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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön aiheena oli koostaa Messilä Maailma Oy:lle sen ympäristöasioista 
kartoitus. Kartoituksen tarkoituksena oli koostaa Messilälle kokonaisuus, jonka 
avulla tiedetään ympäristöasioiden tämänhetkinen tila. Lisäksi sen tarkoituksena 
on toimia pohjana mahdollisille jatkotoimille. Työssä on käsitelty yleisesti 
ympäristövastuuta liiketoiminnassa, yleisimpiä ympäristömerkkejä ja 
ympäristömerkintäkriteerejä hotellitoiminnassa ja ympäristöjärjestelmiä. 
Uusiutuvista energioista on perehdytty vain tuulivoimaan ja aurinkolämpöön. 
Ympäristöasioita miettiessä on ajateltu käytännöllisiä ratkaisuja, jotka tuottavat 
myös yritykselle hyötyä, esimerkiksi kustannussäästöjä. Kustannussäästöjen 
avulla yritys voi jatkaa kestävää kehitystä edelleen. 

Kartoitukseen tiedot on kerätty Messilän olemassa olevista jo tehdyistä 
tutkimuksista, kyselylomakkeella, henkilöstön haastatteluilla ja esimerkiksi Lahti 
Aquan yrityskohtaisista tiedoista. Näistä tiedoista on rakennettu yksi kokonaisuus, 
jossa on kaikki oleellinen ympäristöasioihin liittyvä tieto. Lisäksi Messilän 
nykyisiä kulutuslukemia ja muita tietoja on verrattu Joutsenmerkin kriteereihin 
arvioitaessa Messilän ympäristöystävällisyyttä.  

Nykyään asiakkaat pitävät entistä tärkeämpänä, että yritys toimii ympäristöä 
ajatellen. Tämän vuoksi myös Messilä Maailma Oy vähentää aktiivisesti 
ympäristöhaittojansa. Messilä on panostanut erityisesti jätteiden lajitteluun ja 
uusiokäyttöön. Erityisesti on vähennetty kaatopaikkajätteen keräystä ja lisätty 
energiajätteen keräystä, sillä suurin osa syntyvästä jätteestä on hyödynnettävissä 
energiajätteeksi.  

Messilän laskettelukeskus kulutttaa suurimman osan yrityksen sähkönkulutuksesta 
ilmastonmuutoksen vuoksi, sillä joka vuosi lumetus kustannukset kasvavat kelien 
lämmitessä. Siksi on tärkeää, että vaihtoehtoisia harrastusmahdollisuuksia 
kehitetään riskien vähentämiseksi. Laskettelurinteen ylläpito Etelä-Suomessa on 
haasteellista, mutta Messilä on sijainniltaan ihanteellisella alueella asiakkaiden 
suhteen. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this Bachelor’s thesis was to make a survey of the environmental 
issues of Messilä Maailma Oy, a skiing and leisure center in Hollola. The purpose 
was that Messilä can use the survey to recognize the current situation. Also, it 
provides the basis for futher analysis and steps. The thesis deals with sustainable 
development in business in general, the most common ecolabels, ecolabel criteria 
and environmental management systems. From the renewable energy sources, 
only wind power and thermal solar energy are dealt with. Environmental issues 
have been considered from the practical point of view, so that the solutions benefit 
the company by saving money.   

Information has been collected by using already existing research, interviewing 
employees and using databases that for example Lahti Aqua Oy provides for the 
company. That information has been combined to one single package concerning 
the environmental issues of Messilä Maailma Oy. Also, the present consumption 
data and other information have been compared to the Nordic swan criteria. This 
has been done in order to evaluate Messilä’s current situation.  

Todays customers are more conscious about environmental issues and therefore 
appreciate companies that consider their impact on the environment. Knowing this 
Messilä has actively tried to minimize their impact on the environment. They have 
especially focused on to properly sort out waste and trying to reuse material. 
Landfill waste has been diminished and energy waste has been collected more. 
Most of the waste they produce can be used as energy waste.  

Messilä’s ski slope is the main problem in terms of electricity consumption. This 
makes it important that alternative recreation possibilities are developed because 
of the climate change. Maintaining ski slopes in southern Finland is challenging 
but Messilä is also located in an ideal spot for the customers. 

 

Key words: sustainable development, environmental survey, Nordic swan 
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1 JOHDANTO 

Yrityksien ympäristövastuu on nykyään entistä ajankohtaisempaa kuin ennnen. 

Uusia ja olemassa olevia ympäristömerkkejä, standardeja ja ohjelmia kehitetään 

jatkuvasti mittaamaan, että yritykset toimivat entistä ympäristöystävällisemmin ja 

kestävää kehitystä noudattaen. Lisäksi ympäristöasioita miettiessä voidaan 

monesti säästää lämmitys- ja sähkökustannuksissa, jolloin siitä on myös 

yritykselle etua. 

Messilä Maailma Oy:n (myöhemmin Messilä) ympäristöasioiden kartoituksen 

tarkoituksena on kerätä yrityksen ympäristöasioista yhteenveto. Tiedot 

kartoitukseen on kerätty Messilän olemassa olevista jo tehdyistä tutkimuksista, 

kyselylomakkeella, henkilöstön haastatteluilla ja esimerkiksi Lahti Aquan 

yrityskohtaisista tiedoista.  Yhteenveto sisältää nykyisen tilanteen, tehdyt 

ympäristöasiat ja kehitysehdotuksia. Työllä halutaan selvittää, millaisia asioita 

Messilässä voidaan kehittää ilman investointeja ja mitä investoimalla. 

Tarkoituksena on kehittää yrityksen kestävää kehitystä ja hakea samalla myös 

kustannussäästöjä. Työn pohjalta on tarkoitus myös pystyä tekemään uusia 

projekteja, joilla voidaan viedä ympäristöasioita eteenpäin. Esimerkkejä 

haastattelu- ja sähköpostikysymyksistä on liitteenä 1. Työn tekemiseen käytetty 

kyselylomake on tämän työn liitteenä 2.  

Alussa esitellään Messilän nykyinen tilanne, ja se mitä tulevaisuudelta odotetaan 

jatkossa, sillä ne määräävät tulevaisuuden kannalta oleellisimmat ratkaisut. 

Tarkastelussa esitellään myös ympäristövastuu ajatusta liiketoiminnassa ja 

esitellään yleisimmät ympäristömerkit ja standardit. Näiden tarkoituksena on 

esitellä kestävän kehityksen ajatusta laajemmin. 

Työn laajuuden rajaamiseksi työssä tarkastellaan uusiutuvista energioista vain 

aurinkolämpö ja tuulivoima. Lisäksi Joutsenmerkin kriteereistä vain Messilän 

kannalta oleellisimmat on valittu tarkastelun kohteeksi. Messilällä on myös 

todella laajat tulevaisuuden suunnitelmat, jotka sisältävät satoja uusia 

vuodepaikkoja. Tämän vuoksi yrityksen lämmitysratkaisuja ei pohdita tässä 

työssä. 
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2 MESSILÄ MAAILMA OY  

Messilän historia alkaa jo 1460-luvulta. Tämä antaa paikalle erityisen 

historiallisen merkityksen. Matkailun tausta ulottuu jopa 1800 luvulle, sillä jo 

vuodesta 1880 lähtien talossa on tarjoiltu matkailijoille ruokaa ja juomaa maksua 

vastaan. Vuosikymmen myöhemmin pihapiirin sivutilan päärakennus muutettiin 

vieraiden majapaikaksi. Myöhemmin Salpausselän kisojen myötä alettiin ajatella 

urheiluhotellin perustamista Messilään. (Arvila 2003.) 

 Messilällä on siis merkittävä historiallinen tausta ja nykyään runsaslukuiset 

palvelut, joihin kuuluvat yöpyminen, ruokailu ja harrastaminen.  Messilän omistaa 

kolme yksityishenkilöä, jotka aloittivat liiketoiminnan vuonna 1999. Messilän 

omaa toimintaa ovat majoitus- ja ruokapalvelut sekä laskettelukeskuksen 

pyörittäminen. Harrastusmahdollisuuksia tarjoavat alueella toimivat yritykset, 

joita ovat esimerkiksi Messilä Golf. Alueella on 10 vakituista työntekijää ja 

sesongista riippuen kymmeniä sesonkityöntekijöitä. Messilä sijaitsee Hollolassa, 

Salpausselän harjulla, Vesijärven rannalla noin 8 kilometriä Lahdesta Tampereelle 

päin. Nykyinen kävijämäärä on arvioilta 200 000 henkilöä vuodessa. (Arvila 

2003.)  

 

2.1 Majoituspalvelut 

Messilässä on monia erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Alueella on yksi 

hotellirakennus, jossa on tavallisia hotellihuoneita 18 kappaletta.  Näissä 

huoneissa vuodepaikkoja on yhteensä 35 kappaletta. Aittahuoneita on 24 

kappaletta, ja vuodepaikkoja yhteensä 69 kappaletta. Aittahuoneet koostuvat 

kolmesta eri aitasta. Aittamökkejä on kuusi kappaletta, ja niissä on 24 ihmisellä 

vuodepaikkoja. Hirsihuviloita on 14 kappaletta, joiden vuodepaikoista tulee 

yhteensä 120 kappaletta. (eCO2mpter 2011.) Lisäksi alueella sijaitsee yksi 

ylöstalo, jossa on yhteensä 11 vuodepaikkaa. Vuodepaikkoja on siis yhteensä 259 

kappaletta. Messilä tarjoaa myös kokoustiloja. Niitä on eri rakennuksissa 

erikokoisia, yhteensä noin 204 asiakkaalle. Markkinaravintola on pinta-alaltaan 

isoin kokoustila. (Maattola 2014.) 
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Rakennuskanta on erittäin vaihtelevaa. Vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun 

alku- ja loppupuolelta. Messilä haluaa säilyttää alueensa historiallisen arvon, 

minkä vuoksi rakennuksia ei ole purettu vaan ne on kunnostettu. Tällä on pyritty 

niiden käyttöiän jatkamiseen. Suurinta osaa rakennuksista onkin peruskorjattu jo 

1980-luvun aikana tai toisen kerran 2000-luvulla. Lähes kaikille rakennuksille on 

yhteistä se, että niiden kantava materiaali ja julkisivu ovat puuta. Suurinta osaa 

rakennuksista kuitenkin lämmitetään sähköllä, jolloin niiden lämmitysenergian 

kulutus on suhteellisen kallista. (Maattola 2014.) 

 

2.2 Ruokapalvelut 

Ruokapalveluita järjestetään neljässä eri rakennuksessa, eli Kartanoravintolassa, 

Markkinaravintolassa, Messilän Bistrossa ja Cafe Laasossa. Asiakaspaikkoja 

näissä ravintoloissa 780 kappaletta, ja lisäksi terassipaikkoja on kesäisin 200 

kappaletta. (Maattola 2014.) 

Kartanoravintola on historiallisesti arvokas rakennus, jossa järjestetään paljon 

erilaisia tilaisuuksia, kuten häitä. Tähän ravintolaan kuitenkin tarvitaan yleensä 

pöytävaraus. Tallin Bistro on lämmin ja eloisa ruokapaikka, jossa viihtyy talvisin 

erityisesti hiihtokansa. Monipuolisella ruokalistalla on pizzoja, hampurilaisia ja 

makoisia voileipiä. Lisäksi tarjolla on myös erilaisia munkkeja, lämmintä 

kaakaota ja muita makeita herkkuja. Markkinaravintolassa voi pitää suurempiakin 

juhlia, sillä tilasta löytyy suuri lava, jolla on mainiosti tilaa tanssiorkesterille, 

bändille sekä muille esiintymistaitoisille ihmisille. Cafe Laasolla on aurinkoinen 

terassi, jossa palvellaan erityisesti lumiliikuntaväkeä sesonkiviikonloppuina. 

(Messilä Maailma Oy 2014b.) 
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2.3 Laskettelukeskus 

Laskettelukeskuksesta löytyy yhteensä 10 eripituista ja tasoista valaistua rinnettä, 

joissa rinneväkeä kuljettaa 9 hissiä. Lisäksi alueella on yhteensä 70 kilometrin 

pituinen latuverkosto, josta 20 kilometriä on valaistu. Keskuksessa on myös 

taidokas hiihtokoulu, joka opettaa halukkaita laskettelun tai hiihdon maailmaan. 

Alueella on myös suksivuokraamo, josta löytyvät nykyaikaiset välineet, niille 

jotka välineitä tarvitsevat. (Messilä Maailma Oy 2014a.) 

Laskettelun lisäksi toinen osa laskettelukeskuksen toimintaa on lumetus. Messilän 

laskettelukeskuksella onkin käytössään 21 lumitykkiä, jotka vaihtelevat 

automaattisesta puoliautomaattiseen ja täysin manuaaliseen. Automaattitykeissä 

on omat sääasemat, joita seurataan tietokoneen näytöltä. Vesi lumetukseen otetaan 

läheisestä Vesijärvestä kahden rantapumpun avulla. Vesi johdetaan 

pumppaamoon, jossa kolme isoa pumppua työntää veden rinteiden reunoilla 

sijaitseviin putkistoihin. Putkilinjoja on jokaisessa rinteessa, ja niissä on kaikissa 

erilliset ulosottohanat. Mikäli ulkolämpötila on alle kymmenen miinusasetta, 

jäähdytetään noin plus neljäasteinen järvivesi alle yhden plusasteen, jolloin 

lumetus tehostuu. Kovilla pakkasilla vettä ei tarvitse erikseen jäähdyttää, sillä 

muutaman asteen lämpötilaero ei vaikuta lumetuksen tehokkuuteen. 

Lumetusvuorot vaativat 2-3 henkilön työpanoksen ympäri vuorokauden. Lumetus 

vaatii tykkien siirtämistä, letkujen ja kaapeleiden vetoja, tykkisuodattimien pesuja, 

lumen levitystä rinnekoneella, rinteen pinnan ajoa sekä muita huoltotoimenpiteitä. 

(Maattola 2014.)  
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2.4 Tulevaisuuden suunnitelmat 

Messilän tavoitteena on olla ympärivuotinen matkailumaailma, joka tarjoaa 

kaikille jotain.  Se visioi 200 000 kävijämäärän nostamisesta miljoonan kävijän 

matkailumaailmaksi, joka tarjoaisi terveys ja muut palvelut omana tuotantonaan. 

(Arvila 2003)  

Messilästä ollaan tekemässä lomakaupunkia, jonka keskuksena toimivat vanha 

Messilä ja sen ohella lomahuoneistot. Lisäksi Vesijärven rantaan sunnitellaan 

kylpylähotellia. Myös Hollolan kunta haluaa että Messilän alue kehittyy, ja siksi 

sen kehityssuunnitelma on koko seudun kärkihankkeita. Messilän nykyinen vanha 

kylä- ja kartanomiljöö säilytetään uudistusten yhteydessä. Kehityksen ideana on 

kehittää liiketoiminta ympärivuotiseksi. (Vanhanen 2014.) 

Myös palveluita kehitetään yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. 

Tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuden ohjelmapalveluita. Kehityssuunnitelma on 

kuitenkin pitkän aikavälin hanke, joka on jaoteltu moneen osakokonaisuuteen, 

jotka rakennetaan vaiheittain. Alueen palveluita ollaan kehittämässä siten, että 

tulevaisuudessa Messilästä löytyy kauppoja, lääkärikeskus ja sisäliikuntatiloja 

sekä monipuolisia hyvinvointipalveluja. Tulevaisuuden lomakaupungin 

palvelukeskuksen suunnitellaan sijoittuvan entisen ratsutallin ja maneesin 

paikalle. (Vanhanen 2014.) 

Lomakaupunki hankkeen lähtökohtana on saada kylpylän ja hotellin toteuttajaksi 

alan suuri toimija ja vastineeksi antaa rakennusoikeutta. Myös hotellin toiminta 

ulkoistetaan.  Nykyinen taloustilanne kuitenkin saa yritykset varovaisiksi. 

Messilän sijainti on toisaalta markkinoiden suhteen ainutlaatuinen, sillä 

lähietäisyydellä on jopa 1,6 miljoonaa suomalaista. Myös hyvä yhteys Pietariin on 

eduksi, sillä Allegro juna kulkee Lahden kautta. Messilä onkin noussut Suomen 

suurimpien hiihtokeskusten joukkoon. (Vanhanen 2014.) 

Messilän liikevaihto on noin 4,4 miljoonaa euroa vuodessa, ja siitä 

liikuntapalvelut tuottavat noin 2,2 miljoonaa euroa. Nettotulosta syntyi 230 000 

euroa vuonna 2012. (Vanhanen 2014.) 
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2.5 Messilä Maailma Oy ympäristötyö 

Messilä on kiinnostunut kehittämään toimintansa ympäristöystävällisyyttä ja 

kestävää kehitystä. Kehittämällä toimintansa ympäristöystävällisyyttä otetaan 

paremmin huomioon toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ja pyritään 

pienentämään niitä mahdollisuuksien mukaan. (Maattola 2014.) Messilän 

suurimpia ympäristökuormittajia ovat lämmityskulut, sähkön kulutus ja 

jätemäärät. (Ottelin 2011.) Rakennuskanta on vanhaa Messilän pitkän historian 

takia. Vanha rakennuskanta taas tarkoittaa suurempia lämmityskustannuksia, sillä 

rakennukset ovat harvempia, ja niissä on käytetty nykyaikana soveltumattomia 

lämmitysmuotoja. Vanhoista rakenuksista onkin poistettu esimerkiksi vanhoja 

kattolämmityksiä, tällaisia ovat 80-luvun kattolämmitykset. (Maattola 2014.)  

Suurin sähkönkuluttaja Messilässä on sen ylläpitämä hiihtokeskus. 

Sähkönkulutuksen suuruus riippuu joka vuosi talven tulosta. Runsaslumisina 

talvina ja pakkasilla lumetusta ei vaadita niin paljon kuin vähälumisina ja 

lämpiminä talvina. Tällöin lumetus voi kuluttaa melkein puolet siitä, mitä koko 

alueen sähkönkulutus on vuodessa. (Motiva 2010, 6-7.) Toiminnan kestävän 

kehityksen parantaminen taas auttaa kustannusten pienentämisessä, joka on 

yleensä suorassa suhteessa hiilijalanjäljen pienenemiseen. Lumetukseen 

käytettävästä sähkömäärästä antaa kuvaa vuosien 2011 ja 2012 ero, sillä 

sähkönkulutus vuonna 2012 oli 741 737 kilowattituntia enemmän kuin vuonna 

2011. Vuosien vertaaminen on vaikeaa, koska laskettelukausi ajottuu aina 

kahdelle vuodelle, esimerkiksi laskettelukausi 2013 jatkuu myös vuodelle 2014.  

(Maattola 2014).  

Messilä on ollut osallisena esimerkiksi Innovative Conceptof Eco-accommodation 

approach in rural Regions: Public support policies for eco-investors (ICER)-

hanketta. Työn tavoitteena oli löytää majoitusyrityksille soveltuvia toimenpiteitä 

elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisäksi tutkimuksessa 

tutkittiin hirsimökin hiilijalanjälki aina rakentamisesta käyttöön ja purkamiseen. 

(Ottelin 2011.) 
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Messilä oli sitoutunut Energiansäästösopimukseen, joka on vuosille 2008–2016. 

Sopimusjärjestelmällä on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti 

tarkoitus osaltaan vastata kansainvälisiin sitoutumuksiin ilmastonmuutoksen 

vastaisessa työssä. Tavoitteena on kaikkiaan yhdeksän prosentin suuruinen 

energiansäästö vuoteen 2016 mennessä. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin koska 

tarkka veden- ja sähkönkulutuksen seuranta ei ollut mahdollista. (Arvila 2003.) 

Messilässä sähkönkulutusta seurataan usealla mittarilla, mutta esimerkiksi 

kartanon seurantamittariin tulee hotellirakennuksen, aittarakennusten, 

markkinaravintolan ja lipunmyynnin sähkön- ja lämmönkulutus. Hankalaksi asian 

tekee se, että esimerkiksi aittamökkejä lämmitetään suorasähköllä, kun taas 

hotellirakennusta lämmitetään öljyllä.  

Hiilijalanjälkitutkimus on toteutettu vuonna 2009 ICER-hankkeen toimesta. 

Hanketta on esitelty tarkemmin kappaleessa 2.1.  Kyseisessä diplomityössä 

hirsimökin hiilijalanjäljen aiheuttajat jakautuivat seuraavasti: rakentaminen 1 %, 

sähkönkulutus 67 %, vedenkulutus 23 % ja pieni osuus jätteistä ja kuljetuksesta. 

Tällä perusteella hiilijalanjäljen pienentämisen paras keino on sähkönkulutuksen 

pienentäminen, sillä tarkoituksena on hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi myös 

kustannustehokkuuden parantaminen. Aurinkoenergian käyttö käyttöveden 

lämmittämiseen pienentäisi hiilijalanjälkeä, ja se olisi myös kustannustehokasta. 

Sen asentaminen erikseen yhtä hirsimökkiä varten on melko kannattavaa. (Ottelin 

2011.) 

Hanke kehitti myös erityisen Hotel Energy Solutions E-Toolkit – työkalun. 

Tämän työkalun avulla voidaan selvittää kiinteistöstä majoitusyrityksen 

hiilijalanjälki verrattuna muihin samanlaisiin yrityksiin, omalle yritykselle sopivat 

keinot pienentää hiilijalanjälkeä ja energiankulutusta, sekä ratkaisujen 

takaisinmaksuajat. (Ottelin 2011.)  Kiinteistöinventaario on tehty vuonna 2013, 

joten sen avulla voitaisiin käyttää hankkeen tarjoamaa järjestelmää ja etsiä 

erilaisia ratkaisuja erityyppisille rakennuksille. Inventaariota tarvitaan jotta 

voidaan vastata kyselyn kaikkiin kohtiin. Kyseistä työkalua ei kuitenkaan ole vielä 

hyödynnetty. 
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3 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA 

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuista, alueellista ja paikallista 

yhteiskunnallista muutosta, joka on jatkuvaa ja ohjattua. Sen päämääränä on 

turvata nykyisille ja tuleville sukupolville tasavertaiset elämisen mahdollisuudet. 

(Ympäristöministeriö 2013.) 

Kestävän kehityksen periaatteena on, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan 

tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Käytännössä se 

tarkoittaa biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden 

säilyttämistä sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista 

pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Ekologisen kestävyyden kannalta 

keskeistä on ennen toimiin ryhtymistä arvioida riskit, haitat ja kustannukset. 

Muita tärkeitä seikkoja ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen 

torjuminen niiden syntymälähteillä. Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja 

laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei pidä perustua velkaantumiseen tai 

varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan toiminnalle. 

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä ideana on varmistaa 

hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. (Ympäristöministeriö 

2013.) 

Vastuullinen toiminta on yrityksen tapa toimia kestävällä tavalla.  Vastuullisen 

toiminnan tulee kattaa seuraavat kestävän kehityksen ulottuvuudet: taloudelliset, 

ympäristölliset ja sosiaaliset näkökohdat. Nämä kolme ulottuvuutta ovat tiukasti 

yhteydessä toisiinsa. Taloudellinen vastuullisuus kattaa esimerkiksi 

kannattavuuden ja kilpailukyvystä huolehtimisen sekä omistajien tuotto-

odotuksiin vastaamisen. Ympäristövastuullisuus sisältää luonnonvarojen kestävän 

käytön, jätteiden määrän vähentämisen ja ympäristöhaittojen minimoimisen. 

Sosiaalinen vastuullisuus käsittää henkilöstön hyvinvoinnin, koulutuksen ja 

motivoinnin lisäksi tuoteturvallisuuden ja kuluttajansuojan sekä yhteistyön 

muiden yritysten kanssa. Lisäksi tärkeää on vuorovaikutus yrityksen sidosryhmien 

kanssa sekä hyvien toimintatapojen ja yhteistyön edistäminen. (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 2006.) 
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3.1 Ympäristövastuu ja ympäristöjohtaminen 

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa nykyään vastuun ottamista myös 

ympäristöasioista ja ympäristöjohtamisesta. Ympäristöosaamisesta voi saada 

kilpailuetua markkinoilla. Ratkaisevana tekijänä on se, missä määrin asiakas 

arvostaa ympäristövastuullisuutta. Yrityksen vastuullinen toiminta tarkoittaa 

maineriskin hallintaa sekä yrityskuvan kehittämistä. Menestyvä ja vastuullinen 

yritys on myös paremmassa asemassa kun haetaan yritykseen työntekijöitä. 

Vastuullinen yritystoiminta takaa tyytyväiset asiakkaat ja liikekumppanit, sillä se 

saa myös arvostusta rahoittajien ja sijoittajien keskuudessa. (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 2006.) 

Vastuuton toiminta kuitenkin tuo suoraan kilpailuhaittaa ja heikentää yrityksen 

toimintaedellytyksiä. Globaalissa taloudessa tieto yrityksen toiminnasta kiirii 

nopeasti maapallon puolelta toiselle. Näin ollen vastuullisesta yritystoiminnasta 

on tullut entistä merkittävämpi perusta yritykselle. (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2006.) 

 

3.2 Ympäristövastuu majoitusliiketoiminnassa ja laskettelukeskustoiminnassa 

Ympäristövastuu on sitä että, yritys on selvillä oman toimintansa 

ympäristövaikutuksista, tietää omaa alaansa koskevan lainsäädännön ja noudattaa 

sitä. Lisäksi yritys kehittää toimintaansa jatkuvasti ja tunnistaa muutostarpeet sekä 

huomioi ne toiminnassaan. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006.) 

Liiketoiminnassa ympäristövastuu kulkee usein käsi kädessä 

kustannustehokkuuden ja kestävän kehityksen kanssa. Vähentämällä esimerkiksi 

lämmityksen tai käyttöveden tarvetta säästetään myös luonnonvaroja ja näin 

edesautetaan kestävää kehitystä. Parantamalla omaa toimintaa, pystytään 

ajattelemaan myös ympäristön parasta, ja samalla tulevaisuuden sukupolvia. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2006.) 
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Majoitusliiketoiminnan ympäristövastuu kulkee mukana yrityksen koko 

tuotantoketjussa. Yritys itsessään tiedostaa oman ympäristövastuunsa ja voi vaatia 

vastaavien periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltaan. Yritys voi 

vaatia ympäristöstandardien- tai järjestelmien käyttämistä ja 

vähimmäisvaatimuksena on, että työelämän vähimmäisnormit katetaan. Näitä ovat 

esimerkiksi työturvallisuus, ympäristönsuojelu ja toiminnan läpinäkyvyys. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2006.) 
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4 YMPÄRISTÖMERKINTÄ 

Ympäristömerkillä kerrotaan että tuotteen valmistuksessa tai yhdessä elinkaaren 

osassa on vaatimuksia ympäristövaikutuksien suhteen. Ympäristömerkintä 

myönnetään sellaisille tuotteille, jotka vähentävät ympäristökuormitusta ja 

toimivat tuotannossaan luontoa ajatellen. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2010.) 

 

4.1 Viralliset ympäristö- ja vastuullisuusmerkit 

Joutsenmerkki on pohjoismainen yhteinen ympäristömerkki, jonka perusti 

Pohjoismaiden ministerineuvosto vuonna 1989. Joutsenmerkin 

myöntämisperusteita on laadittu jo usealle kymmenelle tuoteryhmälle. Merkin 

käyttöä valvoo jokaisen maan ympäristömerkintäorganisaatio, Suomessa SFS-

Ympäristömerkintä. Valvonnalla varmistetaan että merkkiä ei käytetä ilman lupaa, 

että tuote tai palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset. Joutsenmerkkiä kehitetään 

joka vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että kriteereitä tiukennetaan 3-5 vuoden välein, 

kun saadaan uutta tietoa tekniikan kehityksestä, markkinatilanteista ja 

ympäristöasioista. Kriteereitä tiukennettaessa luvanhaltijat joutuvat hakemaan 

merkkiä uudestaan. Sen vuoksi Joutsenmerkittyjen tuotteiden määrä vaihtelee. 

(Motiva Services Oy 2014.) 

EU-kukka on Euroopan unionin oma ympäristömerkki. Suomessa merkin 

myöntää edellä mainittu SFS-Ympäristömerkintä. Molempia merkkejä kehitetään 

rinnakkain. Merkin tarkoituksena on edistää ympäristöä vähemmän kuluttavien 

tuotteiden kehittämistä, valmistusta, markkinointia ja käyttöä. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2010.) 

EU:lla on myös energiamerkki, joka kertoo tuotteen energiankulutuksesta. 

Tuotteet on luokiteltu keskimääräistä vähemmän, keskimäärin ja keskimääräistä 

enemmän sähköä kuluttaviin kirjainmerkintöihin. Merkki on pakollinen 

kylmälaitteissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, astianpesukoneissa, 

sähköuuneissa, lampuissa ja ilmanvaihtolaitteissa. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

2010.) 
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Viralliset luomumerkit ovat Luomu - valvottua tuotantoa – merkki ja EU:n 

luomumerkki eli ”Eurolehti”. Luomumerkkien avulla voidaan erottaa ne joiden 

viljelyssä ei käytetä keinolannoitteita eikä keinotekoisia torjunta-aineita. Ravinteet 

lisätään maahan eloperäisessä muodossa, mikä tarkoittaa esimerkiksi karjanlantaa 

tai kompostia. Kasvitauteja ja tuholaisia torjutaan kestävien lajikkeiden, 

luontaisten vihollisten tai biologisten torjunta-aineiden avulla. (Evira 2014a.) 

Kotieläimien osalta luomu tarkoittaa sitä, että eläimet saavat elää lajityypillistä 

elämää. Niillä on tarpeeksi tilaa liikkua, puhdistaa itseään sekä mahdollisuus 

asettua halutessaan makuulle. Emot saavat hoitaa itse jälkeläisiään, ja eläimet 

syövät luomurehua. Lisäksi sairaudet ja tapaturmat pyritään ehkäisemään hyvän 

hoidon ja monipuolisen ruokinnan avulla. Luomumerkki on ympäristömerkki ja 

vastuullisuusmerkki. (Evira 2014b.) 

Reilun kaupan merkillä on tavoitteena vaikuttaa maailmankaupan rakenteellisiin 

ongelmiin kaupallisen yhteystyön avulla. Logo takaa sen, että tuote täyttää 

kansainväliset Reilun kaupan kriteerit. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2010.) 

Öko-Tex merkki ei ole ympäristömerkki, vaan merkki takaa, että vaatteet ja 

tekstiilit eivät sisällä mitään ihollemme tai terveydellemme vaarallisia lisäaineita. 

Merkin saavat tuotteet käyttävät vähemmän kemikaaleja tuotteitensa 

valmistuksessa, jolloin myös ympäristökuormitus pienenee. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2010.) 
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4.2 Hotellien ympäristömerkintäkriteerit 

Hotellien yleisin ympäristömerkintä on Joutsenmerkki. Joutsenmerkkiä on esitelty 

tarkemmin edellisessä kappaleessa. Joutsenmerkin kriteerit ovat vaativat, ja ne 

sisältävät seuraavanlaisia asioita. Käytettävän energian määrää on rajoitettu. 

Tuotteissa on käytetty säästeliäästi vettä sekä astianpesu- ja siivouskemikaaleja. 

Jätteet lajitellaan monipuolisesti ja sekajätteen määrä on vähäistä. Hankinnoissa 

suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita, luomua ja reilun kaupan tuotteita. 

Aamiaispöydässä ei käytetä kertakäyttöisiä tuotteita. Kylmälaitteissa ei käytetä 

otsonikerrokselle haitallisia kylmäaineita. Henkilökuntaa koulutetaan 

säännöllisesti ympäristöasioista. Seuraa ympäristölle haitallisia vaikutuksia ja 

pyrkii aktiivisesti vähentämään niitä. 

Saadakseen Joutsenmerkin hotellin on täytettävä tietyt raja-arvot. Tällaisia raja-

arvoja ovat esimerkiksi energiankulutus. Se on yksi suurimmista hotelliin 

vaikuttavista ympäristökuormituksista. Merkin saaminen vaatii, että hotelli 

vähentää energiankulutustaan ja pyrkii käyttämään uusiutuvia energianlähteitä. 

(Motiva Services Oy 2013) 
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4.3 Ympäristöjärjestelmät 

Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöasioiden hallintaan tarkoitettu 

johtamistyökalu. Sen avulla otetaan ympäristönsuojelulliset tavoitteet huomioon 

kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. 

Ympäristöjärjestelmä edistää siis ympäristöjohtamista, jonka avulla ekotehokkuus 

paranee ja palveluiden sekä tuotteiden ympäristöhaittoja vähennetään. 

(Ympäristöhallinto 2013.) 

Tunnetuimpia ympäristöjohtamiseen tarkoitettuja välineitä ovat ISO 14001- 

standardi ja EMA-asetukseen perustuvat järjestelmät. Ympäristöjärjestelmän 

avulla organisaatio asettaa itselleen ympäristötavoitteet ja toteuttaa laatimaansa 

toimenpideohjelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi organisaatio seuraa 

säännöllisesti tavoitteiden toteutumista ja parantaa toimintansa 

ympäristötehokkuutta asettamalla uusia tavoitteita. (Ympäristöhallinto 2013.) 

EMAS-järjestelmä perustuu EU:n asetukseen N:o 1221/2009. EMAS- 

järjestelmän perusrakenteena on ISO 14001- ympäristöjärjestelmästandardi, jonka 

lisäksi EMAS-järjestelmässä tulee tehdä ympäristöraportti. Ympäristöraportin 

ympäristöselonteon tarkastaa ulkopuolinen osapuoli, joka vahvistaa selonteon 

tiedot ja todentaa ympäristöjärjestelmän. Tämä lisää EMAS-selonteon 

uskottavuutta ja luotettavuutta. (Ympäristöhallinto 2013.) 

Green Office- ympäristöjärjestelmä on tarkoitettu toimistoille, ja sen myöntää 

WWF. Tavoitteena on pienentää ekologista jalanjälkeä ja 

kasvihuonekaasupäästöjä. Green Office motivoi ekotekoihin, parantaa 

ympäristötietoutta ja tuo kustannussäästöjä. Avainasemassa ovatkin toimitilat, 

joiden energiankulutusta ja kestäviä ratkaisuja mitataan. (WWF 2013.) 

Lisäksi on lukuisia muita ohjelmia, standardeja ja kriteerejä joiden avulla voidaan 

parantaa organisaation ympäristökuormitusta. Tärkeintä näiden suunnitelmien 

seurannassa ovat organisaation aktiivisuus ja halu saada aikaan ympäristön 

kannalta kestävempiä ratkaisuja.  
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5 UUSIUTUVAT ENERGIAT 

Nykyään on monenlaisia mahdollisuuksia käyttää niin sanottuja uusiutuvan 

energian muotoja, joita ovat esimerkiksi aurinkoenergia, tuulienergia ja maalämpö 

(Motiva 2014). Messilän tapauksessa keskitymme aurinko- ja tuulienergiaan. 

 

5.1 Aurinkoenergia 

Auringon energiaa voidaan hyödyntää joko lämmön tai sähkön tuotannossa. 

Yleisimmin auringon energiasta tuotetaan lämpöä aurinkokeräimellä, sillä 

lämmöntuotannossa on parempi hyötysuhde kuin sähkötuotannossa. (Motiva 

2012.) 

Lämpöä tuotetaan nestekiertoisella tasokeräimellä, jossa pumpun avulla 

kierrätetään vesi-glykoliseosta. Keräimessä lämmennyt neste kulkee 

kokoomaputkien kautta lämmönvaraajaan, jossa se luovuttaa keräämänsä energian 

lämmönvaihtimeen. Lämpö voidaan käyttää suoraan käyttöveteen tai talon 

lämmitysjärjestelmään. Aurinkokeräin tarvitsee lämmönvesivaraajan, ja sen 

sisällä täytyy olla tilaa aurinkokeräimen ja lämmönjakopiirien lämmönsiirtimille, 

lisäksi kokonaisuuden ohjaukseen tarvitaan oma ohjausyksikkö. Kun käytetään 

lämmönsiirrintä, eli lämpö menee lämmitysjärjestelmään, voi varaaja olla 

paineistamaton. Jos vesi käytetään suoraan käyttöveden lämmittämiseen, tarvitaan 

paineistettu varaaja. (Motiva 2012.) 

Toinen tapa tuottaa aurinkoenergiaa on tyhjiöputkikeräin, joka pystyy tasokeräintä 

tehokkaammin hyödyntämään auringon hajasäteilyä. Tästä ominaisuudesta on 

hyötyä kevättalvella ja syksyllä, eli vuodenaikoina, jolloin aurinko paistaa 

vähemmän, mutta energiaa tarvitaan enemmän. Tyhjiöputkikeräin voi tuottaa jopa 

30 % enemmän energiaa neliötä kohden kuin tasokeräin. Tyhjiöputkijärjestelmän 

rakentaminen on kalliimpaa kuin tasokeräinjärjestelmän, minkä vuoksi 

oikeanlainen asennus on tärkeää. Tyhjiöputkikeräimellä saadaan kesän aikana 

huomattavasti enemmän energiaa kuin tarve vaatii. Tämän vuoksi putket voidaan 

asentaa enemmän pystyyn, jolloin voidaan paremmin hyödyntää kevät- ja 
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syksykauden vähäisempi valomäärä. Kesäkauden teho pienenee jonkin verran, 

mutta riittää kuitenkin kattamaan kulutuksen. (Motiva 2012.) 

Tyhjiöputkien toiminnasta lumiolosuhteissa ei ole vielä paljoa kokemusta, mutta 

suurempia ongelmia sen käytössä ei ole toistaiseksi ilmennyt. 

Tyhjiöputkikeräimen lämpötila ei nouse tarpeeksi korkealle sulattaakseen lumen 

keräimen päältä, kuten tasokeräimessä tapahtuu. Tyhjiökeräimen asentaminen 

pystyasentoon pienentää mahdollisten lumiongelmien syntymistä, mutta 

paremman huollettavuuden vuoksi ne kannattaa asentaa paikkaan, johon pääsee 

helposti. (Motiva 2012.) 

 

5.1.1 Aurinkoenergian tuotanto 

Modernin, normaalisti eristetyn, pientalon lämmitykseen tarvittava vuosittainen 

energiamäärä on noin 120 kWh/m2. Kooltaan 140 m2 talo on 

energiankulutukseltaan noin 16 800 kWh vuodessa. Yhden m2 keräin tuottaa 

energiaa yleensä noin 250–400 kWh vuodessa. Tuotetun energian rahallinen arvo 

on vuodessa n. 20–30 €/m2 riippuen käytetyn vertailuenergian hinnasta riippuen. 

Pientaloon sopiva järjestelmä on 8-12 m2, joka maksa asennettuna 4000–5000 €. 

Jos halutaan lämmittää käyttövettä ja huoneita, tarvitaan 10–12 m2 keräinpinta-

alaa. Aurinkolämpö soveltuu erityisen hyvin lämmitysjärjestelmiin, jossa on jo 

vesivaraaja. Jos lämmitysjärjestelmänä käytetään lattialämmitystä, saadaan 

aurinkolämmnöstä enemmän energiaa, koska kiertävän nesteen lämpötila on 

matalampi kuin patterilämmitysjärjestelmässä. Aurinkolämmitysjärjestelmä 

mitoitetaan yleensä kesäkuukausien lämpöenergiankulutuksen perusteella, lähinnä 

käyttöveden tarpeen perusteella. Aurinkolämmitysjärjestelmässä tulee kuitenkin 

ottaa huomioon, että se toimii talvikaudella vain muun lämmitysjärjestelmän 

tukena. (Motiva 2014.) 
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5.2 Tuulienergia 

Tuulivoimala vaikuttaa ympäristöönsa monella tavalla, ja sen vuoksi 

tuulivoimalan sijoittamisessa on monenlaisia kriteerejä joiden tulee täyttyä ennen 

kuin voimala voidaan rakentaa. Tuulivoimala tuottaa kohtuullisen voimakasta 

melua, minkä vuoksi sen sijoittamiseen on määritelty desibelirajat, jotka sen tulee 

alittaa asumiseen tai loma-asumiseen tarkoitetun alueen läheisyydessä. Messilän 

tapauksessa loma-asumiseen tarkoitetulla alueella taajaman ulkopuolella melutaso 

saa päiväsaikaan olla enintään 40dB (A) ja yöaikaan 35 dB (A). 

(Ympäristöministeriö 2012.) 

Auringon paistaessa tuulivoimalan taakse syntyy varjoja, kun tuulivoimalan 

roottori pyörii siipien liike aiheuttaa liikkuvan varjon. Tätä vaikutusta kutsutaan 

välkevaikutukseksi. Välkevaikutuksen voi havaita enimmillään 1-2 kilometrin 

päähän. Suomessa ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. 

Kyseinen vaikutus kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, kun suunnitellaan 

tuulivoimalan sijoittamista. (Ympäristöministeriö 2012.) 

Kylmässä ilmastossa tuulivoimalan roottorin siipiin ja runkoon saattaa kertyä 

jäätä ja lunta. Roottorin pyöriessä voi jää irrota ja singota voimalan lähialueille. 

Tämän vuoksi irtoavan jään maksimi etäisyydelle on laadittu laskentakaava, jolla 

varmistetaan tuulivoimalan ympärille riittävä suoja-alue. Kyseinen kaava on 

alapuolella: 

- (Tornin korkeus + roottorin halkaisija) * 1,5 

Esimerkiksi (100 m + 80 m) * 1,5 = 270 m 

Tuulivoimalalla tulee olla myös turva-alue suhteessa maantiehen. Liikennevirasto 

suosittelee alueelle, jossa nopeusrajoitus on alle 100 km/h, minimietäisyydeksi 

tuulivoimalan kokonaiskorkeutta (torni + siivenpituus), johon lisätään vielä 

maantien suoja-alueen leveys (20–30 m). Näin ollen suojaetäisyydeksi saadaan 

esim. 140 m + 30 m = 170 m. (Ympäristöministeriö 2012.) 

Tuulivoimalan rakentaminen vaikuttaa myös suorasti ja epäsuorasti linnustoon. 

Suoralla vaikutuksella tarkoitetaan törmäysriskiä, joka on arvioitu kuitenkin hyvin 

alhaiseksi. On kuitenkin tärkeää, että tuulivoimala sijoitetaan siten, ettei se häiritse 
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linnuston luontaista muuttovirta reittiä tai levähdysaluetta. Epäsuora vaikutus 

tarkoittaa tuulivoimalan vaikutusta paikallisen linnuston pesimiseen, ruokailuun ja 

yöpymiseen. Tämän kaltainen vaikutus on alhainen, mutta senkin osalta tulee 

kuitenkin ottaa huomioon paikallisen linnuston elinpaikat, jotta vaikutukselta 

vältytään. (Ympäristöministeriö 2012.) 

 

5.2.1 Tuulienergian tuotanto 

Modernin, normaalisti eristetyn, pientalon lämmitykseen tarvittava vuosittainen 

energiamäärä on noin 120 kWh/m2. Kooltaan 140 m2 talo on 

energiankulutukseltaan noin 16 800 kWh vuodessa. Sähkömäärä, jota vuosittain 

kuluu valaistukseen ja talouskoneisiin, on keskimäärin pientaloille 5 000- 6000 

kWh. Yhteensä energiaa kuluu noin 22 800 kWh. Tällaisen sähkönkulutuksen 

kattamiseen tarvitaan noin 20 m2 pyyhkäisy pinta-alan omaava voimalaitos.  Tämä 

tarkoittaa sitä, että vaaka-akseli roottorin halkaisija tulisi olla vähintään 5 m. 

(Ympäristöministeriö 2012.) 

Tehokkain ja tavallisin tuulivoimala on vaaka-akseli turbiini roottorilla. Toinen 

vaihtoehto ovat Savonius tai Darrieus pysty-akseli turbiinit. Pysty-akseli turbiini 

toimii hyvin turbulenssissa, ja siten sen sijoitusmahdollisuudet ovat suuremmat 

kuin vaaka-akseli turbiinilla. Suuret tuulivoimalat, eli 4-10 kW voimalat, voivat 

tuottaa sähköä kattamaan omakotitalon valaistukseen ja laitteisiin tarvittavat 

sähköt. Ne voivat tuottaa myös osan lämmityksestä, jos voimala on sijoitettu 

korkealle paikalle, missä tuulee. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014.) 

Paikallisesti kannattaakin valita paras paikka tuulivoimalalle, sillä jo pieni kasvu 

tuulen nopeudessa vaikuttaa paljon energiantuotantoon. Jos tuulivoimalan 

generaattorijännite on korkea, tuulivoimala voidaan sijoittaa monta sataa metriä 

käyttökohteesta ilman, että huomattavia siirtotappioita syntyy. Ilman 

korkeajännitteistä generaattoria etäisyydet ovat huomattavasti lyhyempiä. Tuulella 

on suuri voima, joten voimalan ja sen maston tulee olla mekaanisesti kestäviä. 

Korkea masto luo myös aina salamaniskun vaaran, joten suojausmekanismi tule 

olla. Mekaanisten osien sekä sähköosien on täytettävä eurooppalaiset standardit, ja 
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tuotteen tulee olla CE-merkitty. EN 50438 standardi, ja erityisesti sen Suomea 

koskeva osuus, määrää tuulivoimalan tarvittavat tekniset ominaisuudet. (Suomen 

Tuulivoimayhdistys ry 2014.) 

Teho ja energiantuotanto ovat kaksi eri asiaa. Tuulivoimalan nimellisteho (kW) ei 

kerro, kuinka paljon energiaa tuulivoimala tuottaa (kWh). Energiatuotanto on 

suurelta osin riippuvainen paikallisista tuuliolosuhteista, voimalan 

ominaisuuksista (muun muassa generaattorin hyötysuhteesta), säätöjärjestelmän 

hyötysuhteesta, tornin korkeudesta ja siitä, kuinka hyvin tuulivoima pysyy tuulen 

suunnassa. Tuulivoimalan energiantuotantoa voidaan arvioida tuotantokäyrien 

avulla. Mitä isompi voimala, sen halvemmat tuotantokustannukset ovat (€/kWh). 

(Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014.) 

Rakentamisessa tulee olla yhteydessä myös kunnan rakennusviranomaisen kanssa, 

sillä rakennusviranomainen päättää, mikä lupa riittää tuulivoimalan 

pystyttämiseen. Asemakaava-alueella tavallisin lupamenettely on rakennuslupa tai 

toimenpidelupa, mikä riippuu voimalan korkeudesta. Toimenpidelupa on usein 

kyseessä asemakaava-alueen ulkopuolella. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014.) 

Jos tuulivoimala aiotaan liittää sähköverkkoon, on tehtävä erillinen sopimus 

paikallisen sähköyhtiön kanssa. Paikalliselta sähköyhtiöltä kannattaa selvittää, 

mitä asiakirjoja vaaditaan sähköverkkoon liittymiseksi. Usein tarvitaan 

suunnitelma asennuksesta ja sähköasentajan tekemä pöytäkirja. Ainoastaan 

sähköalan pätevä asennusmies, jolla on asianmukainen asennuslupa, saa asentaa 

voimalan sähköverkkoon. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014.) 

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta määrätty laki velvoittaa 

maksamaan sähköveroa ansiotoiminnassa tuotetusta sähköstä. Sähköverosta 

vapautuu, jos tuottaa sähköä alle 50 kilovolttiampeerin tehoisella generaattorilla. 

Tämä vastaa käytännössä noin 50 kilowattia. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 

2014.) 

Tuulivoimala tarvitsee myös säännöllistä huoltoa. Kerran vuodessa tuulivoimalan 

kunto on tarkistettava silmämääräisesti, ja joka viides vuosi pitää suorittaa 

perusteellinen huolto, jonka tekee valmistaja tai ostaja. Säännöllisellä huollolla 
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voidaan pidentää tuulivoimalan elinikää huomattavasti. (Ympäristöministeriö 

2012.) 

Tuulivoimala kannatta mitoittaa niin, että ylijäämäsähköä ei synny. Yleensä 

lasketaan, että tuulivoimala tuottaa noin 20 % nimellistehosta kohtalaisissa 

tuuliolosuhteissa ja 40 % paremmissa tuuliolosuhteissa. Esimerkissä tuulivoimala 

on sijoitettu alueelle missä on paremmat tuuliolosuhteet. Hintaluokka on 

suurpiirteinen arvio tiedossa olevien hintatietojen perusteella. 

(Ympäristöministeriö 2012.) 

Teho = 0,4 * 10 kW = 4 kW 

Vuosituotanto = 4 kW * 365 * 24 = 35 040 kWh 

Sähkönhinta (2014) = 12 snt/kWh 

Säästö = 35 040 kWh * 0,12 €/kWh = 4 204, 80 €/vuosi 

Takaisinmaksuaika = 25 000€ / 4 204,80 €/vuosi = n. 6 vuotta 

Laskelmassa on käytetty Energiaviraston sähkön hintavertailu palvelua. Yllä oleva 

sähkönhinta sisältää energian kokonaishinnan eli energiahinnan ja siirtohinnan. 

Hinnassa on myös otettu huomioon kaikki verot, ja hinta on otettu reaalihintana 

14.4.2014. Energiahintana ovat toimitusvelvollisuushinnat. Tyyppikäyttäjäksi on 

valittu maatila, joka käyttää 35 000 kWh/v sen vuoksi, että parempaa 

vertailukohdetta ei palvelusta löydy.  (Energiavirasto 2014.) 

Laskelma on vain suuntaa antava, eikä laskelmassa ole huomioitu 

asennuskustannuksia, ylläpitokustannuksia tai pääomakustannuksia, koska nämä 

vaihtelevat paljon tapauskohtaisesti. Mahdollinen energiatuki, joka voi olla 

korkeintaan 20 % laite- ja materiaalikustannuksista, on myös jätetty laskelman 

ulkopuolelle. Energiatukea voi hakea ARA:lta, ja sen myöntää kunta. 
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6 MESSILÄ MAAILMA OY:N YMPÄRISTÖASIOIDEN KARTOITUS  

Messilän hotellinjohtajalle lähetettiin kyselylomake, jolla kyseltiin yrityksen omaa 

mielipidettä ympäristöasioiden nykytilasta, ja lisäksi siitä kuinka 

ympäristöasioihin suhtaudutaan. Kyselyllä kartoitettiin, kuinka Messilä itse koki 

omat ympäristöasiansa ja lisäksi millaisia asioita yrityksessä ollaan valmiita 

kehittämään. Kyselyn pohjalta selvisi että Messilä Maailma Oy:n 

majoituspalveluilla ei ole käytössä ympäristöjärjestelmää tai – johtamista. 

Ympäristöasioita on kuitenkin pohdittu, ja niiden eteen on tehty toimenpiteitä. 

Kyselylomakkeen lisäksi haasttelin yrityksen henkilökuntaa ja tutustuin Messilän 

toimintoihin. 

 

6.1 Ruokatarvikkeet ja ravintolapalvelut 

Messilän keittiömestari Toni Laaksonen kertoi haastattelussa, että keittiössä ei 

juurikaan käytetä luomutuotteita, sillä suurin osa ostoksista tilataan suoraan 

Keskolta. Lihasta voidaan kuitenkin jäljittää tarkasti, missä se on elänyt tai missä 

ja miten se on tuotettu, sekä esimerkiksi se, mitä sille on syötetty. Ruuan alkuperä 

on siis helppo selvittää tuotteista löytyvillä logoilla/koodeilla. Ruuan alkuperästä 

myös kysellään, jotta asiakkaille voidaan antaa paikkansa pitävää tietoa. Keskon 

kautta tulevat esimerkiksi suurin osa kuivatavarasta, kuten tee, kahvi ja myslit ja 

lisäksi viinit. Koffilta tilataan limsat ja oluet. Atria tuottaa lihatuotteet. Laaksosen 

mukaan tuoreet kasvikset, kalat ja äyriäiset, sekä maitotuotteet tilaan pääosin 

Patu-tukkurilta ja Keskolta. Vihanneskolmio toimii Patu-tukkurin alaisuudessa.  

Lähiruokaan on ravintolapalveluissa yritetty siirtyä, mutta ongelmaksi on koitunut 

lähituottajien vähäinen tuotantomäärä. Messilän kokoisessa toiminnassa tuotteita 

on saatava suuria määriä ja varmana tuotantona, jonka vuoksi lähiruoan 

hankkiminen on ollut vaikeaa. Myös luomuruoan hankkimista on ajateltu, mutta 

usein korkea hinta on esteenä.  
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6.2 Siivous- ja pesulapalvelut  

Messilä maailma Oy ostaa siivous- ja pesulapalvelut SOL Palvelut Oy:ltä ja 

Lindström Oy:ltä. Palveluiden ympäristönäkökohdat on huomioitu kilpailutuksen 

yhteydessä. SOL Palvelut Oy:n toiminta perustuu ISO 14001 standardiin ja 

Lindström Oy:n toiminta on ISO 14001- sertifioitu. (Kotalampi 2013.) 

SOL Oy:n pesuloilla on kaikilla ympäristöluvat kunnossa, lisäksi liuotinaineiden 

kulutusta seurataan kuukausittain ja raportoidaan viranomaisille. Kemiallisista 

pesuaineista eniten käytetään perkloorietyleeniä, mutta uusissa koneissa käytetään 

ympäristöystävällisempiä hiilivetyliuottimia. Useisiin pesukoneisiin on jo 

asennettu pesuaineannostelijoita, jotka helpottavat pesuaineen oikeaa annostelua.  

(SOL palvelut Oy 2014.) 

Lindstöm Oy:n toimintaa säätelee paikallinen lainsäädäntö ja konsernin omat 

ympäristötavoitteet. Kaikki konsernin rullapyyhkeet ja 90 prosenttia työvaate- ja 

hotellitekstiileistä ovat Ökö-tex 100 – sertifioituja. Lisäksi noin 20 prosentilla 

hotellitekstiileistä on EU-ympäristömerkki. Suomessa rullapyyhepalvelulla on 

Pohjoismainen Joutsenmerkki. Lisäksi yritysvastuuta määrittelee Code of 

Conduct, joka perustuu standardiin SA8000. (Lindström Oy 2014.) 

 

6.3 Kemikaalit (keittiöt) 

Keittiömestari Laaksonen haastattelun perusteella voidaan todeta, että keittiössä 

lähes kaikki kemikaalit ovat peräisin CC-companylta, ja kemikaaleista on 

käyttöturvallisuustiedote olemassa. Melkein kaikki kemikaalit ovat helposti 

biohajoavia. Laaksosen mukaan viemäröinnistä pidetään siten huolta siten, että 

annostelija annostelee muutaman kerran vuorokaudessa putkistoon ainetta, joka 

edesauttaa rasvanirtoamista ja siten vähentää putkitukoksia. Astianpesuaineista ja 

kuivausaineista osa on ympäristömerkittyjä. 
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6.4 Vedenkulutus 

Vedenkulutus vuonna 2013 oli yhteensä 16 802,12 m3. Keskimääräinen kulutus 

per päivä oli noin 46,03 m3. Vaihteluväli on käytöstä riippuen todella suuri, 

pienimmillään 24,6 m3 per päivä, ja suurimmillaan 69,37 m3 per päivä. Jos 

kulutus jaetaan pelkästään majoituksen ja ruokapalvelupisteiden bruttopinta-ala 

lukemalla 6075 k-m2, tulee päiväkulutukseksi 2,77 m3/k-m2. Laskelmista on 

poistettu hevostalli ja maneesi, jotka eivät ole käytössä. Myös konehallit ja 

laskettelupalveluihin liittyvät rakennukset on poistettu bruttopinta-alasta.  

(Maattola 2014.) 

Messilän puhtaan veden ja jätevedenpuhdistuksen hoitaa Lahti Aqua Oy. Lahti 

Aqua:n hinnat olivat vuosina 2010–2012  puhtaan veden osalta 1,65 €/m3 ja 

jäteveden osalta 2,68 €/m3. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Vuonna 2013 hinnat 

kuitenkin nousivat arvonlisäveron korotuksen ja kustannusten nousun 

seurauksena, sillä vedenkulutus on vähentynyt. Näin ollen hinnat vuonna 2013 

olivat puhtaan veden osalta 1,82 €/m3 ja jäteveden osalta 2,98 €/m3. Myös nämä 

hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnan muutos yhteensä kuutiometriä kohti on 

noin 40 senttiä. Hinnan korotus tekee kyseisellä kuutiometrimäärällä n. 7 000 € 

enemmän per vuosi.   (Lahti Aqua 2012.) 

Helpoin tapa suhteuttaa vedenkulutusta olisi vertailla sitä kuukausittain Messilän 

kävijämääriin. Tällä tavoin voitaisiin nähdä kuinka paljon kävijämäärät 

vaikuttavat vedenkulutukseen. Erityisesti laskettelunkauden aikana laskettelijat 

vaikuttavat erityisen paljon Messilän vedenkulutukseen esimerkiksi 

ruokapalveluiden kautta. Hiljasina kuukausina taas voitaisiin nähdä jos vettä 

kuluu tarpeettoman paljon, ja havaita näin mahdolliset vuotokohdat.  

Alueen vedenkulutus kuitenkin luetaan yhdestä mittarista, johon sisältyy koko 

alueen kulutus vuodessa. Tämän vuoksi vedenkulutuksesta aiheutuneet 

kustannukset on jaettu eri yksiköiden liikevaihdon mukaan. Yhden mittarin 

ongelmaksi muodostuu kuitenkin kulutuksen seurannan vaikeus, sillä 

vedenkulutuksen todellista lukemaa eri yksiköiden osalta ei saada. Näin ollen 

yksiköistä ei voida erottaa suurinta vedenkuluttajaa, eikä mahdollista ongelma- tai 

vuotokohtaa paikallistaa.  
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6.5 Jätehuolto ja materiaalitehokkuus 

Jätteiden lajittelun ja jätemäärän minimoinnin eteen on tehty monenlaisia toimia 

niin majoituspuolella kuin ravintoloidenkin osalta. Ravintolan osalta lajitellaan 

kaikki tulevat jätteet, eli energia-, bio-, seka-, lasi-, metallijakeet sekä pahvi- ja 

paperijätteet. Paistorasvat ja ongelmajätteet kerätään talteen erikseen. 

Majoituspuolella mökeissä asiakkaan on mahdollista lajitella jätteet energia-, 

seka- ja pahvijakeisiin. Hotelliasukkailla lajittelumahdollisuutta ei ole, sillä lähes 

90 prosenttia jätteestä on suoraan energiajätettä. Loput 10 prosenttia jotka eivät 

sovellu energiajätteeseen, poistetaan energiajätteen seulonnassa. Jätteiden määrää 

pyritään vähentämään keittiön puolella esimerkiksi tilaamalla isoja eriä tuotteita ja 

mahdollisuuksien mukaan palautettavissa laatikoissa (Kesko). 

Materiaalitehokkuutta ja jätteiden määrää on mietitty myös esitteiden 

paperiversioiden vähentämisellä ja niiden viennillä kotisivulle. (Maattola 2014.) 

Lassila & Tikanojan kanssa käydään jatkuvia keskusteluja siitä, kuinka 

jätehuoltoa voitaisiin kehittää eteenpäin. Uusimpana mahdollisuutena kesälle 

2014 suunnitellaan energiajätteen pakkauslaitteistoa, jolloin energiajäte voitaisiin 

hakea jopa tavallisilla pakettiautoilla, suurien jätekuormureiden sijaan. Lisäksi 

pakattu energiajäte vie Messilässä paikan päällä huomattavasti vähemmän tilaa. 

Messilän henkilöstö käy myös aktiivisesti tutustumassa uusiin jätehuollon 

menetelmiin ja etsii sitä kautta ympäristöystävällisempiä ja 

kustannustehokkaampia malleja hoitaa jätehuoltoa ja materiaalitehokkuutta. 

(Maattola 2014.) 

Messilän toiminnan laadun vuoksi jätemäärien ja kustannuksien tarkempi 

tarkastelu ei ole tarkoituksenmukaista. Joka vuosi järjestettävien tilaisuuksien 

määrä voi muuttaa jätekertymiä useilla tuhansilla tonneilla, jolloin vuodet eivät 

ole vertailukelpoisia keskenään. Oleellisempaa on seurata jätteiden lajittelun 

onnistumista siten, että sekajätteen määrää määrätietoisesti vähennetään ja lisätään 

kierrätys sekä energiajätteen määrää. (Maattola 2014.) 

Lassila & Tikanoja Oy seuraa tarkasti yrityksiltään keräämiä jätemääriä ja tekee 

niiden perusteella erilaisia laskelmia, jotka selventävät eri jätejakeiden määrää. 

Messilä Maailma Oy:lta saamien tunnusten avulla tarkastelin Lassila & Tikanojan 
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internetpalvelussa Messilän jätetietoja. Tarkastelujeni pohjalta huomasin, että 

sekajätteen määrä on vähentynyt vuodesta 2011 kahdeksalla prosenttiyksiköllä, 

kun kierrätys ja energiajätteen määrä on kasvanut. Lisäksi jätemäärä on pudonnut 

vuodesta 2011 vuoteen 2013 mennessä 5,29 tonnia. Suurelta osin tähän vaikuttaa 

se, että 2013–2014 välisenä talvikautena laskettelurinteet saatiin avattua vasta 

tammikuun puolella. Taulukossa 1 on esitelty tarkemmin eri jätemääriä ja niiden 

jakautumista prosentuaalisesti koko jätemäärästä. 
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TAULUKKO 1. Jätemäärien jakautuminen jätelajeittain 

Vuosi 
Energiajäte 
tonnia, % 

Sekajäte 
tonnia, % 

Biojäte 
tonnia, % 

Keräyspahvi 
tonnia, % 

2013 
7, 86 t 

18,81 % 
21,67 t 

51,85 % 
8,62 t 

20,63 % 
3,64 t 
8,71 % 

2012 
9,31 t 

19,17 % 
24,80 t 

51,07 % 
10,25 t 

21,11 % 
4,20 t 
8,65 % 

2011 
5,87 t 

12,47 % 
28,66 t 

60,86 % 
7,67 t 

16,30 % 
4,88 t 

10,37 % 

 

Tilannetta voitaisiin mitata myös suhteellisilla ympäristömittareilla, jolloin 

jätemäärät suhteutetaan johonkin toiminnan volyymiä kuvaavaan lukuun esim. 

asiakasmäärään, hotelliyöpymisiin tai laskettelupäiviin. Tärkeää olisi tietää kuinka 

paljon esimerkiksi laskettelukeskuksen kävijämäärät vaikuttavat 

ravintolapalveluiden kautta. Laskettelijoista suurin osa ei yövy, mutta he käyttävät 

ravintolapalveluita ja sitä kautta kuluttavat vettä sekä lisäävät jätemäärää. 

6.6 Energiatehokkuus 

Energiankulutus on yrityksessä suuri mökkien ja hotellin sähkö- ja 

öljylämmityksen vuoksi. Myös rinteiden ylläpito ja huolto vaativat paljon 

energiaa. Nykyiset epävarmat talvikaudet lisäävät myös Messilän 

laskettelurinteiden lumetustarvetta, joka kasvattaa sähkölaskua hälyttävästi. 

Lumettaminen lisää Messilän sähkölaskua jopa 100 000 eurolla vuodessa. 

Lumettamisen sähkönkulutusta on havainnollistettu taulukossa 2.  
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TAULUKKO 2. Laskettelurinteen sähkönkulutus verrattuna muuhun toimintaan  

Vuosi Laskettelukeskus kWh Muu toiminta kWh 

2013 543 247 1 652 564 

2012 1 206 068 1 816 911 

 

Yllä olevasta taulukosta nähdään että talvikausien lämpeneminen ja vähälumisuus 

aiheuttaa suuria kustannuksia laskettelurinteen ylläpidossa. Vuosien 2012 ja 2013 

ero on noin 660 000 kWh. Majoitus- ja ruokapalveluille leuto talvikausi 

päinvastoin vähentää kustannuksia sähkönkulutuksen osalta noin 164 000 kWh. 

(Maattola 2014.) 

Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty majoitus- ja ravintolapalveluihin liittyvän 

sähkönkulutuksen muutosta vuosina 2012–2013. Muutos tarkoittaa, kuinka paljon 

eroa vuosien 2012 ja 2013 välillä on. Muutos on laskettu niin että vuodesta 2013 

on otettu vuoden 2012 lukema. Lopputuloksena voidaan sanoa vuoden 2013 

olleen muuten kulutukseltaan vähäisempi, paitsi sähkökattilan kulutuksen osalta.  

TAULUKKO 3. Majoitus- ja ravintolapalveluihin liittyvä sähkönkulutus 

Vuosi 
Anttilan

pelto 
kWh 

Mökki-
kylä 
kWh 

Huolto 
& 

Tievalot 
kWh 

Kartano 
kWh 

Kartano, 
Lämmitys 

kWh 

Sähkö-
kattila 
kWh 

2013 27 849 146 500 15 944 833 393 443 074 185 804 

2012 34 452 160 765 16 190 956 129 487 906 161 469 

Muutos – 6 603 – 15 500 – 246 – 122 736 – 44 832 + 24 335 
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Taulukko 4 havainnollistaa vuoden 2013 sähkönkulutuksen olevan verrattuna 

vuoteen 2012 kulutukseltaan huomattavasti vähäisempää. Huomioon tulee 

kuitenkin ottaa se, että syksy 2013 oli erittäin lämmin ja vähäluminen. Tämän 

vuoksi tykitys jatkui tammikuussa, ja kaikki rinteet avattiin vasta vuoden 2014 

puolella. Näin ollen sähkönkulutus on vuodelta 2013 pienempi. Todellisuudessa 

kaikki laskettelurinteen aiheuttamat suuremmat kulut siirtyivät vuodelle 2014. 

Taulukko havainnollistaa hyvin lumetuksen aiheuttaman lisäkulutuksen. 

Kokonaisuudessaan vähentymä oli 662 821 kilowattituntia, joka on todella suuri 

kulutuslukema. 

TAULUKKO 4. Laskettelurinteen kokonaissähkönkulutus 

Vuosi Hirvimäki 
kWh 

Pumppaus-
asema 
kWh 

Laaso 
kWh 

Lumetus 
kWh 

Laason 
pumppaa-
mo kWh 

2013 34 438 293 002 137 556 77 701 550 

2012 80 650 579 444 248 075 295 812 2 087 

Muutos – 46 212 – 286 442 – 110519 
 

– 218 111 
 

– 1 537 

 

 

Seuraavaan laskelmaan on käytetty Energiaviraston sähkön hintavertailu palvelua. 

Sähkönhinta sisältää energian kokonaishinnan eli energiahinnan ja siirtohinnan. 

Hinnassa on myös otettu huomioon kaikki verot, ja hinta on otettu reaalihintana 

14.4.2014. Energiahintana ovat toimitusvelvollisuushinnat. Tyyppikäyttäjäksi on 

valittu maatila, joka käyttää 35 000 kWh/v sen vuoksi, että parempaa 

vertailukohdetta ei palvelusta löydy. Näin ollen kilowattitunnin hinnaksi 

muodostuu pyöreästi 12 senttiä per kilowattitunti. Laskun suuruudeksi tulee noin 

79 538,52 euroa, kun 662 821 kilowattituntia kerrotaan 12 sentillä. 

(Energiavirasto 2014.) 
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Yritys on ollut mukana energiansäästösopimuksessa, mutta myöhemmin luopunut 

siitä käytännön syistä. Sopimukseen olisi pitänyt eritellä tarkasti eri toimintojen 

energiankulutus, mikä ei ollut mahdollista olemassa olevan mittariston vuoksi. 

Energiankulutuksen vähentämisen vuoksi on kuitenkin tehty monia toimenpiteitä. 

Lumetuskalusto ja kelkat ovat esimerkiksi uusittu hyötysuhteeltaan parempiin. 

Myös mökkien vanhat kattolämmitykset on poistettu, ja niihin on asennettu 

ilmalämpöpumppuja. (Maattola 2014.) 

Messilä Maailma Oy on suunnitellut tuulivoimalan sijoittamista alueella, mutta 

projekti ei ole edennyt voimalayhtiön mentyä konkurssiin. Tuulivoimalaideasta ei 

kuitenkaan ole kokonaisuudessaan luovuttu vaan ajatus haluttaisiin viedä 

käytännön tasolle. (Kotalampi 2013.) 

 

6.7 Ympäristöriskit 

Hiljalleen tapahtuva ilmastonmuutos vaikeuttaa useiden elinkeinojen toimintaa 

sääolosuhteiden vaihteluiden vuoksi. Tämän vuoksi jo 2000-luvun alussa on 

ruvettu tutkimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia laskettelukeskusten toimintaan. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että talvikaudet ovat selkeästi lyhentyneet, ja 

keskimääräinen lämpötila noussut. Lämpötilojen noustessa ja lämpimän jakson 

jatkuessa pidempään kuin ennen laskettelukausi vastaavasti lyhenee. 

Laskettelukauden pidentämiseksi on ruvettu lumettamaan laskettelurinteitä, eli 

tekemään keinolunta. Pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksen muita mahdollisia 

vaikutuksia ovat lumimäärän väheneminen, lumen vesiarvojen muuttuminen ja 

lumivyöryjen sekä kovien tuulten yleistyminen. (Määttä ym 2007a.) 

Keinolumi tehdään niin, että painevettä ja- ilmaa johdetaan lumitykin läpi. Laite 

hajottaa pisarat äärimmäisen pieniksi, jolloin ne haihtuvat ja jäähtyvät nopeasti 

ilmassa muodostaen lumikiteitä. Ilmiö vaatii kuitenkin alhaisen lämpötilan n. 2-3 

astetta pakkasta. Lumettaminen vaatii erittäin paljon vettä ja sähköä tuottaakseen 

tarpeeksi keinolunta laskettelurinteeseen laskettelun turvaamisen takaamiseksi. 

(Määttä ym 2007a.) 
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Ilmaston muuttuessa joutuvat matkailualalla toimivat yrittäjät miettimään 

suhtautumistaan muutokseen ja sen vaikutuksiin omassa toiminnassa. Jos 

toimintaolosuhteet muuttuvat voimakkaasti, on toiminnan jatkuminen joko 

turvattava tai keksittävä uusia muuttuvaan ilmastoon soveltuvia tuotteita. Tällaisia 

toimenpiteitä ovat panostaminen lumetusjärjestelmiin tai muihin lumivarmuutta 

parantaviin menetelmiin, toiminnalliset tai tuotteita koskevat muutokset ja 

toimintaympäristön muokkaaminen. (Määttä ym 2007a.) 

Laskettelurinteitä ei hoideta kesäisin, vaan niiden annetaan luontaisesti kasvaa 

heinälle, joka loppukesästä niitetään. Koska rinteitä ei hoideta kesäisin 

lannoittamalla, ei rinteillä ole vaikutuksia pohjaveden laatuun. Lumetus aiheuttaa 

kuitenkin viivästyneen sulamisen, sillä lumipeitteestä tehdään paksu ja se 

tampataan. Lisäksi sulamisvedet kasvavat, kun lumipeitteen paksuus on suuri.  

Myöhäinen sulaminen viivästyttää kasvien kasvun alkua ja maaperän sulamista. 

Veden määrän kasvu sekä maaperän ominaisuuksien ja kasvillisuuden muutokset 

voivat voimistaa pintavaluntaa ja eroosiota, jolloin alueen hydrologia muuttuu. 

(Määttä ym 2007b.) 

Messilällä on tulevaisuuden osalta suuret suunnitelmat ja se aikookin nostaa 

vuodepaikkojen määrää 2 000 kappaleella. Vuodepaikkojen nostaminen tällaisella 

määrällä tarkoittaa suuria rakentamisprojekteja. Messilän maisemat ovat 

kulttuurihistoriallisesti ja ekologisesti merkittäviä. Tämän vuoksi rakentaminen 

tulee tulevaisuudessa suunnitella tarkkaan, jotta alueen historia ja luontoarvot 

säilyvät nykyisellä tasolla. Messilän alueella on Tiirismaan alue, joka on 

valtakunnallisesti arvokas luontotyyppikokonaisuus. Se koostuu kolmesta 

erillisestä alueesta, joita ovat puronvarsilehto, Soisalmensuo ja Tiirismaan 

kallioalue. Tiirismaa on myös Etelä-Suomen korkein kohta 222,5 metrillä. 

Tiirismaan luonnontilainen olotila on jo paikoin heikentynyt alueella toimivien 

puolustusvoimien toiminnan vuoksi. Tiirismaan arvokas alue kuitenkin jää 

Messilän osalta sen läntiselle puolelle, kun tulevaisuuden suunnitelmien mukaan 

aluetta kehitetään enemmän itäänpäin. Alueen laajentamisella on kuitenkin 

välillisiä vaikutuksia alueeseen, ja sen vuoksi ympäristöasioita tulee miettiä 

aluetta suunnitellessa. (Ympäristöhallinto 2014.) 
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7 JOUTSENMERKIN KRITEERIEN SAAVUTTAMINEN MESSILÄ 

MAAILMASSA 

Osiossa tarkastellaan Joutsenmerkkiin vaadittavien kriteerien täyttymistä Messilä 

Maailma Oy:n osalta. Joutsenmerkin myöntämisperusteisiin vertaamisen 

tarkoituksena on havainnollistaa millaisia toimenpiteitä kyseisessä kohteessa tulisi 

tehdä, jotta toiminta olisi ympäristöystävällisempää, ja minkälaisilla muutoksilla 

Joutsenmerkkiä olisi mahdollista hakea. Samalla tarkastellaan, missä kriteereissä 

voitaisiin tehdä selkeitä parannuksia tehdä ilman suurempaa investointia, ja missä 

kriteereissä tarvitaan jopa investointeja, jotta ne voidaan saavuttaa. Vertailusta on 

kuitenkin jätetty ulkopuolelle sellaiset kohdat, joiden tavoittelu on vaikeaa tai 

jonka toiminta on ulkoistettu erilliselle yritykselle. Tässä tapauksessa siivous on 

ulkoistettu SOL Palvelut Oy:lle. Lisäksi kemiallisten tuotteiden raja-arvon 

arvioiminen on hankalaa koska siivouspalvelut on ulkoistettu SOL Palvelut 

Oy:lle. Ainoastaan astianpesuun käytettävien kemiallisten tuotteiden laskeminen 

olisi mahdollista. Messilä Maailma Oy voi pyytää SOL Palvelut Oy:lta arviota 

kemikaalituotteiden käytöstä.  

Joutsenmerkkiin vaaditaan aivan aluksi hotellin yleiskuvaus. Kuvauksen tulee 

sisältää majoitusliikkeen tyyppi/yleiskuvaus, mahdollisten kokoustilojen, 

ravintolan, uima-altaan ja/tai puutarhan kuvaus, vuotuinen majoitusliikevaihto, 

huoneiden lukumäärä ja niiden käyttöaste, hotellin kokonaispinta-ala (lämmitetty) 

ja mahdollinen puutarhapinta-ala, ravintolan vuotuinen ravintolaliikevaihto sekä, 

mikäli mahdollista myös ravintola-asiakkaiden lukumäärä ja tieto siitä, onko 

majoitusliike liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. (Motiva Services Oy 

2013.) 
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7.1 Raja-arvojen selvittäminen 

Aluksi hotelli luokitellaan A, B tai C luokkaan. Jokaisella luokituksella on omat 

tunnusarvonsa, esimerkiksi majoitus- ja ravintolatoiminnan liikevaihdon suhde 

toisiinsa. Luokituksen mukaan toiminnan tulee täyttää aina omaa luokitusta 

vastaavat raja-arvot. Luokitus ei edusta paremmuusjärjestystä, vaan jokaisella 

luokalla on omat erityyliset majoitustoimintansa, joita varten on tehty sen 

saavutettavissa olevat kriteerit. Luokitus määräytyy alla mainittavien kriteereiden 

mukaan. (Motiva Services Oy 2013.)  

Joutsenmerkin raja-arvoissa on hotellille 4 raja-arvoa, jotka ovat energiankulutus, 

vedenkäyttö, kemialliset tuotteet ja jätehuolto. Energiankulutuksen raja-arvo on 

pakollinen, ja sen lisäksi kolmesta muusta raja-arvosta tulee jonkin toisen täyttyä, 

jotta Joutsenmerkkiä voidaan hakea. Jos useampi raja-arvoista täyttyy, niistä saa 

Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti lisäpisteitä. Jos ne vielä alittavat 

Joutsenmerkin kriteerit tietyn prosenttiluvun verran, saa siitäkin lisäpisteitä. 

Energiankäytön raja-arvo voidaan suhteuttaa majoitusliikkeen kokonaispinta-

alaan tai vuotuiseen yöpymisten lukumäärään. Vedenkäytön, kemiallisten 

tuotteiden sekä jätehuollon raja-arvot suhteutetaan vuotuiseen yöpymisten 

lukumäärään. (Motiva Services Oy 2013.) 

Näiden kriteerien lisäksi Joutsenmerkki sisältää paljon muita pakollisia ehtoja 

joiden tulee täyttyä, jotta Joutsenmerkkiä voidaan hakea. Tällaisia ovat 

esimerkiksi se, että huoneiden tulee olla 60 prosenttisesti savuttomia. Tämän 

lisäksi on kohtia joista saa pisteitä sen mukaan kuinka hyvin asiat vaatimuksen 

mukaan ovat, esimerkiksi kuinka suuri osa vuodevaatteista on painoprosentiltaan 

ympäristömerkittyjä, tai luonnollisesti kasvatetuista kuiduista tehtyä. (Motiva 

Services Oy 2013.) 

 

7.2 Toiminnan luokitus 

Luokassa A pitää yrityksen ravintolaliikevaihdon olla yli 45 % ravintolan ja 

majoituksen yhteenlasketusta liikevaihdosta tai huoneidenkäyttöasteen olla yli 60 

%. Luokassa B yrityksellä on ravintola, jonka liikevaihto on 15–45 % ravintolan 
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ja majoituksen yhteenlasketusta liikevaihdosta tai huonekäyttöaste on 40–60 %. 

Jos kumpikaan edellisistä ei täyty, voi luokkaan B päästä jos yrityksellä on uima-

allas. Luokka C on muut majoitusliikkeet jotka eivät pääse yllämainittuihin 

kriteereihin. (Motiva Services Oy 2013.) 

Luokituksen tarkoituksena on että kaikki hotelli- ja retkeilymajat voivat hakea 

Joutsenmerkkiä. Luokituksen perusteella valitaan omaa toimintaa vastaava 

kategorio jonka tunnusluvut sen tulee täyttää. Luokan A toiminta on kuitenkin 

suurempaa kuin luokan C. Huoneiden käyttöaste lasketaan siitä kuinka käytettyjä 

hotellihuoneet ovat vuoden aikana. Kuukaden aikana käytössä olleiden huoneiden 

lukumäärä jaetaan siis majoitusliikkeen koko huonekapasiteetilla. 

Messilän liikevaihto jakaantuu 50 % molempiin osa-alueisiin jolloin se voi 

lukeutua luokkaan A. Huoneiden käyttöaste Messilän osalta on kuitenkin 

heikompaa kuin luokassa A, kuten taulukosta 5 selviää. Huoneidenkäyttöasteen 

perusteella Messilä kuuluu luokkaan B. Seuraavissa osioissa on selvitetty 

pääseekö Messilä raja-arvoilla luokkaan A vai B. Tässä tapauksessa molempia 

luokkia A:ta ja B:tä on tarkasteltu, koska Messilän luokittelu A luokkaan riippuu 

vuoden tuloksesta.  

TAULUKKO 5. Messilän majoituspalveluiden määrät ja huoneidenkäyttöasteet  

Majoitusmuoto 
Vuoteet 
yhteensä Käynnit Yöpymiset 

Käyttöaste-
 % 

Hotellihuoneet 321 2 954 4 959 21 

Ylöstalo 12 379 611 24 

Aittamökit 20 673 1 767 36 

Hirsihuvilat 141 3 129 7 078 35 
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7.2.1 Energiankulutus 

Joutsenmerkissä energian raja-arvo voidaan mitata kahdella eri tavalla. 

Ensimmäinen tapa laskea energiankulutus on suhteuttaa sähkön- ja 

lämmönkulutus majoitusliikkeen kokonaispinta-alaan. Toinen tapa laskea 

energiankulutus on suhteuttaa sähkön- ja lämmönkulutus yöpyjien määrään. Tällä 

tavoin luokittelussa saadaan kriteerit molemmille majoituspalveluille, sillä 

kokonaispinta-alaan laskettuna se suosii majoituspalveluita joissa käy vähän 

vieraita, mutta paljon ravintola-asiakkaita. Yöpyjiin suhteutettuna se taas suosii 

korkean huonekäyttöasteen omaavia majoituspalveluita.  

Yllä mainittujen syiden vuoksi kokonaispinta-alaan suhteutettuna kilowattitunnit 

saavat olla suurempia luokassa A, kuin luokassa B. Mitä enemmän hotellilla on 

ravintolapalveluita, sitä enemmän se suhteessa kuluttaa energiaa. Mitä vähemmän 

tällaista toimintaa on, sitä vähemmän se saa kuluttaa energiaa. Yöpyjiin 

suhteutettuna luku taas muodostuu päinvastoin, eli mitä enemmän yöpyviä 

asiakkaita sen vähemmän toiminta saa kuluttaa sähköä per asiakas. Taas, mitä 

pienempi yöpyjämäärä on huonekapasiteettia kohden, sitä enemmän se saa 

kuluttaa energiaa. 

Luokitus nähdään Joutsenmerkin myöntämisperusteiden liitteenä olevasta 

kartasta. Hollolan alue sijoittuu seuraavasti: Luokka A:n sähkönkulutus on 355 

kWh/m2 tai 57,5 kWh/yöpyminen. Luokka B:n sähkönkulutus on 325 kWh/m2 tai 

62,5 kWh/yöpyminen. Luokka C:n sähkönkulutus 310 kWh/m2 tai 62,5 

kWh/yöpyminen. (Motiva Services Oy 2013.) 

Pelkän majoituspalveluun liittyvän sähkönkulutuksen arvioiminen Messilän osalta 

on haastavaa, sillä kuten taulukossa 2 nähtiin, sähkönkulutusta seurataan monilla 

eri mittareilla. Mittareihin sisältyy lähes aina molempien majoitus- ja 

ravintolapalveluiden sähkönkulutusta. Rajaamalla sähkönkulutusta siten, että 

laskennasta jätetään pois mittarit ”anttilanpelto” ja ”huoltorakennus & tievalot”, 

sekä laskemalla kohdista ”kartano” ja ”kartano lämmitys” kolmasosa kulutuksesta 

ravintolapalveluiden piikkiin saadaan suuntaa antava sähkönkokonaiskulutus 

lasketuksi. Sähkönkulutuksen kokonaismäärä on tällöin 1 183 282 kilowattituntia. 
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Tämä sähkönkulutus on todennäköisesti majoituspalveluiden osalta liian suuri, 

mutta on syytä laskea yläkanttiin, kun todellista lukemaa ei voida selvittää.  

Majoitus- ja ravintolapalveluiden pinta-alat oli helpommat eritellä toisistaan, ja 

kokonaisuutena majoituspalveluiden pinta-ala on 3 427 neliömetriä. Kun 

sähkönkulutuksen kokonaismäärä vuodelta 2013 jaetaan majoituspalveluiden 

neliömetreillä, saadaan tulokseksi 345 kWh/neliömetri. Näin Messilä saavuttaa 

sähkönkulutuksellaan luokan A vaatimukset. 

Messilässä vieraili vuonna 2013 yhteensä 14 415 yöpyjää. Yöpyjiin ei kuitenkaan 

ole laskettu lasten määrää. Kyseisellä yöpyjämäärällä Messilän kulutukseksi 

saadaan 82 kilowattituntia per yöpyjä. Tällaista lukemaa ei Joutsenmerkin 

kriteereissä huomioida lainkaan. Jos lasketaan joka kolmannelle yöpyjälle yksi 

lapsi, saadaan lasten määräksi 4 804 henkilöä. Yhteenlaskettuna yöpyjien määrä 

olisi tämän jälkeen 19 219 henkilöä. Kokonaissähkönkulutuksen 1 183 282 

kilowattituntia jaetaan yöpyjien oletetulla kokonaismäärällä, 19 219 henkilöllä, 

saadaan kulutukseksi 61,6 kilowattituntia per yöpyjä. Näin ollen luokituksella 

saavutettaisiin luokka B, mutta ei luokkaa A.   

Liikevaihdon perusteella Messilä lukeutui luokkaan A, jolloin se täyttää 

energiankulutus kriteerin. Mutta jos Messilä lukeutuu luokkaan B, ei se saavuta 

sille asetettuja kritereeitä. Näin ollen Messilän osalta on syytä tarkastella luokan A 

raja-arvoja. 

 

7.2.2 Vedenkäyttö 

Vedenkäytöllä tarkoitetaan yrityksen kaikkea makean veden käyttöä. Tässä 

tapauksessa raja-arvojen tiukkeneminen luokasta A kohti luokkaa C selittää se, 

että mitä suurempaa toiminta on, sen suurempi kulutus saa olla. Luokitus on 

seuraavanlainen: Luokka A 300 litraa/yöpyminen, luokka B 250 litraa/yöpyminen 

ja luokka C 200 litraa/yöpyminen. (Motiva Services Oy 2013.) 

Vedenkulutus vuonna 2013 oli Messilässä yhteensä 16 802,12 m3. Jos 

vedenkulutus jaetaan suoraan yöpyjien 19 219 lukumäärällä (johon on lisätty 
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arvioitu lasten määrä), saadaan vedenkulutuksen suuruudeksi noin 874 litraa per 

yöpyjä. Tällainen lukema ei kuitenkaan täytä Joutsenmerkin kriteereitä. 

Ongelmaksi muodostuu yhden kulutusmittarin käyttö, sillä sen takia eri yksiköitä 

ei voida erotella toisistaan.  

 

7.2.3 Jätehuolto 

Raja-arvo koskee kaikkea päivittäisestä käytöstä syntyvää lajittelematonta jätettä. 

Eli luokitteluun ei lasketa lajiteltua jätettä. Messilässä kertyi lajittelematonta 

jätettä vuonna 2013 noin 21,67 tonnia. Raja-arvot näihin ovat seuraavat: luokka A 

1,35 kg/yöpyminen, luokka B 0,9 kg/yöpyminen ja luokka C 0,45 kg/yöpyminen. 

(Motiva Services Oy 2013.) 

Yöpyjien määrä Messilän majoituspalveluissa vuonna 2013 oli 19 219 henkilöä 

(johon on lisätty arvioitu lasten määrä). Jakamalla lajittelemattoman jätteen määrä 

22 670 kg kyseisellä luvulla saadaan lajittelemattoman jätteen määräksi pyöreästi 

1,13 kiloa per yöpyjä. Huomioon ottaen Messilän toiminnan monipuolisuuden 

ravintolapalveluiden ja laskettelurinteen osalta määrä on erittäin pieni. Kyseisellä 

lukemalla päästään luokan A raja-arvoihin.  

 

7.3 Käyttö ja huolto 

Ympäristömerkki vaatii myös laintuntemusta, jolloin esimerkiksi CFC-

kylmäainetta ei saa käyttää kylmälaitteissa, lämpöpumpuissa, eikä 

ilmastointilaitteissa. Myös muita kylmäaineita koskevia lakivaatimuksia tulee 

noudattaa. Hotellin hallinnassa olevan ulkovalaistuksen on oltava aikaohjattua tai 

tarveohjattua. Valaistuksen ollessa yöllä päällä on käytettävä 

energiansäästölamppuja. Kaikkien saunalaitteiden tulee olla aikaohjattuja tai 

tarveohjattuja. (Motiva Services Oy 2013.) 

Lisäpisteitä saa jos majoitusliikkeestä riippumaton energia-asiantuntija on 

viimeisen viiden vuoden aikana suorittanut energia-analyysin, jonka avulla 
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vähennetään energiankulutusta, tai jos analyysi on tilattu suoritettavaksi seuraavan 

puolen vuoden sisällä. Lisäpisteitä saa myös kehittämällä majoitusliike 

hiilidioksidineutraaliksi. (Motiva Services Oy 2013.) 

Lisäpisteitä saa myös jos lämpöpumpuissa, kylmälaitteissa tai ilmastointilaitteissa 

ei ole HCFC:tä tai CFC:tä. Toisena vaihtoehtona on että kyseisiä laitteita ei ole 

lainkaan. Pisteitä saa jos ilmanvaihdosta otetaan lämpö talteen joko vähintään 90-

prosenttisesti, 50-prosenttisesti tai lämpöä jätevedestä ja jäähdytyskoneista 

hyödynnetään. Lisäksi pisteitä saa, jos ilmanvaihto on 90-prosenttisesti joko 

tarveohjattua tai aikaohjattua. (Motiva Services Oy 2013.) 

Energiansäästölampuista saa pisteitä jos niitä valonlähteistä vähintään 80 

prosenttia, 60 prosenttia tai 40 prosenttia. Mitä vähemmän 

energiansäästölamppuja käytetään valonlähteenä prosentuaalisesti, sen vähemmän 

pisteitä. Samalla tavoin pisteitä saa LED-valaisimien käytöstä, joiden 

prosenttirajat ovat kuitenkin vain 20 prosenttia tai 10 prosenttia. (Motiva Services 

Oy 2013.) 

Vessojen wc-istuimissa tulee olla kaksi huuhtelutasoa. 50-prosenttinen tai 20-

prosenttinen. Lisäksi pesualtaiden vesihanojen lukumäärästä jopa 90 prosentin 

tulee olla vettä säästäviä, eli niiden virtausnopeus on korkeintaan 8 litraa 

minuutissa. Tai pesualtaiden ja suihkujen vesihanojen lukumäärästä 90 prosenttia 

kuluttaa 8-10 litraa minuutisssa. (Motiva Services Oy 2013.) 

Kriteereiden täyttyminen vaatii lisäselvityksiä, sillä tietoa näiden kriteereiden 

täyttymisestä ei ole. Messilän jatkaessa ympäristötyötään, sen on hyvä pitää kirjaa 

myös edellä mainituista asioista niin, että ne on helppo tarkistaa ja päivittää.  

 

7.3.1 Lämmön & sähkön kulutus 

Jos uusiutuvista energianlähteistä, hukkalämmöstä ja lämpöpumpuista tulevan 

lämmönkulutuksen osuus on yli 90 %, saa kolme pistettä tai yli 50 prosenttia. 

Kuitenkin alle 90 prosenttia saa 2 pistettä tai 30 prosenttia mutta alle 50 prosenttia 

saa yhden pisteen.  Samalla tavoin pisteitä saa myös sähkönkulutuksen osalta, 
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raja-arvoja on kuitenkin useampia ja pisteet ovat niistä kiinni. (Motiva Services 

Oy 2013.) 

Tällä hetkellä Messilä ei täytä lämmön- ja sähkönkulutuksen kriteereitä. 

Sähkönkulutuksen osalta helpoin ratkaisu on siirtyä sähkösopimuksessa vihreään 

sähköön. Tällä tavoin sähkö on tuotettu uusiutuvista energianlähteistä, eikä 

majoituspalvelun tarvitse tehdä suurta investointia. Yllä olevien arvojen 

saavuttaminen omilla ratkaisuilla vaatisi huomattavia investointeja Messilältä. 

Lämmöntuotannossa helppoa tietä ei ole, sillä suorasähköä ei hyväksytä 

uusiutuviin energianlähteisiin, vaikka se olisi tuotettu uusiutuvalla 

energiamuodolla. Messilässä on käytössä yhteensä 16 ilmalämpöpumppua, mutta 

näillä kuitenkaan ei päästä lähellekään edes alimman 30 prosentin raja-arvoja.  

 

7.3.2 Vierashuoneet 

Pakollisia vaatimuksia asetetaan huoneiden savuttomuudelle. Muut kohdat ovat 

sellaisia, joista saa lisäpisteitä. Lisäpisteitä saa vuodevaatteille ja pyyhkeille, tv-

vastaanottimille, valaistukselle, kertakäyttötuotteille, jätteiden lajittelulle, vettä 

säästäville suihkuille ja roskakoreille asetettujen kriteerien täyttymisestä. (Motiva 

Services Oy 2013.) 

Joutsenmerkin kriteereissä vaaditaan, että hotellihuoneista ainakin 60 prosenttia 

on savuttomia huoneita. Lisäksi vuodevaatteille on kaksi raja-arvoa 

ympäristömerkinnän ja luonnnonmukaisesti viljeltyjen kasvikuitujen osalta. 

Yhden pisteen saa, kun vuodevaatteista tai pyyhkeistä ainakin 20 painoprosenttia 

on ympäristömerkitty joko Joutsenmerkillä tai EU-kukalla. Kaksi pistettä saa, jos 

vähintään 40 painoprosenttia toteutuu. Samoilla raja-arvoilla saa myös pisteitä, jos 

vuodevaatteet tai pyyhkeet on valmistettu luonnonmukaisesti viljellystä 

kasvikuidusta. (Motiva Services Oy 2013.) 

Valaistuksen osalta saa pisteen, jos vierashuoneiden valaistuksesta yli 90 

prosenttia on varustettu läsnäoloanturilla. Puoli pistettä saa, jos vierashuoneiden 

valaistuksesta vähintään 50 prosenttia toimii läsnäoloanturilla. (Motiva Services 

Oy 2013.) 
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Suihkuista vähintään 90 prosenttia tulisi olla vettä säästäviä, eli virtaus on 

enintään 10 litraa minuutissa, joka mahdollistaa kaksi pistettä. Jos virtaus on 12 

litraa minuutissa, saa siitä yhden pisteen. (Motiva Services Oy 2013.) 

Vierashuoneissa ei saisi olla lainkaan kertakäyttötuotteita. Lisäksi jätteet tulisi olla 

mahdollista lajitella vähintään kolmeen jakeeseen, ja henkilökunnan tulisi 

syntypaikkalajitella jätteet. Kaikissa kylpyhuoneissa tulee olla roskakori. 

Hotellissa tulee olla myös vähintään yksi liikuntaesteisille tai allergikoille sopiva 

huone. (Motiva Services Oy 2013.) 

 

7.3.3 Keittiö ja ruokasali 

Seuraavat vaatimukset ovat Joutsenmerkin kriteereissä pakollisia. Joutsenmerkin 

pakolliset kriteerit vaativat, että ravintolassa ei saa olla kertakäyttötuotteita, kuten 

lautasia, mukeja tai ruokailuvälineitä. Poikkeuksia ovat kuitenkin lautasliinat, 

hammastikut, makeutusaineet ja teepussit. Astianpesuaineiden ja kuivausaineiden 

tulee olla 70 prosenttia ympäristömerkittyjä. Tähän vaatimukseen eivät sisälly 

liuotusaineet. Jos käytössä on ei-ympäristömerkittyjä tuotteita astianpesuun, tulee 

näiden tuotteiden kohdalla toimittajan todistaa, että niitä ei ole luokiteltu 

ympäristölle vaaralliseksi, eivätkä ne sisällä tiettyjä Joutsenmerkin kriteerien 

liitteessä 2 mainittuja vaarallisia aineita. Joutsenmerkin myöntämisperusteet 

liitteineen on tämän työn liitteenä 3. Hotellin ruokasalin tulee olla savuton. 

(Motiva Services Oy 2013.) 

Pisteitä saa, jos ravintolassa on luomuelintarvikkeita ja – juomia. Pisteitä saa jopa, 

jos kyseisiä tuotteita on jopa vain kolme kappaletta. Kuitenkin mitä enemmän 

luomutuotteita löytyy, sitä enemmän pisteitä saa. Pisteen saa, jos ravintolassa on 

tarjolla vähintään yksi Reilun kaupan tuote. Lisäksi lisäpisteitä saa, jos astianpesu- 

ja kuivausaineista jopa 80 tai 90 prosenttia on ympäristömerkittyjä. Suuremmissa 

astianpesukoneissa on automaattinen pesuaineen annostelu, joka tarkastetaan 

säännöllisesti. (Motiva Services Oy 2013.) 

 



40 

Joutsenmerkin pakollisista kriteereistä toteutuu se että ruokasali on savuton. 

Nykyään Suomen lainsäädännön mukaan ravintoloiden tuleekin olla savuttomia, 

joten tämän kriteerin on täytyttyvä jo lainsäädännön vuoksi. Ruokasalin puolella 

käytetään kertakäyttöastioita, joten se osa pakollisista kriteereistä ei täyty. 

Astianpesuaineista ja kuivaisaineista osa on ympäristömerkittyjä, joten kriteerikin 

täyttyy osittain. Luomutuotteita käytetään jonkin verran.  

 

7.3.4 Hotellin ja ravintolan lisävaatimukset 

Messilässä ei ole Joutsenmerkittyä ravintolaa, joten kohdassa keskitytään vain 

pistevaatimuksiin. Pakollisena vaatimuksena kuitenkin on, että ravintola on 

Joutsenmerkitty. (Motiva Services Oy 2013.) 

Paikallisista elintarvikkeista ja juomista saa pisteitä joko kappalemääränä tai 

ostomäärä prosenttina. Suurimmat pisteet voi saada jos 10 pääraaka-ainetta tai 

enemmän ovat paikallisia. Tai jos 20 prosenttia tai enemmän ostomäärästä 

koostuu paikallisista tuotteista.  

Ruokalista on huomioitava niin, että siinä on vähintään yksi kasvisruokalaji joka 

päivä. Menussa on ilmoitettava, mikäli jokin osa ruuasta sisältää 

geenimuunnteltua raaka-ainetta eli GMO:ta, tai vaihtoehtoisesti se, että sitä 

sisältävää ruokaa ei ole tarjolla lainkaan.  Ravintolan tulee ilmoittaa asiakkailleen 

täydet tiedot ruoan tärkeimpien valmistusaineiden alkuperämaasta. Tällaisia 

raaka-aineita ovat esimerkiksi peruna, pasta, liha, kala, pavut. Lisukkeet ja aineet 

joita ruoissa on pienempiä määriä, kuten mausteet, suola, yrtit ja ruokaöljy, eivät 

ole tärkeimpiä valmistusaineita. Ruokia, joilla on suuri ympäristövaikutus, ei 

käytetä. Tärkein näistä on jättiläiskatkaravut. Vaihtoehtoisesti voidaan kuitenkin 

käyttää jättiläiskatkarapuja, jotka todistetusti täyttävät FAO:n kestävät periaatteet 

tai vastaavat periaatteet. (Motiva Services Oy 2013.) 

Viimeisenä tulee ottaa huomioon energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet. Eli 

keittiön energiankulutus ja vedenkäyttö mitataan erikseen ja siitä pidetään 

päiväkirjaa. Liedet on vatustettu induktio- tai matalasäteilevillä levyillä. Kaikissa 

keittiön huuhteluhanoissa on pitokytkin, joka sulkeutuu, kun kädensija päästetään 
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irti tai ne ovat anturiohjattuja. Keittiön astianpesukoneista huuvakone saisi 

kuluttaa vettä vain 4,5 l/kori ja tunnelikone 2,5 l/kori. (Motiva Services Oy 2013.) 

Kartanoravintolassa ruokalista sisältää aina yhden kasvisruokavaihtoehdon. 

Ravintoloissa ei tarjota lainkaan GMO:ta sisältäviä ruokia. Tärkeimpien 

ruokatuotteiden alkuperämaa ilmoitetaan jos asiakas haluaa tietoa, mutta tietoa ei 

löydy suoraan esimerkiksi ruokalistasta.  

 

7.3.5 Jätteiden lajittelu 

Jätteiden pakollisia vaatimuksia ovat, että kaikki hotellissa syntyvät 

ongelmajätteet ja erikoisjätteet lajitellaan syntypaikan mukaan ja käsitellään 

ympäristöystävällisesti viranomaisten ohjeita noudattaen. Pakollisia jäteryhmiä 

ovat maali, liuottimet, mahdollinen öljyjäte, paristot, raskasmetalleja sisältävät 

valonlähteet ja sähkö- elektroniikkaromu. (Motiva Services Oy 2013.) 

Lisäksi on suoritettava syntypaikkalajittelua jäteryhmiin, joita ovat väritön ja 

välillinen lasi, posliini, keräyspaperi, aaltopahvi, keräyskartonki, muovi, 

pienmetalli, tekstiilit, biojätteet, rasva/ruokaöljy ja energiajäte. Näistä on 

lajiteltava ne, joita kunta osoittaa lajiteltavan, tai vähintään neljä yllä mainituista. 

Lisäpisteitä saa, jos jäteryhmiä lajitellaan enemmän kuin 4 jakeeseen. Jos biojäte 

käytetään hyödyksi, siitä saa myös lisäpisteen. (Motiva Services Oy 2013.) 

Messilässä syntypaikkalajitellaan väritön ja värillinen lasi, aaltopahvi, muovi, 

pienmetalli, biojätteet, rasva/ruokaöljy ja energiajäte. Syntypaikkalajittelu 

vaatimukset täyttyvät hyvin. Lisäksi paristoja kerätään hotellin aulaan, jolloin 

myös paristojen keräyspiste on olemassa.  
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7.3.6 Lisävaatimukset hotelleille, joissa on konferenssitilat 

Pakollisena vaatimuksena on, että kokousvierailla on mahdollisuus paperin 

syntypaikkalajitteluun. Pisteitä saa, jos kokousvieraat voivat lajitella jätteensä 

vähintään kahteen muuhun ryhmään paperin lisäksi. Kokousvieraille annetut 

konferenssilehtiöiden tulee olla 90-prosenttisesti ympäristömerkittyjä, samoin 

taululehtiöiden ja kynien. Konferenssitiloissa ei saa olla kertakäyttölaseja 

lainkaan. Lisäksi tarjolla olevista hedelmistä saa pisteitä, jos ne ovat 20-

prosenttisesti tai 10-prosenttisesti luomuhedelmiä. (Motiva Services Oy 2013.) 

 

7.3.7 Ympäristöasioiden hallinta 

Joutsenmerkin tärkeimpiä kriteereitä on ympäristöasioiden hallinta. 

Liiketoiminnalla tulee olla kirjallinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, johon 

on dokumentoitu pakollisia menettelyohjeita. Nämä menettelyohjeet sisältävät 

liiketoiminnan organisaation ja vastuiden määrittelyn, toimenpiteet 

ympäristövaikutusten vähentämiseksi, lait ja viranomaisvaatimukset, joutsentietoa 

henkilökunnalle, asiakkaille annettavat tiedot, jatkuvat mittaukset, 

dokumentoinnin, huoltopäiväkirjan, kemiallisten tuotteiden käsittelyn ja 

vuosittaisen seurannan. (Motiva Services Oy 2013.) 

Tällä osa-alueella Messilän toiminta on vielä hyvin alkuvaiheessa. Tärkeää on 

kuitenkin, että vaikka ei pyritä täyttämään Joutsenmerkin kriteerejä 

kokonaisuudessaan, voidaan pyrkiä parantamaan niiden antaman esimerkin avulla. 

Tässä tapauksessa Messilän on hyvä pyrkiä luomaan omia ympäristöhaittojen 

vähentämiskeinoja, luomaan seurattavia listoja ja mittauksia sekä määrittämään 

vastuu-alueita. Alkuvaiheen tärkein askel on, että ympäristölle haitallisia 

toimintoja pyritään minimoimaan, ja niille kehitetään omat seurantatavat. 
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7.4 Yhteenveto 

Tässä kappaleessa taulukoissa 6-14 on käyty läpi, kuinka hyvin Messilän toiminta 

vastaa Joutsenmerkin kriteereitä. Kriteerien täyttyminen on arvioitu siten, että 

joko se täyttyy, täyttyy osittain tai ei täyty. Lisäksi ”ei täyty” kohta vaatii aina 

lisäselvityksiä tai toimenpiteitä. Kohdat on käyty läpi samassa järjestyksessä 

kuinka kriteerit on esitelty. Lisäksi taulukot on jaoteltu eri kappaleiden mukaan. 

Taulukosta 6 löytyy luokittelussa käsitellyt raja-arvot ja niiden täyttyminen. 

Taulukosta on jätetty kemikaalien raja-arvo pois, koska suurin osa käytetyistä 

kemikaaleista tulee siivouksessa, joka on ulkoistettu Siivouspalvelu SOL Oy:lle.  

 

TAULUKKO 6. Hotellin luokitteluun liittyvät raja-arvot 

Kriteeri 
Luokittelu 
Luokka A 

Täyttyy  
Täyttyy  
osittain Ei täyty 

Vaatii  
lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

Energiankulutus X    

Vedenkulutus   X X 

Jätehuolto X   
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TAULUKKO 7. Käyttö ja huolto 

Kriteeri 
Luokka A 

Käyttö/huolto 
Täyttyy  

Täyttyy  
osittain Ei täyty 

Vaatii  
lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

CFC/HCFC   X X 

Energia-analyysi   X X 

Valaistus 
aika- tai tarveohjattua 

  X X 

Lämmön talteenotto   X X 

Energiansäästölamput/ 
LEDit 

  X X 

Vesikalusteet 
Vettä säästäviä  

  X X 

 

 

TAULUKKO 8. Lämpö ja sähkö 

Kriteeri 
Luokka A 

Lämpö/Sähkö 
Täyttyy  Täyttyy  

osittain 
Ei täyty 

Vaatii  
lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

Lämpöä uusiutuvista   X X 

Sähköä uusiutuvista   X X 
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TAULUKKO 9. Vierashuoneet 

Kriteeri 
Luokka A 

Vierashuoneet 
Täyttyy  

Täyttyy  
osittain Ei täyty 

Vaatii  
lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

Huoneet savuttomia 
60 prosenttisesti 

X    

Vuodevaatteet/pyyhkeet 
ympäristömerkittyjä 

  X X 

Vuodevaatteet/pyyhkeet 
luonnonmukaisesta 

kasvikuidusta 
  X X 

Valaistus  
läsnäoloanturilla 

  X X 

Suihkut vettä 
säästäviä 

  X X 

Ei kertakäyttötuotteita 
vierashuoneissa 

  X X 

Kylpyhuoneessa 
roskakori 

X    

Liikuntaesteiselle/ 
allergikolle 

sopiva vierashuone 
  X X 
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TAULUKKO 10. Keittiö ja ruokasali 

Kriteeri 
Luokka A 

Keittiö/ruokasali 
Täyttyy  

Täyttyy  
osittain Ei täyty 

Vaatii  
lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

Ei kertakäyttötuotteita    X X 

Astianpesuaineet/ 
kuivausaineet 

ympäristömerkittyjä 
 X  X 

Ruokasali savuton X    

Luomuelintarvikkeita 
tai -juomia 

 X  X 

Reilun kaupan tuote   X X 

Astianpesukoneissa 
automaattinen 

annostelu 
  X X 
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TAULUKKO 11. Lisävaatimukset 

Kriteeri 
Luokka A 

Lisävaatimukset 
Täyttyy  

Täyttyy  
osittain Ei täyty 

Vaatii  
lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

Paikalliset elintarvikkeet 
ja juomat 

  X X 

Yksi kasvisruokalaji  X  X 

Ei GMO:ta / 
ilmoitettu 

X    

Tärkeimpien raaka-aineiden 
alkuperämaa 

 X  X 

Ruokia, joilla suuri 
ympäristövaikutus, 

ei käytetä 
 X  X 

Sähkön- ja vedenkulutuksen 
seuranta/päiväkirja 

  X X 

Liedet induktio- tai 
matalasäteilevät levyt 

  X X 

Huuhteluhanoissa 
pitokytkin, tai anturiohjaus 

  X X 

Astianpesukone 
kuluttaa enintään 

Huuvakone 4,5 l/kori 
Tunnelikone 2,5 l/kori 

  X X 
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TAULUKKO 12. Jätteiden lajittelu 

Kriteeri 
Luokka A 

Jätteiden lajittelu 
Täyttyy  

Täyttyy  
osittain Ei täyty 

Vaatii  
lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

Ongelma- ja erikoisjätteet 
lajitellaan ja käsitellään 

asianmukaisesti 
X    

Lajiteltava vähintään 
4 eri jätelajia 

X    

 

 

TAULUKKO 13. Konferenssitilat 

Kriteeri 
Luokka A 

Konferenssitilat 
Täyttyy  Täyttyy  

osittain Ei täyty 
Vaatii  

lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

Paperin lajittelu X    

Paperin lisäksi kaksi 
muuta lajittelu 
mahdollisuutta 

 X  X 

Konferenssilehtiöiden, 
kynien ja taululehtiöiden 
ovat yli 90 prosenttisesti 

ympäristömerkittyjä 

  X X 

Ei kertakäyttöastioita   X X 

Tarjolla olevat hedelmät 
ovat luomuhedelmiä 

  X X 
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TAULUKKO 14. Ympäristöasioiden hallinta 

Kriteeri 
Luokka A 

Ympäristöasioiden 
hallinta 

Täyttyy  
Täyttyy  
osittain Ei täyty 

Vaatii  
lisäselvityksiä/ 
Toimenpiteitä 

Kirjallinen ympäristöasioiden  
hallintajärjestelmä 

  X X 

Dokumentoidut 
menettelyohjeet 

  X X 
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8 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN 

PARANTAMISEKSI  

Osiossa annetaan Messilälle sopivia kehitysehdotuksia, joita se voi soveltaa 

toimintaansa ja kehittää toimintaansa kohti vähemmän ympäristöä kuormittavaa 

toimintaa nykyisessä laajuudessaan. Ehdotusten lisäksi on käsitelty eri osa-

alueiden ongelmakohtia ja pohdittu, kuinka niitä voitaisiin muuttaa. Yritys aikoo 

tulevaisuudessa laajentaa toimintaa huomattavan paljon, joten on syytä jättää 

yrityksen lämmitysratkaisut kehitysehdotusten ulkopuolelle. Messilä on 

suunnitellut jo tuottavansa uuden laajennetun alueen lämmön omana tuotantona, 

esimerkiksi biopolttolaitoksena.  

 

8.1 Energiankulutus ja bioenergia 

Energiankulutuksen vähentämiseen on olemassa monenlaisia vaihtoehtoja. 

Yksinkertaisimmillaan voidaan esimerkiksi vaihtaa sähkölaitteita vähemmän 

sähköä kuluttaviin uusiin laitteisiin tai yrittää pitää sähkölaitteet mieluummin 

valmiustilassa kuin jatkuvasti päällä. Tällaisilla pienilläkin muutoksilla saadaan 

aikaiseksi monien satojen eurojen säästöt, kun kyseessä on suuri yksikkö.  

Energiankulutuksen osalta suurin kuluerä on laskettelurinteen lumetukseen 

vaadittava sähkö. Sähkönkulutus on täysin riippuvainen talviolosuhteista. Sen 

vuoksi on täysin mahdotonta tarkalleen arvioida, kuinka paljon sähköä 

lumetukseen tarvitaan joka vuosi. Tällaiseen kuluerään puuttuminen toisi 

Messilälle suuria säästöjä.  

Yhtenä ehdotuksena on rakentaa Messilän laskettelurinteeseen tuulivoimala, jonka 

avulla voidaan pienentää lumetuksen aiheuttamia kustannuksia. Tuulivoimalan 

rakentaminen kuitenkin pelkästään laskettelukeskusta varten ei ole 

tarkoituksenmukaista, koska hyödyn saanti jää alle puoleen. Laskettelukeskus on 

auki vain talviaikaan, jolloin kesäinen sähköntuotanto ei pienennä Messilän 

sähkölaskua.  
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Yrityksen laajenemissuunnitelma on kokonaisuudessaan niin laaja, että oman 

biolämpölaitoksen rakentaminen on kannattavaa. Laitosta suunniteltaessa tulisi 

miettiä kattaako se koko Messilän alueen lämmityksen vai osan siitä. Nykyisellä 

kapasiteetilla oman laitoksen rakentaminen ei ole järkevää, koska rakennuskanta 

on hyvin hajanaista. Lisäksi rakennuksissa on erilaisia lämmitystapoja, kuten 

suorasähkö tai öljylämmitys. 

 

8.2 Kemialliset tuotteet ja siivous 

Siivousyritys SOL Oy käyttää toiminnassaan 14001 – standardia ja Lindström Oy 

on ISO 14001 – sertifioitu. Molemmat yrityksen kiinnittävät huomiota 

toiminnassan veden, sähkön, lämmön ja kemikaalien kulutukseen.  Lisäksi ne 

yrittävät jatkuvasti parantaa toimintansa ympäristön kuormittavuutta. Kemiallisten 

tuotteiden ja siivouksen osalta Messilä voi muuttaa asiaa vain ottamalla yhteyttä 

alihankkijoihinsa, jotka hoitavat huoneistojen siivouksen. Pitää miettiä voidaanko 

sopia yhteisistä pelisäännöistä, joilla pyritään muuttamaan toiminta ympäristöä 

vähemmän kuormittavaksi.  

 

8.3 Hankinnat ja palvelut 

Hankkiessaan hankintoja tai palveluita on aina syytä miettiä niiden 

ympäristönäkökantaa: Voidaanko hankinnat tai palvelut ostaa sellaiselta 

tuottajalta jolla on ympäristömerkki, vai onko hankinnassa jokin muu kriteeri jolla 

voidaan puoltaa niiden ympäristöystävällisyyttä? On myös tärkeää selvittää 

aikooko tuottaja parantaa toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. 
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8.4 Vierashuoneet ja jätehuolto 

Messilässä on paljon erilaisia vierashuoneita, minkä vuoksi muutosten tekeminen 

on oleellisinta niihin, jotka kuluttavat selkeästi enemmän. Tästä syystä olisi 

tärkeää saada tarkempaa tietoa kulutuksesta. Jos jokin osa-alue kuluttaa 

huomattavasti enemmän vettä, sähköä tai lämmitykseen kuluu enemmän, on 

niihin vierashuoneisiin syytä kiinnittää enemmän huomiota.  

Vierashuoneisiin ja yleisiin tiloihin voidaan asentaa läsnäoloanturi, joka ohjaa 

valaistusta, ja tuo näin säästöä sähkönkulutukseen. Tällaisten asentaminen 

kuitenkin koko yksikköön tarkoittaa suurempaa investointia. Sen vuoksi on jälleen 

tärkeää, että antureita asennetaan vain vierashuoneisiin, joissa sähkönkulutukseen 

halutaan puuttua.   

Jätehuollon osalta kehittämistä ei suuresti ole, sillä lajittelu on monipuolista ja sitä 

kehitetään jatkuvasti. Pieninä muutoksina voisivat olla vierashuoneisiin laitettavat 

monipuolisemman lajittelun mahdollistavat roskakorit. Tällä tavoin toiminta 

vastaisi enemmän esimerkiksi Joutsenmerkin kriteereitä.  

 

8.5 Keittiöt 

Keittiöiden osalta ympäristöystävällisyyteen päästään pienillä muutoksilla. Näitä 

ovat tarpeettomien kertakäyttötuotteiden poistaminen kokonaan sekä Reilun 

kaupan tuotteiden ja luomuelintarvikkeiden ja – juomien käyttäminen. Lisäksi 

voidaan astianpesuun käytettävät pesuaineet muuttaa hiljalleen 

ympäristömerkityiksi tuotteiksi. Messilän osalta lähiruokatuotanto on hieman 

ongelmallinen, sillä lähituottajilla ei ole riittävää tuotantokapasiteettia, mitä 

Messilä vaatii. Siinä mielessä Messilän osalta on parempi hyödyntää Kotimaista 

ruokatuotantoa, joka laajentaa alueen koko Suomeen. Lisäksi voitaisiin selvittää 

astianpesukoneiden vedenkulutus. 

Keittöiden osalta olisi myös tärkeää seurata kävijämääriä, jotta ruokapalveluiden 

osalta voitaisiin kehittää omat seurantamittarit. Seurantamittareissa voitaisiin 

seurata sähkön, veden ja kemiallisten aineiden kulutus per asiakas. Tämä vaatii 
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kuitenkin, että ravintolan vesimääriä seurattaisiin omalla vesimittarilla, sekä 

säännöllistä kirjanpitoa kulutuksesta. Kemikaalien kulutusta voidaan seurata sen 

mukaan kuinka usein aineita tilataan ja mitä kulutus on päivää kohti.  

 

8.6 Vedenkulutus 

Muutoksia voivat olla Joutsenmerkissä esitetyt vettä säästävät suihkut, joiden 

virtaus minuutissa on vain 10 litraa. Vesihanojen virtausnopeus voi vaihdella jopa 

2 litrasta 25 litraan minuutissa. Tarvetta yli kymmenen litran virtaamalle on tuskin 

koskaan. Tällä tavoin vettä voidaan säästää ilman, että asiakkaan vierailukokemus 

huononee. (Euroopan komissio 2014.) Monesti asiakkaat avaavat hanat kokonaan, 

ja tällä tavoin vettä valuu hukkaan suuriakin määriä. Hanojen virtausnopeutta 

voidaan säätää joka puolella Messilän toimintaa, esimerkiksi yleisövessoissa, tai 

ravintolan vessoissa. Toisena on wc-pönttöjen muuttaminen vähemmän vettä 

kuluttaviksi tai malleihin, joissa on pieni ja iso huuhtelu.  

Seurannan kannalta tilannetta vaikeuttaa se että koko alueen vedenkulutusta 

seurataan vain yhdellä vesimittarilla. Tämän vuoksi eri yksiköiden kulutusta on 

mahdotonta erotella toisistaan, eikä näin ollen mahdollisia ongelma- ja 

vuotokohtia voida selvittää. Kehitysehdotuksena on useamman vesimittarin 

asennus alueen eri yksiköihin, joista tärkeimpiä olisivat hotelli, markkinaravintola 

ja Messilän Bistro. Näin ollen voidaan erotella vedenkulutuksesta 

ravintolapalveluiden vedenkulutus, ja seurata myös hotellirakennuksen kulutusta.  

 

8.7 Seuranta ja raportointi 

Ympäristöasioiden kannalta olisi tärkeää kehittää erilaisia seurattavia mittareita, 

joilla havannoidaan onnistutaanko kehitystöissä, kuten on odotettu. Helpoimpia ja 

tärkeimpiä seurattavia mittareita Messilän osalta ovat sähkönkulutus, jätemäärät, 

ja vedenkulutus. Seuraamalla eri vuodenaikojen ja sesonkien vedenkulutusta, ja 

havainnoimalla mistä suurimmat kulutukset syntyvät, voidaan niihin 
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tehokkaimmin puuttua. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi vettä säästäviin 

kalusteisiin siirtyminen, energiansäästölamppujen tai ledien monipuolisempi 

käyttö ja esimerkiksi tuulivoimalan rakentaminen. 

Veden- ja sähkönkulutuksen osalta olisi myös oleellista erotella mahdollisimman 

paljon kulutuksia omiin kategorioihin. Näitä voisivat olla esimerkiksi 

ravintolapalvelut ja majoituspalvelut. Jos kulutusta halutaan vielä tarkentaa, 

voidaan eritellä mikä osa majoituspalveluista kuluttaa sähköä tai vettä, 

esimerkiksi mökkimajoitus vai aittamökit. 

 

8.8 Ympäristöjohtaminen ja viestintä  

Ympäristöasioiden peruslähtökohtana on, että yrityksen sisällä valitaan 

vastuualueet ja vastuuhenkilöt, jotka kaikki vastaavat omasta kokonaisuudestaan. 

Näin suurempi kokonaisuus saadaan pienempiin osiin, joita on helpompi hallita 

oman työn ohessa. Näitä tehtävän jakoja voi olla seurantamittareiden 

päivittäminen, ympäristöriskien arvioiminen, ympäristöasioiden johto ja 

ympäristöasioiden arkistointi. On myös tärkeää, että ympäristöasioista 

keskustellaan henkilöstön kanssa säännöllisin väliajoin. Tällöin mahdollisia 

kehitysehdotuksia voi syntyä, ja lisäksi ongelmakohdista voitaisiin keskustella 

ratkaisujen löytämiseksi.  

 

8.9 Laajentumiseen liittyvät ympäristökysymykset 

Laajentumiseen liittyy paljon ympäristökysymyksiä, sillä suunnitelman 

kokonaisuus on todella laaja. Asiaa on kuitenkin käsitelty esimerkiksi Hollolan 

kunnanhallituksessa. Näistä asiakirjoista selviää, että Messilä on hakenut 

projektiraha-anomuksella rahaa selvittääkseen laajennuksen aiheuttamat 

merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Näitä ovat esimerkiksi ihmisten 

elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kalliöperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja 
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yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

liittyvät vaikutukset.  

Muita laajentumiseen liittyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi lämmitysmuodon 

ratkaiseminen, uusiutuvien energioiden käyttö ja jätehuolto. Suurempaa yksikköä 

toteutettaessa on järkevää miettiä voisiko lämmitysmuotona olla uusiutuvaan 

energiaan perustuva biovoimala. Sen lisäksi suurempaa yksikköä mietittäessä 

tulisi pohtia myös kuinka suuri osa lämmityksestä voitaisiin tuottaa omana 

toimintana. 
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9 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä on kerätty Messilän ympäristöasioista kartoitus, jonka avulla 

yrityksen asiat saadaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Tiedot on kerätty 

haastattelemalla, kyselylomakkeella, tustustumalla Messilän toimipisteisiin ja 

keräämällä aiheeseen liittyvää aineistoa. Kartoituksen tarkoituksena on olla pohja 

tuleville suunnitelmille ja kehitystavoille. Kerättyjä tietoja verrattiin 

Joutsenmerkin kriteereihin, jotta saatiin vertailupohjaa sille kuinka hyvin 

ympäristöasiat ovat. 

Selkeitä parannuskohtia on seurantamittareiden, ja tunnuslukujen luominen. 

Monet Joutsenmerkin vaatimukset perustuvat seurantaan, jossa yritys itse seuraa 

esimerkiksi sähkön, veden ja kemikaalien kulutusta. Tärkeää on, että saataisiin 

aikaan toimivia seurantamittareita. Ne antavat Messilälle tietoja, joiden pohjalta 

toimintaa voidaan parantaa. Tällä hetkellä selkeitä seurantamittareita on vaikea 

kehittää, sillä esimerkiksi vedenkulutusta seurataan vain yhden vesimittarin 

avulla. Lisäksi kävijämääriä ei seurata tarkasti.  

Jätteiden osalta toiminta on jo hyvällä tasolla, sillä lajittelu on monipuolista ja 

jätteiden käsittelyä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa. 

Sähkönkulutuksen osalta ongelmallisimmaksi kohdaksi nousee laskettelukeskus. 

Laskettelukeskuksen toiminta on täysin riippuvainen sääolosuhteista, sillä 

vähälumisina talvina lumetusta tarvitaan runsaasti. Runsas lumettaminen aiheuttaa 

sähkönkulutukseen suuriakin muutoksia.  

Joutsenmerkin arvoihin vertailtaessa haastellisinta on saada näin monimuotoisesta 

yrityksestä tiedot pelkästään esimerkiksi majoituksen osalta. Tämän vuoksi 

laskukaavoihin liittyy epävarmuuksia, mutta ne on yritetty minimoida pitämällä 

muutokset realistisina. Messilällä on kuitenkin mahdollisuudet pyrkiä toimimaan, 

kuten Joutsenmerkin kriteereissä vaaditaan, sillä jotkin asiat ovat jo nyt hyvällä 

mallilla. Kehitettävää on kuitenkin paljon. 

Työn pohjalta voitaisiin selvittää kokonaisuudessaan Messilän mahdollisuudet 

tuulivoimalan rakentamiseksi alueelle. Lisäksi jatkoprojektina voitaisiin kehittää 

seurantamittarit ja niihin ohjeet.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Esimerkkejä haastattelu- ja sähköpostikysymyksistä 

Kysymyksiä: 

- Kuinka paljon ympäristöasioita on yrityksessä pohdittu? 
- Miten koette ympäristöasiat? 
- Paljonko yrityksessä kuluu sähköä ja vettä vuosittain? 
- Miten hyvin jätteiden lajittelu toimii, mitä jätejakeita lajitellaan ja kuinka 

eri jätejakeet jakautuvat? 
- Käytetäänkö yrityksessä vettä säästäviä vesikalusteita? 
- Voidaanko ravintoloiden ruuissa siirtyä käyttämään enemmän paikallista 

tuotantoa ja luomutuotteita? 
- Minkälaisia majoitusvaihtoehtoja on tarjolla? 
- Minkälaisia ovat huoneiden käyttöasteet? 
- Lumetuksen merkitys laskettelukeskuksen toiminnalle? 
- Kuinka ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttu? 
- Mitä palveluja tuotetaan itse ja mitä on ulkoistettu? 
- Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia yrityksellä on? 
- Miten työntekijät suhtautuvat ympäristöasioihin? 
- Käytetäänkö kertakäyttötuotteita kokous- ja ravintolatiloissa? 
- Millaisia toimenpiteitä on tehty ympäristöasioiden eteen jo nyt? 

 



        
LIITE 2. Kyselylomake 
 
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU  2013  
 
Tekniikan ja liiketalouden ala 
Ohjaavat opettajat:  
Anna Pajari, puh. 044-708 1109,  email: anna.pajari@lamk.fi 
Sakari Autio, puh. 044-708 0548, email: sakari.autio@lamk.fi 
 
KYSELY YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA  YRITYKSILLE 

 
 
Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöjohtamisen kurssityönä halutaan selvittää 
ympäristöjohtamisen käytäntöjä eri toimialoilta valituissa yrityksissä ja organisaatioissa.  
 
Selvityksessä toteutetaan helposti vastattava kysely helmi-maaliskuussa 2012 ja sitä täydentävä 
lyhyt haastattelu. Yritys saa tiiviin itseään koskevan palautteen huhtikuussa.  
 
Yritysten vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Selvityksen tekevät ammattikorkeakoulun 
ympäristötekniikan opiskelijat. Toivomme, että yrityksenne suhtautuu myönteisesti 
aloitteeseemme, jonka tarkoitus on oppia uutta ympäristöjohtamisesta ja sen käytännöistä 
yritysten ja organisaatioiden toiminnassa.  
 
 
     
YRITYKSENNE / ORGANISAATIONNE  PERUSTIEDOT 

Yrityksenne nimi ja toimiala: 

 

Vastaajan nimi ja tehtävä yrityksessä: 

 

Puh.nro: 

 

Email: 

 

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN 
TALOUS / KILPAILU / SIDOSRYHMÄT 
 
Rastita parhaiten kuvaava vaihtoehto, tarvittaessa anna 
lisäkommentteja. 

 
erittäin 
tärkeä/ 
tärkeitä 

  

 
tärkeä 

 
ei kovin 
tärkeä 

 
ei 

 lainkaan 
tärkeä 

 
en osaa 
sanoa / 

epäselvä 

 
Ympäristöasioiden merkitys yrityksenne strategiassa ja 
toiminnan kehittämisessä on… 
Lisäkommentit: 

 

    

 

Ympäristöasioiden merkitys taloudellisesti on 
yrityksellenne… 
Lisäkommentit: 

 

    

 

Ympäristöasioiden merkitys on yrityksenne 
kilpailukyvyn kannalta… 
Lisäkommentit: 

 

    

 



 
 

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN 
TALOUS / KILPAILU / SIDOSRYHMÄT 
 
Rastita parhaiten kuvaava vaihtoehto, tarvittaessa anna 
lisäkommentteja. 

 
erittäin 
tärkeä/ 
tärkeitä 

  

 
tärkeä 

 
ei kovin 
tärkeä 

 
ei 

 lainkaan 
tärkeä 

 
en osaa 
sanoa / 

epäselvä 

Yrityksenne asiakkaille ympäristöasiat ovat … 
Lisäkommentit: 

 
    

 

Yrityksenne muille keskeisille sidosryhmille (naapurit, 
järjestöt, viranomaiset yms.) ympäristöasiat ovat… 
Lisäkommentit: 
 

    

 

Ympäristönäkökulma on yrityksenne viestinnässä… 
Lisäkommentit: 
 

    
 

Toimialallanne yleisesti ympäristöasioiden koetaan 
olevan… 
Lisäkommentit: 
 

    

 

Nk. sosiaalisen vastuun kysymykset ovat alallanne… 
Lisäkommentit: 
 

    
 

Muita kommentteja: 

 

 

 

 

 



 

 
  

YMPÄRISTÖJOHTAMISEN  KÄYTÄNNÖN  TOIMINTOJA YRITYKSE SSÄNNE? 
 
Merkitse mitkä alla olevista ympäristöjohtamisen kä ytännöistä ovat yrityksessänne: 

• käytössä = K  
• suunnittelussa = S  
• harkittavana = H  
• tai jätä ruutu tyhjäksi   

 

Ympäristöjohtamisen käytäntöjä 

Merkitse 
K / S / H 
tai tyhjä 
 

 
Ympäristöjohtamisen käytäntöjä 

Merkitse 
K / S / H  
tai tyhjä 
 

1. Henkilöstön ympäristökoulutus   

 
 

 
2. Jätteiden lajittelu ja/tai 

vähentäminen 
 

3. Materiaalitehokkuuden 
kehittäminen 

 4. Energiatehokkuuden 
kehittäminen, energian 
säästötoimenpiteet 

 

5. Uusiutuvan energian käyttö  

 
 6. Hiilijalanjälkitarkastelut,  

(omat tuotteet tai palvelut)  

7. Ympäristöriskien selvitys tai  
hallintatoimet, pilaantuneiden 
maiden puhdistus tms. 

 
8. Konsernin tasolta asetetut 

ympäristövelvoitteet  

9. Nimetty ympäristövastaava, 
ympäristöjohtaja tms. 

 
10. Ympäristövastuita on määritelty 

kautta organisaation  

11. Ympäristöjärjestelmä 

 
12. Ympäristösertifikaatti (ISO 

14001 tai EMAS)  

13. Alihankkijoita koskevat 
ympäristövaatimukset 

 14. asiakkaiden ympäristökoulutus, 
tai ohjaaminen 
ympäristöasioissa 

 

15. Ympäristönäkökulman 
liittäminen markkinointiin tai 
muuhun viestintään 

 
16. Ympäristö- tai 

yhteiskuntavastuuraportti  

17. Ympäristönsuojelulain mukainen 
ympäristölupa 

 
 

18. Muita ympäristölainsäädännöstä 
johtuvia toimenpiteitä, selvityksiä 
tms. 

 

 

19. Oman tuotteen tai palvelun 
kehittäminen 
ympäristönäkökulmasta 

  
20. Oman tuotteen tai palvelun 

ympäristömerkintä (Joutsen tai 
EU-kukka merkki, luomu tms. 
merkki) 

 

 

21. Oman tuotteen tai palvelun 
elinkaaritarkastelu 

 
 

22. Oman tuotteen raaka-aineiden  
ympäristösertifikaatit (esim. 
sertifioitu puu) 

 



 

Ympäristöjohtamisen käytäntöjä 

Merkitse 
K / S / H 
tai tyhjä 
 

 
Ympäristöjohtamisen käytäntöjä 

Merkitse 
K / S / H  
tai tyhjä 
 

23. Vihreät hankinnat 
(ympäristömyötäisten raaka-
aineiden / tuotteiden / 
palveluiden hankinta) 

 
 24. Ympäristökustannusten laskenta  

  

25. Ympäristöalan tuotteet / palvelut 
(myynti) 

 
 26. Ympäristöalan tuotteet / palvelut 

(osto)  

27. Ympäristöyhteistyö 
sidosryhmien/järjestöjen kanssa 

 
28. Erityiset tuet paikallisille 

ympäristöhankkeille ja -aloitteille  

29. Yhteistyö ympäristöasioissa 
yliopiston tai 
ammattikorkeakoulun kanssa 

 
 

30. EU:n (tai muihin KV)  
ympäristöhankkeisiin 
osallistuminen 

 

31. Tuki sosiaalisen kestävyyden 
hankkeille… 

 

32. Muita käytäntöjä  

Lisäkommentteja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiitos vastauksista. Pyydämme palauttamaan vastauksenne sähköisesti tai paperikopiona. Kyselyä 
täydentävä haastattelu toteutetaan maaliskuussa ja saatte palautteemme kehitysehdotuksineen 
huhtikuussa.  

 

 










































































































