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Hiilineutraali painotuote on ympäristö- ja bränditeko − myös 
Talouselämä teki arvovalinnan 

Yritysten panostaessa enenevässä määriin ympäristöystävällisiin valintoihin on 
hiilineutraalien painotuotteiden kysyntä kovassa kasvussa. Ensimmäinen hiilineutraali 
Talouselämä-lehti ilmestyy 25.9. ja jatkaa siitä eteenpäin täysin hiilineutraalina julkaisuna. 
Talouselämän kumppanipaino PunaMusta Oy on Suomen ainoa näkyvyys- ja painoalan 
toimija, joka pystyy tarjoamaan painotuotteet sanoma- ja aikakauslehdistä käyntikortteihin 
100-prosenttisesti hiilineutraaleina.  
  
"Hiilineutraalien painotuotteiden tarjoaminen on meille strateginen valinta, sillä 
vastuullisuus on keskeinen arvomme", kertoo PunaMustan toimitusjohtaja Jari Avellan.  
  
”Ympäristövastuun osalta emme tyydy vain päästöjen kompensointiin, vaan kehitämme 
toimintaamme jatkuvasti ja ohjaamme asiakkaitamme ympäristöä huomioiviin valintoihin. 
Siksi olenkin erityisen iloinen, että Alma on päätynyt painamaan Talouselämän 
hiilineutraalisti. On merkittävä askel, kun suurilevikkinen lehti päättää siirtyä hiilineutraaliin 
julkaisuun." 
  
Kompensaatiolla on myös ekologinen ja sosiaalinen vaikutus 
 
100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään tuotannon 
jokaisessa vaiheessa. Päästölaskelmassa huomioidaan kaikki painotuotteen vaiheet 
paperinvalmistuksesta tuotantoon ja työntekijöiden työmatkoista rahtiin, aina asiakkaalle 
toimitettavien valmiiden lehtien tai tuotteiden ensimmäiseen purkupaikkaan saakka. 
Jäljelle jäävät vähäiset päästöt kompensoidaan täysimääräisesti.  
  
Nordic Offset on PunaMustan kumppani päästökompensoinnissa, ja The Gold Standard 
Foundation valvoo ja verifioi, että kompensaation varat ohjataan oikeaan kohteeseen. 
Gold Standard on vapaaehtoisen päästökaupan tiukimmin valvottu laatustandardi. 
PunaMustan hiilineutraalien painotuotteiden kompensaatiot on kohdistettu Gold Standard -
sertifioidun ilmastoprojektin kautta metsityshankkeeseen Etiopiassa.  
  
Vaikka kompensaation määrä painotuotteen kokonaisarvosta on vähäinen, sillä on tärkeä 
merkitys kohdealueelle sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Istutettu metsä 
sitoo hiilidioksidia, mutta sen lisäksi hanke esimerkiksi tukee luonnon monimuotoisuuden 
suojelua ja luo työpaikkoja paikalliselle väestölle. 
  
Kompensoinnin osuus tuotteen hinnasta on 0,5−2 prosenttia muun muassa tuotteen 
valmistusprosessista riippuen. Tuotteet varustetaan Hiilineutraali painotuote -merkillä. 
 
Toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi koskevat kaikkia 
 
”Luonnollisesti toivomme, että hiilineutraalin painotuotteen mahdollisuuteen tarttuu 
tulevaisuudessa yhä useampi yritys, sillä toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat 



  
 

 

välttämättömiä ja koskevat meitä kaikkia. Hiilineutraalin painotuotteen valinta on vaikuttava 
teko osana kokonaisvaltaista ympäristövastuun johtamista. Oman liiketoimintamme 
ympäristövaikutuksia arvioidaan säännöllisesti ja johdetaan jatkuvan parantamisen 
periaatteen mukaisesti", kertoo Avellan.  

"Asetimme pari vuotta sitten tavoitteeksemme vähentää omaa hiilijalanjälkeämme 20 
prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja saavutimme tämän tavoitteen nyt alkuvuodesta. 
Seuraava tavoitteemme on tehdä vuoden 2021 aikana yksi PunaMustan 
tuotantolaitoksista täysin hiilineutraaliksi.” 

PunaMusta Media Oyj on kotimainen mediakonserni ja yritysnäkyvyyden ammattilainen, 
jonka palveluksessa on noin 700 ammattiosaajaa. Konsernin näkyvyys- ja 
painoliiketoimintaan kuuluvan PunaMusta Oy:n toiminta koostuu mainospainotuotteiden, 
aikakaus- ja sanomalehtien painamisesta, sisältö- ja suunnittelupalveluista, 
suurkuvaratkaisuista, verkkonäkyvyyden ja brändinhallinnan palveluista sekä 
markkinointilogistiikasta. Konsernin medialiiketoimintaan kuuluu Sanomalehti Karjalaisen 
lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. PunaMusta Media -
konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa. Konserni on osa Laakkonen 
Yhtiöitä.  
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