
kehitystä asiakkaidemme 
kanssa - kumppanuuksilla 
yhteisiin päämääriin

Kehity ja kehitä

Kestävä kehitys ei ole 
kertaprojekti vaan jatkuvaa 
kehittämistä.

Osallista

Osallistuminen on avain 
kestävään kehitykseen. 
Tarjoamme mahdollisimman 
monelle mahdollisuuden 
osallistua.



Olemme sitoutuneet YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin

Ihmiset, Ympäristö ja Tuotteet 
ovat linjassa YK:n Kestävän 
kehityksen tavoitteiden kanssa, 
jotka toimivat maailmanlaajuisesti 
monen yrityksen ohjenuorana 
saavuttaaksemme parempi ja 
kestävämpi tulevaisuus kaikille..

Ihmiset  

Ympäristö

Tuotteet



Kestävä 
kehitys 
käytännössä

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja 
Ihmisten, ympäristön ja tuotteiden
osalta.



Ihmiset
Koulutus ja kehittyminen

Uusia uramahdollisuuksia 
koulutuksella

Elinikäisen oppimisen 
tukeminen

Tyturvallisuus  kiinteä osa 
kulttuuria

Muiden auttaminen

Urapolkujen tarjoaminen

Työntekijöiden 
ergonomian ja hyvän olon 
edistäminen

Monimuotoisuuden 
edistäminen

Monimuotoisuuden 
edistäminen kattoalalla



Turvallinen, vastuullinen ja menestynyt: 
Terveys ja turvallisuus ovat ensisijalla BMI:llä
Haaste

Terveys ja työturvallisuus ovat keskeinen osa sitä, miten yritys huolehtii 
työntekijöistään, erityisesti valmistuksessa, jossa virheet voivat olla 
kohtalokkaita.

BMI: n kaltaisessa valtavassa organisaatiossa, jolla on erilaiset kulttuuriset 
käytännöt, on tärkeää varmistaa johdonmukainen käytäntö ja prosessit.

BMI:n vastuullisuusteko

Optimoimme jatkuvasti globaalia turvallisuusjohtamisjärjestelmäämme.

Uskomme, että turvallisuus ei ole pelkästään sääntökirja, vaan työn ja 
huolellisuuden kulttuuri.

Oma bitumiurakointi edelläkävijä

Kaikki työtapaturmat voidaan ja pitäisi estää. Kattoliitto antoi Icopal Katto 
Oylle kunniamaininnan vähäisten työtapaturmien johdosta (B:llä  7, yleinen 
50)

Olemme osallistuneet aktiivisesti turvallisesti katolla - oppaan tekemiseen.

Mielestämme ainoa tavoite työtapaturmille on nolla, emmekä tee 
kompromisseja siitä, että se on perimmäinen tavoitteemme.

“On tärkeää, että meillä on 
turvallisuussääntöjä,

mutta jos niitä ei selitetä oikein
ne eivät muuta mitään. Keskitymme 
käyttäytymisen muutokseen 
varmistaaksemme, että säännöt 
ovat

jatkuva osa tapaamme työskennellä. 
"

Christophe Pele
Health & Safety Director, BMI 
Group



Ympäristö
Uudelleenkäyttö
Energian hyödyntäminen 

Ympäristö aktiviteetit
Ulkoilman hyödyntäminen 
jäähdyttämisessä

EPD (Environmental 
Protection Declarations) 
laskelmat 

Kierrättäminen



Teknologian hyödyntäminen: BMI 
Suomi asentaa ilmaisen bitumin 
jäähdytysjärjestelmän
Haaste 

Tuotannon aikana bitumia tulee kuumentaa ja jäähdyttää, joka syö 
paljon energiaa.

BMI:n vastuullisuusteko

Kolme vuotta sitten BMI Suomi havaitsi mahdollisuuden 
hyödyntää ilmastoa viilentämiseen.

Espoon tehdas käyttää kylmää ulkoilmaa vähentääkseen energian 
tarvetta bitumin tuotannossa. 

Tulokset 

Hyödyntämällä ulkoilman jäähdytystä, BMI Suomi on hyötynyt:

- energian säästö
- puolittanut veden kulutuksen 20 vuoden aikana bitumin 

tuotannossa.



Viherkatot & blue roof
Vihreä kattokeidas
Oodin pilvimäinen katto

Kevyet materiaalit
Aerlox® kevyttiili

Innovatiivinen 
kierrättäminen

Ympäristövaikutusten 
vähentäminen
Ormax Aurinkokatto®

Ilmansaasteiden 
vähentäminen Noxite®

Tuotteet



BMI tukemassa hirsirakentamisen 
kilpailukykyä 

Yhteiset vahvuudet

● Aistiystävällisyys - Ääniestetiikka
● Kotimainen tuotanto
● Lämpöä tasaavat materiaalit 
● Ekologiset arvot
● Kestävä Kehitys

Mitä BMI tarjoaa

● Alan innovatiisimmat tuotteet
● Vahva tuki asennukselle
● Icopal katto bitumiurakointi
● Ei vain tuotteita, vaan 

rakentavia kumppanuuksia



yhteistyössä

15



Kestävä ja taloudellinen: BMI Ormax 
Aurinkokatolla aurinkoenergiaa esteettisesti

Nykytilanne

Aurinkopaneelit kasvattavat suosiotaan energian 
tuotannossa.

Mutta ne rikkovat talon estetiikan.

BMI:n ja Solarstonen 2 in 1 kattoratkaisu

BMI Ormax Aurinkokatto on suunniteltu tuottamaan hyvää 
niin ihmiseille kuin ympäristöllemme.

Ormax Aurinkokatto on täysin integroitavissa EVO-
tiilikattoon säilyttäen talon estetiikan ja tuottaen puhdasta 
aurinkoenergiaa. 

Hyödyt

Aurinkoenergian avulla voi esim. viilentää talon tai ladata 
sähköauton.

Pienentää ostoenergian määrää ( E-Luku)

Asiakkaat voivat hyödyntää sähkön omaan tarpeeseen tai 
myydä ylijäämäsähkön sähköyhtiöille.



Innovatiivinen Aerlox® kevyesti paras 
kattotiili -15% kevyempi kattotiili

Haaste 

Perinteiset kattotiilet ovat erittäin kestäviä, mutta painavia. Korkea paino 
rasittaa asentajien selkää.

BMI:n ratkaisu

Aerlox on uusi BMI:n innovatiivinen 15% kevyempi kattotiili. 

Ensi silmäyksellä Ormax Aerlox näyttää tavalliselta kattotiileltä. Vain 
hieman paremmalta. Ulkonäkö on kuitenkin vain pieni osa kaikesta, mikä 
tekee Aerloxista ainutlaatuisen. Vuosien tutkimuksen ja testien tuloksena 
olemme kehittäneet uuden betoniseoksen ja ainutlaatuisen profiilin. 
Näiden ansiosta kattotiili on tiiviimpi, vahvempi ja kevyempi ja ehkäisee 
samalla sammaleen kasvua

Tiilikatto on pitkäikäinen, ja sen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on 
kaikista katemateriaaleista pienin.

Hyödyt

Aerlox ion parempi niin asentajille kuin ympäristölle:

Aerlox on asentajalle  nopeampi ja kevyempi asentaa helpottaen ja 
nopeuttaen heidän työtään. Myös asiakas hyötyy nopeamman asennuksen 
tuomasta hintaedusta ja saa näin samaan hintaan laadukkaimman tiilen. 

Pienempi tiilien paino vähentää CO2 päästöjä

Ormax Aerlox-kattotiilen rakenne on hyvin tiivis, mikä tekee katosta nopeasti 
kuivuvan. Myös kattotiilen muotoilu edesauttaa veden nopeaa poistumista 
katolta. Sammaleelle tiivis, kuiva kattopinta ei kasvualustana toimi - tämän 
vuoksi Aerlox-tiilikatto pysyy sammaleesta siistinä pitkään.



Vihreä mahdollisuus:
Katto voi olla myös viihtyisä, vihreä keidas

Nykytilanne

Viherkattojen käyttöönottoa edistävät niin lainsäädäntö kuin kuluttajien 
kysyntä.

Ihmiset haluat viettää enemmän aikaa vihreässä ympäristössä ja 
kasvattaa omia vihanneksia.

Suunnittelijat käyttävät kattotilaa yhä enemmän keinona luoda 
viihtyvyyttä asuminympäristöön

BMI:n kokonaisratkaisut

Viherkattovalikoima kasvaa nopeasti, joten on hienoa, että voimme 
tarjota asiakkaillemme vihreän katon ratkaisuja.

Vihreät kattomme ovat täydellisiä kattojärjestelmiä, jotka varmistavat, 
että kaikki komponentit toimivat täydellisesti yhdessä ja että ne 
voidaan asentaa oikein hyötyjen maksimoimiseksi

Miksi viherkatto:: 

Viherkatot auttavat hulevesien hallinnassa sitomalla sadevettä

Energiatehokas lämmöntasaaja: parantaa lämmöneritystä ja 
viilentää helteellä

Suojaa katon vedeneristystä ja pidentää sen käyttöikää

Toimii hiilinieluna; kasvit muuttavat hiilidioksidia hapeksi

Puhdistaa ilmaa sitomalla hiukkaspäästöjä ja suodattaa pölyä

Vaimentaa melua



Puhtaamman ilman puolesta: Noxite® ilmaa 
puhdistava katto 

Haaste

Ilman saasteet ovat kasvava haaste myös Suomessa.

Liikenteen päästöt, typen oksidit, voivat aiheuttaa suurina pitoisuuksina 
hengitysteiden tulehdusta, erityisesti vanhuksille, lapsille ja heikoille 
vastustuskykyisille  ihmisille.

Korkea typen oksidi taso voi myös vahingoittaa kasvillisuutta 
ekosysteemissä ja aiheuttaa happosadetta ja savua.

BMI:n vastuullisuusteko 

BMI:n kehittämä ilmaa puhdistava Noxite-sirotteella päällystetty 
pintakermi on yksi suurimmista innovaatioistamme. 

BMI Icopal on kehittänyt kumibitumikatteille uudenlaisen 
pintasirotteen, joka paitsi suojaa katetta mekaaniselta kulumiselta, 
myös poistaa ilmasta haitallisia epäpuhtauksia. Noxite®-katteet 
neutraloivat ilmasta liikenteen ja teollisuuden tuottamia haitallisia 
typenoksidipäästöjä yhdessä auringon, tuulen ja sadeveden kanssa. 
Katteiden ilmaa puhdistava vaikutus perustuu Noxiten sisältämään 
titaanidioksidiin (TiO2).

Tulokset 

BMI Icopal toi Noxite-katteet markkinoille kymmenen vuotta 
sitten

Suomessa ilmaa puhdistavia kattoja on tänä aikana rakennettu yli 
500 000 neliötä. Euroopassa Noxite-kattoja on yhteensä 
seitsemän miljoonaa neliötä. - Espoon korkeudella 100 m² Noxite-
katto puhdistaa laskennallisesti tavallisen diesel-auton 20 000 
ajokilometrin typpipäästöt vuodessa.

Aktiivikatot torjuvat ilmaston muutosta 
Espoossa

Meren välittömään läheisyyteen nousee uusi 17 000 
asukkaan kaupunginosa josta rakennetaan kestävän 
kehityksen mallialuetta. Finnooseen on juuri 
valmistumassa alueen ensimmäinen ilmaa puhdva 
katto



The blue opportunity:
Pilvimäinen, kumpuileva katto kaikille 
avoimessa kaupunkitilassa

Projekti

Helsingin paraatipaikalle Töölonlahden rannalle  haluttiin rakentaa näyttävä 
keskuskirjasto ja julkinen ja kaikille avoimen tila.

BMI:n vastuullisuusteko

Majesteettisen keskustakirjaston Oodin kumpuileva katto hohtaa valkoisena 
Töölönlahden rannalla. Uniikin katon vesikatteeksi valittiin BMI Icopalin 
valkoinen, metallipintainen kumibitumikermikate Metallic.

Kattomateriaalia valittaessa oli esteettisten arvojen lisäksi huomioitava muun 
muassa rakenteen tekniset vaatimukset. Katon kaarevat muodot olisi ollut 
mahdotonta toteuttaa peltikatteella, mutta Metallic taipuu vaivattomasti mitä 
erilaisimpiin muotoihin.
Metallic-katteen valkoinen metallipinta myös heijastaa auringon lämpösäteilyä 
ja vähentää rakennuksen viilennyskustannuksia.
Lopputulos
Mukautuva ja vaalea Metallic-katto mahdollisti tinkimättömän arkkitehtuurin. 
Oodista on tullut kaikkien olohuone ja  kansainvälisestikin noteerattu 
turistinähtävyys.




