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ympäristötavoitteita ja voisiko kevennetty ympäristöjärjestelmä madaltaa yrityksen 

kynnystä ottaa ympäristöasioita kattavasti huomioon? 

 

Opinnäytetyön tuloksena on EKOkompassi-järjestelmään perustuva pk-yritykselle 

tarkoitettu kevennetty ympäristöjärjestelmä, joka on yksi mahdollisuus kaupungin ja 

yritysmaailman väliselle yhteistyölle. Työn tulosten ja varsinkin yhteistyökumppanien 

perusteella pääteltiin, että halua ympäristöasioiden kehittämiselle löytyy pk-yrittäjien 
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world.  
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1 JOHDANTO 

Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013 sekä Turun Kestävän 

kehityksen ohjelma – Agenda 21 kertovat Turun ympäristösuojeluun liittyvistä tavoitteista. 

Myös yritysten parissa ympäristöasioita kehitetään – vaihtelevin perusteluin. 

Ympäristöasiat kuuluvat nykyaikaisen yrityksen toimintakenttään, mutta se, mitä turkulaiset 

yritykset esittelevät nettisivuillaan, kertoo työkenttää ympäristötyölle löytyvän. 

Ympäristösertifiointeja on yllättävän vähän kaikkiin tarkastelun kohteina oleviin yrityksiin ja 

parhaassa tapauksessa nettisivuilla mainostetaan jopa ympäristönsuojelun minimitasona 

oltavaa ympäristölainsäädännön noudattamista. Turun yritysten ympäristönsuojelun 

nykyistä tasoa tarkastellaan valmistuksessa ja tuotannossa toimivien yritysten kautta 

luvussa 2 Katsaus Turun yritysmaailmaan.  

Luku 3 ISO 14011 Ympäristöjärjestelmä selvittää ISO 14001- standardin etuja. ISO 14001 

on kattava työkalu yrityksen ympäristönsuojelun kehittämiseksi, mutta pk-yrityksen 

kannalta se ei ehkä ole kaikkein joustavin ratkaisu. Standardin mainitsemat ympäristötyön 

tarjoamat edut soveltuvat kuitenkin myös kevennettyyn ympäristöjärjestelmään. 

Jo olemassa olevia ympäristötyön hankkeita ovat esimerkiksi Uudestakaupungista 

muuallekin Suomeen levinnyt HINKU-foorumi sekä pääkaupunkiseudun EKOkompassi. 

HINKU-foorumi ja EKOkompassi ovat hyviä esimerkkejä voimassa olevasta yritysten 

ympäristötyöstä Varsinais-Suomen ulkopuolella. Kummankin kohdalla yritysten 

osallistumisen perusteina on esitelty yritysmaailmassa painavia ja rahanarvoisia etuja. Osa 

näistä on ISO 14001-standardin etujen tavoin johdettavissa suoraan kevennettyyn 

ympäristöjärjestelmään ja osa mahdolliseen yhteistyöverkoston luomiseen. eGreenNet ja 

Valonian yrityspalvelut esitellään puolestaan varsinaissuomalaisina jo olemassa olevina 

ympäristöyhteistyön muotoina. Nykyisiä ympäristöyhteistöitä esitellään luvussa 4 

Olemassa olevia yhteistöitä.  

Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä voisi tuoda etuja kummallekin: kaupunki saavuttaisi 

asettamansa tavoitteet helpommin ja yritykset hyötyisivät ympäristöasioidensa 

kehittämisen tarjoamista eduista. Perusteluja kaupungin ja yritysten väliselle yhteistyölle 

haetaan kaupungin ympäristötavoitteille luvussa 5 Turun kaupungin ympäristöohjelmia. 

Kaupungilla on useita ympäristöohjelmia, jotka sisältävät yrityksien ja ISO 14001-

standardin kanssa yhteneviä tavoitteita. Pk-yrityksille suunnattu kevennetty 

ympäristöjärjestelmä voisi käsittää huomattavan määrän näitä tavoitteita.  
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Opinnäytetyö pyrkii kartoittamaan mahdollisuuksia ympäristöjärjestelmään perustuvaan 

yhteistyöhön myös Turun seudulla. Tavoitteena on luoda yksinkertainen 

ympäristöjärjestelmä, jonka pk-yritykset voivat lanseerata ja jonka tulokset parhaassa 

tapauksessa voitaisiin integroida Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin. Pk-

yritykset ovat ensisijainen tarkastelun kohde, sillä oletuksena on, että suuremmilta 

yrityksiltä löytyy lähtökohtaisesti enemmän tietotaitoa ja resursseja laajempaan ja 

virallisempaan ympäristöjärjestelmään. Kevennetty ympäristöjärjestelmä tarjoaa 

helpomman ja kevyemmän tavan tehostaa yrityksen prosesseja, vaikuttaa 

ympäristöasioihin ja – kaupungin näkökulmasta ehkä tärkeimpänä – luoda mahdollisuuksia 

uusille liiketoimintamahdollisuuksille Turun seudulla. Esimerkiksi juuri HINKU-foorumin 

yhteistyökumppaneina on runsaasti kuntia, jotka ovat yritysten lailla sitoutuneet 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Työn pääpaino on luvussa 6 Kevennetty ympäristöjärjestelmä pk-yritykselle esitellyssä 

ympäristöjärjestelmässä, joka on yksi mahdollisuus kaupungin ja yritysten väliselle 

ympäristöyhteistyölle. Kevennetty ympäristöjärjestelmä sisältää dokumentteja yrityksen 

ympäristönsuojelun kehittämiseksi ja ympäristöasioiden hallitsemiseksi.  Osaan näistä 

dokumenteista ovat Turun kaupungin ympäristötavoitteet selkeästi johdettavissa.  

Luodun ympäristöjärjestelmän tavoitteena on ympäristötyön ohella olla yritykselle myös 

liiketaloudellisesti perusteltava. Lainsäädännön kartoitus ja seuranta, prosessien 

seuraaminen sekä tuotannon resurssien tehostaminen ja jätteeksi luokiteltavien 

lopputuotteiden ja ongelmajätteiden vähentäminen voivat parhaassa tapauksessa tuottaa 

rahallisia säästöjä tai vähintään ennaltaehkäistä mahdollisista poikkeustilanteista syntyviä 

kustannuksia: ennaltaehkäisemin on vahinkojen korjaamista edullisempaa. 

Mielenkiintoista on, että työn alkaessa osoittautui yhteiskumppaneiden etsiminen 

helpommaksi nimenomaan yritysmaailmasta kuin kaupungin taholta. Pk-yritykselle 

tarkoitetulle ympäristöjärjestelmälle oli yllättävän helppo löytää kohdeyritys. Kaupungin 

osalta puolestaan resurssien vähyys ja se, että työssä kaupungilta tiedusteltuja asioita on 

samanaikaisesti selvitetty myös virallisen projektin nimikkeen alla toimivan eGreenNetin 

puolelta, on saattanut vähentää kiinnostusta työhön.  

Tarvetta pk-yritysten ympäristöpalveluille on esimerkiksi Jenni Suominen tutkinut 

opinnäytetyössään Ympäristöpalveluiden merkitys ja tarve Varsinais-Suomen alueen pk-

yrityksissä. Työn johtopäätöksinä on mainittu, että ”osa yrittäjistä olisi erittäin kiinnostuneita 

toimimaan ympäristöystävällisten toimintamallien mukaan, mutta palveluiden vaikea 
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saavutettavuus, yhtenäisten toimintamallien puuttuminen ja ekologisempiin valintoihin 

sisältyvät korkeammat kustannukset ovat monelle liian suuria haasteita voitettavaksi.” 

(Suominen 2010, s. 40–41.) 

Opinnäytetyö tarjoaakin ratkaisua erityisesti yhtenäisten toimintamallien puuttumiseen. 

Yhteistyö voi sisältää onnistuessaan etuja kummallekin osapuolelle ja näitä etuja 

selvitelläänkin Turun kaupungin ympäristöohjelmien, ISO 14001-standardin ja jo olemassa 

olevien yhteistöiden kautta.  



8 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jani I. Aarnio  

2 KATSAUS TURUN YRITYSMAAILMAAN 

Kuvasta 1. näkyy Turussa työpaikkojen ja tuotannon sijoittumisen Turun yleiskaavan 

mukaan erityisesti alueille Vaiste, Urusvuori, Saramäki, Metsämäki, Runosmäki, 

Pläkkikaupunki, Artukainen, Ankkurikylä, Iso-Heikkilä, Lauste (Turun opaskartta). Nämä on 

merkitty yleiskaavaan harmaalla ja tunnuksella T, TT, TY, TV ja T/kem (Ympäristöministeriö 

2000, s. 30).  

Kuva 1 Turun kaupunki (Turun karttapalvelu). 

Kauppalehden rekisterin mukaan Turussa valmistukseen ja tuotantoon keskittyviä yrityksiä 

löytyi lähemmäs viisisataa (Kauppalehti 2014). Tuotannossa ja valmistuksessa toimivat 

yritykset erottuivat tarkastelun kohteeksi niiden oletetun energia- ja resurssi-
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intensiivisyyden vuoksi. Oletuksena on, että näiden yritysten saaminen mukaan 

ympäristöyhteistyöhön voisi tuottaa huomattavia tuloksia esimerkiksi energiankulutuksen 

ja kaatopaikalle loppusijoitettavan materiaalin vähentymisellä, joskin minkä tahansa 

yrityksen mukaan saaminen yhteistyöhön - toimialaan katsomatta - on aina tavoitteellista.  

Tuotantoon ja valmistukseen keskittyneistä turkulaisista osa osoittautui kuitenkin joko 

toimintansa lopettaneiksi ja sitten yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi ja toiminimiksi, joilla ei 

välttämättä ole resursseja tai kiinnostusta ympäristöasioihin siinä merkityksessä kuin 

isommilla yrityksillä. Yllättävää oli, miten pienellä osasta yrityksistä oli omia kotisivuja. Jopa 

keskisuurilta yrityksiltä saattoi puuttua sivut, kun taas yhden ihmisen työllistävällä 

toiminimellä saattoi olla tarkoin suunnitellut ja informatiiviset sivut. Yritysten kotisivujen 

puuttuminen vaikeutti yrityksen koon arvioimista, joten osa yrityksistä oli hylättävä sen 

perusteella, ettei niistä löytynyt tarvittavaa informaatiota.  

Lopulta jäljelle jäi 311 turkulaista tuotantoon ja valmistukseen keskittynyttä pk-yritystä, 

joista – niistä, joilla oli nettisivut - vain 22 mainitsi omaamistaan sertifikaateista. Selvästi 

yleisin sertifikaatti oli laatusertifikaatti ISO 9001, jota löytyi vuosien 2003, 2008 tai 2009 

versioina.  

Seuraavassa on taulukoitu yritysten sivuillaan mainitsemat sertifikaatit: 

ISO 14001:2008     9 

ISO 9001:2003, 2008,2009  18 

13485:2003     5 

SFN-EN 3834-2     2 

CFCS 2002:2011     1 

ISO 2001:2008      1 

 

Huomattavaa oli, että ympäristösertifikaatti ISO 14001 esiintyi vain harvoin yksin. 

Useimmiten se esiintyi juuri laatusertifikaatti ISO 9001:n ohella. ISO 9001 on 

laadunhallintajärjestelmä, jolloin yrityksen hallinnan ja tehokkuuden kehittämisen kannalta 

resurssien keskittäminen juuri laatujärjestelmään lieneekin perusteltua. Kuitenkin myös 

ympäristöasioiden ISO 14001-standardin mukainen parantaminen lisää tietoa yrityksen 

järjestelmistä sekä tuo useita – myös organisaation hallinnan kannalta – olennaisia 

hyötyjä. Näitä hyötyjä käsitellään myöhemmin luvussa 4. 
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Erään arvion mukaan koko Varsinais-Suomen alueella ISO 14001-standardin mukaisia 

ympäristöjärjestelmiä olisi noin 40. Luku saattaa olla hivenen suurempi, sillä luvussa ovat 

mukana vain LRQA Ltd:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n alueella myöntävät sertifikaatit 

(Mäkelä, Sari). Arvio kertoo silti sen, että vaikka kaupungin sisällä toimivista yrityksistä 

ympäristöjärjestelmiä lanseeranneiden yritysten osuus on vähäinen, koko alueen 

mittakaavassa osuus on miltei neljäsosa.  

ISO- standardien mukaisten sertifiointien ohella tarkasteltavista yrityksistä yksi yritys 

mainitsi omaavansa pakkausalan ympäristörekisterin PYR- todistuksen. Lisäksi mainittiin 

laadunvalvonta-, valmisbetonin- ja betonielementtien tuotesertifikaatti, kahdesti PEFC, 

Golden M, TÜV sekä FSC. Palkinnoista mainittiin Agenda 21:n ympäristöpalkinto vuosilta 

1998 ja 2005. Eräs yritys ilmoitti kuuluvansa European Solar Shading Organization – sekä 

energiatehokas koti -järjestöihin. Lisäksi kahden yrityksen sivuilta löytyi ympäristöseloste. 

Ruoka-aineita valmistanut yritys ilmoitti pyrkivänsä käyttämään lähiraaka-aineita. Jätteen 

vähentäminen, korjattavuus ja varaosien saatavuus, lähialueen toimittajat, jätteen 

minimointi, lajittelu ja ympäristöystävälliset raaka-aineet mainittiin erään lastentarvikkeita 

valmistavan yrityksen kohdalla.  

Eräs yritys ilmoitti omaavansa Sanyon ja Panasonicin sertifikaatit sekä täyttävänsä ”EY-

asetuksen 842/2006, ympäristösuojelulain 86/2000” ja sen muutoksen 681/2008. 

Lakimääräisten vaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan pitäisi olla mainitseminen arvoinen 

suoritus vaan yrityksen ympäristöasioiden tason vähimmäisvaatimus. On huomattava, että 

yrityksen ympäristötietoisuus voi ilmetä ja olla huomattavaa ilmankin virallisia sertifiointeja. 

Kahden yrityksen kohdalla mainittu yrityksen oma ympäristöselostus kertoo vähintään, että 

ympäristöasioita on yrityksessä mietitty – joskin alaan liittyvä tietotaito saattaa olla 

puutteellista. Sertifioinnin etuna onkin ulkopuolisen auditoijan tarjoama alaan liittyvä 

kattava tieto.  Myös erilaiset ympäristömerkit, kuten esimerkiksi Joutsenmerkki, voivat 

kertoa - tuotekohtaisesti - yrityksen ympäristönsuojelun tasosta.  

Turussa ydinosaamisaloiksi on mainittu Bio- ja ICT- alat, meriteollisuus ja merenkulku sekä 

kauppa ja palvelut. Turusta löytyykin näiltä aloilta kattavia alihankintaverkostoja ja pääosa 

yrityksistä onkin nimenomaan pk-yrityksiä. Kaikkiaan meriteollisuuden ja merenkulun alalla 

on mainittu Turun seudulla toimivan noin 400 yritystä. ICT:n alalla toimii Turun seudulla 

noin 1200 yritystä. (Suomen ympäristökeskus 2014.)  

Erityisesti energia- ja materiaali -intensiivisen telakkateollisuuden kohdalla 

ympäristöjärjestelmät voisivat tuoda huomattavia ympäristö- ja ilmastohyötyjä.
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3 ISO 14001 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 

 

Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n mukaan ”ympäristöjärjestelmä on systemaattinen 

tapa parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristösuojelutoimien tuloksellisuutta. ISO 

14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä 

parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää 

hoitoa” (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2014). Periaatteessa ympäristöjärjestelmä 

voidaan tuottaa minkälaisessa organisaatiossa hyvänsä; ISO 14001:n hyödyt ovat sen 

joustavuudessa, sillä se on mahdollinen organisaatiolle tyypistä, koosta ja 

toimintasektorista riippumatta (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2014). Käytännössä 

kuitenkin ennakkoluulot ISO 14001:n massiivisuutta kohtaan estänevät sen leviämistä pk-

yritysten keskuuteen laajassa mittakaavassa. 

Ympäristöhallintajärjestelmän ydintarkoitus on selvittää organisaation toimintojen tai sen 

käyttämien ja valmistamien tuotteiden ympäristövaikutukset sekä ”millaisia ne ovat 

mahdollisessa poikkeustilanteessa (Pesonen, ym. 2001, s. 9). Se ei kuitenkaan ole 

pakollinen ”indikaattori” yrityksen ympäristötietoisesta toiminnasta, mutta toimiva työkalu 

asioiden tulokselliseen kehittämiseen. 

Suomen standardoimisliiton SFS ry:n mukaan ISO 14001-järjestelmässä organisaatio: 

 Sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen 

 Tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset 

 Selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä 

 Asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista  

 Varaa resurssit 

 Ylläpitää henkilöstön osaamista 

 Ohjaa prosesseja ja toimintoja 

 Varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin 

 Tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia 

 Ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen 

 Ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä 

 Arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa 
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Kun vertaillaan Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman sekä kestävän kehityksen 

ohjelman tavoitteita sekä ISO 14001 -prosessia, selvä yhdennäköisyys on olemassa 

tavoitteiden välillä.  

Standardisointiliitto SFS ry on luetellut hyötyjä, joita ympäristöjärjestelmä tuo yritykselle. 

Toki ympäristöjärjestelmän omaksuminen, seuraaminen ja auditointi sitoo yrityksen 

resursseja, mutta toisaalta ympäristöjärjestelmä: 

 

 Yhdistää ympäristöasiat entistä paremmin osaksi johtamista ja toiminnan 

suunnittelua 

 Lisää kustannustehokkuutta tehostamalla esim. raaka-aineiden ja energian 

käyttöä sekä vähentämällä jätemääriä 

 Edistää henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista 

 Varmistaa ympäristölainsäädännön vaatimusten ja auttaa muutosten 

ennakoinnissa 

 Varmistaa ympäristövaikutusten huomioon ottamista tuote- ja palveluketjujen eri 

vaiheissa 

 Parantaa ympäristöriskien hallintaa ja turvaa toiminnan jatkuvuutta 

 Osoittaa sidosryhmille – asiakkaille, yhteistyökumppaneille, yhteisöille, 

viranomaisille, rahoittajille jne. - vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa 

 Tukee organisaation ympäristöviestintää, yrityskuvan rakentamista sekä 

markkinointia 

 Tarjoaa mahdollisuuden osoittaa vaatimustenmukaisuus auditoinnilla tai 

riippumattoman osapuolen suorittamalla sertifioinnilla 

 

Näin ollen sen lisäksi, että ympäristöjärjestelmän rakentaminen tuottaa suoria 

toimenpiteitä organisaation ympäristönsuojelun tason parantamiseen, myös selviä 

liiketaloudellisia hyötyjä on saavutettavissa. Varautumalla poikkeustilanteisiin, ottamalla 

huomioon lainsäädännön sekä rajoittamalla vaikutuksiaan ympäristöön yritys pystyy 

ennaltaehkäisemään mahdollisista poikkeustilanteista johtuvia ongelmia. Ennaltaehkäisy 

on halvempaa sekä lyhytjänteisesti taloudellisesti että pitkäjänteisesti kolhiintuneen 
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imagon ja asiakastyytyväisyyden kannalta tarkasteluna. Tämän lisäksi taloudellista hyötyä 

voidaan saavuttaa myös kustannussäästöinä materiaalitehokkuuden ja energian 

kulutuksessa, alentuneissa jätemaksuissa sekä kilpailutilanteissa ns. ”vihreän imagon” 

avulla. (Pesonen, ym. 2001, s. 10.) 

Näkyvä ympäristötyö luo positiivista julkisuuskuvaa, mikä parhaassa tapauksessa voi 

merkitä uusia asiakkaita sekä parantaa yrityksen kilpailukykyä. Organisaatiotasolla 

ympäristöjärjestelmä lisää omien ”toimintatapojen tuntemusta ja auttaa tunnistamaan 

puutteita ja vahvuuksia omissa toimintaprosesseissa” (Pesonen ym. 2001, s. 10). Lienee 

perusteltua väittää, että parempi selvyys yrityksen rakenteesta, toiminnoista ja resursseista 

tuo etua yrityksen johdolle. 

ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmä toteutumiseen BM Trada on maininnut seuraavan 

prosessin: 

 

1. Ympäristöpolitiikan laadinta  

2. Ympäristönäkökulmien tunnistaminen ja ympäristövaikutusten arviointi 

3. Suunnitelma ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi 

4. Toimenpiteet ympäristöriskien hallitsemiseksi ja lieventämiseksi 

5. Ympäristöjärjestelmä tehokkuuden arviointi ja sen parantaminen 

6. Ympäristöjärjestelmän johdon katselmus 

 

Ympäristönhallintajärjestelmää rakentavalla yrityksellä tavoitteena on suunnitella 

toimintatavat järjestelmällisesti niin, että niiden vaikutukset ympäristölle ovat 

mahdollisimman vähäiset. Koska kaikkea toimintoihin ja tuotteisiin liittyviä 

ympäristöhaittojen kohdentamiseen ei voida kerralla kohdentaa kaikkea organisaation 

resursseja, ympäristöpäämärät määritelläänkin merkittävämpien ympäristövaikutusten 

mukaisesti. Näin ollen niihin toimintoihin, joista aiheutuu huomattavampia 

ympäristöhaittoja tai joihin kohdistuu lakisääteisiä vaatimuksia, keskitytään ensin. Myös ne 

toiminnot, joista voidaan esimerkiksi vähentyneenä energian tai raaka-aineiden 

kulutuksena saada suoraa liiketaloudellista hyötyä on suositeltavaa saattaa 

ympäristöjärjestelmän piiriin. (Pesonen ym. 2001, s. 9.) 

Ympäristönsuojelun tason määrittää kuitenkin yritys itse. Ympäristöjärjestelmä tarjoaakin 

menetelmän ympäristönsuojelun järjestelmälliseen parantamiseen, jolloin lähtökohdan ei 
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tarvitse merkitä välttämättä vielä erinomaista ympäristönsuojelun tasoa (Pesonen, ym. 

2001, s. 9). ISO 1400 – standardi sisältää kuitenkin vaatimuksen jatkuvasta 

ympäristönsuojelun tason parantamisesta sekä lainsäädännön ja yritystä muuten 

koskevien määräystä kohtaamista. Prosessin tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä 

asettaa aikataulut ja vastuuhenkilöt. Kokonaisvaltaiseen järjestelmään kuuluu johdon 

lisäksi muun työntekijöiden sitouttaminen ja koulutus. (Pesonen, ym. 2001, s. 9) 

Turun kestävän kehityksen ohjelmassa mainitaan kestävän kehityksen toteutumisen 

edellyttävän pitkäaikaista sitoutumista. Samoin vaikutuksen tarkoitus on ulottua kaupungin 

hallinnon tasolta lopulta myös kaikkien turkulaisten elinympäristöön (Turun kaupunki 2007, 

s. 4). Yhteistyössä Turun Yrittäjien kanssa mielenkiintoa ympäristöyhteistyöhön on löytynyt 

yllättävän paljon. Vastauksena mahdolliseen yhteistyöhön on ollut, että virallinen ISO -

organisaation mukainen sertifikaatti on pienelle yritykselle liian raskas.  
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4 OLEMASSA OLEVIA YHTEISTYÖMUOTOJA 

Suomessa on muutamia mielenkiintoisia ympäristöyhteistyömuotoja kuntatason ja 

yritysmaailman välillä. Näistä huomattavampia ja näkyvämpiä ovat HINKU-foorumi sekä 

pääkaupunkiseudun EKOkompassi. Varsinais-Suomessa puolestaan toimivat eGreenNet-

ympäristöosaamisverkosto sekä Valonian yrityspalvelut. 

3.1 HINKU-foorumi 

HINKU- foorumi sai alkunsa Uudenkaupungin Kohti hiilineutraalia kuntaa hankkeesta. 

Alkuperäinen tavoite ”ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi” on laajentunut 

kattavaksi yhteistyöksi, jonka yhteistyöverkosto on laajentunut valtakunnanlaajuiseksi. 

Tällä hetkellä mukana on 15 kuntaa ja alkuperäinen alue on laajentunut idässä 

Parikkalaan ja Rautajärvelle ja pohjoisessa Iin kuntaan asti. Eteläisempiä kuntia ovat 

Raasepori ja Hanko. Hankkeen käynnistyessä vuonna 2008 osakkaina oli viisi kuntaa. 

Kunnat ovat toiminnassaan sitoutuneet tavoittamaan vuoteen 2030 mennessä 80 

prosentin päästövähennyksiä. Vertailutasona pidetään vuoden 2007 tasoa. (HINKU-

foorumi 2014.) 

HINKU-foorumi on käytännössä yhteen tavoitteeseen (kasvihuonekaasujen vähentäminen) 

keskittynyt yhteistyöverkosto. Se ei ole kattava yritysten ympäristöasioiden kehittäjä, kuten 

seuraavaksi mainittava EKOkompassi, mutta mainio esimerkki yhteistyöstä, jossa 

osapuolet saavat merkittäviä etuja ympäristötavoitteiseen sitoutuessaan. HINKU-foorumi 

on kaikenkokoisille yrityksille suunnattua yhteistyötä. 

Nykyinen HINKU-foorumi on ”keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän 

edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin 

sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä 

energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.” Foorumi sisältää tietoa toimivista käytännöistä 

ilmastonmuutoksen hillinnäksi, tukee kuntien ilmastotyötä ja hyödyttää elinkeinoelämää. 

Hanke on ollut suurena vaikuttimena Uudenkaupungin elinkeinoelämän kehittäjänä. 

Positiivista on myös, että moni tunnettu yritys on sitoutunut hankkeeseen: yhteistyössä on 

kuntien lisäksi myös huomattavia energia- ja ilmastoalan yrityksiä. Mukana hankkeessa on 

40 yritystä, muun muassa Lassila & Tikanoja, St1, Biovakka ja Kemira (HINKU- foorumi 

2014).  
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Mukana on myös Kuntaliitto, Motiva, Tekes, Sitra sekä Ympäristöministeriö, joten 

hankkeen yhteystyöverkosto on merkittävä.  

Etuna HINKU -yhteistyöhön liittyneelle yritykselle on ilmainen mainostila sekä 

ilmastovähennyksillä saavutettu ”vihreä” maine. HINKU -foorumi myös julkaisee 

kuukauden HINKU -teon, joka voi olla yksittäisen kuntalaisen, yrityksen tai kunnan 

ympäristötyön. 

HINKU -foorumi tarjoaa monia etuja:  

 Verkostoitumismahdollisuuksia 

 Tiedonvaihtoa 

 Tukea erillishankkeiden valmisteluun 

 Päästölaskentapalveluita ja -työkaluja 

 Viestintäyhteistyötä 

 ·Näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille 

 

Edellä mainitut HINKU -foorumin tarjoamat edut ovat huomattavia varsinkin kun ne 

suhteutetaan foorumin hintoihin. Halvimmillaan HINKU -foorumin vuosimaksu maksaa 250 

€ alle 500 000 €:n liikevaihdolla ja kalleimmillaan 1700 € 30 miljoonan €:n liikevaihdolla 

(HINKU-foorumi 2014). 

Vertailuna mainittakoon, että seuraavaksi esiteltävän EKOkompassin hinnat alkavat 1200 

€:sta. HINKU -foorumin tavoitteet keskittyvät kuitenkin lähinnä kasvihuonekaasujen 

vähentämiseen toisin kuin seuraavaksi mainittavassa EKOkompassi -hankkeessa. HINKU 

-foorumin etuna on kuitenkin päästöjen seuraamisen yksinkertaisuus: yrityksille suunnatut 

laskentataulukot on suunniteltu niin, että niiden täyttäminen onnistuu ilman ulkopuolista – 

usein kallista – tahoa. (Suomen ympäristökeskus 2013.)  

3.2 EKOkompassi 

HINKU-foorumin ohella myös pääkaupunkiseudun EKOkompassi-hanke on tuloksellinen 

hanke. Tällä hetkellä EKOkompassi toimii viiden kunnan, Espoon, Helsingin, Vantaan, 

Kauniaisten ja Hyvinkään alueella. Hankkeen tavoite on ”vaikuttaa ympäristön tilaan 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jani I. Aarnio  

positiivisesti sekä taata asiakkaille kestäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä 

palveluja.” (EKOkompassi 2011.) 

EKOkompassi on hanke, jonka tähtää nimenomaan pk-yritysten ympäristösuojelun 

kehittämiseen kevennetyn ympäristöjärjestelmän kautta.  Sen tarkastelualueena ei ole vain 

toiminnasta aiheutuvat kasvihuonepäästöt vaan kehittämisalueisiin kuuluvat käytännössä 

yrityksen kaikki ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot. 

Verrattuna HINKU-foorumiin, EKOkompassi ei ole vielä näyttänyt laajentuneen 

alkuperäisen alueensa ulkopuolelle. Sen yritysyhteistyökumppanit ovat myös 

alakohtaisesti suppeammat ja keskittyneet pääosin ohjelmapalveluiden, kuljetusalan, 

hotelli- ja ravintola-alan sekä painoalan tekijöihin. Tällä hetkellä auditoituja yrityksiä on 

hieman yli 20, joiden lisäksi mukana on hieman yli 10 muiden sektorien toimijaa, kuten 

Suomen kansallisooppera, MetropoliLab sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulu. Tällä 

hetkellä 13 uutta toimijaa on rakentamista pk-yrityksille suunnattua kevennettyä 

EKOkompassi -ympäristöjärjestelmää. (EKOkompassi 2011.)  

Hyötyjä EKOkompassin lanseeraamiseksi on mainittu olevan suoraan liiketaloudellisia: 

säästöjen ja pienempien päästöjen saavuttaminen saavutetaan yleisen 

ympäristötietoisuuden lisääntymisen, liiketoiminnan tehostumisen sekä kilpailutuksen edun 

kautta. HINKU-foorumin suurimpina etuina oli puolestaan mainittu lähinnä 

verkostoitumisen ja yhteistyön tarjoamat edut. EKOkompassi-prosessiin sisältyy kattava, 

vapaasti verkosta ladattava työkalusarja, joka sisältää lomakkeita muun muassa 

projektisuunnitelmaa, ympäristöohjelmaa, lakilistaa, kemikaaliluetteloa ja 

alihankkijakyselyä varten. Ekompassin auditoiminen on hieman kalliimpaa kuin HINKU-

foorumin, mutta toisaalta sisältää huomattavasti kattavampaa materiaalia. Halvimmillaan 

EKOkompassin voi alle 50 henkilöstöä työllistävä yritys saada 1200 € sekä 350 € 

vuosimaksulla. Hintaan kuuluu ulkopuolinen auditointi, apua järjestelmän rakentamiseen 

sekä yrityksen avainhenkilöstön koulutuksen. (EKOkompassi 2011.) 

Edellä mainitut yhteistyöverkostot ovat hyvä esimerkki ympäristöasioiden 

huomioonottamisesta ilman kallista sertifiointia. Vertaillessa ISO 14001- järjestelmään 

esimerkiksi HINKU-foorumi mainitsi uusina etuina myös viestintäyhteistyön sekä 

verkostoitumismahdollisuudet. 
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3.3 eGreenNet-ympäristöosaamisverkosto ja Valonian Yrityspalvelut 

Sekä Turun Ammattikorkeakoulun koordinoima eGreenNet-ympäristöosaamisverkosto että 

Valonian (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) 

Yrityspalvelut ovat varsinaissuomalaisia kestävän kehityksen ja ympäristöliiketoiminnan 

osaamista yritysmaailmaan siirtäviä projekteja.  

eGreenNet on vuonna 2010 alkunsa saanut koko Varsinais-Suomen kattava 

ympäristöosaamisen verkosto pk-yrityksille. ”Projektin tavoitteisiin kuuluu 

”ympäristöosaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan merkittävä lisääminen Varsinais-

Suomessa; vahva, toimiva ja selkeä verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä 

työkaluja ja neuvontaa kaikille Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille.” 

Etuina eGreenNet tarjoaa muun muassa eri alojen toimijoiden verkoston sekä 

mahdollisuuden kehittää ja laajentaa yrityksen ympäristöliiketoimintaa eGreenNet-

liiketoiminnan kehittämissuunnitelma-konseptin kautta (eGreenNet 2014a). Projekti tarjoaa 

myös työkaluja esimerkiksi materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä 

hiilijalanjäljen pienentämiseen. (eGreenNet 2014a.) 

eGreenNetin yhteistyöverkosto on huomattava. Projektissa ovat Turun kaupungin, Turun 

ammattikorkeakoulun sekä Valonian ohella muun muassa Suomen ympäristökeskus, 

Yrityssalo, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turku Energia, kaikkiaan yli 20 valtakunnallista tai 

alueellista toimijaa (eGreenNet 2014b, s. 13). 

Valonia on koko Varsinais-Suomen alueella toimiva ”kestävän kehityksen ja energia-

asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio” ja sen asiakkaina toimivat paitsi kuntalaiset, 

kuluttajat ja kotitaloudet, mutta myös kunnat ja julkisen sektorin toimijat sekä järjestöt ja 

yhdistykset (Valonia 2014a). Valonian Yrityspalvelut puolestaan tarjoaa yrityksille ”tietoa, 

neuvontaa ja koulutusta” muun muassa energiatehokkuuteen ja energiansäästöön, 

materiaalitehokkuuteen, logistiikkaan sekä yrityksen ympäristöasioiden kehittämiseen. 

(Valonia 2014b.)  

Palveluiden tavoitteena on ”vahvistaa paikallista pk-yrittäjyyttä, osaamista ja yhteistyötä 

sekä edistää kestävien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöä.” Valonian Yrityspalveluita 

hyödyntävät yritykset ”saavat mahdollisuuden oppia toisiltaan.” (Valonia 2014c.) 
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5 TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMIA 

Turun kaupungin kestävään kehitykseen linkittyviä ohjelmia kaupungilta löytyy kaksi:  

Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma vuosille 2009–2013 

sekä  

Turun Kestävän kehityksen ohjelma – Turku Agenda 21 

Tavoitteet kummassakin ohjelmassa käyvät osin lomittain. Alla on luetteloitu joitakin 

yritysmaailmaan johdettavissa olevia Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman 

vuosille 2009–2013:n mainitsemia tavoitteita. Tavoitteita on mainittu kaikkiaan 11. Toki 

myös pois jätetyt tavoitteet ovat perusteltavissa liitettäviksi yritysten ympäristönsuojelun 

parantamiseksi, mutta valitut tavoitteet ovat selvästi osoitettavissa esimerkiksi 

EKOkompassin tai ISO 14001-standardin mukaisissa ympäristöjärjestelmissä.  

 

1. ”Turku jatkaa kestävän kehityksen edistämistä seurantaa ja raportointia Aalborgin 

sitoumusten ja kuntien ilmastokampanjan mukaisesti pyrkien ilmasto- ja 

ympäristöohjelman 2009–2013 avulla entistä tuloksellisempaan ilmaston- ja 

ympäristönsuojeluun kaupungin toimenpitein sekä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan, 

alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa” (Ilmasto- ja 

ympäristöohjelma 2009–2013, s. 3). 

Se, mitä yhteiskumppaneita tuloksellisemmassa ilmaston- ja ympäristösuojelussa Turku 

tarkoittaa, ei ole tarkemmin Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa vuosille 2009–2013 mainittu. 

Yritysmaailma olisi kuitenkin luonnollinen suunta yhteistyökumppanuudelle. Jo pelkästään 

Turun kaupungin alueella toimii satoja erikokoisia yrityksiä, joista vain pieni osa on 

valveutuneita ympäristöasioissa – kuten aiempi tuotantoon ja valmistukseen 

keskittyneiden yritysten tarkastelu osoitti. Samalla yhteistyö noudattaisi myös mainittua 

”tuloksellista” ilmasto- ja ympäristönsuojelua kun yritykset linkittyisivät ja sitoutuisivat 

mukaan tavoitteisiin. Varsinkin HINKU -foorumin osalta hyötyinä olivat mainittu yhteistyön 

edut koko alueen elinkeinoelämälle. 

 

2. ”Turku alentaa alueensa kasvihuonekaasupäästöjä ilmaston kannalta kestävälle 

tasolle huomioiden samalla kansallisen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan linjaukset” 

(Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013, s. 3). 
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Vastaavasti kasvihuonepäästöjen vähentämisen tavoitteista Turku on maininnut Kestävän 

kehityksen ohjelmassa seuraavasti: 

 

 Energian ja veden kulutuksen vähentäminen 

 Jätteen määrän vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen 

 Työmatkaliikenteen vähentäminen ja kuljetusten tehostaminen 

 Palvelujen tehostaminen 

 Palvelujen alueellistaminen 

 Laatu- ja ympäristöjärjestelmän /kestävän kehityksen ohjelman laatiminen ja 

seurannan järjestäminen 

 

Kaupungin tavoitteissa on vähentää kasvihuonepäästöjä ”vähintään 30 % 

vähenemä/asukas vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % 

vähenemä kokonaispäästöistä (Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013, s. 5). 

Toimenpiteiden tuloksellisuutta seurataan mittarein, jotka pääosin keskittyvät vähennyksiin 

ja tuloksiin kaupungin omissa toiminnoissa.  

Kuitenkin yhteistyö yritysmaailman kanssa esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmien / 

kestävän kehitysten ohjelmien määrän lisääntymisellä vaikuttaisi kaupungin 

hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseen positiivisesti. Samalla resurssien 

vähentäminen ja toimintojen tehostaminen toisi yritykselle lisäetua parhaimmillaan jopa 

rahallisesti. Esimerkiksi juuri HINKU -foorumin kaltainen yhteistyö ja helposti käytettävä 

kasvihuonepäästöjen laskentatyökalu on esimerkiksi yhteistyökuntien osalta laskenut 

kasvihuonepäästöjä 2007–2012 keskimäärin 19 %. (HINKU –foorumi 2014.) 

Keväällä 2014 Turussa toimi vain yhdeksän tuotantoon ja valmistukseen keskittynyttä 

yritystä, joilla on ympäristösertifikaatti ja joiden voidaan sanoa osallistuneen aktiivisesti ja 

tuloksellisesti kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, joten työkenttää Turussa olisi 

teoriassa helppo löytää. Samalla yritysten valveutunut ympäristötietoisuus saattaisi johtaa 

myös työliikenteen päästöjen vähentämiseen, veden ja energian kulutuksen 

vähentämiseen sekä loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen vähentymiseen. Esimerkiksi pk-

yrityksen kevennetyn ympäristöjärjestelmän malliyritys osoittautui toimissaan jo ennen 

järjestelmää erinomaisen valveutuneesti kierrätyksen ja jätemateriaalin vähentämisen 

suhteen. Yritys perusteli toimintatapojaan sillä, ettei tehokas kierrättäminen ja 
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materiaalisäästäminen juurikaan tuonut lisäkustannuksia – asia oli jopa päinvastoin 

esimerkiksi myyntikelpoisen metallin ja muun uudelleenkäytettävän materiaalin (lasi, 

keramiikkatiilet, yms.) suhteen. Se, koskevatko nämä toimintatavat kaikkia yrityksiä, onkin 

kyseenalainen.  

 

7. ”Turun hankintojen tulee olla kestäviä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. 

Hankinnan ja logistiikan tavoitteena on vähentää materiaalista kuluttamista sekä haitallisia 

ympäristövaikutuksia tai palvelun koko elinkaaren aikana” (Ilmasto- ja ympäristöohjelma 

2009–2013, s. 3). Kaupungin hankinnoissa on tarkoitus huomioida ekologiset, sosiaaliset 

ja taloudelliset vaikutukset vuonna 2013. Lisäksi kaupungin kuljetusten on tarkoitus 

vähentyä 10 % vuodesta 2008 vuoteen 2013 mennessä (Ilmasto- ja ympäristöohjelma 

2009–2013, s. 7). Kaupungin hankintojen ohella myös yritysten hankinnat voisivat olla 

ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Taloudellisen kestävyyden kriteerien 

huomioonottaminen on yleensä itsestään selvää liiketaloutta harjoittavissa yrityksissä, 

mutta hankinnoissa kahden muun kestävän kehityksen ulottuvuuden huomioon ottamiseen 

ei välttämättä aina löydy tietoa. 

Kaupungin hankinnoille asetetut tavoitteet voisivat tuoda huomattavaa kilpailuetua 

yritykselle, joka pystyy osoittamaan ottavansa huomioon ekologiset, sosiaaliset ja 

taloudelliset vaikutukset omassa toiminnassaan.  

 

8. ”Turku vähentää jätehuollon ilmastovaikutuksia erityisesti ohjaamalla biohajoava 

jäte muuhun käsittelyyn kuin kaatopaikalle ja toteuttamalla kuljetuslogistiikkaa 

ekotehokkaasti. Syntyvän jätteen määrää ja tarvetta hankintoihin vähennetään kaupungin 

omassa toiminnassa ja jätteiden erityyppistä hyödyntämistä lisätään” (Ilmasto- ja 

ympäristöohjelma 2009–2013, s. 3). Kaupungin tavoitteissa kaatopaikalle päätyvän jätteen 

määrän tavoitellaan olevan alle 10 % vuoden 2008 tasosta vuoteen 2013 mennessä 

(Ilmasto- ja ympäristöohjelma, s. 7). Syntyvän jätteen määrää voidaan yrityksissä 

tuloksellisesti vähentää esimerkiksi ympäristöohjelman avulla sekä varmistamalla yrityksen 

lainsäädännön ajantasaisuus. Samalla on mahdollista saavuttaa rahallisia säästöjä 

materiaalitehokkuuden myötä. 
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9. ”Turku vähentää vaikutuksiaan vesien tilaan niin pohjavesien, sisävesien kuin 

merialueen osalta ja toteuttaa vesistöjä koskevia kunnostustoimenpiteitä vesistöjen tai 

pohjaveden tilan parantamiseksi, sekä jatkaa aktiivista Itämeren suojelun edistämistä” 

(Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013, s. 3). 

Kaupungin tavoitteita on haja-asutusalueen jätevesipäästöjen pienentäminen, hulevesien 

aiheuttaman kuormituksen väheneminen, keskitetyn jätevedenpuhdistuksen toimivuus 

sekä mereen Aurajoen kautta tulevan kuormituksen väheneminen (Ilmasto- ja 

ympäristöohjelma 2009–2013, s. 7). 

Vesien tilaan vaikuttamien on suhteellisen vaikeaa yrityksille. Yritykset ovat kunnallisen 

jätejohtoverkoston piirissä, mutta jätevesijärjestelmään päätyvää materiaalia voidaan 

vähentää tehostamalla resurssien (veden, yms.) käyttöä sekä esimerkiksi kartoittamalla 

kemikaalien ja vaarallisten aineiden käyttöä ja elinkaarta yrityksessä. 

 

11. ”Turku lisää ympäristöosaamista ja – vastuullisuutta lasten, nuorten ja aikuisten 

ympäristökasvatuksen avulla. Näin edistetään ympäristönäkökohtien huomioimista kaikkea 

toimintaa koskevissa päätöksissä ja valinnoissa. Ympäristö-osaaminen luo välttämättömän 

pohjan vihreän talouden elinkeinoille” (Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013, s. 3). 

Kaupungin tavoitteena on asettaa vähintään yksi ekotukihenkilö ”kaikkien hallintokuntien 

yksiköihin, liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin vuoteen 2013 mennessä” (Ilmasto- ja 

ympäristöohjelma 2009–2013, s. 7). Kestävä kehityksen ohjelman mukaan kuntalaisiin ja 

aluetyöhön - ja varsinkin yritysmaailmaan - liittyviä tavoitteita ovat:  

 

 Kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten vuorovaikutuksen lisääminen 

 Aluetyön vakiinnuttaminen 

 Hallintokuntien välisen yhteistyön tehostaminen  

 

Toimenpiteiden mittareina toimivat muun muassa asukaslähtöiset kestävän kehityksen 

toimenpide-ehdotukset sekä Vihreä lippu- ohjelman lanseeranneiden koulujen ja 

päiväkotien määrä. Parhaimmillaan kestävän kehityksen toimenpide-ehdotukset voivat 

yhtä hyvin olla peräisin yrityksiltä – kuten esimerkiksi on tapahtunut HINKU -hankkeen tai 

EKOkompassin parissa - sekä Vihreä lippu- ohjelmaan osallistujien lisäksi kaupunki voisi 

ottaa tavoitteekseen laatu- ja ympäristöohjelmien määrän myös yritysmaailmassa. Samoin 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jani I. Aarnio  

kaupungin hallintokuntien välisen yhteistyön voisi laajentaa myös kaupunkien ja yritysten 

väliseksi ja näin ollen lisätä kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten vuorovaikutusta. 

Kaupunkilaisilla ei välttämättä tarvitse tarkoittaa kaupungin asukkaita vaan myös yritykset 

ovat osaltaan ”kaupunkilaisia.” Kestävän tietoisuuden vahvistaminen ja kestävän 

kehityksen mukaisen käytöksen lisääminen ilman yritysmaailmaa jättää kaupunkiin 

huomattavan ”harmaan alueen.” 

Kuten mainittua, Turun kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet kulkevat osittain samaa 

polkua Ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteiden kanssa eikä koko ohjelman 

esitteleminen tässä ole kannattavaa. Tärkeimpiä yritys-julkinen sektori -yhteistyöhön 

soveltuvia osa-alueita Kestävän Kehityksen ohjelmassa on mainittu Elinkeinorakenne sekä 

Tuotanto- ja kulutustavat, jotka ovat sovellettavissa myös yhteistyöhön yritysmaailmaan 

kanssa.  

Elinkeinorakenteen osalta Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteissa on: 

 

 Yhteistyökulttuurin luominen elinkeinoelämän, hallintokuntien ja kolmannen 

sektorin välille 

 Pitkäjänteisen kaupunkisuunnittelun edistäminen 

 Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja strategioihin ja niiden jalkauttaminen 

hallintokuntiin 

 Yhtenäisen, positiivisen, asiakaslähtöisen viestinnän kehittäminen 

 Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen sekä uuden 

henkilökunnan rekrytointi 

 

Esimerkiksi HINKU -hanke on hyvä esimerkki yhteystyöstä, jossa yritysten integroiminen 

julkisen hallinnon tavoitteisiin on onnistunut käytännössä. Yhteistyö onnistuessaan 

toteuttaisi Turussa myös pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua puhumattakaan yhteisiin 

strategioihin ja tavoitteisiin sitoutumisesta. Onnistuessaan sekä kaupunki että yritykset 

saavat hyötyä yhteistyöstä. 

Tuotanto- ja kulutustapoihin liittyvistä tavoitteista on Kestävän kehityksen ohjelmassa 

mainittu: 
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 Sähköisen asianhallinnan tehostaminen ja paperin kulutuksen vähentäminen 

 Elinkaari- ja laatuajattelun lisääminen materiaali- ja palveluhankinnoissa 

 Kierrätyksen tehostaminen kaupungin organisaatioissa 

 Laatumallien käyttöönotto kaikissa hallintokunnissa ja arviointiprosessin 

kehittäminen  

Edellä mainitut kohdat sijoittuvat useimpiin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin ja ovat helposti 

ymmärrettävissä myös yrityksissä. Esimerkiksi sähköisen asianhallinnan tehostaminen, 

paperin kulutuksen vähentäminen, kierrätys sekä elinkaari- ja laatuajattelu voivat tuoda 

yritykseen selvää rahallista säästöä.  

Kahden mainitun kaupunkitason ympäristötavoitteiden voi siis perustellusti ainakin osittain 

olevan sovellettavissa myös yritysmaailmaan. On selvää, että ympäristönsuojelun tason 

parantaminen vie aikaa, rahaa ja resursseja, mutta myös tarjoaa vastinetta. Seuraavassa 

luvussa esitellään ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä sen tuomia 

hyötyjä. 

Kahden mainitun ohjelman lisäksi yhteistyö yritysten kansa on mainittu muun muassa 

Varsinais-Suomen maakuntastrategiassa seuraavin sanoin: ”eri raaka-ainevirtojen 

tunnistaminen on edellytys niiden kestävälle, järkevälle ja taloudelliselle käytölle siten, että 

myös pienet määrät ja eri jakeiden yhdistäminen mahdollistaa luonnonvarojen 

kokonaisvaltaisen kestävän käytön.” Tavoitteena on mainittu varojen käytön sekä tarpeen 

vähentäminen ja kierrätyksen ja kiertotalouden edistäminen. Energiatehokkaan ja 

luonnonvaraviisaan alueen saavuttamisen edellytykseksi Maakuntastrategia mainitsee 

laajan yhteistyön muun muassa yritysten kanssa (Varsinais-Suomen liitto 2014, s. 24). 

Energiatehokkuuden ja luonnonvarojen kestävää käyttöä maakuntakaavassa esimerkiksi 

juuri pk-yrityksille räätälöidyillä ympäristöjärjestelmillä tukee tarvetta yritysmaailman 

yhteistyölle paitsi Turussa niin myös koko Varsinais-Suomen alueella – varsinkin kun 

maakunnan yrityksistä huomattava osa sijaitsee juuri Turussa.  

Kaupunkistrategia 2029:n mukaan kaupungilla ”on yrityksiä varten ajantasaiset ja selkeät 

yrityspalvelut, jotka toimivat nopeasti ja joustavasti.” Strategian mukaan yritysten tarpeisiin 

”pyritään vastaamaan myös kaupungin koko organisaation puolesta” (Turun kaupunki 

2014, s. 4). Strategian mukaan yrityspalvelut voisivat ottaa huomioon myös ympäristöasiat, 

mikäli kiinnostus niihin yritysmaailmassa heräisi – minkä jo nyt voitaneen sanoa olevan 

tilanteena.  
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6 KEVENNETTY YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ PK-YRITYKSELLE  

Opinnäytetyön tavoitteisiin kuului ympäristöyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen 

kaupungin ja yritysmaailman välillä. Painopisteenä yritysmaailman osalta ovat pk-yritykset, 

joita Turussa on huomattava määrä verrattuna suuriin yrityksiin. Tarkastelussa 

valmistuksen ja tuotannon osalta ympäristöasiat olivat ainakin näennäisen puutteellisia 

huomattavan suurella osalla yrityksiä. BM Tradan mukaan ISO 14001- standardin 

mukainen ympäristöjärjestelmä on mahdollinen minkä kokoiselle organisaatiolle hyvänsä. 

Tästä huolimatta kompastuskiviä sertifioidun ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi löytyy: 

sen prosessi saattaa olla haastava ympäristöasioista kiinnostuneellekin yrityksille. 

Yrityksen resurssien säästäminen ja silti ympäristöasioihin keskittyminen on hoidettu 

onnistuneesti esimerkiksi aiemmin esitellyssä EKOkompassi – hankkeessa.  

Seuraavaksi on esitelty ympäristöjärjestelmän rakentamisprosessi sekä sen soveltaminen 

esimerkkiyrityksessä. 

6.1 Ympäristöjärjestelmän rakentaminen 

ISO 14001- standardi ei velvoita alustavan ympäristökatselmuksen tekemistä, joskin 

järjestelmän ensimmäistä kertaa rakentavan yrityksen on suositeltavaa sellainen tehdä. 

Katselmus suoritettiin yrityksen johtoa paikan päällä haastattelemalla. Tämän johdosta 

saatiin kuva yrityksen ympäristöasioiden tasosta, joka osoittautui yllättävän korkeaksi.  

Pesosen ym. (2001, s. 31) EMAS-standardin mukaisessa alustavassa 

ympäristökatselmuksessa kolme keskeisintä alaa ovat: 

 

1. Lainsäädännön ja sääntelyn asettamat vaatimukset 

2. Merkittävien ympäristönäkökohtien yksilöinti 

3. Nykyisten ympäristöasioiden hallintaan liittyvien periaatteiden ja menettelyiden 

tarkastelu 
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Kuva 2. Ympäristöjärjestelmän prosessikaavio ISO 14001 – standardin mukaan (ISO 
14001 2004, s. 8). 

ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmän rakentaminen (Kuva 2.) mukaan 

puolestaan ympäristöjärjestelmän rakentaminen lähtee ympäristöpolitiikan rakentamisen, 

suunnittelun sekä järjestelmän toteuttamisen ja toiminnan kautta kohti jatkuvan 

parantamisen ideologiaa.  

Disne Oy:n johdon mukaan yrityksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat luotettavuus sekä 

rehellisyys ja lainpykälien noudattaminen. Kuten yrityksen johdon kanssa suoritetussa 

alkukartoituksessa ilmeni: ympäristöasioihin ja työntekijöihin liittyvissä asioissa ei kierretä 

pykäliä vaan ”mieluummin hävitään tarjouskilpailu kuin toimitaan epärehellisesti.” Kyseinen 

arvo tulee vastaan myös yrityksen ympäristöpolitiikassa.  

Lainsäädännön mukaiset vaatimukset ovat jokaisen yrityksen ympäristösuojelun 

pakollinen taso. Pakollisten vaatimuksen lisäksi tai niiden saavuttamisen jälkeen on ISO 

14001-standardin mukaisesti pyrittävä parempaan ympäristösuojeluun tasoon. 

Organisaation on oltava aktiivinen lainsäädännön muutoksista ja otettavan muutokset 

huomioon myös toiminnassaan. Lainsäädännön lisäksi erilaiset luvat ja kansainväliset 

luvat saattavat velvoittaa yritystä. Lupavelvollisuuden ohella yritys voi olla myös 

ilmoitusvelvollinen. (Pesonen ym. 2001, s. 21; Moisio ym. 2005, 59.) 
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Nämä vaatimukset - jotka liittyvät niin lakiin kuin muihin viranomaisten asettamiin 

velvoitteisiin - pitää ottaa huomioon ympäristöjärjestelmän kaikissa osa-alueissa 

rakentamisesta ylläpitoon. Lakisääteiset vaatimukset tarkistettiin ja listattiin 

Ympäristölainsäädännön kartoitus – lomakkeeseen (liite 5.). Samoin käytettiin apuna pk-

yritysten riskienhallintatyökaluihin kuuluvaa Ympäristölain tarkistus-lomaketta (liite 4.) 

ISO 14001:2004 -standardin mukaan organisaation tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää 

menettelyt 

 

1. Tunnistaakseen ja pitääkseen saatavilla soveltuvat lakisääteiset ja muut organisaation 

ympäristönäkökohtiin liittyvät vaatimukset, joihin se on sitoutunut 

2. Määrittääkseen, kuinka näitä vaatimuksia sovelletaan sen ympäristönäkökohtiin 

 

Lainsäädännön vaatimusten lisäksi yrityksen tulee tunnistaa toiminnastaan aiheutuvat 

ympäristövaikutukset. Tärkeintä on tietää perusteellisesti yrityksen nykytila sekä mistä 

toiminnoista ympäristövaikutukset syntyvät (Pesonen ym. 2001, s 15). Merkittävimpien 

ympäristönäkökohtien osalta Disne Oy:n toimintakentästä kartoitettiin ja arvioitiin 

ympäristövaikutukset. Samoin kartoitettiin EKOkompassi -järjestelmään pohjautuen myös 

yrityksen jätehuolto sekä vaaralliset aineet.  

ISO 14001:2004 -standardin mukaan organisaation tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää 

menettelyt ympäristönäkökulmiin liittyvistä vaatimuksista:  

 

1. Tunnistaakseen ympäristöjärjestelmässä määritellyssä laajuudessa ne toimintojensa, 

tuotteidensa ja palveluiden ympäristönäkökohdat, joita se voi hallita ja joihin se voi 

vaikuttaa ottaen huomioon suunnitellut tai uudet kehityskohteet ja uudet tai muutetut 

toiminnot, tuotteet ja palvelut 

2. Määrittääkseen ne näkökohdat, joilla on tai voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön 

(eli merkittävät ympäristönäkökohdat) 

 

Tämä informaatio tulee dokumentoida ja pitää se ajan tasolla. Samoin tulee varmistua, 

että merkittävämmät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon luotaessa, toteutettaessa ja 

ylläpidettäessä ympäristöjärjestelmää. Pesonen ym. on määritellyt ympäristönäkökohdat 

yrityksen toimintana, josta aiheutuu tai voi aiheutua ympäristömuutoksia. 
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Ympäristövaikutus puolestaan on ympäristössä tapahtuva muutos, esimerkiksi maaperän 

tai veden pilaantuminen, jonka ympäristönäkökohta on aiheuttanut. (Pesonen ym. 2001, s. 

15.) 

Ympäristövaikutukset voivat jo aloitustilanteessa olla myös positiivisia ja tämä onkin syytä 

myös ottaa huomioon. Esimerkkiyrityksessä esimerkiksi kierrätys ja ympäristönsuojelu 

resurssien puitteissa olivat jo tarkasteluvaiheessa huomattavan toimivaa.  

Ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ISO 14001 on antanut seuraavan lähestymistavan: 

 

 Päästöt ilmaan 

 Päästöt vesiin 

 Raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö 

 Energian käyttö 

 Vapautunut energia, esim. lämpö, säteily, tärinä 

 Jätteet ja sivutuotteet 

 Fyysiset tekijät 

 

Kokonaiskuvan luominen yrityksen toiminnoista on hyvä pohja ympäristönäkökulmien 

tunnistamiselle sekä niistä aiheutuvien ympäristövaikutusten arvioinnille. Tavoitteena on 

erottaa ne ympäristönäkökohdat, joiden ympäristövaikutukset ovat merkittävimpiä ja pyrkiä 

vähentämään ja rajoittamaan niitä. Työssä on huomattava, että yritysten toimintakentät ja 

toiminnat ovat hyvin erilaisia eikä yritysten vertailua ole tuloksellista tehdä; mikä toiselle 

yritykselle tuottaa suurimmat päästöt, saattaa sama toiminto toisen yrityksen kohdalla 

aiheuttaa marginaalisia ympäristövaikutuksia. (Pesonen ym. 2001, s. 16 ja s. 18.) 

ISO 14001- standardin mukaisesti on yrityskohtaista, miten merkittävät 

ympäristönäkökohdat erotellaan vähemmän merkittävistä. Ympäristönäkökohtien 

tärkeysjärjestykseen asettaminen ei ole edes välttämätöntä, mutta on suositeltavaa, että 

niiden valinta on perusteltua. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon 

luotaessa, toteutettaessa sekä ylläpidettäessä ympäristöjärjestelmää. (Pesonen ym. 2001, 

s. 19.) 

Disne Oy:n mahdolliset ympäristövaikutukset kartoitettiin Ympäristöriskien kartoitus 

lomakkeelle (liite 7).  
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6.2 Ympäristöasioiden hallinta ja kehittäminen 

Yrityksen ympäristönsuojelun taso ISO 14001-standarin mukaan on oltava jatkuvasti 

parantuvaa. Työn kannalta suurimpia haasteita osoittaa se, että Disne Oy on jo valmiiksi 

hyvin valveutunut ympäristöasioissa. Hyvänä esimerkkinä on yrityksen vuonna 2014 

valmistunut toimirakennus. Uuteen halliin rakennetut toimistot on rakennettu pääosin 

rakennus- ja purkukohteissa syntyneestä materiaalista. Toisaalta haasteita luo myös 

yrityksen laaja toimintakenttä joka ulottuu siivouksesta ja turvallisuustuotteiden myynnistä 

purkuun ja rakentamiseen. Ympäristövastuu sisältää pakollisten lakien ja määräysten 

lisäksi myös omaehtoista toimintaa, joka ylittää pakolliset määräykset.  

6.3 Ympäristöpolitiikka 

ISO 14001-standardin mukaan ympäristöpolitiikan vaatimukset ovat seuraavia: 

Ylimmän johdon tehtävänä on määritellä organisaation ympäristöpolitiikka ja varmistaa, 

että ympäristöjärjestelmä ja ympäristöpolitiikka: 

 

1. On tarkoituksenmukainen organisaation toimintojen, tuotteiden ja palveluiden 

luonteeseen, laajuuteen ja ympäristövaikutuksiin nähden 

2. Sisältää sitoutumisen jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseen 

3. Sisältää sitoutumisen noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja muita organisaation 

ympäristönäkökohtiin liittyviä vaatimuksia, joihin organisaatio on sitoutunut 

4. Asettavat perusteet ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden määrittelylle katselmoinnille 

5. Dokumentoidaan, toteutetaan ja ylläpidetään 

6. Siitä tiedotetaan kaikille organisaation palveluksessa oleville ja organisaatiolle 

työskenteleville henkilöille 

7. On julkisesti saatavilla 

 

Ympäristöpolitiikka toimii periaatteina koko yritykselle ympäristöasioihin liittyen. Sen on 

oltava riittävän usein päivitetty ja katselmoitu. (Pesonen ym. 2001, a 34–35.) 
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Yksi tärkeimpiä ominaisuuksia ympäristöjärjestelmän toimivuuden kannalta on yrityksen 

johdon sitoutuminen. Johdon käsissä on resurssien suuntaaminen ympäristöasioiden 

parantamiseen sekä esimerkkinä toimiminen. (Pesonen ym. 2001, s. 35.) 

Kohdeyrityksessä ympäristötyö on nimenomaan alun perin lähtöisin yrityksen johdosta. 

Materiaalin säästäminen ja hyötykäyttö sekä ilmalämpöpumppu ovat Disne Oy:n 

perustajan ideoimia. Esimerkiksi Disne Oy:n ympäristötyön toimivuuden kannalta 

merkitsevämpää on työntekijöiden saaminen mukaan tavoitteisiin. 

Esimerkkiyritykseen onkin luotu EKOkompassiin sekä ISO 14001- standardiin pohjautuva 

kevennytty ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä on rakennettu yhteistyönä Disne Oy:n 

kanssa yrityksen toimintaympäristöön sovellettuna. 

6.4 Disne Oy yrityksenä 

Disne Oy on Turussa toimiva rakennusliike, jonka palveluvalikoima ulottuu 

maanrakennuksesta loppusiivoukseen. Yritys toimii sekä pienissä että suurissa kohteissa 

kauppakeskuksista omakotityömaihin.  

Disne Oy:n osaaminen voidaan jakaa karkeasti seuraaviin osa-alueisiin:  

 

 Rakentaminen 

 Sisustaminen 

 Siivous  

 Turvallisuuspalvelut 

 

Rakentamisessa yrityksen osaamiseen kuuluu talonrakennus, maanrakennus- ja siirto, 

timanttisahaukset ja – poraukset, erikokoiset purkukohteet, julkisivukorjaukset, 

betonipintojen hionta, jyrsintä ja kiillotus, epoksipinnoitukset, pientalojen 

jätevesijärjestelmät sekä loppusiivoukset. Palvelutarjontaan kuuluu myös historiallisten 

kohteiden saneeraus ja entisöinti.  

Sisustamisessa Disne Oy tarjoaa sisustussuunnittelua niin pieniin kuin suuriin kohteisiin. 

Siivouksessa yritys suorittaa porrassiivousta, toimistosiivousta, rakennussiivousta, 

rakennustyömaan loppusiivousta sekä kotisiivousta 
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Disne Oy omaa myös osaamista turvallisuusratkaisuihin, joihin kuuluvat erikoistuneet 

lukitus- ja turvallisuusratkaisut niin yksityisiin kotitalouksiin kuin liikehuoneistoihin. 

Yrityksen myymälävalikoimassa löytyy Kaba-lukko -osaamista ja -tarjontaa sekä 

autolukko-osaamista liittyen erilaisiin ajoneuvoihin veneistä ja mopoista aina matkailu ja 

kuorma-autojen lukkojen sarjoittamiseen, korjaamiseen ja aukaisuun. 

Alkukartoituksessa selvisi, että yrityksessä ympäristöasiat on otettu kattavasti huomioon. 

Kierrätystä harjoitetaan kiitettävästi ja erityisesti purkukohteista syntyvä jätemateriaali 

lajitellaan ja joko käytetään mahdollisuuksien mukaan toisissa kohteissa tai toimitetaan 

eteenpäin. Kierrätys on kurinalaista ja työntekijät saavat palautetta, mikäli sitä ei ole 

hoidettu asianmukaisesti. Yrityksen oman toimirakennuksen rakentaminen noudattaa 

yrityksen linjaa: materiaali on pääosin kierrätysmateriaalia.  

6.5 Ympäristökansio  

Koska opinnäytetyön osatavoitteena oli suunnitella Turun kaupungin ympäristötavoitteita 

”kunnioittava” malliympäristöjärjestelmä ISO 14001- standardiin ja EKOkompassi- 

kevennettyyn ympäristöjärjestelmään pohjautuen, tästä suunnitellusta syntyi 

Ympäristökansio, joka sisältää yrityksen ympäristöasioihin liittyen tärkeitä dokumentteja:  

 

Ympäristöohjelma Disne Oy Liite 1 

Ympäristöohjelman tarkoitus on nivoa muiden dokumenttien ydinkohdat yhdeksi, 

sidosryhmille tarkoitetuksi paketiksi. Ohjelmasta selviää yrityksen ympäristötyönsuojelun 

taso sekä toimenpiteet ja yrityksen motivaatio ympäristöasioiden kehittämiseksi. 

Ohjelmassa esitetyt tavoitteet, ympäristöpolitiikka yms. muutetaan ja päivitetään aina 

seuraavalle seurantajaksolle.  

Ympäristöriskien kartoitus Disne Oy Liite 2 

Ympäristöriskien kartoituksessa otetaan huomioon yrityksen toiminnasta mahdollisesti 

koituvat riskit ja se, miten yritys aikoo niihin varautua. Esimerkkiyrityksessä ympäristöriskit 

ja mahdolliset – vahingot ovat melko vähäisiä. Suurimmat vaikutukset voivat aiheutua 

vahingosta tai huolimattomuudesta.  

Vaarallisten aineiden luettelo Disne Oy Liite 3 
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Vaarallisten aineiden luettelo kartoittaa kaikki yrityksen käytössä olevat kemikaalit ja näin 

ollen pienentää mahdollisia ympäristöriskejä. Luetteloinnin myötä yritys on selvillä 

kemikaaliensa turvallisuuslausekkeet sekä tietää niiden vaikutukset mahdollisen 

onnettomuuden kohdalla. Vaarallisten aineiden luettelo seuraa muun muassa Ilmasto- ja 

ympäristöohjelma 2009–2013:ssa esitettyä tavoitetta 9. Turku vähentää vaikutuksiaan 

vesien tilaan. Vaarallisten aineiden parempi hallinta ja seuraaminen vähentävät aineiden 

päätymistä tavoitteen mukaan pohjavesiin, sisävesiin ja merialueisiin sekä pienentää 

riskejä ja vaikutuksia keskitettyyn vedenpuhdistukseen.  

Ympäristölainsäädännön tarkistuslista Disne Oy Liite 4 

Ympäristölainsäädännön kartoitus-lomake Disne Oy Liite 5 

Kummatkin dokumentit kartoittavat yrityksen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä.  

Yrityksen ympäristönsuojelun tason on aina vähintään saavutettava lainsäädännön 

asettaman rajan, joten kartoitus on tärkeää jo lainsäädännön rikkomisen ja siitä 

aiheutuvien seurausten välttämiseksi. Tämän huomioimiseksi lainsäädännön muutoksia on 

seurattava säännöllisin väliajoin sekä otettava lainsäädännön muutokset huomioon myös 

käytännön toiminnassa.  

Ympäristölainsäädännön tarkistuslista on nimenomaan yleisimpiä pk-yrityksen 

ympäristölainsäädäntöön liittyviä pykäliä kartoittava kokoelma. 

Ympäristölainsäädännön kartoitus-lomake seuraa ja kerää yhteen 

Ympäristölainsäädännön tarkistuslista ulkopuolelle jäävät lait. Esimerkkiyrityksen kohdalla 

esimerkiksi Jätelain 646/2011 ja Ympäristösuojelulain 4.2.2000/86 osalta löytyi useita 

yrityksen toimintaa sivuavia pykäliä. Tässä asiakirjassa on huomioitu myös Turun 

kunnalliset määräykset. 

Ympäristöpolitiikka Disne Oy Liite 6 

Ympäristöpolitiikka on kiteytettynä ne toimintatavat, arvot ja ajatukset, jotka yritys pitää 

tärkeimpänä ympäristötyönsä osalta. Ympäristöpolitiikan voi esittää myös erikseen, mutta 

esimerkkiyrityksen osalta se on esitetty osana Ympäristöohjelmaa.  

Ympäristövaikutusten arviointi Disne Oy Liite 7 

Ympäristövaikutusten arviointi listaa ne kohdat, joilla yritys vaikuttaa joko negatiivisesti tai 

positiivisesti ympäristöön. Esimerkkiyrityksessä negatiivisia ympäristövaikutuksia 

aiheuttavat muun muassa rakennuskohteissa käytetty materiaali sekä toimipisteen 
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lämmityksen ja valaisemiseen käytetty energia. Yrityksessä vaikutuksia minimoidaan 

materiaalin kierrätyksellä sekä ilmalämpöpumpulla. 

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen seuraa myös luvussa 4 Turun kaupungin 

ympäristöohjelmia mainittuja kaupungin asettamia tavoitteita: Turun Kestävän kehityksen 

ohjelmassa on mainittu muun muassa energian ja kulutuksen vähentäminen, jätteen 

määrän vähentämisen ja kierrätyksen tehostamisen. Pk-yritykselle suunnatun kevennetyn 

ympäristöjärjestelmän avulla yritys osallistuisi näin myös kaupungin tavoitteiden 

saavuttamiseen. Samoin kevennetyn ympäristöjärjestelmän avulla pk-yrityksen 

ympäristötyö seuraa energiatehokkaan ja luonnonvaraviisaan Varsinais-Suomen tavoitetta 

energiatehokkaasta ja luonnonvaraviisasta Varsinais-Suomesta (Varsinais-Suomen liitto 

2014, s. 24). 

Jätehuoltosuunnitelma Disne Oy Liite 8 

Jätehuoltosuunnitelman tarkoituksena on seurata yrityksen jätejakeiden liikkeitä sekä olla 

selville toiminnasta syntyvistä jakeista sekä niiden lainsäädännön vaatimusten mukaisesta 

käsittelystä. Jätehuoltosuunnitelman laatiminen ja noudattaminen seuraa esimerkiksi 

Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteita luonnonvarojen kokonaisvaltaisen 

kestävän käytön osalta (Varsinais-Suomen maakuntastrategia, s. 24). Samoin 

jätehuoltosuunnitelma seuraa suoraan tavoitetta jätteen määrän vähentämistä ja 

kierrätyksen tehostamista, joka on mainittu Kestävän kehityksen ohjelmassa. 

 

Ympäristökansio kartoittaa yrityksen nykyistä ympäristösuojelun tilaa ja helpottaa 

mahdollista tulevaisuudessa tapahtuvaa virallista standardointiprosessia. Ilman virallistakin 

prosessia ympäristöjärjestelmä lisää yrityksen ympäristötietoisuutta ja lisää yrityksen 

myönteistä, ympäristöystävällistä imagoa. Muita etuja lueteltiin luvussa 3 ISO 14001. 

Työ suoritettiin pääosin etätyönä kartoittamalla yritykseen liittyvää lainsäädäntöä ja 

vaatimuksia, tutkimalla aiempia vastaavia projekteja sekä tutustumalla erilaisiin 

ympäristöjärjestelmiin, joista ISO 14001 sekä Helsingin seudun EKOkompassi ovat 

tärkeimpiä. Työhön liittyivät myös muutamat yrityksen johdon kanssa käydyt palaverit, 

joissa yrityksen tilaa kartoitettiin. 

Yrityksen toimintaan sisältyvät ympäristöriskit on kartoitettu, samoin kuin käytössä olevat 

kemikaalit ja vaaralliset aineet.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pk-yritysten ja Turun kaupungin yhteystyön kartoittaminen osoittautui aikaa vieväksi 

prosessiksi ja se jäikin kaupungin osalta kesken. Yhteystyökumppaneiden löytämisen 

yritysmaailman osalta osoittautui kuitenkin lupaavaksi. Kevennettyyn 

ympäristöjärjestelmään kohdistettiin odotetusti mielenkiintoa yritysmaailman tasolta 

halukkaiden yhteistyökumppaneiden ja ympäristöjärjestelmän esittelykutsun muodossa. 

Halua ympäristöasioiden kehittämiseen voi siis sanoa löytyvän ainakin pk-yritysten 

puolelta. Työkenttää löytyy siis nykyisille turkulaisille projekteille, kuten eGreenNetille sekä 

Valonian yrityspalveluille: esimerkiksi noin viidesosa Jenni Suomisen opinnäytetyöhön 

(2010) kyselyyn vastanneista yrityksistä oli ainakin periaatteessa valmis tutustumaan 

paremmin eGreenNetin tarjoamiin ympäristöpalveluihin.   

Esimerkkiympäristöjärjestelmä kohdeyrityksessä oli lupaava alku mahdolliselle 

suuremmalle ympäristötyölle. Kevennetty ympäristöjärjestelmä lähtökohtaisesti osoittautui 

yrityksen osalta suhteellisen helpoksi, joskin prosessin aloittaminen ja alkuvaiheen 

kartoittaminen osoittautui ainakin kohdeyrityksen kohdalla vaikeimmaksi työvaiheeksi. 

Prosessin nopeutta luultavasti lisäisi valmis järjestelmä sekä tekijän suurempi kokemus 

ympäristöjärjestelmistä. Malliympäristöjärjestelmään osoitettu mielenkiinto myös kertonee, 

että sellaisia kaivataan. Sen edut ovat selkeät niin yrityksen oman toiminnan 

vahvistamiseksi kuin epäsuorien vaikutustenkin myötä. 

Yritysmaailman ja kaupunkitason ympäristöohjelmia ja – tavoitteiden vertaaminen osoitti, 

että kummallakin taholla on samansuuntaisia tavoitteita. Kaupunkitasolta 

ympäristöjärjestelmien lanseeraamisen tukeminen sekä yrityksille ympäristöjärjestelmä-

palveluiden tarjoaminen voisi olla yksi hyvä toimiva saavuttaa näitä tavoitteita. Näin on 

tapahtunut jo HINKU-hankkeen alueella, pääkaupunkiseudulla EKOkompassin myötä sekä 

Varsinais-Suomessa Valonian ja eGreenNetin myötä.  

Vain yhteen yritysalaan (valmistus ja tuotanto) rajoittuneen tarkastelun tulosten perusteella 

näyttää siltä, että Turkulaisessa yritysmaailmassa on paljon tekemisestä 

ympäristöasioiden suhteen. Ympäristö- ja hallintajärjestelmien saavuttaminen ei 

välttämättä tarvitse suurta yritystä: eräältä yritykseltä löytyi sekä ISO 9001 että ISO 14001-

sertifikaatit – ja tämä yritys ilmoitti työllistävänsä vain kuusi ihmistä. Silti se, että yritykset 

ovat valmiita mainostamaan sivuillaan mistä tahansa ympäristöön positiivisesti liittyvästä 

”urotyöstä” kertoo, että ymmärrystä ympäristöasioiden tuomaan pr-arvoon on jo olemassa, 

mutta tietoa asioiden todellisesta parantamisesta ei vielä löydy. On toki muistettava, että 
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yrityksen lanseeraama ympäristöjärjestelmä – virallinen tai pelkistetty – ei ole ainoa 

indikaattori yrityksen ympäristönsuojelun tasosta. Esimerkkiyrityksen kohdalla kierrätys ja 

ympäristöystävälliset valinnat olivat itsestäänselvyyksiä ilman ympäristösertifiointeja. 

Samoin paperilla tehty epävirallinen suunnitelma ei välttämättä tarkoita, että asioita olisi 

tehty käytännössä. 

Työn loppuvaiheilla ilmeni, että eGreenNet on tehnyt suurin piirtein samaa kartoitusta 

opinnäytetyön kanssa. Se selittänee osan kaupungin haluttomuudesta vastata 

kysymyksiin, varsinkin kun ajankohdaltaan suurin piirtein samaan aikaan tehdyistä 

kyselyistä toinen tehtiin virallisen projektin alla ja toisella oli esitettävänään vain 

projektisuunnitelma. Mielenkiintoista tässä on, että kukaan työn aikana haastatelluista 

henkilöistä ei kuitenkaan maininnut toisesta samansuuntaisesta projektista.  
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1.0 DISNE OY YRITYKSENÄ 

1.1 Tiedot 

Nimi:   Disne Oy 

Kotipaikka:   Turku 

Toimiala:   Rakennus, purku, turvallisuuspalvelut, siivous 

Henkilöstön määrä:  Noin 40 

Osoite:   Pitkämäenkatu 13, 20540 Turku 

Yhteyshenkilö: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

 

1.2 Toiminnan kuvaus 

Disne Oy on noin 40 ihmistä työllistävä turkulainen yritys, jonka 

palveluvalikoima ulottuu maanrakennuksesta loppusiivoukseen. Yritys toimii 

sekä pienissä että suurissa kohteissa kauppakeskuksista omakotiyömaihin. 

Disne Oy omaa myös osaamista turvallisuusratkaisuihin, joihin kuuluvat 

erikoistuneet lukitus- ja turvallisuusratkaisut niin yksityisiin kotitalouksiin kuin 

liikehuoneistoihin.  

Disne Oy:n osaaminen voidaan jakaa karkeasti seuraaviin osa-alueisiin:  

 

Rakentaminen 

Rakentamisessa yrityksen osaamiseen kuuluu talonrakennus, maanrakennus – 

ja siirto, timanttisahaukset ja – poraukset, erikokoiset purkukohteet, 

julkisivukorjaukset, betonipintojen hionta, jyrsintä ja kiillotus, epoksipinnoitukset, 

pientalojen jätevesijärjestelmät sekä loppusiivoukset. 
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Sisustaminen 

Sisustamisessa Disne Oy tarjoaa sisustussuunnittelua niin pieniin kuin suuriin 

kohteisiin. 

 

Siivous 

Siivouksessa yritys suorittaa porrassiivousta, toimistosiivousta, 

rakennussiivousta, rakennustyömaan loppusiivousta sekä kotisiivousta 

 

Turvallisuuspalvelut 

Turvallisuusasioissa Disne oy:n myymälävalikoimassa löytyy Kaba-lukko-

osaamista ja -tarjontaa sekä autolukko-osaamista liittyen erilaisten ajoneuvojen 

- veneistä ja mopoista aina matkailu- ja kuorma-autojen - lukkojen 

sarjoittamiseen, korjaamiseen ja aukaisuun. 

 

1.3.0 Ympäristöpolitiikka 

Disne Oy:n henkilöstö ja yrityksen johto on sitoutunut noudattamaan politiikan 

tavoitteita ja toimimaan näiden tavoitteiden ulkopuolellakin vastuullisesti niin 

ympäristö- kuin muissakin asioissa. 

Yrityksen johto on määrittänyt ympäristöpolitiikan seuraavasti: 

 

Disne Oy pyrkii toiminnassaan parhaansa mukaan kunnioittamaan ympäristöarvoja sekä 

toimimaan ympäristöä kunnioittaen. Vähimmmäisinä toimintaa ohjaavina arvoina ovat 

lainsäädännöt määrittämät pykälät, joiden noudattamisesta ei jousteta. Tärkeimpinä 

ympäristönsuojeluun liittyvinä tekoina toiminnassa pyritään minimoimaan jätemateriaalin 

syntymistä, mikä säästää huomattavia määriä uutta materiaalia.  

 

Vaarallisia aineita käytetään säästävästi ja niiden aiheuttamia mahdollisia 

riskejä pyritään minimoimaan.
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Ympäristönsuojelutoimia kartoitetaan ja pyritään ottamaan käyttöön aina 

mahdollisuuksien mukaan. Disne Oy:n ympäristöpolitiikan tavoitteet koskevat 

kaikkia yrityksen toimialoja. 

 

1.4 Kauden 2014–2016 ympäristösuojelun tavoitteet 

Disne Oy:n kauden 2014–2016 tavoitteiksi on asetettu ympäristönsuojelun 

osalta: 

Tavoite 1. 

Ympäristöystävällisten puhdistusaineiden ottaminen tuotevalikoimaan 

siivouksessa ja niiden aktiivinen mainostaminen asiakkaalle. 

Tavoite 2. 

Vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden saaminen sähköiseen, 

työntekijöiden helpommin lähestyttävään muotoon 

 

1.4 Nykyinen ympäristösuojelun taso 

Tällä hetkellä Disne Oy:n ympäristönsuojeluun tähtäävistä toimintatavoista 

tärkeimmät ovat:  

 

Jätteiden määrän vähentäminen ja tehokas kierrätys 

Purku- ja rakennuskohteista syntyvä jätemateriaali lajitellaan huolellisesti. 

Lakimääräisten jätteen ehkäisy-, korjaus- sekö kierrätysvaatimusten mukaisesti 

materiaali käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi muissa kohteissa ja 

vasta sitten toimitetaan kierrätykseen. Ehjä keramiikka-, lasi- ja puumateriaali 

varastoidaan mahdollista käyttöä varten sekä betoni- ja asfalttijätteelle etsitään 

joko oma tai ulkoinen käyttökohde. Käyttöön kelpaamaton metallimateriaali 

myydään metallialan yritykselle.  
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Vaarallisten aineiden hävikin minimointi ja tehokas käyttö 

Ongelmajätteet kerätään ja kuljetetaan vaatimusten mukaisiin keräyspisteisiin 

suoraan työmaalta, mikä minimoi riskit säilytyksen aikana. Jokainen syntyvä 

ongelmajäte merkitään oikein ja luovutetaan vaatimusten mukaan. Toiminnasta 

syntyviä vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja aineita, kuten maalitähteitä ja liottimia 

ei juurikaan synny, sillä ne pyritään käyttämään loppuun. 

 

Työkohteisiin siirtyminen 

Työkohteisiin siirtyminen on tehokasta ja omien ajoneuvojen käyttöä työajoissa 

minimoidaan. Työkalut, materiaali ja työntekijät kuljetetaan mahdollisimman 

vähin kuljetuksin ja kilometrein kohteesta toiseen. 

 

Ilmalämpöpumpun käyttäminen toimirakennuksen lämmittämisessä 

Ilmalämpöpumpun käyttämisellä toimirakennuksen lämmittämisessä 

vähennetään uusiutumattomien energialähteiden käyttöä, otetaan osaa 

taisteluun ilmastonmuutosta vastaan sekä säästetään luonnonvaroja. 
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2.0 YMPÄRISTÖOHJELMASSA ESIINTYVÄT MÄÄRITELMÄT 

 

Jäte = Materiaalia, joka on poistettu tai jota ollaan poistamassa käytöstä.  

Jätehuolto = jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, 

mukaan lukien tällaisen toiminnan tarkkailu ja seuranta sekä 

loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta välittäjänä  

Jätteen kierrätys = toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi 

tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen; jätteen kierrätyksenä 

ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista 

polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi  

Jätteen kuljettaja = se, joka vastaa jätteen kuljetuksesta  

Jätteen käsittely = jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien 

hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu  

Jätteen loppukäsittely = jätteen sijoittamista kaatopaikalle, polttoa ilman 

energian talteenottoa tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa, joka ei ole 

jätteen hyödyntämistä, vaikka toiminnan toissijaisena seurauksena on jätteen 

sisältämän aineen tai energian hyödyntäminen, mukaan lukien jätteen 

valmistelu loppukäsittelyä varten  

Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen = sellaista toimintaa ennen 

kuin tuotteesta tulee jätettä, jolla edistetään tuotteen uudelleenkäyttöä, 

pidennetään sen käyttöikää tai ehkäistään muulla tavoin jätteen syntymistä 

taikka vähennetään tuotteessa olevien haitallisten aineiden määrää tai syntyvän 

jätteen haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia  

Ongelmajäte = jäte, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle. Ongelmajätteitä ovat jätteet, jotka ympäristöministeriön 

päätöksellä jäteluettelossa on nimetty ongelmajätteiksi 

Uudelleenkäyttö = tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan 

tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu 
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Vaarallinen aine = jäte, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, 

tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai 

muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus)  

Ympäristöjärjestelmä = osa yleistä hallintajärjestelmää, joka sisältää 

organisaatiorakenteet, suunnittelutoiminnot, vastuut, käytännöt, menettelytavat, 

prosessit ja resurssit ympäristöpolitiikan kehittämiseksi, toteuttamiseksi, 

saavuttamiseksi, katselmoinniksi sekä ylläpitämiseksi. 

Ympäristöpolitiikka = Yrityksen johdon julkituoma ympäristösuojelun tasoon 

liittyvä organisaation yleinen tarkoitus ja suunta  

Sidosryhmä = Yksilö tai ryhmä, johon organisaation ympäristönsuojelun taso 

vaikuttaa tai jota se koskee 

Ympäristökansio = Ympäristöjärjestelmän dokumenttikokonaisuus 

Ympäristönäkökohta = Organisaation toimintojen, tuotteiden tai palveluiden 

osa, joka voi olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Merkittävä 

ympäristönäkökohta on sellainen, jolla on tai voi olla merkittävä 

ympäristövaikutus 

Ympäristövaikutus = Mikä tahansa haitallinen tai hyödyllinen ympäristö 

koskeva muutos, joka on kokonaan tai osittain seurausta organisaation 

ympäristönäkökohdista 
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3.0 YMPÄRISTÖOHJELMA 

 

3.1 Ympäristöohjelman laatiminen 

Disne Oy:n ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen on tehty 

opinnäytetyönä. Ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on sekä kehittää yrityksen 

toimintaa että luoda myös asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille 

tietoa yrityksen ympäristövastuullisesta toiminnasta. 

Alkukartoitusvaiheessa Disne Oy:n jo olemassa oleva ympäristövastuu sekä 

yrityksen johdon että työntekijöiden puolesta oli huomattavaa. 

Ympäristöpolitiikka korostaa tätä jo olemassa olevaa onnistunutta toimintaa 

sekä tuo mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen edelleen.  

Työn tuloksena Disne Oy:lle on luotu Ympäristökansio, joka sisältää seuraavat 

asiakirjat: 

 

Ympäristöohjelma 

Ympäristöpolitiikka 

Vaarallisten aineiden luettelo 

Ympäristölainsäädännön kartoitus 

Jätehuoltosuunnitelma 

Ympäristövaikutusten arviointi 

Ympäristöriskien ja poikkeustilanteiden kartoitus 

Ympäristölain tarkastustaulukko 

 

3.2 Ympäristönäkökohdat 

Disne Oy:n toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökohdat sekä niiden 

ympäristövaikutuksien pienentämiseen suunnatut toimenpiteet on kartoitettu. 

Disne Oy:ssä ympäristöasioiden hallinta on ollut kiitettävää jo 
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ympäristöohjelmaa rakennettaessa. Yrityksen toiminnassa vältätetään turhaa 

ympäristön kuormittamista sekä resurssien tuhlaamista. Samoin yritys on 

kartoittanut käytössään olevat kemikaalit sekä vaaralliset aineet. 

Ympäristönäkökohdat on listattu Ympäristövaikutusten arviointi-dokumenttiin. 

 

Tärkeimpiä ympäristönäkökohtia yrityksessä ovat: 

 

1. Rakennuskohteissa käytetty materiaali 

Ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan: 

Purku- ja rakennuskohteiden materiaalin kierrätyksellä 

Käyttökelpoisen materiaalin käytöllä mahdollisuuksien mukaan toiminnassa 

 

2. Energian käyttäminen lämmitykseen, valaistukseen, yms. 

Ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan: 

Ilmalämpöpumpun käyttäminen toimitilojen lämmittämisessä 

Vuonna 2014 valmistunut ja käyttöönotettu toimirakennus, joka noudattaa 

nykyisiä rakennusten energiatehokkuusmääräyksiä 

 

3. Käytössä oleva vanha ajoneuvokanta 

Ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan: 

Työkohteisiin siirtyminen kollektiivisesti firman ajoneuvoilla 

 

4. Päästöt ilmaan (siivouskemikaalit, ohenteet, maalit, yms.) 

Ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan: 

Vaarallisten aineiden (maalit, ohenteet, yms.) käytön minimoiminen 
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3.3 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 

Ympäristönsuojelulain 86/2000 5 §:n mukaan ”toiminnanharjoittajan on oltava 

riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja 

haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista”. Disne Oy:n toimintaan 

liittyvät ympäristölait ja – asetukset on kartoitettu eikä yrityksen toiminta tai 

politiikka ole ristiriidassa niiden kanssa: Disne Oy noudattaa toiminnassaan 

kiertelemättä lainsäädäntöä. Syntyvän jätemateriaalin ja ongelmajätteen 

lajittelussa ja kierrätyksessä ei kuljeta oikopolkuja vaan henkilökunta on 

sitoutunut lajittelemaan jätteen lainmukaisesti. Uusien lakien ja asetusten 

voimaantuloa sekä vanhoihin lakiin ja asetuksiin tulevia muutoksia pyritään 

seuraamaan ja tarkistamaan aina kerran toimintakaudessa. Päivityksen 

suorittaa yrityksen ympäristövastaava.  

Disne Oy:tä koskeva lainsäädäntö on myös tarkistettu pk-yrityksen 

riskienhallinnan työvälinesarjan Ympäristöriskien hallinta – työkalun avulla.  

 

3.4 Päämäärät ja tavoitteet 

Kauden 2014–2016 tärkeimpänä tavoitteena pidetään ympäristöystävällisten 

puhdistusaineiden saattamista valikoimaan ja niistä tiedottaminen aktiivisesti 

asiakkaalle sekä kierrätysastioiden hankkiminen toimirakennukseen. 

Tavoitteena on myös pitää yrityksen ympäristönsuojelun taso vähintään 

nykyisellä tasolla.  

Ympäristöjärjestelmän päämäärät ja tavoitteet kuvataan tarkemmin kohdassa 

1.3 Ympäristöpolitiikka.  

 

3.5 Ympäristökoulutus 

Disne Oy:n henkilöstöä on koulutettu kierrätykseen ja vaarallisten aineiden 

käsittelyyn. Kierrätyksen ja vaarallisten aineiden hallinnan toimivuutta 

tarkastetaan säännöllisesti ja siitä annetaan tarpeen vaatiessa palautetta. 

Vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden on tarkoitus tulevaisuudessa 

olla sähköisessä, työntekijöiden helpommin lähestyttävässä muodossa. Uusia
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työntekijöitä perehdytetään keskeisiin turvallisuus- ja 

ympäristönsuojelutoimenpiteisiin. 

 

3.6 Yrityksen johdon motivaatio 

Yrityksen johto on motivoitunut kiinnittämään huomioita ympäristöasioihin. 

Yrityksessä noudatetaan tarkkaa kierrätyspolitiikkaa, jossa purkukohteissa 

syntyvät materiaalit lajitellaan ja kuljetetaan jatkokäsittelykohteisiin. Yrityksen 

toimitilojen saneeraus on toteutettu kiitettävällä osuudella kierrätysmateriaalista 

esimerkkinä yrityksen ympäristötietoisuudesta. Tässä toiminnassa ideat ovat 

lähtöisin yrityksen johdolta.  
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4.0 RISKITILANTEISIIN VARAUTUMINEN  

 

4.1 Pelastussuunnitelma ja poikkeustilanteet 

Disne Oy toimipaikan pelastussuunnitelma on selvityksen alla.  

Työmailla noudatetaan työmaan suunnitelmia. 

 

Disne Oy:n toiminnassa on tunnistettu mahdolliset ympäristöriskit sekä 

poikkeustilanteet. 

Keskeiset kysymykset näiden tunnistamiseksi ovat: 

 

1. Mikä voi mennä vikaan? 

2. Kuinka haitallisia seuraukset ovat? 

3. Mitä asialle voidaan / kannattaa tehdä? 

 

Suurimpia toiminnasta syntyviä ympäristöön liittyviä riskejä ovat 

toimirakennuksessa mahdollisesti syntyvä tulipalo sekä vaarallisten aineiden 

sotkeutuminen tai vuotaminen. Syinä paloon voivat olla inhimillinen vahinko, 

sähkölaitevika tai ilkivalta. Työaikana tulipalo-riskin välttämiseksi 

alkusammutuslaitteisto, huolellisuus sekä turvallisuussuunnitelma ovat keinoja 

välttää kyseinen riski. Myös huolellisuudella ja sähkölaitteiden tarkastamisella 

tiloista poistuttaessa voidaan pienentää onnettomuusriskiä.  

Disne Oy:n toimitiloissa ei säilytetä suuria määriä vaarallisia aineita eikä 

ympäristön kannalta näiden aineiden kohdalla piile suuria riskejä: varastoitujen 

aineiden määrät ovat ainekohtaisesti vähäisiä. Vaarallisiksi aineiksi luokitellut 

kemikaalit on kuitenkin inventoitu ja listattu R- ja S-lausekkeineen 

Kemikaaliluettelo-dokumenttiin.
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4.2.0 Kemikaalien kartoittaminen 

Yrityksessä on tehty kemikaalien ja vaarallisten aineiden tarkastelu, jonka 

tulokset löytyvät Ympäristökansiosta löytyvästä Kemikaaliluettelosta. Pääosin 

yrityksestä löytyy kymmeniä nimikkeitä erilaisia kemikaaleja: maaleja, 

puhdistusaineita, yms., mutta niiden määrät ovat kohtalaisen pieniä. Alla olevat 

kemikaalien varoitusmerkit noudattavat vielä väistyvää merkintätapaa. Uusi 

merkintä astuu markkinoilla oleviin tuotteisiin viimeistään vuonna 2017. 

 

4.2.1 Räjähtävä (E) 

Räjähtäviä aineita yrityksen toimitiloista tai käytöstä ei löydy.  

 

4.2.2 Hapettava (O) 

Hapettavia aineita ei löydy yrityksen toimitiloista tai käytöstä. 

 

4.2.3 Helposti syttyvä (F) ja Erittäin helposti syttyvä (F+) 

Helposti syttyviä tai Erittäin helposti syttyviä aineita Disne Oy:n toimitiloista 

löytyy vähäisiä määriä. Kyseiset aineet ovat yleisiä puhdistusaineita tai maaleja. 

 

4.2.4 Myrkyllinen (T) tai Erittäin myrkyllinen (T+) 

Myrkyllisten tai Erittäin myrkyllisten aineiden osalta Disne Oy:n tiloista tai 

käytöstä löytyy vain yksi Myrkylliseksi aineeksi luokiteltu aine. Kyseistä ainetta 

käytetään pienissä määrissä homeenpoistoon. 

 

4.2.5 Haitallinen (Xn) ja Ärsyttävä (Xi) 

Haitallisiksi tai Ärsyttäviksi luokiteltuja aineita Disne Oy:n tiloista tai käytöstä 

löytyy pieniä määriä erilaisina puhdistusaineina ja maaleilla.  
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4.2.6 Syövyttävä ( C) 

Syövyttäviksi aineiksi luokiteltuja aineita yrityksen osalta löytyy vain muutamia 

nimikkeitä. Kyseiset aineet ovat puhdistusaineita, maalinkovetteita tai 

vahanpoistoaineita.  

 

4.2.7 Ympäristölle vaarallinen (N) 

Ympäristölle vaarallisia aineita löytyy vain muutamia. Aineet ovat joko maaleja, 

puhdistusaineita tai maalinkovitteita. 
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5.0 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

 

5.1.0 JÄTEJAKEET 

Disne Oy noudattaa jätehuollossaan ja jätteen käsittelyssä tarkasti vähintään 

lainsäädännön mukaisia vähimmäisvaatimuksia, joita esimerkiksi Jätelaki 

(646/2011) ja  

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä 

ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) asettavat. 

Tärkeimpänä tavoitteena on materiaalihävikin vähentäminen sekä 

käyttökelpoisen materiaalin uudelleenkäyttö jätehuollon ja kierrätyksen ollessa 

vasta jälkimmäinen toimintatapa.  

Yrityksen jätteen siirtäminen ja käsittely noudattaa Valtioneuvoston asetuksessa 

jätteistä (179/2012) pykäliä muun muassa siirtokirjoihin merkittävistä tiedoista, 

sekä jätteen kuljettajan, yms. harjoittamasta kirjanpidosta.  

Tarkempi jätejakeiden mukainen toiminta on esitelty dokumentissa 

Jätehuoltosuunnitelma. 

Alla on mainittu huomattavampien jätejakeiden käsittely ja vaikutus toimintaan. 

 

5.1.1 Metalli 

Metallia syntyy purku- ja rakennuskohteissa huomattavia määriä. 

Käyttökelpoinen metalli kerätään ja erotellaan muusta materiaalista erilliselle 

metallilavalle, joka toimitetaan ja myydään metallialan yritykselle. 

Käyttökelpoinen metallimateriaali pyritään käyttämään hyödyksi. Esimerkiksi 

toimirakennuksen toimistojen metallirakenteet ovat kierrätysmateriaalia. 

Metallin tehokas kierrätys vähentää huomattavasti yrityksen 

ympäristövaikutuksia: kierrätyksellä säästetään 95 % energiasta verrattuna 

uudesta malmista jalostamiseen. Esimerkiksi yhden rautatonnin kierrätyksellä 

säästetään tonni hiilidioksidipäästöjä. 
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5.1.2 Puumateriaali 

Toiminnasta syntyy puumateriaalia niin purku- kuin rakennuskohteissa. Puhdas, 

maalaamaton puu pyritään käyttämään toiminnassa mikäli mahdollista. 

Käyttöön kelpaamaton puumateriaali kerätään muusta materiaalista erikseen 

puulavalle ja toimitetaan Orikedon biohakelaitokseen kaukolämmön raaka-

aineeksi.  

Kyllästeaineilla käsitelty puumateriaali käsitellään ongelmajätteenä. 

 

5.2.0 Vaaralliset aineet 

Disne Oy:n toiminnasta syntyy jonkin verran ongelmajätteeksi luokiteltavaa 

materiaalia. Ongelmajätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyssä noudatetaan 

ainekohtaisia turvallisuusohjeita ja vaadittavaa suojamateriaalia: hanskoja, 

hengityssuojaimia, suojahaalareita. Vaarallisten aineiden käsittelyssä 

noudatetaan lainsäädäntöä, joita ovat muun muassa Valtioneuvoston päätös 

ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja 

merkitsemisestä (659/1996) ja Jätelain (646/2011) 16 § Vaarallisten jätteiden 

pakkaamis- ja merkitsemisvelvollisuus ja 17 § Vaarallisten jätteiden 

sekoittamiskielto.  

Vaarallisten aineiden käsittelyssä noudatetaan poikkeuksetta Ekokemin ohjeita 

vaarallisten aineiden säilytyksestä, varastoinnista ja luovutuksesta: 

 

1. Vaaralliset aineet pidetään erillään muista jätteistä. Vaarallisia jätteitä ei 

sekoiteta keskenään eikä muihin jätteisiin. Aineet säilytetään 

alkuperäisissä astioissa ja pakkauksissa asianmukaisten tietojen ja 

varoitusmerkkien varmistamiseksi. 

2. Lajittelun oikeudenmukaisuus uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja 

hyötykäyttöön menevien tavaroiden ja jätteiden mukaan 

3. Jätteiden vieminen kunnan keräys- tai vastaanottopaikkaan, joita Disne 

Oy:n toimialueella on kaksi
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 Turun Ekotori  sekä Topinojan jätekeskus  

 Kirkkotie 10   Pitkäsaarenkuja 7 

 20540 Turku    20380 Turku 

 

Ongelmajätteen osalta kattava lista Disne Oy:n toiminnassa käytetyistä 

vaarallisista aineista löytyy jätehuoltosuunnitelmasta. Alla on luoteltu 

huomattavammat vaarallisten aineiden jakeet toimintaan liittyen.  

 

5.2.1 Kovettumattomat maali-, liima- ja lakkatähteet ja näiden pakkaukset sekä 

näillä aineilla likaantuneet tarvikkeet, työvälineet ja massat 

Ekokemin ohjeiden mukaan puolityhjät tai kuivaa maalia sisältävät maalit on 

toimitettava ongelmajätekeräykseen. Disne Oy:n toiminnassa käytettävä maali 

pyritään ja pystytään miltei poikkeuksetta käyttämään loppuun. Ekokemin 

ohjeiden mukaisesti tyhjät maaliasiat ovat metallinkeräykseen soveltuvaa 

materiaa mikäli alla olevat kohdat täyttyvät: 

 

Astia on tyhjä ja sivellinkuiva 

Astian pohjaan on tehty reikä ilmankierron ja tyhjyyden varmistamiseksi 

Kansi ja astia ovat erillään 

 

Mikäli näin ei tapahdu, maalintähteet sekä niistä likaantunut materiaali 

toimitetaan yllämainittuihin ongelmajätepisteisiin. Astioiden käyttäminen 

huolellisesti tyhjäksi vähentää hukkamateriaalin aiheuttamia päästöjä kun 

metalliastiat pystytään toimittamaan heti käytön jälkeen kierrätykseen eikä 

jätettä synny. 
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5.2.2 Painekyllästetty puumateriaali 

Painekyllästetty puumateriaali luokitellaan ongelmajätteeksi. Kyseinen jae 

erotellaan puhtaasta puumateriaalista ja toimitetaan muun ongelmajätteen 

ohella vaarallisten aineiden vastaanottopisteisiin. Tukesin ohjeiden mukaan 

painekyllästettyä puuta työstettäessä tulee käyttää suojakäsiteitä ja 

hengityssuojaimia. Samoin puun käsittelyä hiomalla, höyläämällä tai 

sahaamalla pitää välttää myrkyllisten yhdisteiden leviämisen estämiseksi. 
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YMPÄRISTÖRISKIEN JA POIKKEUSTILANTEIDEN  KARTOITUSLOMAKE

DISNE OY

Vastuuhenkilö

Kartoitettu 09.06.14

Syy(t) Mahdolliset seuraukset Ehdotetut toimenpiteet

Tulipalo

Mahdollinen riski/ 

ongelma / 

poikkeustilanne

Sähkölaitevika, 
inhimillinen 
vahinko, ilkivalta

Sammutusvesien mukana voi 
päätyä haitallisia aineita 
(vaarallisten aineiden säilytys) 
viemäriin tai maaperään

Turvallisuussuunnitelma käytössä, alkusammutuskalusto, 
turvallisuussuunnitelman hyväksyttäminen palolaitoksella, 
koulutus ja harjoittelu tulipalon varalta

Vaarallisten 
aineiden 
sotkeutuminen tai 
vuotaminen

Puutteellinen 
säilytys ja 
merkintä, 
huolimattomuus

Vaarallisten aineiden pääseminen 
maaperään, viemäriin tai 
vesistöön

Vaarallisten aineiden luettelointi ja ainevirtojen seuranta, 
asianmukainen merkintä, säännöllinen kuljetus 
ongelmäjätteiden vastaanottoon, varovaisuus työmaalla, 
kuljetuksen aikana ja säilytyksessä

Altistuminen 
vaarallisille aineille

Huolimattomuus, 
puutttellinen 
säilytys ja 
merkintä

Työntekijän altistuminen 
vaarallisille aineille kuljetuksen, 
säilytyksen tai käytön aikana

Vaarallisten aineiden luettelointi ja ainevirtojen seuranta, 
asianmukainen merkintä, säännöllinen kuljetus 
ongelmäjätteiden vastaanottoon, varovaisuus työmaalla, 
kuljetuksen aikana ja säilytyksessä, suojaus (esim. 
Siivouspuoli)

Naapurirakennuks
essa tapahtuvat 
poikkeustilanteet

Huolimattomuus, 
onnettomuus

Tulen tai vaarallisten aineiden 
siirtyminen rakennukseen

Turvallisuussuunnitelmasta keskusteleminen 
naapureiden kanssa
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VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO

DISNE OY

Vastuuhenkilö

Tarkastettu 09.07.14

Kauppanimi R-lauseke S-lauseke Käyttötarkoitus Määrä 

Kosti Kiilto Xi R38, R41 S24/25, S26, S37/39 Peruspuhdistusaine siivouksessa

Desiklor C R31, R34 S1/2, S26, S36/37/39, S45 Pesu- ja saniteettitilojen puhdistus

Sinol F R11 S2, S16, S7, S46 Tuulilasin jäätymisenestoaine

Puhdas Uuni C R35 S1/2, S26, S36/37/39, S45 Puhdistusaine

Tercol Xi, N R38, R41, R50 S2, S16, S29, S37/39 Puhdistusaine

Tempus Xi R36 S26 Linoleumpintojen puhdistusaine

Domestos Xi, N R31,R50, R36/38 S26, S37, S61b Yleispuhdistusaine

Pineline Xi R41 S26, S37/39 Puhdistusaine

Taski Jontec No 1 C R34 S26, S28a, S45, S51, S36/37/39 Vahanpoistoaine

Dekor Premium Xi R41, R37/38 S2, S22, S24/25, S26, S37/39, S46 Saumalaasti

GO4 Jäähdytysneste Xn R22 S2, S24/25, S46 Jäähdytysneste

C R34 S2, S23, S26, S36/37/39, S51, S60 Pesuaine

Teknofloor Primer C S23, S26, S36/37/39, S38, S45 Maalinkovete

At Color Aerosolimaali F+, Xn H222, H319, H336, EUH066 Spraymaali

Motip Primer Xi, F+, N R12, R36, R51/53, R66, R67 S2,S23, S26, S29/56, S46, S51 Spraymaali

Maston Xi, F+ Spraymaali

Pensselipesu Xi R41 S2, S26, S39, S46 Työvälineiden puhdistusaine

Solmaster Xi R41 S2,S26, S39, S46 Työvälineiden puhdistusaine

Boracol T, Xi H319, H315, H360 Homeenpoistoaine

Akvacoat Xi, N R36/38, R43, R51/53 S24, S26, S29, S36/37/39, S51 Epoksimaalin muoviosa

Ksyleeni Xn, Xi R10, R11, R20, R20/21, R38 H225, H226, H312, H315, H332 Liimatahrojen poistoaine

C R35 S20, S23, S26, S36/37/39, S45, S51, S60 Pesuaine

Maston aseöljy F+ H222 Voiteluaine

Brunox Xn R65, R66 S2,S23,S29/56, S46, S51,S62 Puhdistus- ja voiteluaine

Varoitus-

merkki

Aktiivipesuaine (RM 

776)

R20/21/22, R34, R43, 

R52/53

P102, P210, P211, P251, P302+P352. 

P305+P351+P338, P410+P412

R10, R10, R20, R20/21, 

R36, R38, R43, R50/53, 

R66, R67

H220, H222, H225, H226, H312, H315, 

H319, H332, H336

P264, P280, P308+P313, P302+P352, 

P305+P351+P338

Aktiivipesuaine (RM 31 

ASF)

P102, P210, P211, P251, P302+P310. 

P331, P410+P412
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YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÖNNÖN TARKISTUSLISTA

DISNE OY

Kyllä EiLainsäädännön seuranta

Onko ympäristölainsäädönnön seuraan nimetty vastuuhenkilö?

Lupa- ja ilmoitusvelvollisuus

Onko yrityksen ympäristöluvan tarve selvitetty (YSL 28 §, YSA 1§)? x

x

x

x

Kemikaalisäädännön velvoitteet

x

x

x

Sopimukset

Onko yrityksellä voimassa oleva viemäriin liittymissopimus? x

Onko yrityksellä voimassa oleva jätteen kuljetussopimus/sopimuksia? x

Onko yrityksellä voimassa oleva kemikaalien kuljetussopimus/sopimuksia? x

x

Pohjavesien ja vesistöjen suojelun velvoitteet

x

Onko selvitetty, voiko toiminta aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle (YSL 8 §) x

Onko selvitetty, mitä aineita ei saa päästää pohjaveteen (Vnp 342/2009)? x

x

Jätelain selvilläolo-velvollisuus

x

Vastuut onnettomuustilanteissa

x

x

Ongelmajätteiden käsittelijät

x

Lyhenteiden selitys

JL=Jätelaki TSL=Terveydensuojelulaki VL=Vesilaki

JA=Jäteasetus TSA=Terveydensuojeluasetus Vnp= Valtioneuvoston päätös

YVL=laki ympäristövahinkojen korvaamisesta YSL=Ympäristönsuojelulaki

YA=Ympäristösuojeluasetus

1022/2006= Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallista ja haitallisista aineista

Ei koske 

meitä

Onko selvitetty, miten voidaan pysyä ajantasalla tulevien uusien 

ympäristölakien seurannassa?

Onko selvitetty, koskeeko ympäristölain mukainen ilmoitusmenettely yritystä 

(YSL 60-62 §)?

Onko selvitetty, tuleeko toiminnasta tehdä terveydensuojelulain mukainen 

ilmoitus (TSL 13 §)?

Onko selvitetty, milloin melusta on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle 

(YSL 60-62 §)?

Onko selvitetty kemikaalisäädösten perusteella, onko yrityksen toiminta 

vähäistä tai laajamittaista (116/2014)?

Jos toiminta on vähäistä, ollaanko selvillä toimintaa koskevista velvoitteista 

kuten yleisistä turvallisuusvaatimuksista, ilmoituksesta paikalliselle 

viranomaiselle jne. (116/2014)?

Jos toiminta on laajamittaista, ollaanko selvillä toimintaa koskevista 

velvoitteista kuten luvista, muutosilmoituksista, sisäisestä 

pelastussuunnitelmasta, käytönvalvojasta, jne. (116/2014)?

Onko yrityksellä voimassa oleva ongelmajätteiden 

kuljetussopimus/sopimuksia?

Onko selvitetty, voiko toiminta aiheuttaa pohjaveden määrän muuttumista 

maaperässä (VL 3. luku, 2 §)?

Onko selvitetty, mitä aineita ei saa johtaa prosessivesien mukana vesistöön 

(1022/2006)?

Tiedetäänkö, mitkä yrityksen tuotannosta tulevat jätteet ovat ongelmajätettä 

(JL 12 §)?

Tiedetäänkö, kuka on vastuussa toimialueella sattuvasta ympäristövahingosta 

(YVL 7 §)?

Tiedetäänkö, kuka korvaa pohjavesien pilaantumisesta aiheutuvan vahingon 

(YSL 11. luku)?

Jos yritys käsittelee ongelmajätteiden, onko yrityksellä ongelmajätteiden 

käsittelyyn lupa (YSL 28 §)?

116/2014= Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

annetun valtioneuvoston  Asetuksen 47 § ja liitteen I muuttamisesta  
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YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN KARTOITUS -LOMAKE 

 DISNE OY    

      

Vastuuhenkilö      

Kartoitettu  09.06.14     

Laki, asetus tai määräys Lainkohta Edellyttää Miten koskee yritystä? 

Ympäristönsuojelulaki 
4.2.2000/86 

5 § Yleiset 
velvollisuudet 

Toiminnasta aiheutuvista 
ympäristövaikutuksista on oltava 
selvillä. Jo toteutunut pilaantuminen 
on rajoitettavava ja pilaantumisen 
estämiseksi pitää olla tarpeelliset 
toimenpiteet. 

Yritys on selvillä toimintaan liittyvistä 
ympäristöriskeistä ja on selvittänyt ja 
luetteloinut toimintaan liittyvät vaaralliset 
aineet, lainsäädönnön sekä laatinut 
jätehuoltosuunnitelman. 

Ympäristönsuojelulaki 
4.2.2000/86 

7 § Maaperän 
pilaamiskielto 

Maaperään ei saa toiminnasta päästä 
jätettä tai ainettta, joka aiheuttaa 
maaperän pilaamista 

Syntyvät jätteet ja vaaralliset aineet 
toimitetaan jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti loppusijoitukseen 

Ympäristönsuojelulaki 
4.2.2000/86 

8 § Pohjaveden 
pilaamiskielto 

Jätettä tai ainetta ei saa päästää 
mihinkään, mistä se voi päätyä 
pilaamaan pohjavettä 

Syntyvät jätteet ja vaaralliset aineet 
(liimat, lakat, maalit, puhdistus- ja 
liotinaineet, yms) toimitetaan 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti 
loppusijoitukseen 

Jätelaki 646/2011 

8 § Yleinen 
velvollisuus 
noudattaa 
etusijajärjestystä 

Ensisijaisesti toiminnassa on 
vähennettävä syntyvän jätteen 
määrää ja haittallisuutta. Toissijaisesti 
jäte on valmisteltava 
uudelleenkäyttöä varten tai lopulta 
kierrätettvä se. 

Toiminnassa pyritään käyttämään 
materiaali tehokkaasti yhteen. 
Esimerkiksi toimitilojen rakentamisessa 
käytettiin jo käytettyä materiaalia. Jätettä 
pyritään rakennuskohteissa säästämään 
suunnittelutyöllä. 
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Jätelaki 
646/2011 

9 § Tuotteen valmistajan, 
markkinoille saattajan ja 
jakelijan 
huolehtimisvelvollisuudet 

Tuotteen jakelijan on varmistuttava tuotteensa 
kestävyydestä, korjattavuudesta ja 
uudelleenkäyttävyydestä ja sen 
kierrätettävyydestä jätteenä. Tuote ei jätteena 
saa aiheuttaa haittaa ympäristölle.  

Disne Oy myy turvalaitteistoa, joten 
myytävien tuotteiden on täytettävä 
kyseinen lainkohta 

Jätelaki 
646/2011 

12 § Selvilläolo- ja 
tiedonantovelvollisuus 

Tuotteen maahantuojan on oltava selvillä 
tuotteesta syntyvästä jätteestä, sen 
ympäristövaikutuksista ja jätehuollosta sekä 
tuotteen alkuperästä, lajista, laadusta, yms. 
ominaisuuksista 

Disne Oy myy turvalaitteistoa, joten 
myytävien tuotteiden on täytettävä 
kyseinen lainkohta 

Jätelaki 
646/2011 

13 § Jätteestä ja jätehuollosta 
aiheutuvan vaaran ja haitan 
ehkäiseminen 

Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä 
hallitsemattomasti eikä aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Toiminnassa huolehditaan siitä, että 
toiminnasta syntyvästä jätteestä 
huolehditaan asianmukaisesti niin 
tavallisen jätteen kuin vaarallisten 
aineiden osalta. 

Jätelaki 
646/2011 

16 § Vaarallisten jätteiden 
pakkaamis- ja 
merkitsemisvelvollisuus 

Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä 
asianmukaisesti ja riittävästi. 

Noudatetaan ongelmajätteen syntymästä 
varastointiin ja ongelmajätepisteeseen 
luovuttamiseen asti. 

Jätelaki 
646/2011 

17 § Vaarallisten jätteiden 
sekoittamiskielto 

Vaarallista jätettä ei saa laimentaa tai sekoittaa 
laadultaan erilaiseen jätteeseen tai aineeseen. 

Toiminnassa syntyvä vaarallinen jäte 
kuljetetaan ja säilytetään omissa 
astioissaan asianmukaisin merkinnöin 
varustettuna. 
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Rakennus- ja maankäyttölaki 
895/1999 

52 § Työtilat 
Työtilat tulee suunnitella 
tarkoituksenmukaisiksi ja turvallisiksi 

Koskee vuonna 2014 
käyttöönotettua 
toimitilarakennusta ja sen 
muutosta työtilaksi 

Valtioneuvoston päätös 
ongelmajätteistä annettavista 
tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja 
merkitsemisestä 659/1996 

1 § 
Ongelmajätteestä 
annettavat tiedot  

Ongelmajätteen siirtoa varten on laadittava 
siirtoasiakirja, joka luovutetaan 
ongelmajätteen vastaanottajalle 

Noudatetaan ongelmajätteen 
syntymästä varastointiin ja 
ongelmajätepisteeseen 
luovuttamiseen asti. 

Valtioneuvoston päätös 
ongelmajätteistä annettavista 
tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja 
merkitsemisestä 659/1996 

2 § Ongelmajätteen 
pakkaaminen 

Ongelmajätteen pakkaaminen on suoritettava 
tiiviisti tavanomaista käyttöä, siirtämistä ja 
säilytysolosuhteista aiheutuvaa kuormitusta 
ja rasitusta kestävä pakkaukseen 

Noudatetaan ongelmajätteen 
syntymästä varastointiin ja 
ongelmajätepisteeseen 
luovuttamiseen asti. 

Valtioneuvoston päätös 
ongelmajätteistä annettavista 
tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja 
merkitsemisestä 659/1996 

3 § Ongelmajätteen 
pakkauksen 
merkinnät 

Ongelmajätteen pakkauksen on on 
sisällettävä kaikki tarvittavat ainetta koskevat 
varoitusmerkit ja niidet nimet samoin kuin 
vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittava 
R- ja S-lausekkeet 

Noudatetaan ongelmajätteen 
syntymästä varastointiin ja 
ongelmajätepisteeseen 
luovuttamiseen asti. 
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Valtioneuvoston 
asetus jätteistä 
179/2012 

15 § Rakennus- ja 
purkujätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentäminen 

Rakennushankkeesssa otetaan talteen ja 
käytetään uudelleen käyttökelpoiset 
esineet ja aineet ja että toiminnasta syntyy 
mahdollisimman vähän haitatonta jätettä 

Noudatetaan erottamalla 
kelvollinen materiaalija pyrkimällä 
minimoimaan kaatopaikalle 
päätyvä materiaali 

Valtioneuvoston 
asetus jätteistä 
179/2012 

16 § Rakennus- ja 
purkujätteen erilliskeräys ja 
hyödyntäminen 

Pykälän mainitsemat rakennus- ja 
purkujätejakeet on erilliskerättävä 

Noudatetaan rakennus- ja 
purkumailla 

Valtioneuvoston 
asetus jätteistä 
179/2012 

19 § Asbestijäte 

Jätteen haltijan on huolehdittava 
asbestijätteen keräämisestä ja 
kuljettamittamisesta viivytyksestä 

Harvoissa asbestitapauksissa 
noudatetaan lakia 

Valtioneuvoston 
asetus jätteistä 
179/2012 

20 § Jätteen tuottajan 
kirjanpito 

Jätettä koskevassa kirjanpidossa on 
mainitttava jätteen määrä, yms. 

Noudatetaan poikkeuksetta 
jätettä siirrettäessä, käsiteltäessä 
ja luovuttaessa 

Valtioneuvoston 
asetus jätteistä 
179/2012 

23 § Jätteen kuljettajan, 
välittäjän ja keräystoiminnan 
harjoittajan kirjanpito 

Kirjanpidon on sisällettävä laissa mainitut 
asiat 

Noudatetaan poikkeuksetta 
jätettä siirrettäessä, käsiteltäessä 
ja luovuttaessa 

Valtioneuvoston 
asetus jätteistä 
179/2012 

24 § Siirtokirjaan merkittävät 
tiedot 

Siirtokirjassa on mainittava muun muuassa 
jätteen tuottajan tai jätteen haltijan nimi ja 
yhteystiedot, yms. 

Noudatetaan poikkeuksetta 
jätettä siirrettäessä, käsiteltäessä 
ja luovuttaessa 
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Kunnnalliset 
jätehuoltomääräykset 

10 § Kiinteistöllä 
erikseen kerättävät 
jätejakeet 

Kerättävä vaatimusten mukaisesti vähintään 
polttokelpoinen tai energiajäte sekä kaatopaikkajäte 

??? 

Kunnnalliset 
jätehuoltomääräykset 

11 § Kiinteistön 
keräysvälineiden 
tyhjennykset 

Sekajäte ja polttokelpoinen jäte tyhjennettävä vähintään 
kerran kahdessa viikossa, jos biojäte kerätään, 
tyhjennyks vähintään kerran kahdekssassa viikossa 
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YMPÄRISTÖPOLITIIKKA KAUSILLE 2014-2016 

 DISNE OY     

      

Ympäristövastaava      

Ympäristöohjelman laatija Jani Aarnio     

Päivämäärä (päivitetty) 28.06.14     

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA      

Disne Oy pyrkii toiminnassaan parhaansa mukaan kunnioittamaan 
ympäristöarvoja sekä toimimaan ympäristöä kunnioittaen. 
Vähimmmäisenä toimintaa ohjaavina arvoina ovat lainsäädännöt 
määrittämät pykälät, joiden noudattamisesta ei jousteta. Tärkeimpinä 
ympäristönsuojeluun liittyvinä tekoina toiminnassa pyritään mimimoimaan 
jätemateriaalin syntymistä, mikä säästää huomattavia määriä uutta 
materiaalia.  
Vaarallisia aineita käytetään säästävästi ja niiden aiheuttamia mahdollisia 
riskejä pyritään minimoimaan. 
Ympäristönsuojelutoimia kartoitetaan ja pyritään ottamaan käyttöön aina 
mahdollisuuksien mukaan. Disne Oy:n ympäristöpolitiikan tavoitteet 
koskevat kaikkia yrityksen toimialoja. 

 

Ympäristökansio    

Disne Oy:lle on 
tehty 
ympäristökansio, 
joka sisältää 
seuraavat asiakirjat: 

   

         

Ympäristöpolitiikka         

Ympäristöohjelma         

Vaarallisten aineiden luettelo         

Ympäristölainsäädännön kartoitus         

Ympäristölain tarkistustaulukko         

Jätehuoltosuunnitelma         

Ympäristöriskien ja poikkeustilanteiden 
kartoitus 

        

Ympäristövaikutusten arviointi         

Kemikaaliluettelo         

         

KAUDEN 2014-2016 TAVOITTEET         

Tavoite 1.         

Ympäristöystävällisten puhdistusaineiden ottaminen tuotevalikoimaan 
siivouksessa ja niiden aktiivinen mainostaminen asiakkaalle. 

     

     

Nykytilanne Tavoite      

Siivouskohteessa käytettävissä 
siivousaineissa ei ole 
ympäristöystävällistä vaihtoehtoa 

Ympäristöystävällisten 
puhdistusaineiden ottaminen 
tuotevalikoimaan 
siivouksessa ja niiden 
aktiivinen mainostaminen 
asiakkaalle kauden 2014-
2016 aikana. 
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Tavoite 2.    

Vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden saaminen sähköiseen, työnkijöiden 
helpommin lähestyttävään muotoon 

Nykytilanne Tavoite 

Käyttöturvallisuusohjeiden saaminen 
työnkijöiden käsille on työn alla 

Käyttöturvallisuustiedotteiden löytyminen 
tarvittaessa intranetistä  

TÄRKEIMMÄT JO KÄYTÖSSÄ OLEVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIEN VÄHENTÄMISEEN 
SUUNNATUT TOIMENPITEET  

    

Jätteiden määrän vähentäminen ja tehokas kierrätys 

Nykytilanne  

Purku- ja rakennuskohteista syntyvä jätemateriaali lajitellaan huolellisesti. Lakimääräisten 
jätteen ehkäisy-, korjaus- sekö kierrätysvaatimusten mukaisesti materiaali käytetään 
mahdollisuuksien mukaan hyväksi muissa kohteissa ja vasta sitten toimitetaan kierrätykseen. 
Ehjä keramiikka-, lasi- ja puumateriaali varastoidaan mahdollista käyttöä varten sekä betoni- ja 
asfalttijätteelle etsitään joko oma tai ulkoinen käyttökohde. Käyttöön kelpaamaton 
metallimateriaali myydään metallialan yritykselle.  

Vaarallisten aineiden hävikin minimointi ja tehokas käyttö 

Nykytilanne 

Ongelmajätteet kerätään ja kuljetetaan vaatimusten mukaisiin keräyspisteisiin suoraan 
työmaalta, mikä minimoi riskit säilytyksen aikana. Jokainen syntyvä ongelmajäte merkitään 
oikein ja luovutetaan vaatimusten mukaan. Toiminnasta syntyviä vaarallisiksi aineiksi 
luokiteltuja aineita, kuten maalitähteitä ja liottimia ei juurikaan synny, sillä ne pyritään 
käyttämään loppuun.  

    

Työkohteisiin siirtyminen 

Nykytilanne 

Työkohteisiin siirtyminen on tehokasta ja omien ajoneuvojen käyttöä minimoidaan. Työkalut, 
materiaali ja työntekijät kuljetetaan mahdollisimman vähin kuljetuksin ja kilometrein kohteesta 
toiseen. 

     

Ilmalämpöpumpun käyttäminen 
toimirakennuksen lämmittämisessä 

    

Nykytilanne   

Ilmalämpöpumpun käyttämisellä toimirakennuksen lämmittämisessä vähennetään 
uusiutumattomien energialähteiden käyttöä, otetaan osaa taisteluun ilmastonmuutosta vastaan 
sekä säästetään luonnonvaroja. 

 

     

OHJELMAN SEURANTA Ohjelma päivitetään keväällä 2017  

OHJELMAN HYVÄKSYNTÄ 
Yrityksen johto on hyväksynyt ohjelman 
päivämäärällä 
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

  DISNE OY   

     

Vastuuhenkilö    

Kartoitettu  09.06.14   

Toiminta, tuote tai palvelu Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus Vaikutuksen arviointi 0-3 

NEGATIIVINEN VAIKUTUS 

Rakennuskohteissa 
käytetty materiaali 

Luonnonvarojen 
käyttö 

Luonnonvarojen 
kuluminen 

 

KORJAAVAT TOIMENPITEET 

Purku- ja 
rakennuskohteiden 
materiaalin kierrätys 

Materiaalitehokkuus, 
materiaalin 
hyötykäyttö 

-Luonnonvarojen 
säästäminen -
Kaatopaikalle 
päätyvän 
materiaalin 
vähentäminen 

 

Käyttökelpoisen 
materiaalin käyttö 
mahdollisuuksien mukaan 
omassa toiminnassa 

Materiaalitehokkuus, 
materiaalin 
hyötykäyttö 

-Luonnonvarojen 
säästäminen -
Kaatopaikalle 
päätyvän 
materiaalin 
vähentäminen 

 

NEGATIIVINEN VAIKUTUS 

Energian käyttäminen, 
lämmitykseen, 
valaistukseen, yms. 

Luonnonvarojen 
käyttö, 
kasvihuonepäästöt 

Energian 
kuluttaminen ja 
sen 
valmistamisesta 
syntyvät päästöt 
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KORJAAVAT TOIMENPITEET 

Ilmalämpöpumpun käyttäminen 
toimitilojen lämmittämisessä 

Luonnonvarojen käyttö 

-Energian 
säästäminen -
Kasvihuonekaasujen 
vähentäminen 

 

Vuonna 2014 valmistunut ja 
käyttöönotettu uusi toimirakennus, 
joka noudattaa nykyisiä rakennusten 
energiatehokkuusmääräyksiä 

Luonnonvarojen käyttö, 
kasvihuonepäästöt 

-Energian 
säästäminen -
Kasvihuonekaasujen 
vähentäminen 

 

NEGATIIVINEN VAIKUTUS 

Käytössä oleva vanha ajoneuvokanta Kasvihuonekaasupäästöt 
-Vaikutukset 
ilmastonmuutosta 
vahvistavia 

 

KORJAAVAT TOIMENPITEET 

Työkohteisiin siirtyminen 
kollektiivisesti firman ajoneuvoilla 

Luonnonvarojen käyttö, 
kasvihuonepäästöt 

-Energian 
säästäminen -
Kasvihuonekaasujen 
vähentäminen 

 

NEGATIIVINEN VAIKUTUS 

Vaarallisten aineiden päästöt ilmaan 
(siivouskemikaalit, ohenteet, maalit, 
yms.) 

Vaikutukset ilmaan 

-Suurissa määrissä 
terveydelle ja 
ympäristölle 
haitallisia yhdisteitä 

 

KORJAAVAT TOIMENPITEET 

Vaarallisten aineiden (maalit, yms) 
käytön minimoiminen 

Ympäristöriskien 
minimoiminen 

-Ympäristön ja 
eliöiden suojelu 
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JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

  DISNE OY    

       

 NYKYTILANNE   

TOIMISTO 

JÄTELAJI 
Keräysvelvoitteen 
ehdot (Turku, muu 
kuin asuinkiinteistö) 

Keräysastiat Tyhjennysrytmi Loppusijoitus Vastuuhenkilö 
Kehitettävää, 
aikataulu 

Polttokelpoinen 
energiajäte 

Astia aina 
Polttokelpoinen 
jäte 

Sopimuksen 
mukaan 

Polttokelpoinen 
energiajäte 

  

Biojäte Astia, jos yli 100 l / vk - - 
Polttokelpoinen 
energiajäte 

 
Biojäteastia, 
komposti? 

Keräyspaperi Ei velvoitetta Turussa Keräyspaperi 
Sopimuksen 
mukaan 

Paperinkeräys   

Pahvi tai 
keräyskartonki 

Astia, jos yli 10 kg / vk Pahvi ja kartonki 
Sopimuksen 
mukaan 

Pahvinkeräys   

Metalli Astia, jos yli 10 kg / vk Metalli 
Sopimuksen 
mukaan 

Metallinkeräys   

Lasi Aastia, jos yli 10 kg/vk Lasi 
Sopimuksen 
mukaan 

Lasinkeräys   

Kaatopaikkajäte Astia aina Kaatopaikkajäte 
Sopimuksen 
mukaan 

Kaatopaikkajäte   

Puu Astia, jos yli 10 kg/vk 
Syntyvät määrät 
alle velvoitteen 

- 
Polttokelpoisena 
energiajätteenä 
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MUU TOIMINTA, RAKENNUSKOHTEET, SIIVOUS, YMS. 

JÄTELAJI 
Keräysvelvoitteen 
ehdot (179/2012 16 §) 

Keräysastiat Tyhjennysrytmi Loppusijoitus Vastuuhenkilö 
Kehitettävää, 
aikataulu 

Betoni-, tiili-, 
kivennäislaatta- ja 
keramiikkajätteet 

Erilliskeräys  
Mikäli 
työmaalla 
syntyy, lava 

Työn valmistuttua tai 
jos lava täyttyy 
ennen 

Maantäyttöaine, ehjät laatat 
säilytetään käyttöä varten 

  

Asfaltti Ei nykyistä velvoitetta 
Mikäli 
työmaalla 
syntyy, lava 

Työn valmistuttua tai 
jos lava täyttyy 
ennen 

Asfalttiasemille raaka-aineeksi   

Kyllästämättömät 
puujätteet 

Erilliskeräys  
Mikäli 
työmaalla 
syntyy, lava 

Työn valmistuttua tai 
jos lava täyttyy 
ennen 

Muuhun käyttöön kelpaava 
puumateriaali poimitaan talteen 
ja muut toimitaan Orikedon 
biohakelaitokseen 

  

Kipsipohjaiset jätteet Erilliskeräys  ?? ??   
Selvitys miten 
kerrätään, 
toimenpiteet 

Muovijätteet Erilliskeräys  ?? ??   
Selvitys miten 
kerrätään, 
toimenpiteet 

Maa- ja 
kiviainesjätteet 

Erilliskeräys  
Mikäli 
työmaalla 
syntyy, lava 

Työn valmistuttua tai 
jos lava täyttyy 
ennen 

Maantäyttöaine, etsitään 
vastaanottajat 

  

Metallijätteet Erilliskeräys  Työmaalla lava 
Työn valmistuttua tai 
jos lava täyttyy 
ennen 

Myydän metalli-alan yrityksille   
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Paperi- ja 
kartonkijätteet 

Erilliskeräys  
Syntyvät määrät vähäisiä, 
kerätään 

Kun syntyy Pahvinkeräys   

Lasijätteet Erilliskeräys  Työmaalla lava 
Työn valmistuttua tai 
jos lava täyttyy ennen 

Ehjät ikkunanruudut 
otetaan talteen, muut 
toimitetaan 
lasinkeräykseen 

  

       

VAARALLISET JÄTTEET      

JÄTELAJI 
Keräysvelvoitteen 
ehdot 

Keräysastiat Tyhjennysrytmi Loppusijoitus Vastuuhenkilö 
Kehitettävää, 
aikataulu 

SER 
Erilliskeräys, 
asianmukaiset 
merkinnät 

Laitteet pyritään 
ensijaisesti korjaamaan, 
toimitus SER:n 
vastaanottoon 

Muiden kuljetusten 
ohella  

Topinojan jätekeskus   

Paristot ja akut 
Erilliskeräys, 
asianmukaiset 
merkinnät 

Syntyvät määrät hyvin 
vähäisiä 

Muiden kuljetusten 
ohella  

Topinojan jätekeskus   

Loisteputket- 
lamput 

Erilliskeräys, 
asianmukaiset 
merkinnät 

Syntyvät määrät hyvin 
vähäisiä 

Muiden kuljetusten 
ohella  

Topinoja jätekeskus   

Liottimet 
Erilliskeräys, 
asianmukaiset 
merkinnät 

Käytetään miltei 
poikkeuksetta loppuun 

-    
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Kovettumaton maali-ja 
lakkajäte ja nöiden 
pakkaukset sekä näillä 
aineilla likaantuneet 
tarvikkeet, työvälineet ja 
massat 

Erilliskeräys, asianmukaiset 
merkinnät 

Kerätään ja toimitetaan 
eteenpäin 

Muiden kuljetusten 
ohella  

Topinoja 
jätekeskus 

  

Öljyjäte 
Erilliskeräys, asianmukaiset 
merkinnät 

Syntyy hyvin harvoin 
Muiden kuljetusten 
ohella  

Topinoja 
jätekeskus 

  

Emäksiset pesu – ja 
puhdistusaineet 

Erilliskeräys, asianmukaiset 
merkinnät  

Käytetään miltei 
poikkeuksetta loppuun 

- 
Topinoja 
jätekeskus 

  

Painekyllästetty puu 
Erilliskeräys, asianmukaiset 
merkinnät 

Puulava 
Muiden kuljetusten 
ohella  

Topinoja 
jätekeskus 

  

 


