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Cimcorp Oy Ulvilan kaupungin Ilmastokumppaniksi
Porin ja Ulvilan kaupungin sekä Nakkilan kunnan yhteinen Ilmastoasiat kunnassa – toimeenpanoa ja
yhteistyötä ‐hanke on haastanut Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueen yrityksiä Ilmastokumppaneiksi.
Ilmastokumppanuudessa yritykset tekevät omat suunnitelmansa ilmastokuormituksen vähentämiseksi.
Hankkeen projektipäällikkö Outi Aalto tukee yrityksiä ilmastotavoitteiden laadinnassa.
Ilmastokumppaneiden ilmastotavoitteet voivat yrityksestä riippuen koskea esimerkiksi energiansäästöä,
jätteiden määrän vähentämistä, ilmastoystävällisempien tuotteiden kehittämistä tai logistiikan
parantamista. Ilmastokumppaneiksi houkutellaan yrityksiä mahdollisimman monelta eri alalta ja
ilmastokumppaneita voivat olla myös sellaiset yritykset, joilla on ratkaisuja ilmastopäästöjen
vähentämiseen.
Toisena yrityksenä Ulvilasta ilmastokumppaniksi ryhtyi Cimcorp Oy. Noin 300 henkeä työllistävään Cimcorp‐
konserniin kuuluu yrityksiä Suomesta ja Kanadasta. Cimcorp on toimittanut materiaalinkäsittelyjärjestelmiä
40 maahan, ja se on saavuttanut vahvan aseman rengasteollisuuden automaatiojärjestelmien toimittajana.
Yhtiö toimittaa automaatioratkaisuja myös kaupan, verkkokaupan, elintarviketeollisuuden ja postin
jakelukeskuksiin. Ulvilan kaupungin kaupunginjohtaja Jukka Moilanen ja Cimcorp Oy:n toimitusjohtaja
Martti Artama allekirjoittivat ilmastositoumuksen tiistaina. Ilmastositoumuksessaan Cimcorp Oy sitoutuu
vähentämään ilmastopäästöjä muun muassa panostamalla jätteiden lajitteluun, minimoimalla
työmatkustuksesta aiheutuvia päästöjä ja keskittämällä tuotekehityksensä ympäristöystävällisiin, kestäviin
ja energiatehokkaisiin tuotteisiin. Cimcorp on asiakaspalautteiden pohjalta työstänyt ympäristöasioita jo
pitempään ja hankkinut mm. ympäristösertifikaatin vuonna 2007. Vuonna 2010 markkinoille lanseeratun
uuden ympäristöystävällisemmän robottisarjan kehittämiseen saatiin sysäystä mm. keskieurooppalaiselta
autonrengasvalmistajalta, joka edellytti energiatehokkaampia laitteita. Monet asiakkaat painottavat
voimakkaasti energiatehokkuutta ja ympäristöasioita. Se oli esimerkiksi yksi Ruotsin Postin, Posten
Meddelanden, valintakriteereistä, kun se valitsi Cimcorpin toimittamaan automaatiojärjestelmät kahteen
uuteen jakelukeskukseensa.
Ulvilan kaupunki puolestaan sitoutuu noudattamaan vuonna 2012 laadittua ilmasto‐ohjelmaa. Ulvilan
kaupungin ilmastopäästöjä pyritään vähentämään muun muassa suosimalla uusiutuvia energianlähteitä ja
tehostamalla kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaa sekä huomioimalla ilmastoasiat maankäytön
suunnittelussa, rakentamisessa ja liikenteessä. Kaupunginjohtaja Moilanen pitää kuntien ja yritysten välistä
yhteistyötä ilmastoasioissa tärkeänä ja Ulvilan kaupunki onkin ollut aktiivinen ilmastoasioissa. Satakunnan
ensimmäinen ilmastokumppanuussitoumus allekirjoitettiin vuosi sitten Ulvilassa K‐Supermarket Hansan
kanssa.
Ilmastokumppaneiksi ovat ryhtyneet myös Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy, Tactic Games Oy ja Brand ID Oy
Porin kaupungin kanssa sekä LVI‐Energiakeskus Aro Nakkilan kunnan kanssa. Ilmastokumppanit voivat jakaa
keskenään hyviä käytäntöjä ja heille järjestetään koulutusta sekä tutustumismatkoja yrityksiin, joissa
ilmastoasiat on huomioitu erityisen hyvin. Ilmastoasiat kunnassa – hankkeessa luotua
Ilmastokumppanuustoimintaa pyritään jatkamaan vuonna 2015–2017 Kohti hiilineutraalia Satakuntaa –
hankkeella, jolle on haettu EU‐rahoitusta. Tarkoitus on myös laajentaa Ilmastokumppanuutta muualle
Satakuntaan. Ilmastokumppaneiksi voivat ryhtyä kaikki yritykset, joilla on kiinnostusta ilmastopäästöjen
vähentämiseen.
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