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Lyhenteet ja määritelmät 

ARK YIT Rakennus Oy:n asuntorakentaminen kerrostalot pääkaupunkiseutu 

yksikkö. 

ISO The International Organization for Standardization, maailmanlaajuinen 

kansallisten standardisointijärjestöjen liitto. [8, s. 4.] 

IPCC Intergovermental Panel on Climate Change. Hallitusten välinen ilmaston-

muutospaneeli, jonka YK perusti poliittisen päätöksenteon tueksi ilmasto-

tieteen johtavista asiantuntijoista vuonna 1988. [4]. 

CO2 Hiilidioksidi [2]. 

CH4 Metaani [2]. 

N2O Dityppioksidi [2]. 

Auditoija Henkilö, joka on pätevä suorittamaan auditoinnin. [8, s. 10.] 

 

Jatkuva parantaminen  

Ympäristöjärjestelmän jatkuva parantamisprosessi, jolla organisaation 

ympäristöpolitiikan mukaisesti saavutetaan parannuksia ympäristösuoje-

lun tasossa kokonaisuutena. [8, s. 10.] 

 

Korjaava toimenpide  

Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa havaitun poikkeaman syy.   

[8, s. 12.] 

 

Ympäristönäkökohta  

Organisaation toimintojen, tuotteiden ja palvelujen osa, joka voi olla vuo-

rovaikutuksessa ympäristön kanssa. [8, s. 12.] 

 

Ympäristövaikutus  

Mikä tahansa haitallinen tai hyödyllinen ympäristöä koskeva muutos, joka 

on kokonaan tai osittain seurausta organisaation ympäristönäkökohdista. 

[8, s. 12.] 



 

  

 

Ympäristöjärjestelmä  

Se osa organisaation hallintajärjestelmää, jota käytetään sen ympäristö-

politiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä sen ympäristönäkökohtien 

hallitsemiseen. [8, s. 12.] 

 

Ympäristöpäämäärä 

Yleisluontoinen ympäristötavoite, joka on yhteensopiva ympäristöpolitii-

kan kanssa ja jonka organisaatio asettaa itselleen. [8, s. 12.] 

 

Ympäristösuojelun taso 

Organisaation ympäristönäkökohtien hallinnan mitattavissa oleva olevat 

tulokset [8, s. 12.] 

 

Ympäristöpolitiikka 

Ylimmän johdon julkituoma ympäristönsuojelun tasoon liittyvä organisaa-

tion yleinen tarkoitus ja suunta [8, s. 12.] 

 

Ympäristötavoite 

Ympäristöpäämääriin perustuva, organisaatiolle tai sen osille soveltuva 

yksityiskohtainen suorituskykyvaatimus, joka täytyy asettaa ja täyttää, jot-

ta kyseiset päämäärät saavutetaan. [8, s. 14.] 

 

Sidosryhmä 

Yksilö tai ryhmä, johon organisaation ympäristönsuojelun taso vaikuttaa 

tai jota se koskee. [8, s. 14.] 

 

Organisaatio 

Julkinen tai yksityinen yritys, yhtymä, konserni, laitos, viranomainen tai 

muu yhteisö tai sellaisen osa tai yhdistelmä, jolla yhtiömuodosta riippu-

matta on omat toiminnot ja hallinto. [8, s. 14.] 
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1 Johdanto 

Ilmastonmuutos on ja tulee olemaan vakava uhka ihmiskunnalle. Tässä opinnäytetyös-

sä tutkitaan, miten ympäristöjärjestelmän (SFS-EN ISO 14001) käyttöönotto tulee nä-

kymään ja vaikuttamaan rakennustyömaalla. Työn tavoitteena on käydä läpi ympäristö-

järjestelmän asettamat vaateet sekä, miten ne tulevat vaikuttamaan työmaan arkeen ja 

mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon, kun ympäristöjärjestelmän käyttöönotto aloitetaan. 

Tutkimus tehdään YIT Rakennus Oy:n ARK -yksikölle, joka on asuinkerrostalojen uu-

distuotantoon keskittynyt yksikkö. Aiheen valitsemiseen vaikutti se, että organisaatio 

suunnittelee ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa ja sertifikaatin hankintaa, lisäksi EU:n 

direktiivit ja kasvihuonekaasupäästöjen kansalliset ja globaalit tavoitteet tulevat vaikut-

tamaan yhä enenevässä määrin organisaation toimintaan. Myös se, että sidosryhmät ja 

kuluttajat kiinnittävät yhä useammin huomiotaan yrityksen tuottamien tuotteiden hiilija-

lanjälkeen sekä yrityksen vastuullisuuteen, ovat painavia tekijöitä. 

Opinnäytetyössä tutkitaan ympäristöjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksia työmaan 

näkökulmasta. Tutkittavina kohtein a ovat standardi SFS-EN ISO 14001, sen sisältö ja 

käyttö, YIT Rakennus Oy:n nykyiset ympäristömenettelyt sekä ilmastonmuutos vaiku-

tuksineen.  

Hyvä imago on yritykselle todella tärkeä. Nykytrendinä on, että kuluttajat ja sidosryhmät 

vaativat käyttämiltään yrityksiltä ilmastovastuullista toimintaa. Näin ollen sidosryhmien 

ja kuluttajien vaateet yrityksen tuotteita kohtaan kytkeytyvät yrityksen imagokysymyk-

seen isona osana. Kun menetykset käännetään voitoiksi, saavutetaan kaikkia tyydyttä-

vä tilanne. Yritys voi samanaikaisesti hillitä ilmastonmuutosta, parantaa ympäristön 

laatua ja mahdollistaa taloudellisen kasvunsa. 
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2 Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutos on ja tulee olemaan globaali, vakava uhka. Ilmaston muuttuminen vai-

kuttaa veden saantiin, elinympäristöt tulevat muuttumaan epäedulliseen suuntaan, se 

synnyttää lisääntyneitä helleaaltoja ja vaikuttaa negatiivisesti useisiin eläinlajeihin 

muuttamalla luonnon monimuotoisuutta. Huomioimisen arvoinen seikka on myös se, 

että vaikka maapallon keskilämpötila nousisikin, niin alueellisesti lämpötila saattaa jopa 

laskea. [1, s.19.] 

Ilmakehän voimistunut kasvihuoneilmiö on syy ilmaston muuttumiseen. Tietyt ilmake-

hässä olevat kaasut toimivat kasvihuoneen lasiruutujen tapaan. Ne päästävät auringon 

valon maahan, pitävät osan lämmöksi muuttuneesta auringonvalosta ilmakehän sisä-

puolella ja päästävät ylimääräisen lämmön pois. Nämä kasvihuonekaasut ja niiden 

tuottama luonnollinen kasvihuoneilmiö ovat maapallolle erittäin tärkeitä, koska ilman 

niitä maapallon keskilämpötila olisi -18⁰C, eli 33⁰C nykyistä keskilämpötilaa matalampi. 

Ihmiskunta ja lisääntynyt teollisuus tuottavat valtavia määriä kasvihuonekaasuja, mitkä 

voimistavat kasvihuoneilmiötä. Tästä seuraa väistämätön ilmastonmuutos. Kasvihuo-

neilmiö ei siis ole ongelma, vaan ongelma on ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiön 

voimistuminen ja ilmakehän koostumuksen muutokset. [2.] 

Merkittävin ilmakehää kuormittava tekijä on fossiilisten polttoaineiden (hiilen, öljyn ja 

maakaasun) käyttäminen liikenteessä ja energiateollisuudessa. Muita suuria kasvihuo-

nekaasujen tuottajia ovat prosessiteollisuus, maatalous, kaatopaikat ja metsäpalot. 

Hiilidioksidi on yksi suurimmista ilmaston muutoksen aiheuttajista. Sen osuus ilmas-

tonmuutoksesta on noin 60 %. [2.] 

 

 



3 

  

2.1 Ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset 

2.1.1 Syyt ilmastonmuutokseen 

Ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista eniten ilmastonmuutokseen (Kuva 1) vaikut-

tavia ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Viimeisen 40 vuoden 

aikana kasvihuonekaasupäästöjen määrä on kasvanut 70 % ja hiilidioksidipäästöt 80 % 

verraten aikaan ennen teollisuutta. Ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä on nyt kor-

keimmillaan viimeisen 650 000 vuoden aikana. [2.] 

Ihmisestä riippumattomat, luonnolliset tekijät ovat määränneet ilmaston luonteen nyky-

päiviin asti. Tietty osa viimeisen kahdensadan vuoden aikana tapahtuneista ilmaston 

lämpenemisistä voidaan perustella auringon säteilyvoimakkuuden muutoksilla, tulivuor-

ten purkauksilla ja metsäpaloilla. Nämä luonnolliset tekijät ovat kuitenkin vaikuttaneet 

viilentävästi ihmisen aiheuttamaan lämmitysvaikutukseen. Lämpenemistä ei siis voi 

enää selittää ilman ihmisen toiminnan vaikutusta. [2.] 

 

Kuva 1. Kasvihuoneilmiö [3.] 
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Kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama lämpeneminen eroaa auringon säteilyvoimak-

kuuden aiheuttamasta lämpenemisestä. Auringon säteilyvoimakkuuden kasvun aiheut-

tama lämpeneminen vaikuttaisi yläilmakehään sekä alailmakehään lämmittävästi. Kas-

vaneiden kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus alailmakehään on lämpötilaa nostava. 

Yläilmakehässä se päinvastoin laskee lämpötilaa, koska lisääntyneet kasvihuonekaa-

sut päästävät vähemmän lämmintä ilmaa lävitseen yläilmakehään. Yläilmakehän jääh-

tyminen onkin yksi selvimmistä todisteista ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutokses-

ta. [2.] 

Ihminen vaikuttaa usealla eri tavalla ilmastonmuuttumiseen. Vaikuttavin tekijöistä on 

ihmisen ilmakehään päästämät kasvihuonekaasut. Hieman tuntemattomampia vaikut-

tajia ovat kaasut, jotka vaikuttavat ilmastoon erinäisten kemiallisten prosessien kautta. 

Päästöjen lisäksi ihminen tuhoaa omalla toiminnallaan myös näitä päästöjä sitovia nie-

luja. [2.] 

2.1.2 Ilmastonmuutoksen seuraukset 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, hallitustenvälinen ilmastopaneeli) 

arvioi vuoden 2007 raportissaan, että maapallon keskilämpötila tulee kasvamaan 1,1 -

6,4⁰C tämän vuosisadan aikana. Ilmasto on iso ja hidas järjestelmä. Tästä johtuen ny-

kyaikana aiheutetut päästöt tulevat lämmittämään ilmastoa vielä vuosisatojenkin pääs-

tä. [4.] 

1,5⁰C lämpötilan nousu vuoteen 2080 mennessä tulisi todennäköisesti aiheuttamaan 

50 miljoonan ihmisen nälänhädän, 2 miljardin ihmisen vesipulan ja 200 miljoonalle ih-

miselle malarian tai jonkin muun trooppisen sairauden. Lämpötilanousun ensimmäisiä 

uhreja tulisivat olemaan kehitysmaat, jotka taistelevat päivittäisen elantonsa puolesta jo 

nyt. [4.] 

Ilmastonmuutoksen arvioituja vaikutuksia ovat 

 luonnon monimuotoisuuden pienentyminen 

 Napajäätiköiden sulaminen, josta seuraa merenpinnan nouseminen sekä saari-

valtioiden ja alavien rannikkoseutujen hukkuminen. 
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 äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen sekä voimistuminen (tulvat, kuivuus-

kaudet, pyörremyrskyt, tsunamit yms.) 

 satokausien heikentyminen monilla alueille 

 trooppisten tautien lisääntyminen (malaria) [4.] 

Ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit ovat ajaneet tähän mennessä enemmän ihmisiä 

kodeistaan kuin sodat, uskonnolliset tai poliittiset vainot. Punaisen ristin mukaan maa-

ilman 43 miljoonasta pakolaisesta noin 60 % on lähtenyt kodeistaan ympäristösyistä. 

Tämän luvun oletetaan kasvavan 150 miljoonaan ympäristöpakolaiseen vuoteen 2050 

mennessä. [5.] 

2.2 Rakennuksiin vaikuttavat säätekijät 

Nykyään rakennuksia ja yhdyskuntarakennetta suunniteltaessa tehtävät ratkaisut ovat 

isossa roolissa ilmastonmuutoksen ja vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Ilmastonmuu-

toksen vaikutukset tulee huomioida koko rakentamistoiminnan piirissä. Aina aluesuun-

nittelusta rakennusten sijoitteluun, rakentamiseen sekä rakennuksen elinkaareen ja 

sen ylläpitoon unohtamatta rakennusmateriaali tuotantoa, jotta rakentamisen negatiivi-

sia vaikutuksia voidaan minimoida. [4.] 

Ilmastonmuutoksen suurimmat vaikutukset rakentamiseen ja maankäyttöön liittyen 

koskevat maaperän ominaisuuksien ja tulvavaara-alueiden muuttumista. Leutojen tal-

vien takia maan routaantuminen heikkenee talvella. Lumettomilla alueilla roudan sy-

vyys tulee pienenemään noin 0,5–1,0 metriä nykyisestä. Tämä tulee näkymään selvi-

ten maan eteläosissa. Routasuojien paksuuksiin voidaan tehdä tarkennuksia, mutta ne 

ovat kuitenkin tarpeellisia koko maassa talvien vaihtelevuuden vuoksi. Maan lujuus 

tulee alenemaan kasvavan vesipitoisuuden myötä etenkin talvisin, joten maaperän ve-

denpoistoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Kuivuuden 

lisääntyminen kesälle voi aiheuttaa pohjaveden pinnan alenemista, ja tämä voi taas 

puolestaan johtaa maan painumiseen. Tällainen maaperän eläminen voi johtaa putki-

rikkoihin etenkin savipohjaisilla alueilla. [4.] 
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Ilmastonmuutos vaikuttaa ennemminkin lisäävästi rakentamisen laatuvaatimuksiin ja 

lisää niiden ylläpidon tarvetta. Etenkin rakennusten ulkoverhoilu joutuu suurelle rasituk-

selle lisääntyneiden kosteiden ja tuulisten olosuhteiden takia. Lisääntyneet sateet nos-

tavat julkisivun saderasitusmäärää 20–50 %, ja tuulista johtuvat viistosateet kastelevat 

seinäpintoja yhä useammin. Tämä tulee lyhentämään julkisivujen käyttö- ja huoltoikää. 

Lämpötilan noustessa ja kosteuden lisääntyessä betonin kemiallinen syöpyminen tulee 

aiheuttamaan kosmeettisia ja rakenteellisia haittoja, etenkin jos betonia on käytetty 

julkisivuissa. Tämä tulee johtamaan myös metallirakenteiden lisääntyneeseen kor-

roosioon ja lyhentyneeseen käyttöikään. [4.] 

2.3 Ilmastonmuutoksen hillintä 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on mahdotonta, mutta sitä voidaan kyllä hillitä. Il-

mastonmuutoksen hillinnän mahdollistaa kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvun 

pysäyttäminen ilmakehässä. Siirtyminen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa vaatii toimenpi-

teitä jokaiselta yhteiskunnan osa-alueelta. Ilmastotoiminnan tehostamiseksi tulisi tun-

nistaa sekä hyödyntää hillinnän ja sopeutumisen väliset linkit. Tärkeitä toimenpiteitä 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat 

 energian säästäminen 

 energiatehokkuuden lisääminen 

 uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto 

 hiilinieluista (esim. metsät) huolehtiminen 

 luonnonvarojen kestävä käyttö. [6.] 

Kansainväliset yhteisöt haluavat rajoittaa ilmastonmuutoksen kahteen asteeseen, kos-

ka tällöin ilmastonmuutokset pysyisivät jokseenkin ennustettavina. Lisäksi vältyttäisiin 

erittäin tuhoisilta vaikutuksilta. Kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ohjaa YK:n ilmastoso-

pimus, Kioton pöytäkirja sekä ilmastosopimus, joka koskee kaikkia valtioita. Ilmastoso-

pimuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2015. Suomi osana EU:ta on jo sitoutunut 

Kioton pöytäkirjaan ja EU:n omiin ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Elinkeinoelä-
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män ja kuntien ilmastotoimet ovat todella tarpeellisia matkalla kohti hiilineutraalia yh-

teiskuntaa. Kaupungit ja maakunnan ovat parhaillaan laatimassa ilmasto-ohjelmia, jois-

sa ne arvioivat kaikkia alueensa toimia ilmaston näkökulmasta. [6.] 

2.4 Yrityksen ilmastomyönteinen toiminta  

Poliittiset päätökset ovat tärkeässä roolissa kansantaloudellisesti kielteisten ilmaston-

muutoksista johtuvien vaikutusten minimoinnissa. Lisäksi tarvitaan yritysten aktiivista 

toimintaa tämän asian saralla. Yritystasolla ilmastonmuutosta tulee lähestyä yhteiskun-

tavastuullisesta näkökulmasta. Kestävän kehityksen edistäminen yritystasolla on vas-

tuullista liiketoimintaa. Toiminnan ollessa vastuullista yritys ottaa toiminnassaan huo-

mioon ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteet. Ilmastonmuu-

toksen hillitsemiseen tähtäävät toiminnot yrityksessä ovat osa yrityksen yhteiskunta 

vastuuta. Syitä yrityksen yhteiskuntavastuulliseen toimintaan voi olla useita. Lainsää-

däntö voi vaatia vastuullisuutta, yrityksen johto haluaa toimia eettisesti tai yrityksen 

asiakasryhmät suosivat korkealuokkaisia ja eettisesti tuotettuja lopputuotteita.             

[1, s. 295.] 

Jotta yrityksen yhteiskuntavastuullinen toiminta voisi toimia pitkällä jänteellä, sillä tulisi 

olla ennalta laaditut eettiset toimintaperiaatteet ja yrityksen johdolla tulisi olla moraali-

nen velvollisuus ottaa vastuu ilmastonmuutoksen hillinnästä osana yrityksen toiminnan 

ohjausta. Käytännön toimintamalleja yrityksen yhteiskuntavastuulliseen toimintaan on 

useita. Toimintastrategiassa voidaan painottaa esimerkiksi ilmastonmyönteisten toimin-

tojen edistämistä yrityksen sisällä. Lisäksi yritys voi innovoida uusia ympäristömyöntei-

siä tuotteita ja palveluja tai yritys voi laatia ja sertifioitua ilmastovastuuta korostavaan 

ympäristönhallintajärjestelmään. [1, s. 295 - 296.] 

Ilmastonmuutos voi tuottaa yritykselle joko taloudellista tappiota tai tuottoa. Kun mene-

tykset saadaan käännettyä voitoiksi, toteutuu kaikkia osapuolia tyydyttävä tilanne. Täl-

löin voidaan samanaikaisesti hillitä ilmastonmuutosta ja parantaa ympäristön tilaa, sekä 

mahdollistaa yrityksen taloudellinen kasvu. Kun yritys toimii kvartaalitaloudessa, yrityk-

sen liiketoiminnan tulos mitataan neljästi vuodessa; ilmastonmuutoksen huomioiminen 

taas edellyttää pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua ja tulosten mittaamista. Tämä vaa-

tii yritykseltä uudenlaista yrityskulttuuria ja uudenlaista moraalista perustaa liiketoimin-
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nalle. Tällaisessa sosiaalista ja ekologista kestävyyttä tavoittelevassa toiminnassa ta-

loudellinen hyöty arvioidaan pidemmällä ajalla. [1, s. 295 - 296.] 

Yritysten toimintaedellytyksiä muuttaa lainsäädäntö, EU:n direktiivit, sekä kasvihuone-

kaasupäästöjen kansalliset ja globaalit tavoitteet. Usein yritysten ympäristöasioiden 

hallinnalle lähtökohtana on se, että toimitaan lakien määrittämien raamien mukaisesti. 

Tämä on niin sanottu minimitaso, jolloin yritys saa niin sanotun lainsäädännöllisen li-

senssin toimia maksamalla tiettyjä hiilidioksidipäästöjen hillintään tähtääviä veroja ja 

toimimalla hallituksen asettamien normien mukaisesti. [1, s. 297.] 

Sidosryhmät tulevat vaatimaan yritykseltä yhä enemmän sopeutumista tarpeisiinsa ja 

vaatimuksiinsa. Tällöin pelkkä ilmastonmuutokseen tähtäävän lainsäädännön noudat-

taminen ei enää riitä vaan yritysten tulee kuunnella asiakkaiden, alihankkijoiden, kilpai-

lijoiden, osakkeenomistajien ja muiden yhteisöjen vaatimuksia ja toiveita liittyen yrityk-

sen tuotteisiin ja palveluihin. Sidosryhmät kiinnittävät yhä useammin huomiotaan yri-

tyksen tuottamien tuotteiden hiilijalanjälkeen, sekä laajemmalla skaalalla yrityksen vas-

tuullisuuteen. Sijoittajat voivat suosia niitä yrityksiä, jotka tuottavat ilmastoinnovaatioita 

ja suhtautuvat vakavasti ilmastonmuutokseen. [1, s. 297 - 298.] 

Myös osa kuluttajista tiedostaa ostavansa vastuullisesti tuotetun tuotteen koska halua-

vat tehdä positiivisen ilmastoteon. Ilmastomyönteiset kuluttajat edistävät toiminnallaan 

ja valinnoillaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden suuntautumista kohti ilmastovastuul-

lisempaa maailmaa. Hyvä imago on yritykselle todella tärkeää, ja sidosryhmien vaati-

mukset ilmastomyönteisistä tuotteista kytkeytyvät yrityksen imagokysymykseen isona 

osana. Imagon muotoutumiseen vaikuttaa tuotteiden markkinointi ja viestintä, mutta 

sidosryhmien ja median huomiota ei tule unohtaa. Erinäiset järjestöt ja mediat voivat 

olla erittäin aktiivisia nostaessaan esille hyviä sekä huonoja esimerkkejä yritysten kas-

vihuonekaasupäästöjä hillitsevästä toiminnasta. On erittäin ensiarvoista, että yritys pi-

tää suhdetoimintansa järjestöihin ja mediaan avoimena ja läpinäkyvänä. Tällöin yrityk-

sen uskottavuus säilyy suuren yleisön edessä ja kielteiseltä medialta säästytään. [1, s. 

297 - 298.] 

Yritys voi myös hyötyä ilmastonmuutoksesta ja tehdä siitä itselleen kilpailuvaltin. Kun 

ilmastonmuutoksen hillintä otetaan yhdeksi liiketoiminnan strategian lähtökohdaksi, 

voidaan saavuttaa huomattava etulyöntiasema kilpailijoihin nähden. Yritys, joka toimii 

näin, viestittää suoraan toiminnallaan kuluttajille ja medialle vastuullisesta toimintakult-
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tuurista. Onnistunut muutos toimintastrategiassa tarkoittaa ilmastoystävällisten toimin-

tamallien, työtapojen ja lopputuotteen kehittämistä, mikä esimerkillään voi johtaa uusi-

en innovatiivisten liiketoimintojen kehittämiseen tai jopa liikealan rakenteelliseen muu-

tokseen. Rakentaminen vaatii huomattavia rakenteellisia muutoksia, mutta suurimpien 

alkuinvestointien jälkeen kustannukset pysyvät tällä alalla maltillisina. [1, s. 298.] 

Ilmastomyönteinen toiminta ja vastuullisen toimijan maine eivät muutu automaattisesti 

yrityksen kilpailuvaltiksi. Kilpailuvaltin saavuttamiseksi vaaditaan hallittu johtamisjärjes-

telmä. Yrityksen sisällä voidaan laatia erityinen ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen 

sopeutumiseen keskittyvä hallintajärjestelmä. Resurssien- ja kokonaisvastuun hallin-

nan kannalta tehokkaampi vaihtoehto on liittää ilmastonmuutoksen torjuminen osaksi 

kaikkea toimintaa. Tärkeintä kuitenkin on, että ympäristövastuuta ei nähdä haittana 

vaan mahdollisuutena ja kilpailuvalttina. [1, s. 298 - 300.] 

Yrityksen strategian rakentaminen voidaan aloittaa kahdella tapaa, ”sisältä ulos” tai 

”ulkoa sisään” -analyysien pohjalta. Sisältä ulospäin katsova tarkoittaa sitä, että yritys 

ymmärtää oman toiminnan aiheuttamat ilmastovaikutukset. Tämä tarkoittaa käytännös-

sä sitä, että yrityksen hiilidioksidipäästöjä pyritään laskemaan kaikissa toimintamuo-

doissa, kuten tuotannossa, lämmityksessä, sähkönkulutuksessa, logistiikassa, jätteiden 

lajittelussa ja kuljetuksessa. Ulkoa sisäänpäin katsova tarkoittaa taas sitä, että yritys 

tekee arvion, mitä toimia esimerkiksi sidosryhmät, sopimukset ja lainsäädäntö edellyt-

tävät ja toivovat yrityksen tekevän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämän arvion 

tuloksena yritys saa kallisarvoista tietoa strategisten päätösten tueksi ja näin ollen pys-

tyy suuntaamaan toimintaansa muuttuvien yhteiskuntatarpeiden mukaiseksi.                   

[1, s. 300 - 301.] 

Pelkät yrityksen asettamat strategiset linjaukset eivät yksinään riitä, vaan ne tulisi myös 

istuttaa yrityksen käytännön toimiin. Keinoina tähän voidaan käyttää vahvaa johtamis-

tapaa sekä hallintajärjestelmää. Työkaluksi tähän sopii ympäristönhallintajärjestelmä, 

kuten esimerkiksi ISO-standardi, EMAS-ympäristöjärjestelmä tai jokin muu yritykselle 

sopiva järjestelmä. Ympäristönhallintajärjestelmään tulee sisällyttää tavoitteet ilmas-

tonmuutoksen hallitsemiseksi, toimeenpanosuunnitelmat, organisaatiokuvauksen sekä 

dokumentaatio ja raportointi. Pelkkä ilmastovastuun huomioiminen ei riitä, jos henkilös-

tö ei ole motivoitunutta noudattamaan ympäristöjärjestelmään kirjattuja tavoitteita ja 

toimenpiteitä. Yrityksen johtamiskäytäntö tulee tässä vaiheessa isoon rooliin, jotta yri-

tyksen henkilöstö saa tietoa yrityksen ilmastotavoitteista, sekä innostuu edistämään 
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tavoitteita omalla toiminnallaan. Kun yrityksen strategia, henkilöstön motivaatio, johta-

mistapa ja ympäristöasioista tiedottaminen saadaan toimimaan symbioosissa, voidaan 

sanoa, että yrityksen toimintakulttuuri on muuttunut ilmastomyönteisemmäksi.             

[1, s. 301 - 304.] 

3 Ympäristöjärjestelmä  

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden sekä ympäris-

tönsuojelutoimien hallintaa ja tuloksellisuutta. SFS-EN ISO 14001 on yksi maailman 

tunnetuimmista ympäristöjärjestelmämalleista. Se antaa organisaatiolle apua ympäris-

tötasonsa parantamiseen ja auttaa osoittamaan sidosryhmille hyvää ympäristöasioiden 

hallintaa.  

SFS-EN ISO 14001 on joustava järjestelmä, ja se soveltuu kaiken kokoisille ja tyyppisil-

le organisaatioille toimintasektorista riippumatta. Ympäristöjärjestelmän perusperiaat-

teita ovat sitoutuminen jatkuvaan ympäristötason parantamiseen sekä lainsäädännön 

noudattaminen. [7, s. 5.] 

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla voidaan saavuttaa monia liiketoiminnan kannalta 

positiivisia asioita. Standardi ei itsessään vaadi ulkopuolista todennusta, mutta useat 

organisaatiot katsovat sertifioinnin antavan lisäarvoa julkikuvaan sekä suhteisiinsa si-

dosryhmiin. [7, s. 5.] 

Ympäristöjärjestelmä auttaa muun muassa 

 yhdistämään ympäristöasiat osaksi johtamista ja toiminnan suunnittelua 

 tehostamaan raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä vähentämään jätemää-

rää (näin saadaan myös lisättyä kustannustehokkuutta) 

  edistämään henkilöstön tietoutta ympäristöasioista, ja näin sitouttamaan henki-

löstö järjestelmään 

 varmistamaan ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamista ja ennakoi-

maan tulevia muutoksia 
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 huomioimaan ympäristövaikutuksia tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa 

 hallitsemaan mahdollisia ympäristöriskejä ja turvaamaan toiminnan jatkuvuutta 

 osoittamaan sidosryhmille (asiakkaat, yhteistyökumppanit, yhteisöt, media, vi-

ranomaiset, rahoittajat, sijoittajat yms.) yrityksen vastuullisuutta ympäristöasioi-

den hoidossa 

 yrityskuvan rakentamisessa markkinoille pääsyssä ja organisaation ympäristö-

kuvan rakentamisessa. [7, s. 5.] 

4 Standardi 

Organisaatiot kaikilla tasoilla pyrkivät saavuttamaan hyvän ympäristösuojelun tason ja 

valvomaan sekä ohjaamaan tuotteidensa ja palveluidensa ympäristövaikutuksia ottaen 

huomioon oman ympäristöpolitiikkansa. Tähän suuntaan yrityksiä ohjaa kiristyvä lain-

säädäntö, taloudelliset syyt, ympäristönsuojelun kehittyneet ohjauskeinot sekä sidos-

ryhmien suunnalta tuleva huoli ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä. Kansain-

väliset ympäristönhallintastandardit on luotu niin, että ne tarjoavat organisaatiolle te-

hokkaan ympäristöjärjestelmän, joka on yhdistettävissä muihin johtamisvaatimuksiin. 

Kun ne liitetään osaksi johtamisjärjestelmää, ne ovat avuksi ympäristötavoitteiden ja 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tätä tai muitakaan kansainvälisiä standar-

deja ei ole luotu kaupan esteeksi tai lisäämään organisaatioon kohdistuvia lakisääteisiä 

velvoitteita. [8, s. 6.] 

Kansainvälinen standardi määrittelee ympäristöjärjestelmään kohdistuvat vaatimukset. 

Järjestelmä antaa organisaatiolle raamit kehittää ja toteuttaa toimintapolitiikkaansa ja 

tavoitteitaan, joissa otetaan huomioon lain määrittelemät vaatimukset ja tiedot merkit-

tävistä ympäristövaikutuksista. Järjestelmän menestys on riippuvainen koko organisaa-

tiosta, erityisesti johdon sitoutumisesta kaikilla toiminta tasoilla. Järjestelmä antaa or-

ganisaatiolle eväät kehittää ympäristöpolitiikkaansa, määrittää tavoitteet ja toimenpi-

teet, joilla poliittiset sitoumukset saavutetaan, suorittaa tarvittavat toimenpiteet nos-

taakseen ympäristönsuojelun tasoaan ja osoittaa järjestelmänsä yhdenmukaisuutta 

tämän kansainvälisen standardin vaatimusten kanssa. Standardin perimmäinen tarkoi-
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tus on tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisyä tasapainossa 

sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa. [8, s. 6.] 

 

Kuva 2. Ympäristöjärjestelmän toimintamalli [8, s.8.] 

 

Standardi pohjautuu suunnittele–toteuta–arvioi–toimi -toimintamalliin (kuva 2), jota voi-

daan kuvata lyhyesti seuraavalla tavalla. 

1. Suunnittele: Aseta päämäärät ja luo prosessit, jotka ovat tarpeellisia organi-

saation ympäristöpolitiikan mukaisten tulosten saavuttamisessa. 

2. Toteuta: Toteuta suunnitellut prosessit. 

3. Arvioi: Tarkkaile ja mittaa prosesseja, vertaa niitä ympäristöpolitiikkaan, pää-

määriin, tavoitteisiin, lakisääteisiin ja muihin vaatimuksiin, sekä raportoi tuloksis-

ta. 
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4. Toimi: Ryhdy toimenpiteisiin, joilla parannetaan jatkuvasti ympäristöjärjestel-

män suorituskykyä. [8, s.8.] 

ISO 14001 -standardi sisältää vain sellaisia vaatimuksia, joiden auditointi tapahtuu 

objektiivisesti. Standardi ei sisällä sellaisia ehdottomia vaateita, jotka ylittäisivät or-

ganisaation ympäristöpolitiikkaan sisältyvät sitoumukset tai soveltuviin lainsäädän-

nön asettamiin ja muihin vaatimuksiin ympäristönsuojelun tasoa koskien.              

[8, s. 8 - 10.] 

5 Standardin sisältö ja sen käyttö 

5.1 Yleiset vaatimukset 

Kansainvälisen standardin on tarkoitus johtaa yrityksen ympäristönsuojelun tason pa-

ranemiseen. Sen takia tämä standardi pohjautuu ajatukseen siitä, että yritys katselmoi 

ja arvio säännöllisesti ympäristöjärjestelmänsä tasoa sekä pyrkii toteuttamaan mahdol-

liset havaitut kehittämistarpeet. Yrityksen omat taloudelliset, aikataululliset olosuhteet 

määrittelevät tämän jatkuvan parantamisen prosessin tason, laajuuden ja aikataulun. 

[8, s. 26.] 

Standardi edellyttää, että organisaatio 

a) luo tarkoituksenmukaisen ympäristöpolitiikan 

b) tunnistaa sen nykyisestä ja tulevasta toiminnasta, tuotteesta, sekä palveluista 

johtuvat ympäristönäkökohdat määritelläkseen merkittävät ympäristövaikutukset 

c) tunnistaa standardiin soveltuvat lakisääteiset ja muut vaateet, joihin se on sitou-

tunut 

d) luo toimintaorganisaation ja ohjelmat, joilla ympäristöpolitiikkaa toteutetaan, se-

kä päämäärät ja asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan 

e) osaa asettaa asiat tärkeysjärjestykseen ja asettaa tarkoituksenmukaiset ympä-

ristöpäämäärät ja –tavoitteet 
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f) varmistaa, että suunnittelulle, ohjaukselle, tarkkailulle, ehkäiseville ja korjaaville 

toimenpiteille, auditoinneille ja katselmuksille on tarvittavat edellytykset, joilla 

varmistetaan ympäristöpolitiikan toteutuminen sekä ympäristöjärjestelmän tar-

koituksenmukaisuuden säilyminen. 

g) on sopeutumiskykyinen muuttuvissa olosuhteissa. [8, s. 26.] 

Organisaation jolta ei vielä löydy ympäristöjärjestelmää, tulisi pitää katselmus, jossa 

määritellään organisaation tilanne ympäristöasioissa. Katselmuksen lähtökohtana tulisi 

olla organisaation ympäristönäkökohtien tarkastelu kaikilla toiminnan tasoilla ympäris-

töjärjestelmän rakentamisen perustaksi. [8, s.26.] 

Katselmukseen tulisi sisällyttää neljä keskeistä osa-aluetta: 

 Tunnistetaan ympäristönäkökohdat, jotka ilmenevät normaaleissa sekä poik-

keavissakin toimintaolosuhteissa. 

 Tunnistetaan lakisääteiset ynnä muut vaatimukset, joihin organisaatio on sitou-

tunut. 

 Tutkitaan jo olemassa olevat ympäristöjohtamisen käytännöt ja menettelyt, 

myös hankintoihin ja aliurakointiin liittyvät. 

 Arvioidaan aiemmat hätätilanteet ja onnettomuudet. [8, s. 26.] 

Katselmuksien suorittamiseen käytettävät työkalut ja menetelmät voivat olla esimerkiksi 

tarkastuslistoja, haastatteluja, tarkastuksia ja mittauksia, aikaisemmin pidettyjen audi-

tointien tuloksia tai muita katselmuksia. [8, s. 26.] 

Organisaatio saa itse vapaasti määritellä rajansa, ja se voi valita, tuleeko järjestelmä 

käyttöön koko organisaatiossa vai pelkästään tietyllä toimintayksiköllä. Organisaation 

tulee määritellä ja dokumentoida järjestelmänsä laajuus. Laajuuden määrittelyllä selvi-

tetään organisaation ympäristöjärjestelmän kattavuus. Laajuuden määrittelyn jälkeen 

kaikki toiminnot ja tuotteet, jotka sisältyvät tähän määriteltyyn laajuuteen, tulee sisällyt-

tää ympäristöjärjestelmään. [8, s.26.] 
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5.2 Ympäristöpolitiikka 

Ympäristöpolitiikan tulisi olla riittävän selvä ollakseen kaikkien sidosryhmien ymmärret-

tävissä. Lisäksi sitä tulisi katselmoida sekä päivittää tarpeeksi usein, jotta siitä heijas-

tuisi muuttuvat olosuhteet ja uudistava tieto. Ympäristöpolitiikasta tulisi kertoa ja tiedot-

taa kaikille henkilöille, jotka työskentelevät organisaatiossa tai sen tiloissa, myös orga-

nisaatiolle työskenteleville urakoitsijoille. Urakoitsijoille viestittäessä voidaan ympäris-

töpolitiikan ilmaisemiseksi käyttää myös vaihtoehtoisia tapoja, kuten sääntöjä, ohjeita, 

menettelyjä sekä selkeitä määräyksiä. [8, s.28.] 

5.3 Suunnittelu 

5.3.1 Ympäristönäkökohdat 

Organisaation tulee tunnistaa ympäristöjärjestelmän laajuuteen kuuluvat ympäris-

tönäkökohdat. Sen ei kumminkaan tarvitse huomioida jokaista tuotetta, osavalmistetta 

tai raaka-ainetta erikseen. On olemassa useita lähestymistapoja ympäristönäkökohtien 

tunnistamiseen, mutta selkeintä on valita toiminta, tuote ja palveluluokat ja tunnistaa 

niiden ympäristönäkökohdat.  

Ympäristönäkökohtien tunnistamisessa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia näkö-

kohtia: 

a) päästöt ilmaan 

b) päästöt vesiin 

c) päästöt maaperään 

d) raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö 

e) energian käyttö 

f) vapautuva energia (lämpö, säteily, tärinä, melu yms.) 
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g) jätteet ja prosessien sivutuotteet 

h) fyysiset tekijät (koko, muoto, väri, ulkonäkö). [8, s. 28.] 

Näiden lisäksi organisaation tulisi ottaa huomioon myös asiat, joihin se voi vaikuttaa. 

Kuten esimerkiksi organisaation käyttämät tuotteet, materiaalit ja palvelut, jotka liittyvät 

sen lopputuotteeseen tai tarjoamaan palveluun.  

Organisaation on huomioitava: 

 suunnittelu ja kehitys 

 valmistusprosessit 

 kuljetukset 

 urakoitsijoiden ja toimittajien ympäristösuojelun taso ja käytännöt 

 jätteiden käsittely ja kuljetus 

 raaka-aineiden ja luonnonvarojen otto ja jakelu 

 tuotteiden jakelu, käyttö sekä käytöstä poistaminen 

 luonto ja biodiversiteetti. [8, s. 30.] 

Organisaatiolle toimitetun materiaalin ympäristönäkökohtien hallinta ja mahdollisuudet 

vaikuttaa siihen vaihtelevat organisaation markkina-asemasta ja materiaalitoimittajista 

riippuen. Organisaatio, joka vastaa omasta tuotesuunnittelusta, pystyy vaikuttamaan 

näihin asioihin huomattavasti laajemmin kuin organisaatio, jonka toiminnan raamit tule-

vat valmiiksi määriteltyinä. Organisaatioilla voi olla monia ympäristönäkökohtia ja niihin 

liittyviä vaikutuksia, joten sen tulisi luoda kriteerit ja menetelmät, jotta se voisi valita, 

mitä niistä pidetään merkityksellisinä. [8, s. 30.] 
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5.3.2 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 

Organisaation on tunnistettava myös lakisäteisiä vaatimuksia, joita voidaan soveltaa 

sen ympäristönäkökohtiin. Ne voivat sisältää esimerkiksi 

 kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia 

 kunnan tai muun aluehallinnon lakisääteisiä vaatimuksia 

 paikallishallinnon lakisääteisiä vaatimuksia. 

Organisaation on tunnistettava muita vaatimuksia, joihin se on sitoutunut. Ne voivat olla 

esimerkiksi: 

 sopimukset viranomaisten kanssa 

 vapaaehtoiset ohjeet 

 sopimukset asiakkaiden kanssa 

 vapaaehtoiset sitoumukset ympäristömerkintöihin tai muihin tuotteita käsittele-

viin ohjelmiin 

 kauppajärjestöjen vaatimukset 

 sopimukset yhteiskunnallisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 

 organisaation tai sen emo-organisaation julkiset sitoumukset 

 yrityksen tai yhtiön vaatimukset. [8, s. 32.] 
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5.3.3 Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat 

Päämäärät ja tavoitteet tulisi asettaa niin, että ne olisivat kohdennettavissa ja mitatta-

vissa. Lisäksi niiden tulisi sisältää lyhyen ja pitkän tähtäimen seikkoja.  

Yhden tai useamman ohjelman luominen ja käyttäminen on ympäristöjärjestel-
män menestyksekkään toteuttamisen avainasia. Kunkin ohjelman tulisi kuvata, 
kuinka organisaation päämäärät ja tavoitteet saavutetaan. Sen tulisi sisältää ai-
kataulut, tarvittavat resurssit ja ohjelmien toteuttamisesta vastuulliset henkilöt. 
Nämä ohjelmat voidaan jakaa osiin, jotta organisaation toimintojen eri rakenne-
osat voitaisiin ottaa huomioon. [8, s.32.] 

Tarkoituksenmukaista olisi, että ohjelma sisältäisi toiminnan ja toteutuksen suunnittelun 

käytännöllisessä ja ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi siinä tulisi huomioida tuotanto, 

markkinointi- ja hävitystyövaiheet. Tämä toiminto voidaan toteuttaa kaikille nyt käynnis-

sä oleville ja tuleville projekteille ja palveluille. Tuotteisiin keskittyvä ohjelma voi koskea 

materiaaleja, tuotantoprosesseja, tuotteen käyttöä ja lopputuotteen lopullista hävittä-

mistä. Merkittävissä prosessimuutoksissa ja asennuksissa ohjelma voi koskea teknistä 

ja toiminnan suunnittelua sekä rakentamista, käyttöönottoa, toimintaa ja käytön lopet-

tamista organisaation määrittämällä sopivalla hetkellä. [8, s. 32.] 

5.4 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

5.4.1 Resurssit, roolit, vastuut ja valtuudet 

Ympäristöjärjestelmän menestyksekäs toteuttaminen edellyttää kaikkien organi-
saation palveluksessa olevien ja sille työskentelevien henkilöiden sitouttamista. 
Siksi ympäristövastuita ja –rooleja ei pidä nähdä pelkästään ympäristöasioiden 
hallintatehtäviin sidottuina vaan ne voivat käsittää myös organisaation muita osa-
alueita, kuten linjajohtoa tai muita kun ympäristöasioista vastaavan henkilöstön 
toimintoja. [8, s.34.] 

Sitouttaminen tulisi aloittaa johdon korkeimmilta tasoilta. Ylimmän johdon tulee laatia 

organisaation ympäristöpolitiikka ja varmistaa ympäristöjärjestelmän käyttöönotto. 

Osana tätä sitoutumista johdon tulee nimetä itselleen edustaja tai edustajia, joille mää-

ritellään vastuut sekä valtuudet ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja toteutuksen 

valvontaan. Johdon tulisi myös varmistaa, että ympäristöjärjestelmän luomista, toteut-

tamista ja ylläpitämistä varten on varattu tarvittavat henkilöstö- ja materiaaliresurssit 

sekä viestintäväylät. [8, s. 34.] 
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On myös tärkeää, että olennaisimmat ympäristöjärjestelmään liittyvät roolit ja 
vastuut on hyvin määritelty ja viestitty kaikille organisaation palveluksessa oleville 
ja organisaatiolle työskenteleville henkilöille. [8, s.34.] 

5.4.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

Henkilöllä, jolla on vastuuta organisaation toiminnassa tai valtuudet työskennellä orga-

nisaatiossa, tulee olla tietty ymmärrys ja tietotaitotaso. Standardi edellyttää seuraavaa: 

 henkilöiden, joiden työstä tai tekemisestä voi aiheutua organisaation tunnistama 

merkittävä ympäristövaikutus, tulee olla päteviä suorittamaan heille osoitettuja 

tehtäviä 

 tarvittavat koulutustarpeet kartoitetaan ja tarvittavat toimenpiteet suoritetaan, 

jotta vaadittava koulutustaso säilyy 

 kaikki tietävät organisaation ympäristöpolitiikasta ja ympäristöjärjestelmästä se-

kä ovat tietoisia oman työnsä mahdollisista ympäristövaikutuksista.  

Järjestämällä koulutuksia voidaan parantaa henkilöstön ymmärrystä, pätevyyttä ja tie-

totaitotasoa. Organisaation tulisi myös vaatia, että sen alaisuudessa toimivat urakoitsi-

jat pystyisivät todistamaan, että niiden henkilöstöllä on tarvittava pätevyys ja koulutus. 

Johdon tulee määrittää raamit tarvittavalle kokemukselle, pätevyydelle ja koulutustasol-

le, joilla varmistetaan henkilöstön tarvittava pätevyys. Tämä koskee varsinkin niitä hen-

kilöitä, jotka toimivat erityisissä ympäristöasioihin liittyvissä tehtävissä. [8, s. 34.] 
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5.4.3 Viestintä 

Ympäristöjärjestelmän tehokkaassa käytössä tärkeää roolia näyttelee sisäinen viestin-

tä. Se voi sisältää esimerkiksi säännöllisiä työryhmätapaamisia, ilmoitustaulujen sekä 

intranet-sivujen käyttöä ja tiedotteita. On todella tärkeää, että informaatio saadaan kul-

kemaan kaikille, jotka osallistuvat organisaation toimintaan ja joiden työskentelyllä voi 

olla vaikutusta ympäristönäkökohtiin. [8, s. 34.] 

Organisaatioiden tulisi ottaa käyttöön menettely sidosryhmiltä tulevien asiaan-
kuuluvien yhteydenottojen vastaanottoon ja dokumentointiin sekä niihin vastaa-
miseen. Tämä menettely voi sisältää keskustelua sidosryhmien kanssa sekä hei-
dän asiaankuuluvien huolenaiheidensa huomioon ottamisen. Joissain tapauksis-
sa sidosryhmien yhteydenottoihin vastaaminen voi sisältää asiaankuuluvaa in-
formaatiota organisaation toimintoihin liittyvistä ympäristönäkökohdista ja –
vaikutuksista. Näiden menettelyjen tulisi myös tuoda esille hätätilannesuunnitte-
luun ja muihin asianmukaisiin seikkoihin liittyvät keskustelutarpeet viranomaisten 
kanssa.  [8, s. 34.] 

Tiedonkulussa ja viestityksessä on hyvä ottaa huomioon tehdyt kohderyhmiä ja aiheita 

koskevat päätökset ja tehdä selkeä ohjeistus viestintään liittyen. Kun organisaatio har-

kitsee ulkoista viestintää, tulee ottaa huomioon kaikkien sidosryhmien näkökannat ja 

informaatiotarpeet. Kun organisaation ympäristönäkökohdista päätetään viestiä julki-

sesti, tulee sitä varten luoda tietyt menettelytavat. Kun menettelytapoja on mietitty etu-

käteen, voidaan niitä muuttaa tilannekohtaisesti tiedotettavan informaation tyypistä, 

kohderyhmästä ja organisaation yksilöllisistä olosuhteista riippuen. Menettelytapoina 

voidaan käyttää esimerkiksi vuosikertomuksia, tiedotteita, verkkosivuja sekä tapaami-

sia erinäisten sidosryhmien tai yhteisöjen kanssa. [8, s. 34.] 

5.4.4 Dokumentointi 

Dokumentoinnin tulisi olla riittävää ja selkeää, jotta sillä voitaisiin kuvata ympäristöjär-

jestelmän ydinosien ja ydinosien väliset vuorovaikutukset. Dokumentoinnin tulisi sisäl-

tää lähteet, jotta pystyttäisiin osoittamaan ympäristöjärjestelmän eri osien toimintaan 

liittyvien tietojen ja ohjeistuksen saatavuus. Asiakirjoja jotka on tehty jo aiemmin jotain 

muuta tarkoitusta kuin ympäristöjärjestelmää varten, voidaan käyttää osana tätä järjes-

telmää. Tällöin ympäristöjärjestelmässä tulisi viitata näihin asiakirjoihin. [8, s. 36.] 

 



21 

  

Dokumentoinnin laajuuteen vaikuttaa moni asia, ja se voi olla hyvin erilaista organisaa-

tioiden välillä. Vaikuttavia asioita ovat: organisaation koko, tyyppi, toiminnot, tuotteet ja 

palvelut, prosessit ja niiden vuorovaikutusten monimutkaisuus sekä henkilöstön päte-

vyys. 

Asiakirjoja joita tulisi dokumentoida: 

 politiikkaa, päämääriä ja tavoitteita koskevat julkilausumat 

 merkittäviä ympäristönäkökohtia koskeva informaatio 

 menettelytavat 

 prosessi-informaatio kokonaisuudessaan 

 organisaatiokaaviot ja -vastuut 

 organisaation sisäiset ja ulkoiset standardit 

 toimipaikkojen hätäsuunnitelmat 

 tallenteet 

 tarkastusasiakirjat 

 jätteiden hävitystä koskevat dokumentit 
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Dokumentoinnin tulisi perustua esimerkiksi seuraaviin perusperiaatteisiin: 

 dokumentoinnin tekemättä jättämisen seurauksiin, mukaan lukien ympäristölle 

aiheutuvat seuraukset 

 tarpeeseen osoittaa lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttyminen, joihin 

organisaatio on sitoutunut 

 tarpeeseen varmistaa, että toimitaan johdonmukaisesti 

 dokumentoinnin hyötyihin, joihin voi sisältyä toteuttamisen helpottuminen vies-

tinnän ja koulutuksen avulla, ylläpidon ja uusimisen helpottuminen sekä osoitet-

tavuus ja näkyvyys.  

 SFS-EN ISO 14001 -standardin vaatimuksiin. [8, s. 36.] 

5.4.5 Asiakirjojen hallinta 

Tässä luvussa esitetyillä kohdilla tähdätään siihen, että organisaatio laatii ja ylläpitää 

asiakirjojaan riittävällä tasolla, jotta ympäristöjärjestelmän tehokas toteuttaminen olisi 

mahdollista. Päämääränä on kuitenkin luoda tehokkaasti toimiva ympäristöjärjestelmä, 

eikä monimutkaista asiakirjojen hallintajärjestelmää. [8, s. 34.] 

Organisaation tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää menettelyt 

a) hyväksyäkseen asiakirjojen riittävyyden ennen julkaisemista 

b) katselmoidakseen ja päivittääkseen asiakirjoja tarpeen mukaan sekä hyväksy-

äkseen päivitetyn version 

c) varmistaakseen, että asiakirjojen muutokset ja voimassaolevat muutetut versiot 

tunnistetaan 

d) varmistaakseen, että soveltuvien asiakirjojen asianmukaiset versiot oat saatavil-

la käyttöpaikoillaan 
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e) varmistaakseen, että asiakirjat säilyvät luotettavina ja tunnistettavina 

f) varmistaakseen, että ulkoiset asiakirjat, jotka organisaatio on määritellyt tar-

peellisiksi ympäristöjärjestelmän suunnittelulle ja toiminnalle, tunnistetaan ja et-

tä niiden jakelua valvotaan 

g) estääkseen vanhentuneiden asiakirjojen tahattoman käytön sekä soveltaakseen 

sopivaa tunnistusta niille, jos ne syystä tai toisesta säilytetään. [8, s. 20.] 

5.4.6 Toiminnan ohjaus 

Organisaation tulee arvioida omaa toimintaansa tunnistettuihin merkittäviin ympäris-

tönäkökohtiin ja varmistua, että haitallisia vaikutuksia hallitaan tai vähennetään siten, 

että ympäristöpolitiikassa määritellyt vaatimukset täytetään ja päämäärät saavutetaan. 

Tämän tulee sisältää kaikki organisaation toiminnan osa-alueet. [8, s.38.] 

Organisaation tulee varmistaa, että toimitaan määritellyllä tavalla 

a) luomalla, toteuttamalla ja ylläpitämällä dokumentoidut menettelyt ohjaamaan ti-

lanteita, joissa niiden puuttuminen saattaisi johtaa poikkeamiseen ympäristöpo-

litiikasta, -päämääristä ja tavoitteista 

b) määräämällä toimintakriteerit menettelyissä 

c) luomalla, toteuttamalla ja ylläpitämällä organisaation käyttämien tuotteiden ja 

palveluiden tunnistettuihin merkittäviin ympäristönäkökohtiin liittyviä menettelyjä 

sekä viestimällä asiaan kuuluvista menettelyistä ja vaatimuksista toimittajille, 

mukaan lukien urakoitsijat. [8, s. 20.] 
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5.4.7 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 

Organisaatio on vastuussa hätätilannevalmiuden ja menettelyjen kehittämisestä. Orga-

nisaatiolla tulee olla valmiit menettelytavat ja toimintamallit sellaisten mahdollisten on-

nettomuus- ja hätätilanteiden tunnistamiseen sekä ehkäisyyn, joilla voi olla vaikutusta 

ympäristöön. Nämä menettelytavat ja toimintamallit tulee katselmoida säännöllisesti ja 

päivittää tarvittaessa. Suunniteltaessa menettelytapoja ja toimintamalleja hätätilanteita 

varten, tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja: 

 toimipaikassa olevien vaaratekijöiden luonne, esim. syttyvät nesteet, säi-
lytystankit ja paineenalaiset kaasut, sekä toimenpiteet vuodon tai pääs-
tön tapahtuessa vahingossa 

 hätätilanteen tai onnettomuuden todennäköisin tyyppi ja laajuus 

 tarkoituksenmukaisimmat menetelmät onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin 
reagoimiseen 

 sisäinen ja ulkoinen viestintäsuunnitelma 

 ympäristölle tapahtuvan vahingon minimoimiseen vaadittavat toimenpi-
teet 

 toimenpiteet, joilla reagoidaan erityyppisiin onnettomuus- ja hätätilantei-
siin ja rajoitetaan niitä 

 tarve onnettomuuden jälkeisille arviointiprosesseille, joilla luodaan ja to-
teutetaan korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet 

 hätätilanteissa toimimisen menettelyjen säännöllinen testaus 

 hätätilanteissa toimivan henkilöstön koulutus 

 luettelo avainhenkilöistä ja auttavista tahoista sekä yhteystiedoista (esim. 
palolaitos, vuotojen siivouspalvelut) 

 hätäpoistumisreitit ja kokoontumispaikat 

 hätätilanteiden ja onnettomuuksien mahdollisuus lähiympäristössä (esim. 
tehdas, tie, rautatie) 

 molemminpuolisen avunannon mahdollisuus naapuriorganisaatioiden 
kanssa. [8, s. 38.] 
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5.5 Arviointi 

5.5.1 Tarkkailu ja mittaukset 

Organisaation tulee luoda uusia tarkkailu- ja mittausmenetelmiä sekä toteuttaa ja ylläpi-

tää jo olemassa olevia. Näillä toimenpiteillä tarkkaillaan ja mitataan säännöllisesti nii-

den toimenpiteiden tilaa ja ominaisuuksia, joilla voi mahdollisesti olla merkittäviä ympä-

ristövaikutuksia. Näihin tarkkailu- ja mittaustoimenpiteisiin tulee sisällyttää dokumen-

tointi toimintojen suorituskyvystä, ohjaustoimenpiteistä ja yhdenmukaisuudesta organi-

saation asettamien ympäristöpäämäärien ja tavoitteiden kanssa. [8, s. 22.] 

Tarkkailu- ja mittaustoimenpiteistä saatua tietoa tulee analysoida toistuvien kuvioiden 

selvittämiseen. Analysoinnista saadun informaation perusteella voidaan suunnitella ja 

toteuttaa korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet. Tietoa analysoidessa keskeisimpiä omi-

naispiirteitä ovat ne, jotka organisaation tulee ottaa huomioon määritellessään ympäris-

tönäkökohtien hallintaa, päämäärien saavuttamista sekä ympäristönsuojelun tasoaan. 

[8, s. 38.] 

5.5.2 Vaatimusten täyttymisen arviointi 

Organisaation tulee pystyä osoittamaan, että se on arvioinut tunnistettujen lakisääteis-

ten vaatimusten täyttymisen. Tähän on sisällytettävä myös soveltuvat luvat ja lisenssit. 

Organisaation tulee tarvittaessa myös pystyä osoittamaan, että se on ottanut arvioin-

nissa myös huomioon muut vaatimukset, joihin se on sitoutunut. [8, s. 40.] 
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5.5.3 Poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät toimenpiteet 

Organisaation tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää menettelyjä, joilla käsitellään to-
dellisia ja mahdollisia poikkeamia sekä huolehditaan korjaavista ja ehkäisevistä 
toimenpiteistä. Menettelyjen tulee määrittää vaatimukset seuraaville toimenpiteil-
le 

 poikkeamien tunnistaminen ja korjaaminen sekä toimenpiteet, joilla lie-
vennetään niiden ympäristövaikutuksia 

 poikkeamien tutkiminen, niiden syiden määrittäminen ja ryhtyminen toi-
menpiteisiin, joilla estetään niiden uusiutuminen 

 poikkeamia ehkäisevien toimenpiteiden tarpeen arvioiminen ja poik-
keamien esiintymisen ehkäisemiseen suunniteltujen toimenpiteiden to-
teuttaminen 

 suoritettujen korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tulosten tallenta-
minen sekä tehokkuuden katselmoiminen. [8, s. 22.] 

Kun yritys panostaa näiden menetelmien luomiseen, (joilla vaatimuksia käsitellään). 

Organisaatio voi saavuttaa ne mahdollisimman vähäisellä muodollisella suunnittelulla 

tai suunnittelu voi olla vaihtoehtoisesti monimutkaisempaa. Kaiken dokumentoinnin 

tulee olla tarkoituksenmukaista verraten organisaation toiminnan tasoon. [8, s. 40.] 

5.5.4 Tallenteiden hallinta 

Standardi edellyttää, että organisaatio tuottaa ja ylläpitää tarvittavia tallenteita. Näiden 

tallenteiden avulla se pystyy osoittamaan savutetut tulokset sekä sen, että se on nou-

dattanut ympäristöjärjestelmän ja tämän kansainvälisen standardin vaatimuksia. Orga-

nisaatiolla tulee olla menettely/järjestelmä, jolla se pystyy hallitsemaan tallenteiden 

tunnistamista, säilyttämistä, suojaamista, esille saantia, tallenteiden pysyvyyttä sekä 

niiden hävittämistä. [8, s. 24.] 

Esimerkkejä ympäristötallenteista: 

 valituksia koskevat tallenteet 

 koulutustallenteet 

 prosessin tarkkailua koskevat tallenteet 
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 tarkastus, kunnossapito ja kalibrointitallenteet 

 olennaiset urakoitsija- ja toimittajatallenteet 

 vahinkoraportit 

 auditointitulokset 

 johdon katselmuksen tulokset 

 ulkoista viestintää koskevat päätökset 

 tallenteet soveltuvista lakisääteisistä vaatimuksista 

 tallenteet merkittävistä ympäristönäkökohdista 

 tallenteet lakisääteisten vaatimusten mukaisuudesta 

 viestintä sidosryhmien kanssa. [8, s. 40.] 

5.5.5 Sisäinen auditointi 

Standardi edellyttää että, organisaation tulee järjestää sisäisiä auditointeja suunnitelluin 

aikavälein. Näin pystytään määrittämään, onko ympäristöjärjestelmä ympäristöasioiden 

hallinnan kannalta suunnitellun mukainen ja täyttääkö se tämän kansainvälisen stan-

dardin vaatimukset. Lisäksi voidaan varmistaa, onko sitä ylläpidetty ja toteutettu 

asianmukaisesti. Organisaation tulee toteuttaa auditointimenettely, joka koskee vastui-

ta ja vaatimuksia auditoinnin suunnittelusta ja suorittamisesta sekä tulosten raportoin-

nin ja tallenteiden ylläpitoa. Auditointia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon auditoin-

nin kriteerien, laajuuden, suoritustaajuuden ja menetelmien määrittäminen. [8, s. 24.] 

Auditointi voidaan teettää joko organisaation omalla henkilöstöllä tai ulkopuolisella 

henkilöstöllä, joa työskentelee organisaatiolle. Kummassakin vaihtoehdossa auditointia 

suorittavan henkilöstön tulee olla pätevä suorittamaan auditointi sekä sellaisessa ase-

massa, että auditoinnin tulos on puolueeton ja objektiivinen. [8, s. 40.] 
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5.6 Johdon katselmus 

Johdon tulee suorittaa katselmuksia määritellyin aikavälein, ja katselmuksien tulokset 

tulee taltioida. Ympäristöjärjestelmä tulee katselmoida, jotta voidaan varmistaa sen 

jatkuva soveltuvuus, riittävyys ja tehokkuus. Lisäksi siihen tulee sisällyttää ympäristö-

järjestelmän, ympäristöpolitiikan, ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden parannusmah-

dollisuuksien ja muutosten tarpeen arviointi. Katselmuksista saatujen tuloksien tulee 

pitää sisällään kaikki päätökset ja toimenpiteet, jotka liittyvät mahdollisiin muutoksiin. 

[8, s.24.] 

Johdon katselmukseen tulee sisällyttää seuraavat tiedot: 

 tulokset sisäisistä auditoinneista ja lakisääteisten, sekä muiden vaateiden, joihin 

organisaatio on sitoutunut, toteutumisen arvioinneista 

 viestintä ja yhteydenotot ulkoisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien valituk-

set 

 organisaation ympäristönsuojelun taso 

 korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden taso 

 tulokset ja seurantatoimenpiteet edellisistä johdon katselmoinneista 

 muuttuneet olosuhteet, mukaan lukien muutokset lakisääteisissä vaateissa ja 

muissa organisaation ympäristönäkökohtiin liittyvissä asioissa 

 parannusehdotukset. [8, s.24.] 
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6 YIT Rakennus Oy:n ARK -yksikön nykyiset ympäristömenettelyt 

YIT Rakennus Oy:n ARK -yksiköllä ei ole tällä hetkellä käytössä mitään yhtenäistä ym-

päristöpolitiikkaa. Osaston ympäristömenettelyt koostuvat työmaalla tehtävästä työ-

maan ympäristösuunnitelmasta, työmaan tavoitekokouksessa määritetyistä jätemäärä-

tavoitteesta (< 8,0 kg/rm³ (muuratut kohteet < 8,5 kg/m²)) ja jätekustannustavoitteesta 

(< 1,1 €/rm³) sekä yritykseen kohdistuvista sidosryhmien, sopimusten ja lainsäädännön 

asettamista vaateista. Työmaa voi halutessaan tilata Sita Finlandilta rakennustyömaan 

jätehuoltosuunnitelman. [9.] 

Lakisääteisiä vaateita ovat muun muassa 

 pilaantuneet maat 

 melutasojen ohjearvot 

 räjäytystyöt 

 jätehuolto ja ongelmajätteet 

 öljyntorjunta ja kemikaalit 

 maa-alueiden ja maa-ainesten käyttö 

 ilman- ja vesistöjensuojelu 

 ympäristöluvat ja -ilmoitukset yms. [10, s. 14.] 

Rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelma pitää sisällään työmaalle tuotavien lavojen 

tyypin ja määrän, jätemäärän arvioinnin, jätteidenkäsittelypaikan sekä jätteenkäsittely 

ja loppukäyttötavan. 

 

 



30 

  

Työmaan ympäristösuunnitelmassa käydään läpi: 

1. Tontti 

Arvioidaan rakennustyömaan vaikutukset naapurustolle kuten pöly-, tärinä- ja 

meluhaitat, työmaaliikenteen aiheuttamat haitat, työmaapaikoitus ja työmaan 

siisteys. [9.] 

2. Maaperä 

Arvioidaan rakennustoiminnan vaikutukset pohjaveden pinnan tasoon. Mieti-

tään, miten voidaan välttää öljy- ja polttonestepäästöt maaperään ja miten toi-

mitaan mahdollisessa vahinkotilanteessa. Lisäksi selvitetään, onko työmaalla 

saastuneita maa-aineksia. Jos niitä on, laaditaan suunnitelma niiden poistoa ja 

käsittelyä varten. [9.] 

3. Säilytettävä ja purettava ympäristö 

Esitetään säilytettävät ja purettavat rakenteet sekä maaston osat. Mietitään ja 

kirjataan säilytettävien kohteiden suojaaminen työmaatoiminnalta. Jos löytyy 

purettavia rakenteita, tulee ne tutkia mahdollisten ongelmajätemateriaalien takia 

ja järjestää materiaaleille asianmukainen purku sekä käsittely. [9.] 

4. Jätehuolto 

Arvioidaan työmaalla syntyvä jäte, määritetään jätteen mahdollinen hyötykäyttö 

ja suunnitellaan jätteen lajittelu sekä täysien lavojen nouto ja loppukäsittely (Si-

ta Finlandin tekemä rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelma). [9.] 

5. Energiankulutus 

Arvioidaan, meneekö kaluston käyttöön, rakenteilla olevan rakennuksen lämmi-

tykseen tai materiaalin kuljetukseen normaalia enemmän energiaa. Jos ilmenee 

merkittäviä energian kulutusta nostavia seikkoja, kirjataan suunnitelmaan toi-

menpiteet, joilla kulutus voidaan minimoida. [9.] 
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6. Muut ympäristöasiat 

Tähän kohtaan merkitään muut merkittävät ympäristönäkökohdat, jos työn vaa-

tivuus niin vaatii. [9.] 

7. Materiaalien siirrot, varastointi ja suojaus 

Suunnitellaan toimitusten ajoitus siten, että varastoinnin tarve työmaalla on 

mahdollisimman vähäinen. Mietitään materiaalien oikeaoppinen varastointi ja 

kuljetus. [9.] 

8. Hankinta 

Suunnitellaan työvaiheet hyvin, jotta voidaan käyttää määrämittatilauksia ja 

valmisosia. Lisäksi valitaan sopivat pakkaustavat, jotta vältetään syntyvän hu-

kan ja jätteen määrää. [9.] 

9. Kosteudenhallinta 

Tehdään kosteudenhallintasuunnitelma. Pyritään arvioimaan työmaan kosteus-

teknisesti vaativat detaljit, suunnitellaan aikatauluun riittävät rakenteiden kuivu-

misajat, tarkastusmittaukset ja oikeaoppinen varastointi. [9.]  

10. Tiedottaminen ja koulutus 

Omat ja aliurakoitsijoiden työntekijät perehdytetään työmaan ympäristösuunni-

telmaan. Työntekijöitä koskevat ympäristöasiat pidetään esillä ilmoitustauluilla. 

Naapurustolle, viranomaisille ja sidosryhmille viestitään työmaan mahdollisesti 

aiheuttamista häiriöistä ja ympäristövaikutuksista. [9.] 

11. Raportointi ja seuranta 

Tarvittava raportoinnin määrä ja tiheys sovitaan työmaakohtaisesti. Pääosin ra-

portointi koostuu aliurakoitsijoiden toimittamista tiedoista, työmaatarkastuksista 

ja ympäristösuunnitelman tavoitteisiin liittyvistä raportoinneista. [9.] 
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7 Ympäristöjärjestelmän käyttöönoton vaikutukset työmaalla 

Opinnäytetyön tekijä haastatteli tätä opinnäytetyötä varten YIT Rakennus Oy:n kahta 

kokenutta työntekijää, jotka ovat toimineet alalla monipuolisissa tehtävissä ja joilla on 

kattava kosketuspinta rakennusalaan. Haastateltavat halusivat pysyä nimettöminä. 

Haastateltavat tulevat kertomaan oman mielipiteensä rakentamisen vaikutuksesta il-

mastonmuutokseen ja ympäristöön, mielipiteensä SFS-EN ISO 14001 standardista ja 

arvioivat miten se tulee vaikuttamaan työmaatoimintaa. 

Haastateltava nro.1 toimii toimihenkilönä. Haastattelu suoritettiin YIT Rakennus Oy:n 

pääkonttorilla 31.10.2013 klo 16.30 – 17.00. 

Haastateltava nro.2 toimii vastaavana mestarina. Haastattelu suoritettiin YIT Rakennus 

Oy:n työmaatoimistossa 16.10.2013 klo 10.00 – 10.40. 

7.1 Haastattelut 

Haastateltava nro.1 

Haastateltavan mukaan kerrostalon rakentamisella ei itsessään ole niin suurta vaiku-

tusta ilmastonmuutokseen tai ympäristön laatuun. Suurempi merkitys on sillä, mistä 

rakennusmateriaalit tai osat tilataan ja minkälainen niiden valmistusprosessi on. Kun 

rakennustyömaalle tulee jokin osa tai materiaali, työmaalla ei voida siinä vaiheessa 

tehdä muuta kuin käyttää se mahdollisimman tehokkaasti. Ympäristöjärjestelmän myö-

tä organisaation tulee olla kiinnostunut materiaalien valmistusprosessista ja niiden lo-

gistiikasta. [11.] 

Kun ympäristöjärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön, se tulee alussa vaikeuttamaan 

työmaatoimintaa. Toimet, joihin se tulee vaikuttamaan, ovat varmasti logistiikka, jät-

teenkäsittely, ympäristöhallinta sekä aliurakoitsijaketjun varmistaminen. [11.] 

Ympäristöjärjestelmän jalkauttamisesta työmaille voi tulla vaikeaa, koska ihmisten aja-

tusmaailman muuttaminen on hidasta. Ilmastomyönteinen ajattelutapa on todella tär-
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keää, mutta yrityksen täytyy hyväksyä se, että sen tulokset eivät välttämättä näy seu-

raavan sadan vuoden aikana. [11.] 

Organisaation tulee selvittää tarkkaan, mitä konkreettisia toimia edellytetään, ja sen 

jälkeen asettaa niille konkreettiset mittarit. Tämä tehdään siksi, jotta ympäristöjärjes-

telmän tavoitteiden toteuman valvonta ja ohjaus olisi selkeää työnjohdolle ja työmiehil-

le. Esimerkkejä näistä konkreettisista mittareista ovat jätemäärät, logistiikka, energian 

kulutus ja materiaalihukka. Kun selkeät ja konkreettiset tavoitteet on asetettu, voidaan 

arvioida vaadittavan koulutuksen tarve. [11.] 

Sertifikaatin tuomat hyvät asiat ovat 

 vihreät arvot 

 sertifikaatin muunneltavuus organisaation tarpeita vastaaviksi 

 yrityksen imagon kohottaminen 

 materiaalihukan, vähentyneiden jäte- ja energiamäärien tuomat säästöt. 

Sertifikaatin tuomat huonot asiat ovat 

 järjestelmän käyttöönottoon liittyvät resurssiongelmat 

 toimenpiteet, joille ei voida antaa konkreettista perustelua ja toimenpiteet, joita 

tehdään vain jonkin ohjeistuksen takia 

 asuntogryndibisneksessä ei välttämättä olla niin riippuvaisia sertifikaatin tuomis-

ta kilpailueduista kuin esimerkiksi infrarakentemisessa. [11.] 
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Haastateltava nro. 2 

Haastateltavan mukaan työmaan energiankulutusta saataisiin laskettua huomattavasti, 

jos kiinnitettäisiin enemmän huomiota lämmitykseen ja valaistukseen. Todella usein 

työmaalle jää iltaisin ja viikonloppuisin useita turhia lämmittimiä sekä valoja päälle. 

Työmaatoimistojen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa paremmilla lämmöneristeillä, 

ilmalämpöpumpuilla ja laskemalla lämmitystehoa yöaikaan ja viikonloppuisin. [12.] 

Kun kaupunkialueella rakennetaan sellaiselle tontille, jossa on ollut aikaisemmin ra-

kennus/teollisuutta, on enemmän sääntö kuin poikkeus, että joudutaan tekemisiin pi-

laantuneen maa-aineksen käsittelyn kanssa. Kun tontti osuu pohjavesialueelle, määrit-

tää laki todella tiukat raamit tontilla tapahtuvaan rakennustoimintaan. [12.] 

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto tulee aluksi sitomaan enemmän resursseja ja ai-

kaa, kun joudutaan perehdyttämään ja kouluttamaan työntekijöitä ja työnjohtajia asi-

aan. Kustannukset tulevat ainakin väliaikaisesti nousemaan, lisääntyvän ohjauksen ja 

valvonnan resurssitarpeen seurauksena, mutta tullaan saamaan säästöjä pienenty-

neen rakennusmateriaalihukan ja tarkemman lajittelun myötä. [12.] 

Sertifikaatin tuomat hyvät asiat ovat 

 jätteiden kierrätyksen parantamisen seurauksena pienentyneet jätekulut 

 sertifikaatin antama imago 

 ympäristöystävällisyys. 

Sertifikaatin tuomat huonot asiat ovat 

 ohjauksen ja valvonnan lisääntyneet resurssitarpeet 

 aikataulullisesti pidentävä vaikutus, koska se tulee koskettamaan koko suunnit-

telun ja rakentamisen kaarta. [12.] 
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7.2 Päätelmiä haastatteluista 

SFS-EN ISO 14001 -standardi määrittelee ympäristöjärjestelmää koskevat vaateet. 

Tällöin organisaatio pystyy laatimaan ja ottamaan käyttöön sellaisen toimintapolitiikan 

ja tavoitteet, joissa huomioidaan sitä koskevat lakisääteet ja tavoitteet sekä tiedot mer-

kittävistä ympäristönäkökohdista. Standardia tullaan soveltamaan niihin ympäris-

tönäkökohtiin, jotka organisaatio tunnistaa sellaisiksi, joita se voi hallita ja joihin se voi 

vaikuttaa. [8, s. 10.] 

Organisaation ylimmän johdon tulee määritellä ympäristöpolitiikka, ympäristönäkökoh-

dat, ympäristöpäämäärät ja tavoitteet, henkilöresurssit ja roolit sekä asettaa mitattaville 

asioille konkreettiset mittarit. Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan tarkasti 

määrittää, miten ympäristöjärjestelmä tulee vaikuttamaan työmaiden arkeen ja resurs-

sitarpeisiin. 

Työmaihin kohdistuu suurimmaksi osaksi energiankäyttöön, kiinteän jätteen käsittelyyn, 

meluun ja pölyyn liittyviä muutoksia. Eli työmailla pyritään parantamaan jo olemassa 

olevia menettelytapoja ja pienentämään työmaan hiilijalanjälkeä (kuva 3). Suurimmat 

muutokset tulevat kohdistumaan kuitenkin projektisuunniteluun ja hankintaan. 

 

Kuva 3. Esimerkki työmaan hiilijalanjäljen jakautumisesta [10, s. 28.] 
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7.3 Työmaatoimintaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät 

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi taulukko (taulukko 1) johon on listattu sertifikaatin 

aiheuttamat, työmaatoimintaa mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Työssä ei päästy ana-

lysoimaan vaikuttavia tekijöitä, niiden vaikutuksen piiriä tai niistä johtuvia toimenpiteitä 

halutulla tarkkuudella, koska organisaation ylimmän johdon linjaukset ympäristöjärjes-

telmää ja sertifikaattia koskien puuttuivat tutkimustyötä tehtäessä.  

Taulukossa 1 esitettävät asiat pohjautuvat SFS-EN ISO 14001 -standardista, YIT Ra-

kennus Oy:n nykyisistä ympäristömenettelyistä ja haastatteluista saatuun tietoon. 

 

Taulukko 1. Ympäristöjärjestelmän työmaatoimintaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät. 

TYÖMAATOIMINTAAN MAHDOLLISESTI VAIKUTAVAT TEKIJÄT 

Työmaatoimintaan 

vaikuttavat asiat 

Vaikutus Potentiaaliset 

ongelmat 

Varautuminen 

Ympäristöasioiden 

yhdistäminen kaik-

keen toimintaan 

-ympäristöajattelu           

-oman tekemisen 

seurauksien huomi-

ointi                            

- ympäristöystävälli-

syys ja taloudellisuus 

- ympäristönäkökul-

man  juurtumisen 

pituus                             

-epäselkeä ympäris-

tönäkökulma                

- ympäristöystävälli-

sen ja taloudellisen 

toiminnan yhdistämi-

nen    

-asetetaan tavoitteet 

pitkälle aikajänteelle                     

-selkeät ja konkreet-

tiset ympäristötavoit-

teet                            

- ympäristömyöntei-

nen toiminta tuottaa 

taloudellista tulosta 

pitkällä tähtäimellä 
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Raaka-aineiden käy-

tön tehostaminen 

-työvaiheiden tar-

kempi suunnittelu                    

-materiaalit määrä-

mittaisina                 

- ennakkosuunnitte-

lulle varattu aika 

varauksin                       

- tiettyjen työvaihei-

den ennakkosuunnit-

telu mahdotonta 

-huomioidaan ennak-

kosuunnittelun tarve 

aikataulutuksessa 

Energiankulutuksen 

vähentäminen 

-valaistuksen ja 

lämmityksen opti-

mointi                        

-työmaatoimistojen 

lämmitys                        

-työkoneiden ja me-

netelmien valinta 

- välinpitämättömyys 

energia-asioissa        

- työmaatoimistojen 

lämmityksen ja eris-

tyksen muuttaminen 

vaikeaa                       

- talven aiheuttama 

lämmityksen tarve                   

-asetetaan selkeät ja 

valvottavat tavoitteet 

työmaan energianku-

lutukselle                   

-pyritään aikataulut-

tamaan työt niin, että 

lämmityksen tarve 

pysyy alhaalla 

Jätemäärän vähen-

täminen ja lajittelu 

-hukkaprosentin mi-

nimointi ennakko-

suunnittelulla                            

- nykytilanteen selvit-

täminen                                

-pakkausmateriaalit      

-määrämittaiset ma-

teriaalit                               

-esikasattujen raken-

teiden käyttö                 

- jätteiden lajittelu         

-sekajätteen määrän 

minimointi 

 

 

-ennakkosuunnittelu 

ei aina mahdollista       

-määrämittaisten 

materiaalien ja esi-

kasattujen rakentei-

den huono saata-

vuus / asentaminen              

-jätelavojen varas-

tointi rakennustyö-

maalla 

-suositaan määrämit-

taisia ja esikasattuja 

materiaaleja / raken-

teita mahdollisuuksi-

en mukaan                

-tilataan jätelavoja 

käynnissä olevien 

työvaiheiden tarpeen 

mukaan                      

-jätteen kierrätys tai 

uudelleen käyttö 

mahdollisuuksien 

mukaan 
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Pätevyys, koulutus, 

tietoisuus 

-ympäristöpolitiikasta 

tiedottaminen                   

-tietoisuus oman 

tekemisen merkityk-

sestä                                 

-koulutuksen tarve 

-koulutuksen oikea 

suuntaus                     

-yleiset asenteet 

- ympäristöjärjestel-

mä hengissä pitämi-

nen riittävällä infor-

moinnilla                            

-koulutusten lähes-

tymistavan pitäminen 

käytännönläheisenä 

Rakentamisaika -projektin kesto kas-

vaa                             

- ympäristöjärjestel-

män laiminlyönti 

kiireen takia 

-riittävän ajan varaa-

minen ennakkosuun-

nittelulle, jotta pysty-

tään huomioimaan 

ympäristösuunnitel-

ma riittävällä tark-

kuudella 

Raportointi 

/dokumentointi ympä-

ristöasioista 

-raportoinnin tarpeen 

kasvu                           

-ympäristöasiat TR-

kierroksessa                       

-uudet dokumentit 

- liian kireän aikatau-

lun takia raportointia 

ja dokumentointia 

laiminlyödään 

-selkeät ja yksinker-

taiset asiakirjapohjat   

-ympäristöasioiden 

valvonnan yhdistämi-

nen jo käytössä ole-

viin menetelmiin 

Aliurakoitsijoille ase-

tettavat vaateet 

-taustojen tarkasta-

minen                               

-AU–ketjun tarkas-

taminen                            

-sertifikaatin mukaan 

toiminta                         

-edellytetäänkö kou-

lutusta 

-taustojen tarkasta-

misen työläys               

-aliurakoitsijoiden 

menettäminen vaa-

teiden myötä 

-selkeät linjaukset 

aliurakoitsijoiden 

vaateiden suhteen       
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Materiaalikuljetukset -kuljetusmatkojen 

minimointi                           

-kuljetusten yhdistä-

minen                                

-kuljetus määrien 

seuranta 

-kuljetusten yhdistä-

minen usein vaikeaa    

-kuljetusmäärien 

seurantatapa 

-työjohdon suoritta-

mien tilauksien synk-

ronointi                        

-selkeät tavoitteet 

kuljetuksien määrään 

ja konkreettinen mit-

tari niiden määrien 

seurantaan 

Henkilöresurssit -roolit ja vastuut                       

-koulutustarve                

-muutos ajatteluta-

paan                            

-ohjauksen ja val-

vonnan lisääntynyt 

resurssitarve 

-tarvittavien resurs-

sien hankinta                             

-ajattelumaailman 

hidas muuttuminen                    

-ennen järjestelmän 

käyttöönottoa tehtävä 

resurssitarvelaskel-

mat sekä roolien- ja 

vastuiden jakaminen 

Valmius toimia hätäti-

lanteissa 

-uusien välineiden 

tarve työmaalla                 

-vastuuhenkilöt            

-koulutus hätätilan-

teissa toimintaan 

-koulutettavien hen-

kilöiden määrä            

-hätätilanteiden har-

joittelu                

-laaditaan toiminta-

suunnitelma hätäti-

lanteiden varalle        

-koulutetaan riittäväs-

ti henkilöstöä ja ni-

metään vastuuhenki-

löt 

Ympäristöjärjestel-

män jalkauttaminen  

- ympäristöystävälli-

sen ajattelutavan 

sisäistäminen                          

-konkreettiset pää-

määrät, tavoitteet ja 

mittarit                             

-ajattelumaailman 

hidas muuttuminen       

- päämäärien ja ta-

voitteiden kohdista-

minen oikeisiin asi-

oihin 

-asetetaan päämää-

riä, jotka ovat todelli-

sia, realistisia, mitat-

tavia tai ajallisia         

-ihmiset sadaan mu-

kaan, kun teoria 

konkretisoidaan 
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8 Yhteenveto 

Tässä työssä tutkittiin ympäristöjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksia vain työmaan 

näkökulmasta. Tutkittavina kohteina ovat olleet ilmastonmuutos sekä sen syyt ja seu-

raukset, standardi SFS-EN ISO 14001, standardin sisältö ja käyttö ja YIT Rakennus 

Oy:n nykyiset ympäristömenettelyt.  

Lopputulokseksi saatiin taulukko työmaahan mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lop-

putulos syntyi tutkimalla ja vertailemalla keskenään standardia ja sen asettamia vaatei-

ta, YIT Rakennus Oy:n ARK -yksikön nykyisiä ympäristömenettelyjä sekä käyttämällä 

haastatteluista saatuja tietoja. 

Yritystasolla ilmastonmuutosta tulee lähestyä yhteiskuntavastuullisesta näkökulmasta. 

Yhteenvetona tutkimuksesta voidaan todeta, että ympäristöstandardin mukanaan tuo-

mat positiiviset asiat painavat vaakakupissa enemmän kuin negatiiviset. Standardin 

tuoma imago on yritykselle todella tärkeää, koska sidosryhmät ja kuluttajat suosivat 

nykytrendin mukaisesti korkealuokkaisia ja vastuullisesti tuotettuja lopputuotteita. Hyvä 

imago auttaa yritystä uusille markkinoille pääsyssä. 

Tutkimustyön tuloksena syntyi suuntaa antava listaus työmaatoimintaan mahdollisesti 

vaikuttavista tekijöistä ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Työmaahan kohdistuvia 

vaikutuksia ei tutkimuksessa päästy analysoimaan tarkasti, koska organisaation ylin 

johto ei ollut vielä tutkimustyötä tehtäessä, määritellyt ympäristöpolitiikkaa, ympäris-

tönäkökohtia, ympäristöpäämääriä ja tavoitteita, käytettäviä henkilöresursseja eikä mi-

tattavien asioiden konkreettisia mittareita. 

Työmaatoimintaan tulee kohdistumaan lähinnä energiankäyttöön, kiinteän jätteen käsit-

telyyn, materiaalikuljetuksiin sekä pölyyn ja meluun liittyviä muutoksia. Toisin sanoen 

työmaalla pyritään suurilta osin parantamaan jo käytössä olevia menettelytapoja. Suu-

rimmat muutokset organisaatiotasolla tulevat kohdistumaan projektisuunnitteluun ja 

hankintaan. 
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