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K-Supermarket Kupiainen 
sai diplomin suorittamisen 
yhteydessä tehdyn noin sa-
ta erilaista tarkastuskohdetta 
sisältäneessä katselmukses-
sa erityistä kiitosta energiate-
hokkuudesta, lämmöntalteen-
ottojärjestelmästä, automaa-
tiojärjestelmän dynaamisesta 
toiminnasta sekä tarkasta ja 
huolellisesta kierrätyksestä ja 
paluulogistiikasta.

– Olen tehnyt vastaavia kat-
selmuksia kymmenissä saman 
kokoluokan kaupoissa ja nä-
kemykseni mukaan K-Super-
market Kupiainen on aidos-
ti edelläkävijä monissa asi-
oissa.

– On mukavaa nähdä, kuin-
ka ympäristöasioita on todel-
la mietitty ja haluttu kehittää. 
Monella kaupalla olisi opik-
si ottamista siinä, millaisilla 
ratkaisuilla voi saada aikaan 
mm. energiansäästöä, arvioi-
jana toiminut Mari Mikko-
la kertoo.

Saadusta palautteesta tyy-
tyväinen kauppias Petri Ku-
piainen kokee ympäristöasi-
oihin panostamisen järkeen-
käyväksi ja mielekkääksi toi-
minnaksi. Kupiaisen kiinteis-
tössä tehdyt ja kiitosta saaneet 
ratkaisut ovat osoittaneet käy-
tännössä sen, kuinka ekolo-
gisuuteen liittyy positiivisten 
vaikutusten kierre.

– Kun toimii pienissäkin 
asioissa järjestelmällisen vas-
tuullisesti ja ympäristöä aja-
tellen, säästää samalla mo-
nista kustannuseristä. Lisäk-
si ekologisuus ja vastuullinen 
toiminta tarjoaa jatkuvasti uu-

sia mahdollisuuksia kehittää 
toimintaa, Kupiainen kertoo 
saaduista kokemuksista.

– On ilo todeta, että Kiteel-
lä on helppoa panostaa ym-
päristöasioihin. Kiteehän on 
ihan valtakunnallisesti edel-
läkävijä jätteiden lajittelun ja 
kierrätyksen suhteen.

– Energiatehokkuutta tuo-
vaa tekniikkaa ja järjestel-
miä taas on helppo kehittää 
ja räätälöidä juuri tarpeita 
vastaavaksi, kun on meillä 
on paikallinen tuotekehitte-
lyyn satsaava Keski-Karjalan 
Kiinteistövalvonta yhteistyö-
kumppanina, kauppias kiit-
telee.

– Lähiruokavalikoimamme 
ja -tapahtumat ovat yksi tapa 
tuoda ympäristövastuullisuut-
ta myös asiakkaiden tietoisuu-
teen. Lähellä tuotetut tuotteet 
vähentävät logistiikan aiheut-
tamia päästöjä ja tuotteiden 
tuotanto-olosuhteita ja laatua 
voidaan valvoa tarkasti.

K-Ympäristökauppadiplomin uusineen 
Kupiaisen kokemus:

– Kansien avulla säästämme 40% energiaa verrattuna entisiin 
avoimiin pakastealtaisiin, Petri Kupiainen kertoo.

�K-Supermarket Kupi-
ainen on ollut K-Ympä-
ristökauppa jo vuodesta 
1999. Puolueettoman ym-
päristötarkastajan katsa-
uksen jälkeen diplomi uu-
sittiin jälleen toukokuun 
lopussa.

Vastuullisuus 
ympäristöasioissa
on mielekästä

Jätteet lajitellaan tarkasti lajeittain. Lajittelun mielekkyyteen satsattiin viime laajennuksen yh-
teydessä rakentamalla tätä tarkoitusta varten erillinen sisätila.

•Vorot ovat ottaneet Ranta-
kentän temmellyskentäkseen. 
Jokunen aikana sitten ne vei-
vät kentällä olevasta teltasta 
Pasi Pirisen pelipaidan. Vie-
railut jatkuivat maanantaita 
vasten yöllä, jolloin murtau-
duttiin kentällä sijaitseviin Ki-
teen Pallon omistamiin myyn-
tikojuihin. Niistä lähti kios-
kitavaroita, juomia ja rahaa. 
Ilmeisesti murtautujat eivät 
vielä saaneet ensimmäisestä 
murrosta tarpeeksi saalista, 
sillä seuraavana yönä murtau-
duttiin samaan paikkaan uu-
destaan. Tuolloin myyntiko-
juista hävisi rahaa. Kiteen po-
liisi pyytää yleisöltä vihjeitä 
ja havaintoja kyseiseltä ajalta 
Kiteen Rantakentän alueel-
ta. Havainnoista voi ilmoittaa 
Kiteen poliisiaseman päivys-
tykseen p. 071 875 6100 tai 
hätäkeskukseen.
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