


Rehtiä makua pellosta pöytään
Me Kinnarin Tilalla kasvatamme kauraa, jonka alkuperäinen

maku tulee Päijät-Hämeen viljavilta pelloilta yli 350 vuoden 

perinteillä, jo vuodesta 1667. Haluamme aidosti tuoda kauran 

puhdasta ja rehtiä makua kaikkiin ruokahetkiin – rakkaudella 

Hollolasta kaikkialle Suomeen.

Toimimme vastuullisesti 

• Huomioimme liiketoiminnassamme kestävän kehityksen ja 

huolehdimme näin tulevien sukupolvien perinnöstä. 

• Keskitymme olennaiseen ja erityisesti ydintuotteeseemme 

kauraan

• Pidämme huolta tärkeästä pääomasta - työntekijöistämme

• Meille sosiaalinen kestävyys on elämä omien arvojen 

mukaisesti - osana liiketoimintaa

• Olemme paikallisen yhteisön aktiivisia jäseniä ja arvomme 

vahvistavat yhteiskuntaidentiteettiämme

• Kaikki kolme kestävän kehityksen tekijää: taloudellinen, 

sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat keskiössä  

toiminnassamme     

www.kinnarintila.fi

http://www.kinnarintila.fi/


Tavoite 1

Kehitetään yrityksen vastuullisuusviestintää ilmastoteoista ja 
kerrotaan niistä eri sidosryhmille 

Tavoite 2 

Tuotannon sivuvirrat hyötykäyttöön sekä myyntiin

Tavoite 3 

Viljan kuivauksen siirtäminen hakkeelle

Tavoite 4 

Paperittomaan toimistoon siirtyminen



AutoMussalo Oy on uuden ajan autokauppa Hollolassa. Teemme 

perinteistä autokauppaa nykyaikaisella tavalla. Nykyaikaiseen 

autokauppaan kuuluu meidän mielestä: avoimuus, tavoitettavuus, 

palvelukokemus, visuaalisuus, liikkuvuus ja digitaalisuus. 

Yksinkertaisuudessaan pyrimme palvelemaan niin, että asiakkaalle jää 

hyvä mieli kokonaisvaltaisen hyvästä palvelusta ja sopivasta autosta. -

Jos asiakas tulee kauempaa, niin maksamme matkakulut jos kauppoja 

ei synnykkään. Meiltä asiakas saa: myynti-, välitysmyynti-, osto-,

vaihto- ja rahoitus-palvelut.

www.automussalo.fi

http://www.automussalo.fi/


Tavoite 1 

Hallin ja pesutiloihin valaisimiin led lamput

Tavoite 2 

Sähkön käytön vähentäminen

Tavoite 3 

Yritykselle nimetään ympäristövastaava

Tavoite 4 

Jätelajittelun parantaminen

Tavoite 5 

Paperiton autokauppa



• Perustettu vuonna 2001

• Toimipaikka sijaitsee Salpakankaan 
yritysalueella Tiiriskankaantiellä

• Ekomuovi Oy on erikoistunut 
erilaisten muovituotteiden ja 
muoviratkaisujen suunnitteluun, 
valmistukseen sekä 
huoltokorjauksiin. Valmistamme 
asiakkaan toiveiden mukaisesti 
erilaisia altaita, säiliöitä, 
annostuskoneikkoja, putkistoja sekä 
pinnoituksia erilaisiin altaisiin. 
Valmistamme tuotteita niin 
kestomuovista kuin asiakkaan 
tarpeen mukaisesta erikoismuovista.

• Viimeisimpiä tehtyjä investointeja on 
nyt käytössä oleva uusi CNC-
työstökeskus eli pystymme 
tekemään muoviosien 
koneistusalihankintaa 

www.ekomuovi.fi

http://www.ekomuovi.fi/


Tavoite 1

Aurinkopaneelien lisääminen hallin katolle

Tavoite 2

Energiavarastointiratkaisun rakentaminen kiinteistön alueelle

Tavoite 3

Tuotantotilaan LED-valot

Tavoite 4

Työvaiheista tulevan muovijakeen kierrätys

Tavoite 5

Hulevesien hallinta kiinteistöllä



• Modernisti maalainen perheyritys, sukupolvenvaihdos 

käynnissä. Perustettu vuonna 2004, tilat uudistettu 

vuonna 2020.

• Koskikartano koostuu kahvila-ravintolasta, monipuolisesta 

M-marketista sekä sisustus- ja kukkamyymälä 

Aarreaitasta. 

• Kahvila-ravintolasta löytyy oma á la carte lista, 

ScanBurgerin hampurilaiset sekä Kotipizzan pizzat. 

Pullat, munkit ja kuivakakut leivomme itse.

• Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme monipuoliset 

palvelut nopealla ja helpolla pysähdyksellä.

• Järjestämme itse sekä yhteistyökumppaneidemme 

kanssa erilaisia tapahtumia. Olemme eri sesongeissa 

aktiivisesti mukana. Tiloistamme löytyy myös kokoustila 

erilaisia tilaisuuksia varten.

• Meille on helppo tulla ja mukava asioida! 

www.koskikartano.fi

http://www.koskikartano.fi/


Tavoite 1 

Sähkön säästäminen

Tavoite 2 

Ilmastoinnin ja lämmittämisen optimointi

Tavoite 3 

Kierrätyksen parantaminen ja ruokahävikin pienentäminen

Tavoite 4 

Led-valaistus koko kiinteistöön

Tavoite 5 

Uusiutuvan energian hyödyntämisen -selvitys



www.pulla-pojat.fi

Leipomo toimii Hollolassa ja valmistuksessa ovat niin 
ruokaleivät, kahvileivät kuin konditoriatuotteetkin. Leipomon 
yhteydessä toimii myös lounaskahvila ja myymälä. Myös 
verkkokauppa palvelee laadukkaiden leipomotuotteiden 
ystäviä. Maukkain leipä syntyy leipurin ylpeydellä ja 
käsityötä kunnioittaen, kotimaisista jauhoista ilman 
lisäaineita. Näin Pulla-Poikien Virtaset ovat leiponeet jo 
vuodesta 1957 lähtien. 

http://www.pulla-pojat.fi/


Tavoite 1

Vähennetään biojätteen määrää

Tavoite 2 

Käytetään yrityksessä uusiutuvaa sähköä

Tavoite 3 

Säästetään sähköä

Tavoite 4 

Lisätään mahdollisuuksia työpaikka pyöräilyyn.

Tavoite 5  

Nimetään organisaation ympäristövastuuhenkilö 2022 aikana



RUSKON BETONI ETELÄN

HOLLOLAN INFRATUOTETEHDAS
• RB Infra on osa Ruskon Betoni Etelää ja Ruskon Betoni -

konsernia

• Hollolan infratuotetehdas valmistui syksyllä 2012

• Liiketoiminta käynnistyi tammikuussa 2013

• Valmistaa kunnallisteknisiä tuotteita ja muita infraelementtejä 
koko Suomen markkinoille
• Painotuksena tinkimätön laatu, kestävyys ja ympäristöystävällisyys

• Työllistää tällä hetkellä noin 35 henkilöä

RB INFRA

www.ruskonbetoni.fi

http://www.ruskonbetoni.fi/


Tavoite 1 

Selvitetään aurinkoenergian tuoton lisäämismahdollisuudet 
kiinteistöllä. 

Tavoite 2 

Valaisimiin vaihdetaan LED-lamput

Tavoite 3 

Vedenkäytön vähentäminen

Tavoite 4 

Maakaasun käytön vähentäminen vesi-ilmalämpöpumpuin



• perustettu 1981

• toimipaikka Salpakankaan 
teollisuusalueella Hollolassa: 
suksivoiteiden tuotanto, varasto 
ja toimisto

• Kansainvälinen toiminta: 34 
vientimaata, puolet 
liikevaihdosta viennistä

• Alan riippuvuus talvesta 
edellyttää  ilmastonmuutoksen 
huomioimisen ja käytetty kemia 
haastaa uusien ratkaisujen sekä 
kestävän kehityksen suuntaan 
nyt ja tulevaisuudessa

www.startskiwax.com

http://www.startskiwax.com/


Tavoite 1 

Ekologisten ja ympäristöystävällisten  raaka-aineiden käyttöönotto 
tuotteissa.

Tavoite 2 

Vähennetään ostettavien pakkausmateriaalien määrää.

Tavoite 3 

Hankinnoissa suositaan energiatehokkaita laitteita ja tekniikkaa

Tavoite 4 

Paperiton toimisto

Tavoite 5  

Jätelajittelun parantaminen: muovijätteen ja pahvin erotteleminen 
tuotannossa




