
m a g a z y n  z i e l o n e j  p o l i t y k i ,  c y w i l i z a c j i  i  s t y l u  ż y c i a 

NOWA FINLANDIA

2 | 2 0 1 4



2  |  2 0 1 4  |  Z I E L O N E  M I A S T O  |  n o w a  f i n l a n d i a

salon odnawialnych źródeł energii CentrumOZE.pl
ul. Psz czyń ska 202a, 44–100 Gliwice
 + 48 32 230 42 17,  + 48 662 801 952 

www.centrumoze.pl

Magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia
nr 2/2014 (10), ISSN: 2084-8013
Dwumiesięcznik

Wydawca
Zielony Instytut, Warszawa, www.zielonyinstytut.pl

Kontakt
biuro@zielonyinstytut.pl

Redaktorka naczelna 
Beata Maciejewska 
beata.maciejewska@zielonyinstytut.pl
tel. 609 770 793

Projekt grafi czny i skład
Agnieszka Kraska Ultra-Fiolet
www.ultra-fi olet.pl

Promocja
Gabriela Morawska
gabriela.morawska@zielonyinstytut.pl
tel. 666 232 868

Zespół numeru 
Patrycja Bukalska, Ewa Litke, Garbiela Morawska, Zofi a Psota, 
Karolina Skowron

Nakład: 2200 egzemplarzy
magazyn bezpłatny

 www.zielonemiasto.org 

   www.facebook.com/ZieloneMiasto

www.issuu.com/zielonyinstytut

Zdjęcia: str. 1: https://www.fl ickr.com/photos/108278312@N02/10852021094/ str. 4/5: https://www.fl ickr.com/photos/ro-
wanhill/14244159223/  str. 9: https://www.fl ickr.com/photos/rowanhill/14222034701/in/photostream/  str. 10: Rowanhill, Viikki 
Science Park 2, www.fl ickr.com, (CC BY-NC 2.0) str. 11: https://www.fl ickr.com/photos/rowanhill/14242852403/  str. 16: https://
www.fl ickr.com/photos/wili/242259195/in/photostream/  str. 18/19: https://www.fl ickr.com/photos/rowanhill/14007909680/ 
str. 25: https://www.fl ickr.com/photos/greenpeacesuomi/7936104978/in/set-72157631418394224/  str. 26: United Nations 
Development Programme, www.fl ickr.com, (CC BY-NC-ND 2.0)  str. 29: http://wiadomosci.ngo.pl/fi les/wiadomosci.ngo.pl/public/
zdjecia2011/ambasador_Finlandii.jpg, https://www.fl ickr.com/photos/jbozanowski/6781295771/in/photolist-bkeXvR-bkeWiZ-b-
keUYB-aZjvX6-aZjvQc-aZjv2P-bkeSzk-jiiSdS-jiiSqL-jig9qV-bkeTTz str. 30/31: Tim Pierce, www.fl ickr.com, (CC BY 2.0) 32: https://
www.fl ickr.com/photos/grumbler/1750965773/in/photolist-3EJa84-cfWG8y-5oUKEd-938vso-5qU5w2-9gH2kD-hQdvma-hQdV5o-
5poqXX-hQe8SW-5qVB4h-4B9gNv-8uaK2z-hQeheA-hQe7R7-hQdUPo-hQe5rj-hQe84S-hQdUy3-hQdDSt-hQdYRS-hQe8xs-hQd-
xr2-hQdzCg-hQdCGc-hQdxVi-hQdrEn-hQetEk-hQewKP-hQe6BW-hQevBB-hQeo2g-hQe3Nu-hQe5UG-hQdD9p-hQeqSB-hQdxEi-
hQefi m-hQdxe8-hQev78-hQdYqG-hQecMj-hQdvYx-hQdtmi-hQdCva-hQefHQ-hQer1c-hQe8ko-hQecxb-hQdUjq  str. 33: https://
www.fl ickr.com/photos/syymza/9183990757/in/photolist-eZymue-9S4MUP-5fqf3r-mxvBki-hRhFt-uNHxZ-7a9v3u-9Av3q6-hN5Di-
27ejN-a5q6ec-cCFEgo-bDyDhU-5yHidt-eYakgt-3zP7z-awEMqZ-6ZkZ9z-cr2yW1-no4KtK-h6TK9t-9AuVFG-5sprrD-agjff V-5n96ds-
6PRSgA-9BeH4G-f524ur-GF3nz-4e1kGs-4e1j7N-4e1j1y-4e1j4q-4dWjMX-GMpH9-9nQyZq-7FmXEV-5dTYrG-9XU85d-9XRfVZ-
zPDoH-j1fYo-9tDE4J-h6p1Dz-GDNRR-5sN6YQ-d364Fq-GDWz2-6Mq2CH-bcz3h
Prawa autorskie do tekstów: Zielony Instytut. Zdjęcia: zgodnie z licencją wskazaną przez autorów.

Na okładce: Marc Dillon, jeden z założycieli fi rmy Jolla, następczyni Nokii. 
Foto: Jussi Hellsten, © Slush Media

ZMIENIAMY SZ ARE MIASTO 
NA MIASTO ZIELONE



„Zdrowy rozsądek”, 
„innowacja”, „inteligencja”, 
„zgoda”, „tworzymy”, 
„budujemy”, „razem”, 
„zaufanie”, „sukces”. W Finlandii 
buzuje energia tworzenia nowej 
rzeczywistości. Można odnieść 
wrażenie, że ten kraj wielkich 
przestrzeni stał się lądowiskiem 
dla nowej generacji. 

Ludzie nowych technologii 
tworzą środowisko otwartych 
umysłów, niezależnie od wieku. 
Kreatorzy Nowej Finlandii nie są 
jednak oderwani od rzeczywisto-
ści, wręcz przeciwnie – bazują 
na fi ńskich fundamentach. To 
przede wszystkim doceniany na 
całym świecie system edukacji, 
który włącza ludzi i stara się 
nikogo nie pozostawić w tyle. 
To także tzw. cechy narodowe: 
dążenie do zgody, zaufanie, 
robienie tego, co trzeba. – Jeste-
śmy ludźmi, którzy nie nabijają 
się z szefa za jego plecami, ale 
starają się wykonać swoją robo-
tę – czytamy w jednym z prze-
wodników. To takie egzotyczne 
u nas, w Polsce. Podobnie jak 
powszechny szacunek wobec 
polityków, traktowanie ich jak 

społeczników, którzy potrafi ą  
sensownie zagospodarowywać 
społeczną przestrzeń. 

Zazdroszczę Finom i Finkom, 
szczególnie młodym, do których 
wysyłany jest  komunikat: dbamy 
o was, wasze pomysły są świetne, 
spróbujmy je wspólnie zagospo-
darować, wszyscy na tym zyska-
my. Śledząc rozwój startupów, 
rozmawiając o pieniądzach prze-
znaczonych na innowacje, widzę 
przepaść dzielącą startujących 
w dorosłe życie Polaków 
i młodych Finów. W fi ńskich mia-
stach i miasteczkach, we wsiach 
mieszkają ludzie, którym się 
mówi: „jesteście naszą przyszło-
ścią”. To bardzo dobre wsparcie 
i samosprawdzająca się przepo-
wiednia. „Możliwości i pragnienie 

każdego, aby używać swojej 
kreatywności i wiedzy, jest pod-
stawowym warunkiem wstępnym 
fi ńskiej przewagi konkurencyjnej” 
– czytam w jednym z kluczowych 
dokumentów leżących u podstaw 
obecnego rozwoju.

Zapraszam do Finlandii – krainy 
niezliczonych smartpomysłów 
na zrównoważony rozwój. Cieszy 
mnie, że ten numer pisma ukazu-
je się w takim kształcie. Dziękuję 
wszystkim osobom, które pomo-
gły w jego przygotowaniu, szcze-
gólnie Ambasadorowi Finlandii 
w Polsce Jari Vilénowi, który na 
różne sposoby sprawił, że mo-
żemy zobaczyć, co się gotuje po 
drugiej stronie Bałtyku.  
BEATA MACIEJEWSKA, REDAKTORKA 
NACZELNA „ZIELONEGO MIASTA”

Nowa Finlandia
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KRWIOOBIEG FIŃSKIEJ INNOWACJI 
KSZTAŁTUJE SIĘ PODCZAS WEEKENDOWEJ 
DŁUBANINY: W LETNICH DOMKACH NAD 
WODĄ KAŻDY COŚ NAPRAWIA I MAJSTRUJE. 
ALE TALENTÓW I WYTRWAŁOŚCI 
DOMOROSŁYCH INŻYNIERÓW NIE 
POZOSTAWIONO SAMYM SOBIE. 
„ROŚNIJ SPOKOJNIE – MY FINANSUJEMY 
RYZYKO” – TO HASŁO NAJWAŻNIEJSZEJ 
FIŃSKIEJ AGENCJI WSPIERAJĄCEJ INNOWACJE. 

BEATA MACIEJEWSKA

12 | GOTOWI DO STARTU

FINLANDIA JEST RAJEM DLA STARTUPÓW, CZYLI 
POCZĄTKUJĄCYCH INNOWACYJNYCH FIRM. 
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PROPONUJĄ ONE 
PROGRAMY DO RECENZOWANIA WYSTĄPIEŃ 
PUBLICZNYCH, NARZĘDZIA CYFROWE DO 
OBSERWACJI OCEANÓW CZY UŁATWIAJĄ 
DZIELENIE SIĘ SAMOCHODEM, MOGĄ LICZYĆ 
NA WSPARCIE. NAJWIĘKSZA W EUROPIE IMPRE-
ZA STARTUPÓW, ORGANIZOWANA HELSINKACH, 
ZGROMADZIŁA W UBIEGŁYM ROKU NIE TYLKO 
7000 INNOWATORÓW, ALE TAKŻE 1200 FIRM 
O ŁĄCZNYM KAPITALE INWESTYCYJNYM 
WYNOSZĄCYM 6 MLD DOLARÓW 
AMERYKAŃSKICH. 

PATRYCJA BUKALSKA, BEATA MACIEJEWSKA

18 | TO SIĘ LICZY 
W FIŃSKICH 
TECHNOLOGIACH

FINLANDIA TO JEDEN Z CZTERECH 
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
(OBOK DANII, NIEMIEC I SZWECJI) 
UWAŻANYCH ZA LIDERÓW 
INNOWACJI. ICH WYNIKI SĄ 
ZDECYDOWANIE POWYŻEJ 
ŚREDNIEJ UE.
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onym Mieście

24 | FIŃSKA KULTURA 
POLITYCZNEGO KONSENSUSU

W FINLANDII POLITYK JAWI SIĘ JAKO SPOŁECZNIK, 
OBDARZA SIĘ GO POWSZECHNYM ZAUFANIEM. 
TOLERANCJA DLA ODMIENNYCH POGLĄDÓW, 
DOBRO WSPÓLNE, RÓWNOŚĆ I SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ TO WARTOŚCI, NA KTÓRYCH 
OPIERA SIĘ FIŃSKA KULTURA POLITYCZNA. 

EWA LITKE

28 | FIŃSKI DOMEK, POLSKI GRUNT

FINOWIE SŁYNĄ Z DOBREJ ARCHITEKTURY 
I CHARAKTERYSTYCZNYCH FIŃSKICH DOMKÓW. 
SĄ TAKŻE ZNANI Z INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
W PODEJŚCIU DO MIESZKALNICTWA. 
NIEKTÓRYMI Z TYCH IDEI I ROZWIĄZAŃ 
ZARAZILI SIĘ JUŻ POLACY, INNYMI WARTO SIĘ 
INSPIROWAĆ. 

PATRYCJA BUKALSKA, GABRIELA 
MORAWSKA, BEATA MACIEJEWSKA 

FOTO: ROWANHILL

20 | FORTUM: 
ODROBILIŚMY ZADANIE DOMOWE

Z MIKAELEM LEMSTRÖMEM, PREZESEM ZARZĄDU 
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O. O., 
W WARSZAWSKIEJ SIEDZIBIE FIRMY ROZMAWIA 
PATRYCJA BUKALSKA.
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Krwioobieg fi ńskiej innowacji kształtuje się podczas 
weekendowej dłubaniny: w letnich domkach nad wodą 
każdy coś naprawia i majstruje. Ale talentów 
i wytrwałości domorosłych inżynierów nie pozostawiono 
samym sobie. „Rośnij spokojnie – my fi nansujemy ryzyko” 
– to hasło najważniejszej fi ńskiej agencji wspierającej 
innowacje. 

Na dachu świata 

Minister fi ńskiej gospodarki Jan Vapaavuori jest 
w rządzie od 10 lat. Punktualność, mocny krok, 
stanowczy ton – jego sposób bycia zdradza 
obycie w sytuacjach przywódczych. Wcześniej 
pracował w innych resortach, teraz odpowiada 
m.in. za wdrażany od dwóch lat program roz-
woju czystych technologii, który zakłada m.in. 
powstanie 40 tys. kolejnych miejsc pracy 
w tym sektorze. Już dziś ponad 20 proc. fi ńskie-
go eksportu to cleantech. 

Technologie, usługi, rozwiązania, procesy 
i produkty, które ograniczają niekorzystny wpływ 
na środowisko, to najprostsza defi nicja clean-
tech. W tej pojemnej nazwie mieszczą się więc 
m.in. robotyka i produkcja energooszczędnych 
wind, elektrycznych samochodów czy opakowań 
wielorazowego użytku. Finlandia w tej dziedzinie 

zamierza zostać światowym liderem; planuje ekspansję 
m.in. w Indiach i Chinach. Pracuje na to wiele rządowych 
agencji, np. ta o nazwie Cleantech, której celem jest 
wprowadzenie Finlandii na technologiczny dach świata, 
i która zakłada, że w 2015 roku w tym kraju będzie funk-
cjonowało 80 rodzimych dużych „zielonych fi rm”. 

Rośnij spokojnie, 
my fi nansujemy ryzyko
Istniejąca od 30 lat fi ńska Agencja ds. Technologii i Inno-
wacji – Tekes to najważniejsza instytucja dystrybuująca 
środki publiczne na fi nansowanie innowacji w Finlandii. 
Jej budżet roczny to 600 mln euro, a dewiza: „Rośnij spo-
kojnie – my fi nansujemy ryzyko” wyraża to, co zdaniem 
rządzących jest najbardziej potrzebne rodzimym przed-
siębiorcom. Tekes zatrudnia 300 osób w głównej siedzi-
bie w Helsinkach oraz biurach m.in. w Chinach, Belgii 
i Rosji. W samym 2012 roku sfi nansowano 1640 projek-
tów za kwotę 570 mln euro.
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TEKES SKUPIA SIĘ PRZEDE 
WSZYSTKIM NA MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH, ZWŁASZCZA 
NA WDRAŻANIU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW, 
ABY ZAMIENIŁY SIĘ W DOCHODOWE BIZNESY.
FOTO: SAMULI PENTTI
© SLUSH MEDIA
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W FIŃSKICH PLANACH KAŻDY TRYBIK JEST 
ISTOTNY, ROZWIJAĆ SIĘ MAJĄ DUZI I MALI, 
FEDERACJE FIRM I PRACODAWCÓW, 
STARTUPÓW I INNYCH BIZNESOWYCH 
PRZESTRZENI. WAŻNE, ŻEBY ROSŁO, 
I TO DUŻO.
FOTO: JUSSI HELLSTEN 
© SLUSH MEDIA



Tekes skupia się na małych i średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza na 
wdrażaniu innowacyjnych pomysłów, aby zamieniły się w dochodowe 
biznesy. Ale w fi ńskich planach każdy trybik jest istotny, rozwijać się mają 
duzi i mali, federacje fi rm i pracodawców, startup’ów i innych bizneso-
wych przestrzeni. Ważne, żeby rosło, i to dużo. I żeby nie powtórzył się 
przypadek Nokii. Przez lata była to duma Finlandii, światowy lider telefonii 
komórkowej, który w latach 2000–2007 wytwarzał około 4 proc. rocznego 
PKB Finlandii. Jednak po wprowadzeniu przez Apple i Samsunga smartfo-
nów, Nokia zaczęła tracić pozycję; w listopadzie 2013 roku dział komór-
kowy Nokii zakupiła amerykańska fi rma Microsoft za 5,5 mld euro. Dla 
Finów był to szok. Ponadto kłopoty Nokii zbiegły się z osłabieniem drugiej 
fi ńskiej dźwigni: przemysłu drzewnego, wypieranego przez elektronikę. 
Gorzka lekcja przyniosła wnioski: nie możemy opierać się na jednej fi r-
mie, na dwóch przemysłach – musi ich być więcej. 

Coś „cool” w robotyce

Finowie przez lata musieli się opierać przeciwnościom losu, ale wierzy-
li w stabilny postęp i wytrwałość. Także tym razem są przekonani, że 
sobie poradzą. Bo choć jeszcze w latach 50. minionego wieku każdy Fin 
miał za domem zagon ziemniaków – jak można przeczytać w przewodni-

ku po Finlandii – to ziemniaczane pola 
w ekspresowym tempie zamieniły się 
z sukcesem w nowy przemysł. 

– Jesteśmy krajem inżynierów – mówi 
minister Vapaavuori. W letnich domkach 
nad wodą  każdy coś naprawia 
i majstruje. Owa weekendowa dłubanina 
kształtuje krwioobieg fi ńskiej innowacji, 
ale talentów i wytrwałości domorosłych 
inżynierów nie pozostawiono samym 
sobie. Fiński rząd stworzył program 
rozwoju, zabiega o zamówienia, buduje 
kontakty międzynarodowe, wykłada na 
rozwój pokaźne fundusze. 

Ludzie mogą realizować swoje ma-
rzenia. Tak jak Harri Valpola i Tuomas 
Lukka, dwaj uzdolnieni naukowcy: 
pierwszy to spec od robotyki i neuro-
biologii, były pracownik Laboratorium 
Sztucznej Inteligencji światowej sławy 
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MINISTER FIŃSKIEJ GOSPODARKI 
JAN VAPAAVUORI (NA ZDJĘCIU PO LEWEJ)
ODPOWIADA M.IN. ZA WDRAŻANY 
OD DWÓCH LAT PROGRAM ROZWOJU 
CZYSTYCH TECHNOLOGII, KTÓRY 
ZAKŁADA M.IN. POWSTANIE 40 TYS. 
KOLEJNYCH MIEJSC PRACY W TYM 
SEKTORZE. 
JUŻ DZIŚ PONAD 20 PROC. FIŃSKIEGO 
EKSPORTU TO CLEANTECH.
FOTO: ROWANHILL

Uniwersytetu w Zurychu, drugi – programista i chemik, który doktorat 
z chemii kwantowej obronił na Uniwersytecie w Helsinkach w wieku 
20 lat (jest najmłodszym doktorem w historii Finlandii) i zdobył stypen-
dium w Harvardzie. Harri i Tuomas poznali się w 2007 roku i postanowili, 
że razem stworzą coś „cool” w robotyce. Nie targała nimi niepewność 
o jutro, nie odczuwali konieczności natychmiastowego podejmowania 
decyzji, nie wisiała nad nimi perspektywa, że za chwilę „zarżną” ich 
opłaty, a urząd skarbowy zniszczy ich za błędy w księgowości. Zamiast 
martwić się o przyszłość, zaczęli rozkręcać swój „cool” pomysł. Słali wici 
po Helsinkach tak skutecznie, że dołączył do nich Jufo Peltomaa – naj-
słynniejszy fi ński raper z głową do PR-u, który zaczął pracować nad ich 
wizerunkiem i – po prostu – pytać ludzi, czy jest coś, co trudno się robi 
za pomocą robotów, ale co chcieliby robić za pomocą robotów. Więk-
szość indagowanych osób odpowiadała, że przydałby się robot, który 
podnosi i segreguje różne rzeczy. 

W ten sposób powstała fi rma ZenRobotics, która stworzyła zrobotyzowa-
ny system sortowania odpadów, szczególnie budowlanych i porozbiórko-
wych. Roboty rozpoznają m.in. cegłę i drewno. Są maszynami uczącymi 
się, a system jest stale udoskonalany. Prototyp stoi w laboratorium 
fi rmy w centrum Helsinek, a na górnych piętrach tego samego budynku 
mieszczą się biura, w których pracuje około 50 osób.

Tłum się zagęszcza…

Sztandarowe hasło ZenRobotics: 
„Make sense not war” (zdrowy 
rozsądek zamiast wojny), trawesta-
cja hippisowskiego: „Make love not 
war” (czyń miłość zamiast wojny), 
mogłoby w zasadzie stać się hasłem 
całej branży. Hanna Uusitalo, dyrek-
torka ds. środowiskowych w fi rmie 
Kone, która jest wielkim fi ńskim 
producentem wind i ruchomych 
schodów, także powołuje się na 
zdrowy rozsądek: „W 2050 roku 
będzie nas na Ziemi już 9 miliar-
dów, i większość będzie mieszkała 
w miastach; trzeba się więc na to 
sensownie przygotować i trzeba to 
zrobić w ciągu najbliższych kilka 
lat”. Kone rozwija więc fi rmę i rynki 
zbytu swoich towarów, w samym 
tylko Singapurze zatrudnia 10 tys. 
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osób. Ale inwestuje także w poprawę stanu środowiska. 
W ramach wewnętrznych usprawnień fi rma wymienia 
sukcesywnie swój tabor samochodowy (w liczbie 40 tys., 
objeżdżający codziennie 8 razy całą Ziemię) na bardziej 
ekologiczny, żeby zmniejszyć swój ślad węglowy. 

Podobnie myślą władze miasta oraz helsińskie uniwersy-
tety i agendy kształtujące stolicę Finlandii. Do 2050 roku 
Helsinki zamierzają stać się miastem wolnym od dwutlen-
ku węgla, a liczba ludności miejskiej ma wzrosnąć do 
650 tys. (w całej Finlandii  żyje zaledwie  zaledwie 5 mln 
ludzi), trzeba to zatem rozsądnie rozwiązać. Planowanie 
przyszłości odbywa się na różnych poziomach. Najważniej-
szą zmianą ma być uczynienie miasta przyjaznym dla pie-
szych, a nie dla samochodów; centrum ma w zasadzie być 
ciągiem bulwarów i deptaków. Mile widziane są oczywiście 
rowery, skutecznie promowane jako środek transportu. 
W dwóch ostatnich latach liczba zwolenników rowerów 
zwiększyła się w Helsinkach o 17 proc. Nowoczesne osie-
dla, połączone z centrum koleją, mają być zasilane przez 
wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne (produkujące prąd ze 
słońca). O trwałe wdrażanie ekologii w życiu codziennym 
już dziś dbają grupy ekodoradców, takich jak 34-letnia 
Lotta Henriksson z Centrum Środowiska w Helsinkach, 
gdzie wraz z innymi ekosupporterami opracowuje roczne 
plany oszczędzania energii, papieru i wody w poszczegól-

NOWOCZESNE OSIEDLA, 
POŁĄCZONE Z CENTRUM KOLEJĄ, 
MAJĄ BYĆ ZASILANE PRZEZ 
WIELKOSKALOWE FARMY 
FOTOWOLTAICZNE 
(PRODUKUJĄCE PRĄD 
ZE SŁOŃCA).
FOTO: ROWANHILL

1 0

HARRI I TUOMAS POZNALI SIĘ 
W 2007 ROKU I POSTANOWILI, 
ŻE RAZEM STWORZĄ COŚ „COOL” 
W ROBOTYCE. NIE TARGAŁA NIMI 
NIEPEWNOŚĆ O JUTRO, NIE 
ODCZUWALI KONIECZNOŚCI 
NATYCHMIASTOWEGO PODEJMOWANIA 
DECYZJI, NIE WISIAŁA NAD NIMI 
PERSPEKTYWA, ŻE ZA CHWILĘ 
„ZARŻNĄ” ICH OPŁATY, A URZĄD 
SKARBOWY ZNISZCZY ICH ZA BŁĘDY 
W KSIĘGOWOŚCI.
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JUFO PELTOMAA (NA ZDJĘCIU PO 
LEWEJ) – NAJSŁYNNIEJSZY FIŃSKI 
RAPER Z GŁOWĄ DO PR-U, ZACZĄŁ 
PO PROSTU PYTAĆ LUDZI, CZY JEST 
COŚ, CO TRUDNO SIĘ ROBI ZA 
POMOCĄ ROBOTÓW, ALE CO 
CHCIELIBY ROBIĆ ZA POMOCĄ 
ROBOTÓW. 
WIĘKSZOŚĆ INDAGOWANYCH 
OSÓB ODPOWIADAŁA, ŻE 
PRZYDAŁBY SIĘ ROBOT, KTÓRY 
PODNOSI I SEGREGUJE RÓŻNE 
RZECZY. W TEN SPOSÓB 
POWSTAŁA FIRMA ZENROBOTICS, 
KTÓRA STWORZYŁA 
ZROBOTYZOWANY SYSTEM 
SORTOWANIA ODPADÓW.

nych działach. W Helsinkach przeszkolono już 
1100 takich ekodoraców, szczególnie wśród studen-
tów, którzy zobowiązują się  udzielać ekoporad oso-
bom wynajmującym im mieszkania, aby ograniczali 
zużycie energii i surowców. 

Plan podboju

W kilku dzielnicach New Delhi mieszka łącznie tyle 
ludzi, co w całej Finlandii. Jednak Saptarshi Rajan 
Dutta z New Delhi, 32-letni redaktor naczelny gazety 
zajmującej się energią, „Power Watch India”, który 
przyjechał tu na kilkudniową wizytę studyjną, by 
poznać nowe technologie, jest zafascynowany. Bo ten 
mały kraj coraz mocniej rozpycha się w świecie, ale 
robi to spokojnie i rozsądnie. Ensto Group, Hempolis, 
Kemira – te i dziesiątki innych fi ńskich fi rm są mu 
dobrze znane z azjatyckiego podwórka. – „U mnie 
każdy dzień to jak życie w dżungli, ciągła walka, czło-
wiek non-stop mierzy się z rzeczywistością. A tutaj 
spokój” – mówi, rozglądając się po ulicach Helsinek, 
gdzie ten spokojny rytm ludzi w garniturach i garson-
kach, którzy królują na ulicach w porze lunchu, łączy 
się z rozsądnym fi ńskim planem podboju świata.  

PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI ODBYWA SIĘ 
NA RÓŻNYCH POZIOMACH. NAJWAŻNIEJSZĄ 
ZMIANĄ MA BYĆ UCZYNIENIE MIASTA PRZYJAZNYM 
DLA PIESZYCH, A NIE DLA SAMOCHODÓW; 
CENTRUM MA W ZASADZIE BYĆ CIĄGIEM BULWARÓW 
I DEPTAKÓW. MILE WIDZIANE SĄ OCZYWIŚCIE ROWERY, 
SKUTECZNIE PROMOWANE JAKO ŚRODEK TRANSPORTU.
FOTO: ROWANHILL
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Finlandia jest rajem dla startupów, czyli początkujących 
innowacyjnych fi rm. Niezależnie od tego, czy proponują 
one programy do recenzowania wystąpień publicznych, 
narzędzia cyfrowe do obserwacji oceanów czy 
ułatwiają dzielenie się samochodem, mogą liczyć 
na wsparcie. Największa w Europie impreza startupów, 
organizowana Helsinkach, zgromadziła w ubiegłym roku 
nie tylko 7000 innowatorów, ale także 1200 fi rm 
o łącznym kapitale inwestycyjnym wynoszącym 
6 mld dolarów amerykańskich. 

Gotowi 
do startu 

Trzecia po  Londynie

Kiedy na początku czerwca w Warszawie wylądował 
Eric Schmidt, prezes rady dyrektorów Google’a, 
rozpoczęły się spekulacje, jaki jest cel jego wizyty. 
Wkrótce stało się jasne, że Warszawa – po Londynie 
i Tel Awiwie – będzie trzecim miastem na świecie, 

w którym powstanie Google Campus, centrum dla startupów 
technologicznych. Campus ma być miejscem, w którym startupy, 
czyli pączkujące fi rmy (ang. start-up – rozpoczynać), mogą zacząć 
się rozwijać dzieląc wspólną („coworkingową”) przestrzeń do 
pracy, wyposażoną w technologiczne ułatwienia. Campus to także 
miejsce spotkań z coachami i doradcami biznesu, z którymi można 
się wspólnie zastanowić, aby wybrać najlepszy model działania. 

1 2
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Technologiczna sauna 

W Polsce wsparcie dla startupów dopiero raczkuje, więc zapowiadana 
inwestycja Google’a to impuls dla rozwoju. Tymczasem wiele krajów 
z całego świata opanował już startupowy boom, i nie ominął on Fin-
landii. Można powiedzieć: tu naprawdę się dzieje. Startupowe centra 
rosną jak grzyby po deszczu. W Tampere, 150 kilometrów na północ 

od Helsinek, zagościła Nowa Fabryka, której produkcja 
to nowoczesne pomysły właśnie. W tym coworkingo-
wym centrum można pracować i rozwijać się dzięki 
wsparciu naukowców z Uniwersytetu Technologicznego 
w Tempere, a w piątkowe wieczory spotykać się na 
telekonferencjach z zespołami startupów z innych 
zakątków Ziemi, żeby wymieniać pomysły i usługi. 

1 3

FOTO: TUOMO LAMPINEN 
© SLUSH MEDIA



2  |  2 0 1 4  |  Z I E L O N E  M I A S T O  |  n o w a  f i n l a n d i a

Startupy to przede wszystkim nowe technologie. W samych Hel-
sinkach działa już 300 startupów tego typu. W stolicy Finlandii 
głównym startupowym centrum jest Startup Sauna na terenie 
kampusu Uniwersytetu Aalto w Otaniemi, około 10 minut jazdy 
od centrum Helsinek. Miejscem pracy i spotkań jest tam sala 
poprzemysłowa o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, 
otwarta dla wszystkich chętnych do wspólnej pracy – bez wpi-
sowego, nikogo nie trzeba znać. Startup Saunę prowadzi kilkoro 
skupionych w fundacji młodych ludzi, którzy chcą budować silną 
sieć w północnej i wschodniej Europie oraz Rosji. Organizują 
coachingi, spotkania z inwestorami, webinaria (intraktywne 
szkolenia internetowe) itd. 

W chmurach i oceanach 

Od 2010 roku, dzięki wsparciu Startup Sauna, działa ponad 
109 fi rm, które zdobyły dofi nansowanie na kwotę 36 milionów 
dolarów. Zajmują się przeróżnymi usługami. Rynek Pilvito to 
sklep online, w którym można wyszukiwać, porównywać i kupo-
wać różne usługi do obsługiwania danych przechowywanych 
w chmurach (poza własnym komputerem). Rate My Speach 
(oceń moje wystąpienie) to system wzajemnych ocen, służący 
do poprawiania przemówień. Można w nim za darmo otrzymać 
od rówieśników konstruktywną informację zwrotną i za niewiel-
ką opłatą spersonalizowane eksperckie opinie. Firma Ocean 
proponuje narzędzia cyfrowe do eksploracji oceanu, co pozwala 
płetwonurkom i całej społeczności oceanicznej zwiedzać pod-
wodne przestrzenie i dzielić się przygodami.

STARTUPY TO PRZEDE 
WSZYSTKIM NOWE TECHNOLOGIE. 
W SAMYCH HELSINKACH DZIAŁA 
JUŻ 300 STARTUPÓW TEGO TYPU. 
W STOLICY FINLANDII GŁÓWNYM 
STARTUPOWYM CENTRUM JEST 
STARTUP SAUNA NA TERENIE 
KAMPUSU UNIWERSYTETU AALTO
W OTANIEMI, OKOŁO 10 MINUT 
JAZDY OD CENTRUM HELSINEK.
FOTO: MERI BJORN 
© SLUSH MEDIA 
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Ludzie na targowisku idei 

Najbardziej znanym wydarzeniem organizowanym przez Saunę 
jest Slush, reklamowane jako „najważniejsze w Eurazji spotkanie 
startupów i technologicznych talentów z topowymi reprezentan-
tami międzynarodowych inwestorów i mediów”. W 2013 roku 
Slush zgromadził 7000 uczestników oraz 1200 fi rm z 68 krajów. 
I ma moc. – „Warto tam być. Każda sekunda jest cenna. Shush 
jest inny niż większość sturtupowych konferencji. Daje więcej” – 
twierdzi Petteri Kopenen z Liveline Ventures. Slush to przestrzeń 
do wymiany, rozmowy. To wielkie święto innowacji i ludzi, którzy 
je tworzą. 

NAJBARDZIEJ ZNANYM WYDARZENIEM 
ORGANIZOWANYM PRZEZ SAUNĘ JEST SLUSH, 
REKLAMOWANE JAKO „NAJWAŻNIEJSZE W EURAZJI 
SPOTKANIE STARTUPÓW I TECHNOLOGICZNYCH 
TALENTÓW Z TOPOWYMI REPREZENTANTAMI 
MIĘDZYNARODOWYCH INWESTORÓW I MEDIÓW”.
FOTO: © SLUSH MEDIA
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W 2013 ROKU SLUSH ZGROMADZIŁ 
7000 UCZESTNIKÓW ORAZ 1200 
FIRM Z 68 KRAJÓW, O ŁĄCZNYM 
KAPITALE INWESTYCYJNYM 6 MLD 
DOLARW AMERYKAŃSKICH.
FOTO: JUSSI HELLSTEN 
© SLUSH MEDIA
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Juho Makkonen jest jednym z takich innowatorów. 
W 2011 roku założył fi rmę Sharetribe Ltd. Jest to 
platforma software (www.sharetribe.com), którą 
może wykorzystać każdy, kto chce stworzyć 
własne „targowisko”, i bezpośrednio sprze-
dawać swoje towary lub usługi. Współczesna 
technologia pozwala unikać pośredników 
i kontaktować się bez ich pomocy – „Na 
pomysł platformy wpadliśmy, pisząc prace 
magisterskie. Zrozumieliśmy, że właśnie na 
czymś takim chcemy się skoncentrować, bo 
to przynosi bezpośrednie korzyści ludziom” – 
Juho tak opowiada o początkach fi rmy. – „Mam 

wrażenie, że w Finlandii mnóstwo ludzi chce założyć własną 
fi rmę, więc nasz projekt też spotyka się z zainteresowaniem. 
Chyba znaleźliśmy model zrównoważonego przedsiębiorstwa, 
który daje nam szansę nie tylko zarobienia na życie, ale także 
powiększenia naszego zespołu”. 

Sharetribe należy do Peloton Club – otwartej społeczności przed-
siębiorców skupionych na zielonych technologiach, efektywnym 
wykorzystywaniu energii (energy effi  ciency), współdzielonej 
ekonomii (sharing economy) i innych ideach młodego pokolenia. 
Peloton to po fi ńsku „nieustraszony”, pelotonto to „sposób my-
ślenia”. „Nie zgadzamy się czekać na kolejny kryzys, który 
w nas uderzy. Chcemy zrobić coś już teraz” – czytamy na stronie 

TAK ZWANE BEZPOŚREDNIE 
TARGOWISKA TO NOWE ZJAWISKO 
„WSPÓŁDZIELONEJ EKONOMII” – 
LUDZIE SAMODZIELNIE PRODUKUJĄ 
I SPRZEDAJĄ SWOJE WYROBY 
I USŁUGI, UNIKAJĄC WIELKICH FIRM.
FOTO: VILLE MIETTINEN
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internetowej Peloton Club. Dla-
czego taka nazwa? Bo wywieranie 
wpływu na nową gospodarkę 
wymaga odwagi. Peloton Club 
zrzesza te startupy, którym 
chodzi o zmianę na lepsze, do-
starczające produktów lub usług, 
dzięki którym ludzie mogą sobie 
pozwolić na bardziej zrównoważo-
ny  styl  życia.

Namalować idealne 
społeczeństwo

Tak zwane bezpośrednie targowi-
ska to nowe zjawisko „współdzie-
lonej ekonomii” – ludzie samo-
dzielnie produkują i sprzedają 
swoje wyroby i usługi, unikając 
wielkich fi rm. – „Ten rodzaj 
gospodarki jest korzystny dla 
środowiska, pozwala na bardziej 
oszczędne wykorzystywanie za-
sobów (np. dzięki oddawaniu czy 
wypożyczaniu narzędzi, samo-
chodów)” – mówi Juho Makon-
nen. – „Daje też siłę ludziom, któ-
rzy sami tworzą własne miejsca 
pracy, pomagają sobie nawzajem 
i budują silne społeczności. Wiele 
osób wierzy, że to może być 
zmiana na miarę rewolucji prze-
mysłowej. My tworzymy jeden 
element tej układanki. Wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za stwo-
rzenie idealnego społeczeństwa 
i ochronę środowiska – w mojej 
pracy mam na to wpływ i sam 
z tego korzystam”. 

W Finlandii dla startupów panuje 
przyjazny klimat być może także 
dlatego, że wciąż trwa dyskusja 
o tym, co będzie fl agowym okrę-
tem fi ńskiej gospodarki, skoro 
Nokia wpadła w tarapaty. Firma 
Rovio i jej gra Angry Birds jest naj-
lepszym przykładem, że wszystko 
jest możliwe. Twórcy słynnej gry 
też zaczynali jako trzyosobowy 
startup, a obecnie popularność 
wymyślonych przez nich ptasz-
ków dorównuje Muminkom.

Dużo w tym wszystkim ekono-
micznej i technicznej termi-
nologii, biznesowych strategii 
i modeli, ale najważniejszymi 
cechami startupów są: otwar-
tość myślenia, kreatywność 
oraz poczucie odpowiedzialno-
ści za środowisko, kraj i ludzi. 
Rzeczywiście chodzi o to, że 
jeden pomysł może zmie-

nić świat. „Kiedyś chciałem być 
pisarzem. Uwielbiałem opowiadać 
historie. Ta umiejętność przydaje mi 
się w obecnej pracy. Nie wystarczy 
stworzenie produktu; trzeba również 
umieć zaprezentować ludziom ko-
rzyści ze współdzielonej ekonomii. 
Namalować obraz świata taki, jakim 
mógłby być, gdybyśmy wszyscy 
działali razem” – mówi Juho. 
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to się liczy w fi ńs

27.11.2013  
To data rozpoczęcia sprzedaży 
fi ńskich smartfonów Jolla. Pierw-
szego dnia w Helsinkach sprze-
dano 450 sztuk; kupującym nr. 1 
był 18-latek, który – jak twierdził 
– czekał na to od chwili, kiedy Jolla 
ujawniła plany rozwoju. Jolla to 
kultowa marka fi ńska; tworzą ją 
byli pracownicy fi ńskiej technolo-
gicznej pramatki Nokii, w oparciu 
o jej open-sourcowy system. Na 
okładce „Zielonego Miasta” – 
Marc Dillon, jeden z założycieli 
marki, odpowiedzialny za systemy 
operacyjne. 

151
To liczba mobilnych bibliotek 
w Finlandii. Przypominają one 
duże pomarańczowe kampery, 
mają silniki o pojemności 9 litrów 
i wożą około 4000 książek, płyt 
DVD i czasopism. Zatrzymują się 
rocznie 12324 razy w różnych 
miejscowościach lub osadach, 
i wypożyczają 7,4 miliona książek. 

AAA
Najwyższa ocena przyznawana 
gospodarkom państw przez 
agencje ratingowe. Finlandia jest 
jednym z ostatnich państw strefy 
euro cieszących się tą oceną.

40 tysięcy euro 
To maksymalna kwota dofi nan-
sowania, jaką mogą otrzymać 
zespoły startupów, które rozwijają 
się w centrum wsparcia innowacji 
Startup Sauna w Helsinkach. 
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kich technologiach 

1/10 
Co dziesiąta osoba mieszkająca 
w Finlandii ma konto na twitterze. 

125 milionów euro
Taką kwotę zagraniczne fi rmy 
zainwestowały w fi ńskie rozwija-
jące się biznesy technologiczne 
w 2012 roku. Liczba inwestycji 
gwałtownie rośnie, do czego przy-
czynia się boom przemysłu gier 
do telefonów komórkowych. 

250 
Tyle fi rm i instytutów badawczych 
w Finlandii – kraju 180 tysięcy 
jezior – zajmuje się gospodarką 
wodną. 

FOTO: ROWANHILL

4 
Finlandia to jeden z czterech krajów 
Unii Europejskiej (obok Danii, 
Niemiec i Szwecji) uważanych 
za liderów innowacji. Ich wyniki są 
zdecydowanie powyżej średniej UE. 

2,5 miliona euro
To kwota potencjalnych rocznych 
oszczędności energii w budynkach 
publicznych należących do miasta 
Helsinki, jeśli zastosuje się oszczęd-
ności wskazane w audytach. 



Fortum: 
odrobiliśmy 
zadanie domowe 

mieć wspólną politykę energetyczną, 
podobnie jak mamy wspólną politykę 
gospodarczą.

Fortum jest bardzo dużą fi rmą. 
Tymczasem troska o środowisko 
raczej się z dużymi fi rmami nie 
kojarzy… Wręcz przeciwnie. Czy 
można się kierować zasadami 
zrównoważonego rozwoju 
i dbałości o środowisko, a jed-
nocześnie mieć silną pozycję na 
rynku? 
Każda fi rma ma trzy cele – musi prze-
trwać, musi być bezpieczna i musi za-
rabiać . Trzeba to powiedzieć otwarcie 
– jeśli udziałowcy nie będą dostawać 
pieniędzy i nie będą zadowoleni, to 
nie będzie pieniędzy na rozwój fi rmy, 
na nowe rozwiązania. Powtarzam to 
w Polsce – rozwijacie się, a to przycią-
ga pieniądze… Bez pieniędzy fi rma 
nie przetrwa. Pieniądze i dbałość 

czano wspólne dobra, jak woda 
i gleba, do chwili obecnej, gdy regu-
lują to przepisy, za których łamanie 
grożą kary. Teraz tego się po prostu 
nie robi – to uważam za standard. 

Kiedy w 2010 r. przyjechałem do 
Polski, pogląd, że paliwa kopalne nie 
przyczyniają się do zmian klimatu, 
był tu dość powszechny. To było dla 
mnie szokujące. Teraz już się tego ra-
czej nie słyszy – i to jest odpowiedź. 
W ciągu kilku lat wiele się zmieniło. 
Ale Polacy wciąż są przywiązani 
do węgla kamiennego, a w branży 
ciepłowniczej, w której działa Fortum, 
jest to sprawa istotna. Zasoby węgla 
będą się jednak stopniowo wyczerpy-
wać, a jego wydobycie będzie coraz 
droższe. Oczywiście, w Polsce nie ma 
innego rodzimego źródła energii. 
W Unii Europejskiej takie kwestie nie 
powinny jednak dzielić. Powinniśmy 

W Finlandii fakt, że i ludzie, 
i fi rmy muszą brać pod uwagę 
swój wpływ na środowisko, jest 
czymś oczywistym. W Polsce 
taka świadomość dopiero się 
budzi. Czy wtedy, kiedy przy-
jechał Pan do Polski, był to dla 
Pana spory kontrast?
W Finlandii lat 50. i 60. minionego 
wieku, kiedy rozwijano głównie 
przemysł papierniczy i drzewny, nie 
brano pod uwagę jego wpływu na 
środowisko. Doszło wtedy – na naszą 
skalę – do kilku katastrof ekologicz-
nych, z których skutkami borykamy 
się do dziś. Odrobiliśmy jednak zada-
nie domowe. Obecnie stan naszego 
wybrzeża, rzek, jezior i lasów jest 
znacznie lepszy. Nasz przemysł nadal 
funkcjonuje, ale nie zanieczyszcza 
środowiska tak jak kiedyś. Przeszli-
śmy drogę od swego rodzaju rewolu-
cji przemysłowej, kiedy zanieczysz-
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Z Mikaelem Lemströmem, prezesem zarządu Fortum Power and Heat Polska sp. z o. o., 
w warszawskiej siedzibie fi rmy rozmawia Patrycja Bukalska.
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Fortum to międzynarodowa fi rma z branży energetycznej 
z główną siedzibą w Finlandii, obecna także w Szwecji, 
krajach bałtyckich, Rosji i Polsce. Zatrudnia prawie 9 tys. 
pracowników. Jej sprzedaż w 2013 r. przekroczyła 6 mld 
euro, a zyski – 1,5 mld euro. W ubiegłym roku na District 
Energy Climate Awards fi rmę nagrodzono za badania 
w dziedzinie biopaliw. 
W Polsce fi rma jest obecna obecna ponad 10 lat. 
W 2010 r. w Częstochowie uruchomiła elektrociepłownię, 
która jest najnowocześniejszym, a zarazem jednym 
z najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego typu 
w naszej części Europy. 

FOTO: FORTUM POLSKA
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o rozwój łączą się jednak ze sobą. W mojej opinii zrównoważony rozwój 
wcale się nie kłóci z konkurencyjnością fi rmy. Ja w to wierzę. W przyszło-
ści przepisy będą coraz bardziej restrykcyjne; ludzie będą coraz bardziej 
świadomi znaczenia wspólnego dobra, jakim jest środowisko; koszt jego 
zanieczyszczania będzie rósł, zyskiwać będą więc fi rmy operujące 
w sposób jak najczystszy. Po prostu będą bardziej konkurencyjne. 

Zrównoważony rozwój wymaga czasem długofalowych, odważnych 
decyzji. Kiedyś fi rma Fortum za znaczną kwotę nabyła w Szwecji 
kilkadziesiąt elektrowni wodnych. Po latach widać, że była to słuszna 
decyzja, elektrownie wytwarzają prąd bez emisji i przy niewielkich 
kosztach, a fi rma odnosi korzyści.

Co jest teraz dla Was ważne w Polsce? Na czym chcecie się 
skupić?
Planujemy budowę nowych elektrociepłowni we Wrocławiu i w Zabrzu, 
choć ostateczne decyzje inwestycyjne jeszcze nie zapadły. W Płocku 
rozważamy budowę niewielkiej elektrociepłowni wielopaliwowej, 
w której będzie można m.in. spalać odpady. W naszych planach 
stawiamy w miarę możliwości na paliwa lokalne oraz elastyczne 
wykorzystywanie różnych paliw w zależności od sytuacji rynkowej. 
Już tak działamy w Częstochowie, gdzie zwiększyliśmy udział bioma-
sy z początkowych 20 proc. do ponad 35 proc. Modernizujemy także 
nasze elektrociepłownie w Zabrzu i Bytomiu-Miechowicach.

Trzeba jednak pamiętać, że w ciepłownictwie trudno uciec od węgla. 
Jeśli chcemy wyprodukować ciepło, musimy coś spalić – biomasę, 
odpady, ale to nie będzie dość, by wytworzyć dosyć ciepła dla dużego 
miasta. Ciepło nie powstanie z wiatru ani wody. Energia słoneczna 
byłaby alternatywą, ale nie mamy dość słońca w zimie, gdy trzeba 
ogrzewać mieszkania. 

Częstochowa była pierwszym projektem Fortum w Polsce? 
Częstochowa to pierwsza elektrociepłownia w Polsce, którą zbudowa-
liśmy od zera. Jest to projekt najbardziej zaawansowany. Rozważamy 
także projekty oparte na spalaniu odpadów; są na różnych etapach 
zaawansowania. Tego rodzaju przedsięwzięcia wymagają jednak 
czasu, ponieważ potrzeba wielu uzgodnień, zezwoleń i dopełnienia 
licznych formalności. Nie chodzi tylko o samą elektrociepłownię, ale 
także o przyłącza do sieci elektroenergetycznej czy ciepłowniczej. 
Te projekty muszą się wpisywać w rozwój infrastruktury miasta. 

W naszej fi rmie myślimy jednak nie tylko o produkcji ciepła w mia-
stach. Staramy się mieć całościowe – rzec by można holistyczne – 
podejście do miast, aby ich rozwój był zrównoważony. W lecie, kiedy 
zapotrzebowanie na ciepło spada, chcemy produkować chłód. Taki 
projekt realizujemy w Częstochowie. Wspólnie z Politechniką Często-
chowską badamy warunki techniczne i ekonomiczne zamiany ciepła 
sieciowego w chłód, który można by wykorzystywać w instalacjach 
klimatyzacyjnych.

W Finlandii idea zrównoważonych miast jest traktowana z wielką 
uwagą. Na przykład w zimie, gdy potrzeba dużo ciepła, zamiast 
włączać dodatkowe kotły, możemy znajdować takich klientów, którzy 

akurat wytwarzają więcej ciepła niż 
go potrzebują, jak fi rmy IT, szpitale 
czy supermarkety. Możemy kupo-
wać od nich ciepło, wprowadzać do 
sieci i sprzedawać innym klientom. 
Miasto staje się wtedy połączonym 
organizmem. 

2 2
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WCALE 
SIĘ NIE KŁÓCI Z KONKURENCYJNOŚCIĄ 
FIRMY. W PRZYSZŁOŚCI PRZEPISY BĘDĄ 
CORAZ BARDZIEJ RESTRYKCYJNE; LUDZIE 
BĘDĄ CORAZ BARDZIEJ ŚWIADOMI 
ZNACZENIA WSPÓLNEGO DOBRA, 
JAKIM JEST ŚRODOWISKO; KOSZT JEGO 
ZANIECZYSZCZANIA BĘDZIE RÓSŁ, 
ZYSKIWAĆ BĘDĄ WIĘC FIRMY OPERUJĄCE 
W SPOSÓB JAK NAJCZYSTSZY. 
PO PROSTU BĘDĄ BARDZIEJ 
KONKURENCYJNE.
FOTO: FORTUM POLSKA

Spróbujmy to sobie wyobrazić. Tradycyjnie buduje się elektrownię czy 
elektrociepłownię, do której wszyscy są podłączeni. Jeśli ktoś potrzebuje 
energii, to trzeba ją dla niego wytworzyć. W nowym sposobie myślenia 
istnieje elektrociepłownia i wiele połączonych ze sobą obiektów. Trzeba 
znaleźć sposób znajdowania zbędnej energii i przekazywania jej tam, 
gdzie jest potrzebna. Dotyczy to również ciepła, nad tym pracujemy. 

Wydaje mi się, że jeśli nawet technicznie będzie to możliwe, 
potrzebna jest zmiana nastawienia ludzi, by byli bardziej świa-
domi tych procesów. Tymczasem dla większości fakt, że w zimie 
w domu jest ciepło, jest oczywisty. Nie zastanawiamy się, jak to 
się dzieje. 
Ależ nie mam wątpliwości, że to się zmieni. Już się zmienia. Sam fakt, 
że istnieje takie pismo jak „Zielone Miasto”, które publikuje na ten 
temat, jest tego najlepszym dowodem. Bo nie istnieliście pięć lat temu, 
prawda? Czyli coś się zmieniło.

Zmieniło się też podejście do wykorzystywania energii. Kiedyś zakłada-
no, że wszyscy powinni maksymalnie ją oszczędzać. Obecnie zdajemy 
sobie sprawę, że klienci mają różne potrzeby. Mówimy: „Macie ochotę 
na gorący prysznic, to go weźcie, a my zajmiemy się resztą”. To moż-
liwe, bo dzięki nowoczesnym technologiom społeczeństwo jako całość 
i tak może oszczędzać energię. Nie wszyscy przecież biorą prysznic 
w tym samym czasie – ktoś zużywa energię, ktoś inny ją produkuje. 
Sednem sprawy jest jej efektywne przekazywanie. Dla klienta oznacza 
to bezpieczeństwo i wolność wyboru.

Pracuje Pan w Polsce od kilku lat, wcześniej mieszkał Pan 
w innych krajach. Jaka jest Polska w oczach Fina? 
Polska to piękny kraj; w dodatku niezwykle szybko się rozwija, być 
może najszybciej w Europie. Idzie naprzód. Jeśli chodzi o stosunki 
międzyludzkie, to zaskoczyło mnie, że ludzie tak otwarcie wyrażają 
bardzo ostre opinie, ostrzej niż w Finlandii. Macie silne charaktery 
i wiecie, czego chcecie. Nie ma tu chyba żadnych zasad dotyczących 
tego, czego się nie mówi, prawda? W pewien sposób to dobre, i można 
to wykorzystać twórczo. Gorzej jest, jeśli ujawnia się to podczas jazdy 
samochodem. Wtedy emocje są niepotrzebne.

W Finlandii zawsze żyliśmy blisko natury. Finowie są towarzyscy, ale 
chyba nie aż tak, jak mieszkańcy Europy Środkowej. Są blisko natury, 
bo z niej czerpią siłę i chęć życia. Populacja Finlandii to 5 mln ludzi, 
którzy mają 500 tys. letnich domków, i każdy z nich musi być na 
jeziorem. Każdy Fin chce latem pojechać do swojego domku, rąbać 
drewno, łowić ryby i po prostu być. Nie wiem jednak, dlaczego tak 
jest. Takie mamy DNA. 

Mikael Lemström – prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska. Od 
ponad 20 lat związany z branżą energetyczną. Pracował m.in. w oddzia-
łach Fortum w Indonezji, Malezji i Tajlandii, gdzie był odpowiedzialny za 
strategiczne planowanie oraz rozwój fi rmy. Pełnił m.in. funkcje: dyrek-
tora generalnego w obszarze rozwiązań energetycznych, wiceprezesa 
ds. sprzedaży, wcześniej dyrektora ds. administracji i fi nansów. Jest 
absolwentem wydziału fi zyki technicznej na Politechnice w Helsinkach 
(Helsinki University of Technology). 



U podstaw fi ńskiej kultury politycznej leży idea 
konsensusu, rozumianego jako poszukiwanie 
najbardziej dogodnych i satysfakcjonujących 
społecznie rozwiązań. Dotyczy ona wszystkich 
szczebli władzy. Wystarczy spojrzeć na pro-
cedurę formowania rządu: bezpośrednio po 
ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych 
przewodniczący fi ńskiego Zgromadzenia Naro-
dowego ma za zadanie przeprowadzić konsul-
tacje z przedstawicielami wszystkich klubów 
parlamentarnych, aby wyłonić tego kandydata 
na szefa Rady Państwowej (jak tradycyjnie 
nazywane są gabinety państw nordyckich), 
który cieszy się największym poparciem ogółu 
społeczeństwa. Bywa, że konsultacje trwają wie-
le tygodni, ale ich wyniki od wielu lat są gwaran-
tem stabilności fi ńskich rządów. 

W Finlandii polityk jawi się jako społecznik, obdarza się 
go powszechnym zaufaniem. Tolerancja dla odmiennych 
poglądów, dobro wspólne, równość i społeczna 
odpowiedzialność to wartości, na których opiera się 
fi ńska kultura polityczna. 

Fińska kultura 
politycznego 
konsensusu

TEKST: EWA LITKE

24

Formowanie przez dodawanie

Symptomatyczne jest także relatywnie częste formo-
wanie szerokich rządów koalicyjnych. Mimo wieloletniej 
dominacji na fi ńskiej scenie politycznej trzech dużych 
ugrupowań: Socjaldemokratów, Partii Centrum i Naro-
dowej Koalicji, w skład koalicji rządowych regularnie 
wchodzą mniejsze partie. Co więcej, dochodzi tam nawet 
do formowania tzw. tęczowych koalicji, które zrzeszają 
przedstawicieli partii z całego spektrum ideologiczne-
go fi ńskiej sceny politycznej. W skład obecnego rządu 
wchodzą: centroprawicowa Narodowa Koalicja, So-
cjaldemokraci, Sojusz Lewicy, Zieloni, Chrześcijańscy 
Demokraci oraz partia szwedzkojęzycznej mniejszości. 
Mimo widocznego rozstrzału  ideologicznego, gabinet ów 
ma się całkiem dobrze i wydaje się, że dotrwa do końca 
kadencji. 
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Pierwsze kobiety

Aby taki system mógł sprawnie funkcjonować, koniecz-
ne jest spełnienie kilku kluczowych warunków: poszano-
wania dla poglądów rozmówcy, posługiwania się 
w dyskusji sensownymi argumentami, woli współpracy 
i poczucia wspólnego celu, jakim jest dobro państwa. 
Ludzie muszą czuć się wobec siebie równi, a ta zasada 
jest kolejnym fundamentem fi ńskiej kultury politycznej. 
Wywodzące się z tradycji protestanckiej poczucie rów-
ności gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do bycia 
podobnie traktowanym. Dotyczy to zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn. To właśnie Finki jako pierwsze kobiety 
w Europie otrzymały prawa wyborcze, co nastąpiło 
już w 1906 r. Zaledwie rok później, w marcu 1907 r., 
w skład pierwszego parlamentu fi ńskiego wybranego 
w wyborach powszechnych weszło 19 posłanek (około 
10% ogółu parlamentarzystów). Współcześnie rola 
kobiet w fi ńskiej polityce jest bardzo ważna, czego do-
wodzi choćby to, że kobietę dwukrotnie wybrano na sta-
nowisko szefa Rady Narodowej, a w latach 2000–2012 
stanowisko głowy państwa piastowała Tarja Halonen. 

Zaufanie zaufaniem 

Kluczowe jest też społeczne zaufanie wobec rządzących. 
W przeciwieństwie do Polski, w Finlandii zaufanie do 
polityków jest relatywnie wysokie, czego potwierdzeniem 
jest m.in. cykliczny wysoki społeczny udział w wyborach, 
oscylujący wokół 70–80%. Po części wynika to z uwa-
runkowań historycznych i profi tów płynących z jedności, 
która – rzecz jasna – wymaga polegania na sobie. Nie 
bez znaczenia są narzędzia kontroli, którymi dysponuje 
państwo. Zaufanie zaufaniem, ale świadomość podlega-
nia skutecznemu nadzorowi jest jednym z najskuteczniej-
szych instrumentów powstrzymujących od nieuczciwych 
zachowań. Od 2003 r. w Finlandii obowiązuje ustawa 
o swobodnym dostępie do informacji gwarantująca 
dostęp do wszystkich informacji publicznych. Można się 
przyjrzeć wydatkom poszczególnych urzędników pań-
stwowych, nakładom na kampanie wyborcze, sprawozda-
niom z działalności rządu czy procesowi legislacyjnemu. 
Można kierować zapytania do jednostek administracyj-
nych i wyjaśniać swoje wątpliwości, mając gwarancję, że 
zawsze otrzyma się odpowiedź. 

VILLE NIINISTÖ – DZIACZ EKOLOGICZNY, 
SZEF PARTII ZIELONYCH JEST OBECNIE 
MINISTREM ŚRODOWISKA FINLANDII.
FOTO: GREENPEACE FINLAND



2  |  2 0 1 4  |  Z I E L O N E  M I A S T O  |  n o w a  f i n l a n d i a

Bardzo ważną rolę odrywają media, bo to one mają za zadanie 
czuwać nad zasadą przejrzystości i w razie konieczności upublicz-
niać wszelkie przejawy jej łamania. Sami politycy też dbają o swój 
wizerunek, czego najlepszym przykładem była w 2003 r. rezygnacja 
ze stanowiska byłej premier Finlandii Anneli Jäätteenmäki w zaled-
wie trzy miesiące po nominacji, na skutek podejrzeń o nieuczciwe 
zachowanie w trakcie kampanii wyborczej. Ostatecznie rok później 
została ona uniewinniona, lecz swoją decyzją dała dowód wagi, 
jaką w Finlandii przykłada się do pełnej wiarygodności najważniej-
szych osób w państwie. 

Społecznik z młodzieżówki 

Finowie są głęboko przekonani, że polityk to osoba odpowiedzialna 
za losy narodu i dbająca o interesy obywateli. Nie jest on postrze-
gany jako karierowicz zatroskany o zasobność własnego portfela, 
lecz jako zaangażowany społecznik. Typowy fi ński parlamentarzy-
sta swoją przygodę z polityką zaczyna od działalności w stowarzy-
szeniu studenckim, następnie pracuje w strukturach młodzieżo-
wych partii lub samorządu, i tak, po kolejnych szczeblach, do samej 
góry. Tradycja zrzeszania się sięga w Finlandii połowy XIX w.; od 
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zawsze była i jest synonimem zaangażowania, 
formą kreowania poczucia przynależności 
i sposobem walki o słuszną sprawę. Wraz 
z rozwojem powstawało coraz więcej stowarzy-
szeń o charakterze politycznym, a przynależ-
ność do nich kształtowała poczucie tożsamości 
ich członków. W tym samym czasie w Finlandii 
zaczęła się kształtować tradycja związkowa. 
Na początku lat 90. XX w. przynależność do 
organizacji związkowych deklarowało około 
80% obywateli. Współcześnie popularność tych 
organizacji nieznacznie zmalała, lecz ich władze 
opracowały już wiele innowacyjnych rozwiązań 
popularyzujących wśród młodych ludzi ideę 
przynależności do związków. 

Antyestablishment

W Finlandii mamy zatem do czynienia z dwu-
stronnym oddziaływaniem na siebie polityków 
i społeczeństwa, opartym na zasadzie zaufania 

W LATACH 2000–2012 STANOWISKO 
GŁOWY PAŃSTWA PIASTOWAŁA TARJA 
HALONEN.
FOTO: UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME
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społecznego. Rządzący są świadomi, że dzięki skuteczności działalności 
publicznej i realizacji woli obywateli zagwarantują sobie wiarygodność, 
a w następstwie reelekcję, wobec tego konsekwentnie realizują swoje za-
dania. Społeczeństwo zaś, dzięki wielu skutecznym narzędziom kontroli, 
weryfi kuje i w razie potrzeby egzekwuje realizację obietnic wyborczych, 
co buduje poczucie zaufania wobec przedstawicieli społeczeństwa.

Niestety, na skutek ogólnoeuropejskiego trendu także w Finlandii coraz 
większym problemem jest szerzenie się populizmu. Populizm odwołuje 
się do tradycyjnych haseł egalitarystycznych i antyestablishmentowych; 
krytykuje sferę polityczną, społeczną, kulturalną, a nawet osobistą. 
Ugrupowaniem, które posługuje się tego typu hasłami, jest przede 
wszystkim partia Prawdziwych Finów, która w wyborach parlamentar-
nych w 2011 r. zajęła trzecie miejsce, zdobywając 19,1% głosów. Jej 
lider, Timo Soini, wykorzystuje hasła antyimigracyjne, antyeuropejskie, 
czasami nawet rasistowskie. Szerzy standardy, które dotychczas były 
Finom obce. Wzrost znaczenia tej partii jest odpowiedzią na ogólny spa-
dek znaczenia ideologii w polityce i brak alternatyw na coraz bardziej 
scementowanej scenie politycznej kraju. Nie bez znaczenia jest kryzys 
gospodarczy, który dotknął także Finlandię. W ostatnich kilku latach 
wzrost gospodarczy w tym kraju znacznie osłabł, doszło do kilku spek-
takularnych przejęć fi ńskich fi rm (np. Nokii przez Microsoft we wrześniu 

2013 r.), a fi ńskie bezrobocie wynosi 
9–10%. Wszystkie te czynniki sprawiają, 
że wielu młodych ludzi poszukuje alter-
natywy na scenie politycznej tradycyjnie 
zdominowanej przez duże ugrupowania 
o przewidywalnej strategii i umiarkowa-
nych hasłach. 

Na razie jednak fi ński system ma się 
całkiem dobrze, nadal funkcjonuje dzięki 
uniwersalnym zasadom defi niującym 
demokratyczny porządek na scenie po-
litycznej. Mimo zagrożenia populizmem, 
nic nie zapowiada, aby miał ulec dra-
styczniej zmianie. Bezsprzecznie warto 
się zastanowić nad sekretem skutecz-
ności mechanizmów, dzięki którym tak 
sprawnie funkcjonuje. 

Ewa Litke – politolożka, skandyna-
wistka, członkini Zespołu Eksperckiego 
Fundacji Naukowej Norden Centrum.

PRODUKUJ 
PRĄD!

Nowoczesne systemy 
do wytwarzania 

odnawialnej energii.

ul. Mierosławskiego 21 

Gdańsk 80-430 

58-746-38-99

w w w.sunsol.pl

Uzyskaj dotacje na instalacje 
fotowoltaiczne do 40% 

z NFOŚiGW
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Finowie słyną z dobrej architektury i charakterystycznych 
fi ńskich domków. Są także znani z innowacji społecznych 
w podejściu do mieszkalnictwa. Niektórymi z tych idei 
i rozwiązań zarazili się już Polacy, innymi warto się inspirować. 

Fiński domek, 
polski grunt 

TEKSTY: 
PATRYCJA BUKALSKA, 
GABRIELA MORAWSKA, 
BEATA MACIEJEWSKA 

Domki wyprodukowano w Finlandii; 
miały być przekazane ZSRR jako 
część reparacji wojennych. Decyzją 
Stalina skierowano je do Polski – 
część właśnie do Warszawy. Miały 
wiele zalet: można je było postawić 
na nieuzbrojonym terenie, były 
bardzo dobrze zaprojektowane – 
model akceptował słynny fi ński 
architekt Alvar Aalto. Produkowano 
je w fabrykach i można je było 
składać bez mała jak z klocków. 
W Finlandii służyły tysiącom prze-
siedleńców z fi ńskich terytoriów 
zajętych przez Sowietów, którzy 
natychmiast potrzebowali dachu 

FIŃSKI DOMEK 
KULTURALNY
Osiedle Jazdów w Warszawie to 
miejsce inne niż wszystkie. Drew-
niane fi ńskie domki za Parkiem 
Ujazdowskim zbudowano tuż po 
wojnie. Mieszkali w nich pracownicy 
Biura Odbudowy Stolicy, pisarze 
i artyści. Kilka lat temu władze 
dzielnicy Śródmieście zadecydo-
wały o ich zburzeniu. Mieszkańcy, 
wspierani przez Ambasadę Finlandii, 
postanowili walczyć. Bitwy o Jazdów 
jeszcze nie rozstrzygnięto. 

nad głową – tak samo jak warsza-
wiacy wracający do zrujnowanego 
miasta w 1945 roku.

Domki na Jazdowie miały służyć 
przez pięć lat, ostatecznie termin 
przedłużono… bezterminowo. 
W osiedlu Jazdów wychowały się 
całe pokolenia, ludzie są ze sobą 
zżyci, a miejsce jest magiczne. 
Latem zaglądają tam dzikie ptaki 
i zwierzęta, pachną kwiaty w 
ogródkach, owocują drzewa. Zimą, 
kiedy drewniane chatki pokrywają 
czapy śniegu, sceneria robi się 
wręcz bajkowa. Nic więc dziwnego, 
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JEŚLI JAZDÓW PRZETRWA, TO 
WARSZAWA ZACHOWA PIĘKNE 
MIEJSCE, KTÓRYM MIASTO 
ODDYCHA, GDZIE MIESZKAJĄ 
PSZCZOŁY I JEŻE, GDZIE ROSNĄ 
KRZAKI PIGWY. 
MIEJSCE, KTÓRE JEST OPOWIEŚCIĄ 
O SKOMPLIKOWANEJ HISTORII: 
I POLSKIEJ, I FIŃSKIEJ. 
FOTO: KUBA BOŻANOWSKI

W UBIEGŁYM ROKU Z POMOCĄ MIESZKAŃCOM 
JAZDOWA PRZYSZEDŁ FIŃSKI AMBASADOR JARI 
VILÉN – WSPIERAŁ NEGOCJACJE I ZACHĘCAŁ DO 
ZACHOWANIA CZĘŚCI DOMKÓW.
FOTO: NGO.PL
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że decyzja o wyburzeniu domków i przeznaczeniu terenu pod 
bardziej prestiżowe budynki – pasujące do pobliskich ambasad 
i Sejmu – wywołała protest. 

W ubiegłym roku z pomocą mieszkańcom Jazdowa przyszedł fi ń-
ski ambasador Jari Vilén. Albowiem to, co ma miejsce w Warsza-
wie – wyburzanie drewnianych domków w imię nowoczesności 
– stało się także w Finlandii w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. 
Potem często tych decyzji żałowano, a te domki, które ocalały 
(między innymi w Helsinkach), są nadal zamieszkane i stały się 
turystyczną atrakcją. Dlatego ambasador wspierał negocjacje 
i zachęcał do zachowania części domków.

A domki na Jazdowie są nie tylko ciekawe; stanowią ważną 
część historii miasta. 

Pod koniec 2012 roku część domków rozebrano, ale w pozosta-
łych nadal mieszkają ludzie, a w ubiegłym roku odbywały się 
w nich spotkania i imprezy kulturalne organizowane przez ini-
cjatywę Otwarty Jazdów. Powstała wtedy unikatowa przestrzeń 
otwarta dla mieszkańców osiedla i miasta; zaangażowało się 
w nią kilkadziesiąt stowarzyszeń, grup i fundacji.

W bieżącym roku miasto rozpisało konkurs dla 
organizacji pozarządowych na prowadzenie działal-
ności społeczno-kulturalnej w 12 fi ńskich domkach. 
Zgłosiły się między innymi: Towarzystwo Polska-Fin-
landia, Fundacja Naukowa Norder Centrum i Komitet 
na Rzecz Dzieci w Polsce „Konrad”, które zobowią-
zały się, że na własny koszt przystosują domki do 
prowadzenia w nich działalności i zmiany sposobu 
użytkowania z mieszkalnego na użytkowy. Jest więc 
szansa na uratowanie niektórych z nich, jednak 
w chwili, kiedy do wyprowadzki zostaną zmuszeni 
ostatni mieszkańcy, miejsce zmieni się nieodwołal-
nie – straci ducha wspólnoty, urok zakątka, w którym 
życie jest bardziej urokliwie. 

Finowie tę lekcję już odrobili, i żałują rozbiórki swoich 
drewniaków sprzed kilkudziesięciu lat. Jeśli Jazdów 
przetrwa, to Warszawa zachowa piękne miejsce, któ-
rym miasto oddycha, gdzie mieszkają pszczoły i jeże, 
gdzie rosną krzaki pigwy. Miejsce, które jest opowie-
ścią o skomplikowanej historii: i polskiej, i fi ńskiej. 

PATRYCJA BUKALSKA

FOTO: TIM PIERCE
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COHOUSING – WSPÓLNOTA 
BLISKICH SĄSIADÓW

Johanna Kerovuori jest architektką specjalizującą się w pro-
wadzeniu kursów cohousingu dla różnych grup marzących 
o sposobie życia umożliwiającym wybór mieszkania, dobór 
sąsiadów i formowanie przestrzeni zgodnie z zainteresowa-
niami i charakterem wspólnych przedsięwzięć. 

Cohousing – bo o nim tu mowa – do niedawna był w Finlandii 
nieznany. Dziś – choć cieszy się mniejszą popularnością niż inne 
rozwinięte formy spółdzielczości – stale się rozrasta. Szczegól-
nie upodobali go sobie seniorzy, którzy choćby w Helsinkach 
wspólnie stawiają dwa wspólnotowe domy: Loppukiri i Kotisata-
ma. Wspólne domy powstają też w Saarijärvi i Tampere.

Cohousingowa wspólnota mieszkaniowa stanowi grupę ludzi 
gotową razem kupić grunt i zaprojektować domy tak, aby miały 
część prywatną i wspólną, z której wszyscy mieszkańcy będą ko-
rzystać na równych prawach. Takie wspólnoty mogą powstawać 
jako kameralne osiedla na wsi lub większe – w mieście. 

3 1

OPP czyli ogrzewanie powierzchniowe na podczer-
wień jest od dawna popularnym systemem ogrze-
wania domów i mieszkań w krajach skandynaw-
skich, oraz w Europie zachodniej. W Polsce zaczyna 
dopiero przecierać ścieżki w gąszczu tradycyjnych 
konwekcyjnych systemów grzewczych.

System OPP, folie grzewcze grafi towe, funkcjonuje 
na zasadzie technologii bezpośredniej przemiany 
energii elektrycznej w energię promieniowania 
podczerwonego i długotrwale redukuje obciążenie 
drobnym pyłem. Promieniowanie podczerwone nie 
nagrzewa powietrza, tylko pomieszczenie(sufi t, 
podłogę, ściany), wyposażenie i ludzkie ciało.

Podobne ciepło odczuwamy podczas przebywania 
w promieniach słońca.

OPP dobrze sprawdza się w obiektach izolowanych, 
gdzie odnotowuje się niskie zużycie energii. 
W dzisiejszych czasach wszyscy przecież dążymy 
do zminimalizowania wszelkich kosztów, a szcze-
gólnie kosztów bezsensownych. Cechy ekologiczne 
systemu to zminimalizowana emisja CO2 (nie ma 
spalania jak przy węglu, gazie czy oleju). Jeżeli ko-
rzystacie Państwo z prądu ekologicznego, grzejecie 
w pełni ekologicznie. Bezpłatne ogrzewanie jest 
możliwe przy zainstalowaniu generatora wiatrowego 
albo urządzenia fotowoltaicznego do wytwarzania 
energii elektrycznej. Emitowane jony ujemne 
z ogrzewania na podczerwień, wpływają zaś korzyst-
nie na samopoczucie i zdrowie użytkowników

Rozwiązania z przyjętego w kwietniu przez Radę Mini-
strów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii 
(OZE), będą sprzyjać wzrostowi liczby inwestorów 
zdecydowanych na ogrzewanie elektryczne de central-
ne. Ma to uzasadnienie ekonomiczne. Koszty inwestycji 
w panele fotowoltaiczne i wiatraki przydomowe, tym 
szybciej się zwrócą im więcej jest domowych urządzeń, 
na czele z ogrzewaniem elektrycznym. Mówiąc inaczej,  
jedynie dla oświetlenia domu, sprzętów AGD i RTV, nie 
opłaca się inwestować w póki co jeszcze drogie panele 
czy wiatraki. Zwrot kosztów rozłożyłby się na wiele lat.  

Przygotowała : Aleksandra Fąfara
www.enerbau.pl
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Niezależnie od miejsca, w którym powstają, zazwyczaj mają część 
wspólną, która obejmuje dużą kuchnię, jadalnię, bibliotekę, salę zabaw 
dla dzieci, a wokół blisko siebie położonych domów – plac zabaw, nie-
rzadko boisko, ogród czy działkę uprawną. Wspólne są pralnie, przecho-
walnie wózków, rowerów, a nawet narzędzi, co pozwala unikać powiela-
nia tych urządzeń w każdym domu. Wiąże się to ze wzajemną pomocą 
sąsiedzką, która ma realny wymiar ekonomiczny i ekologiczny. 

Idea cohousingu powstała w latach 60. ubiegłego wieku w Danii. Młode 
pracujące rodziny mieszkające w sąsiedztwie kupowały przylegające 
do ich domów grunty, aby dzielić się opieką nad dziećmi. Szacuje się, 
że aż 8 procent duńskich gospodarstw domowych to cohousing. 

Cohousing to przede wszystkim budowanie relacji ludzi świadomych 
wyzwania, jakim są wspólne mieszkanie i administrowanie, zdolnych 
do pogłębiania relacji dzięki wspólnej opiece nad dziećmi, wspólnym 
dojazdom do pracy i tworzeniu przestrzeni będącej wynikiem kon-
sensusu potrzeb i kompromisów. To znakomita okazja do pozbycia się 
bagażu skojarzeń z kołchozem, czyli wspólnotą narzuconą odgórnie 

i – w odróżnieniu od cohousingu – nieopłacalną 
i niesamorządną. Tu od początku każdy ma 
wpływ na decyzje dotyczące wspólnoty, a tytuł 
własności także jest wspólny.

W Polsce wspólnoty ludzi zdecydowanych zostać 
bliskimi sąsiadami zawiązały się we Wrocławiu, 
Krakowie, Warszawie, Grodzisku i w pobliżu Bia-
łegostoku. Fora tych grup na facebooku obfi tują 
w ankiety badające potrzeby powstałej grupy, 
pomysły dotyczące ekologicznych rozwiązań 
i budulców oraz porady eksperckie.

Grupy w Krakowie i we Wrocławiu określają 
termin rozpoczęcia budowy osiedla na 
2016 rok. Życzymy powodzenia i będziemy 
relacjonować postępy. 

GABRIELA MORAWSKA 

COHOUSING DO NIEDAWNA BYŁ W FINLANDII NIEZNANY. 
DZIŚ – CHOĆ CIESZY SIĘ MNIEJSZĄ POPULARNOŚCIĄ NIŻ 
INNE ROZWINIĘTE FORMY SPÓŁDZIELCZOŚCI – STALE SIĘ 
ROZRASTA. 
SZCZEGÓLNIE UPODOBALI GO SOBIE SENIORZY, KTÓRZY 
CHOĆBY W HELSINKACH WSPÓLNIE STAWIAJĄ DWA 
WSPÓLNOTOWE DOMY: LOPPUKIRI I KOTISATAMA. 
WSPÓLNE DOMY POWSTAJĄ TEŻ W SAARIJÄRVI I TAMPERE.
FOTO: GRUMBLER %-|
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NAJPIERW DOM 

Finowie porzucili tradycyjne formy wsparcia i do 
2015 roku zamierzają zlikwidować bezdomność, 
opierając system pomocy na zasadzie „najpierw dom”. 
W większości krajów osoba, która nie ma gdzie miesz-
kać, zanim doczeka się własnego mieszkania, musi 
przejść przez drabinę instytucji tymczasowego pobytu 
(schroniska, mieszkania tymczasowe, ośrodki odwyko-
we); w efekcie często wypada z systemu. W Finlandii 
– gdzie pod koniec 2010 roku było około 8 tysięcy bez-
domnych osób samotnych i 350 bezdomnych rodzin – 
mieszkania zapewniane są bezwarunkowo i beztermino-
wo. Bezdomny nie musi spełniać żadnych wymagań, np. 
nie musi być trzeźwy. Ale jeśli będzie stanowił uciążliwe 
sąsiedztwo, prawo do mieszkania może stracić – oto jak 
wielką wagę przykłada się w Finlandii do szacunku dla 
innych, i działa to w obie strony. 

Dzięki stabilności, jaką daje własny kąt, możliwa jest 
praca socjalna nad wychodzeniem z uzależnień czy 
szukaniem pracy. Finowie przekonują, że taka polityka 
jest skuteczna; ponadto kosztuje mniej niż alternaty-
wa: rotacyjna wędrówka bezdomnych między ulicą 
a schroniskami. „Zabranie tych ludzi z ulicy sprawia, 
że nie korzystają oni tak często z kosztownych usług 
publicznych, przede wszystkim medycznych (często 
trafi ają do szpitali w stanie wymagającym kosztowne-
go leczenia), a także porządkowych (nie wszczynają 
bójek)” – argumentują. 

W Polsce w samym tylko 2012 roku przeprowadzono 
nieco ponad 7800 eksmisji, w tym 3000 bez pra-
wa do lokalu socjalnego – czyli wyrzucono ludzi na 
ulicę, a były to najczęściej kobiety z dziećmi i osoby 
starsze. 

BEATA MACIEJEWSKA
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FOTO: ELVIN

W FINLANDII MIESZKANIA ZAPEWNIANE SĄ 
BEZWARUNKOWO I BEZTERMINOWO. BEZDOMNY 
NIE MUSI SPEŁNIAĆ ŻADNYCH WYMAGAŃ, 
NP. NIE MUSI BYĆ TRZEŹWY. 
ALE JEŚLI BĘDZIE STANOWIŁ UCIĄŻLIWE 
SĄSIEDZTWO, PRAWO DO MIESZKANIA MOŻE STRACIĆ 
– OTO JAK WIELKĄ WAGĘ PRZYKŁADA SIĘ W FINLANDII 
DO SZACUNKU DLA INNYCH, I DZIAŁA TO W OBIE 
STRONY. 
FOTO: DANIELE ZANNI



FUNDACJA
DZIAŁAMY OD 10 LAT

Fundacja Przestrzenie Dialogu 
działa od 10 lat. Założona  przez 
grupę  osób aktywnych na polu 
praw człowieka, równości, rozwoju 
lokalnego i zrównoważonego rozwoju, 
stała się przestrzenią realizowania 
działań twórczych i edukacyjnych, 
adresowanych do ludzi mediów, 

administracji publicznej, liderów i liderek lokalnych, 
polityków i polityczek. 

NOWE PRZESTRZENIE

W kwietniu 2014 roku otworzyliśmy 
regionalne biuro Fundacji Przestrzenie 
Dialogu w Gliwicach, którego siedziba 
znajduje się w wegetariańskim barze 
Złot Osioł. Zarządza nim Małgorzata 
Tkacz-Janik – radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego i jednocześnie 
przewodnicząca rady naszej fundacji.

PRZESTRZENIE

DIALOGU

W GLIWICACH

Małgorzata Tkacz-Janik skupia 
się w swoich działaniach 
na ratowaniu dziedzictwa 
kulturowego  i przyrodniczego  
Gliwic.  Zorganizowała m.in. 
akcję  „I LOVE LIPA”,  
„GLIWICE MUREM ZA DOMEM.  
Zapraszamy do współpracy!

DZIŚ

„Polka powiatowa 
i zielona moderniza-
cja” oraz „Demokracja 
energetyczna” to nasze 
obecne najważniejsze 
pola działania. 

www.przestrzeniedialogu.org






