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ABSTRACT 
 
This work presents The Finnish Defence Force’s Technical Research Centre’s envi-
ronmental system and system’s certification. The aim of the work was to carry out the 
Research Centre’s environmental report 2008 and to develop the environmental system 
to match the SFS-ISO 14001 -standard.  Another aim was to consider some new system 
that could help to improve the condition of the environment.   
 
In this work, interviews have been used as a means of gathering data because it was 
already known at the beginning that the theme of research would be achieved from 
many different sources of information. In addition, literature from the branch and the 
operations of the Research Centre was also studied. 
 
The results of the interviews clarified the Research Centre’s environmental considera-
tions. Based on these environmental considerations, the biggest risks to the environ-
ment of the Research Centre were defined. Also, a possible indicator for calculating the 
consumption of natural resources has been found.     
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Lyhenteiden ja termien luettelo 

 

PVTT  Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos 

 

RAMAS Risk assessment and risk management procedure for arsenic in the Tam-

pere region. Hanke, jossa selvitettiin arseenin esiintymistä ja arvioitiin 

siitä mahdollisesti aiheutuvaa terveydellistä ja ympäristöllistä haittaa Pir-

kanmaan alueella. 

 

MIPS Material input per service unit. Kuvaa tuotteiden/palveluiden luonnonva-

rojen kokonaiskulutuksen ja aikaansaadun hyödyn suhdetta. 

 

MI Kerroin, joka ilmoittaa, montako kiloa luonnonvaroja kuluu yhden raa-

ka-ainekilon tuottamiseen. 

 

S Tuotteen/palvelun elinkaaren aikana aikaansaatujen palvelusuoritteiden 

määrä. 

 

 

 



 

 

1 Johdanto 

 

Työn tavoitteena oli täydentää Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen laatu-

päällikön tekemää ympäristökartoitusta ja laatia vuoden 2008 ympäristöraportti. Lopul-

linen Tutkimuslaitoksen tavoite on saavuttaa valmiudet ympäristöjärjestelmän (ISO 

14001) varsinaista auditointia varten. Lisäksi tarkoituksena oli tutustua Tutkimuslaitok-

sen toimintaan.  

 

Tutkimusaineisto työtä varten kerättiin haastattelemalla Tutkimuslaitoksen henkilöstöä 

sekä kokoamalla tilastotietoa vuoden 2008 ympäristöasioista. Tarkoituksena oli haasta-

tella mahdollisimman laajasti Tutkimuslaitoksen eri osastojen henkilöstöä sekä La-

kialassa että Riihimäellä.  

 

Työn aikana pohdittiin myös menetelmää, jonka avulla Tutkimuslaitoksen ympäristön 

tilaa voitaisiin parantaa. Tavoitteena oli tehdä menetelmästä esimerkki, joka olisi suun-

taa antava.  
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2 Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos 

 

Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos (PVTT) on pääesikunnan alainen sotilas-

laitos, jonka johtajan suoranainen esimies on sotavarustepäällikkö. Pääesikunnan mate-

riaaliosasto on sotavarustepäällikön apuna tutkimuslaitoksen ohjauksessa. Tutkimuslai-

toksen johtajana toimii insinöörieversti Mika Hyytiäinen ja se toimii Ylöjärvellä ja Rii-

himäellä. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Tutkimuslaitos tuottaa Puolustusvoimien ja maanpuolustuksen kehittämiseksi ja päätök-

senteon tueksi elektroniikan ja informaatiotekniikan (Riihimäellä), räjähde- ja suojelu-

tekniikan sekä asetekniikan tutkimuspalvelut (Ylöjärvellä). Tutkimuslaitos on asiantun-

tijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on luoda ja koota tietoa puolustusvoimien materi-

aalisen kehittämisen ja ylläpidon tarpeisiin. Tutkimuslaitos myös hankkii Puolustus-

voimien tarvitsemia tutkimuspalveluja ulkopuolisilta, sekä ulkomaisilta että kotimaisil-

ta, tutkimuslaitoksilta. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Tutkimuslaitos keskittyy tutkimuksessaan niille maanpuolustuksen kannalta kriittisille 

tutkimusaloille, joilla ei ole osaamista maamme muissa tutkimuslaitoksissa tai joilla 

Puolustusvoimien oma tutkimustoiminta on välttämätöntä. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Vaikka Tutkimuslaitos toimii Puolustusvoimien alaisuudessa, on suurin osa Tutkimus-

laitoksen henkilöstöstä siviilihenkilöitä. Tutkimuslaitoksessa työskentelee tällä hetkellä 

146 siviilihenkilöä ja 20 sotilashenkilöä.   

 

Tutkimuslaitoksen asetekniikkaosaston tehtäviin kuuluu tuottaa Puolustusvoimille ase- 

ja ammustekniikan, materiaalitekniikan, suojauksen ja panssaroinnin, optiikan ja optro-

niikan, häivetekniikan ja operaatioanalyysin tutkimus- ja kehittämispalveluja sekä tut-

kimustietoa. Asetekniikkaosasto jakautuu kolmeen tutkimusalaan. Nämä tutkimusalat 

ovat ase- ja materiaalitekniikan, häivetekniikan ja optroniikan ja akustiikan tutkimus-

alat. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Ase- ja materiaalitekniikan tutkimusalan toiminta-ajatuksena on suorittaa ase- ja materi-

aalitekniikan alan tutkimusta mm. ballistisessa suojauksessa ja nopeiden ilmiöiden
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mittaustekniikassa sekä tutkia ja antaa lausuntoja sotavarusteiden materiaalikysymyksis-

tä. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Häivetekniikan tutkimusalan toiminta-ajatuksena on sähkömagneettisten herätteiden 

mittaus ja hallinta ultravioletista tutkataajuuksille ulottuvalla kaistalla. (Toimintakäsikir-

ja 2008) 

 

Optroniikan ja akustiikan tutkimusala tutkii optroniikan ja ilma-akustiikan sovelluksia 

tiedustelu-, valvonta- ja tulenjohtotehtävissä, asejärjestelmissä sekä ampumatarvikkeis-

sa. Painopisteenä tutkimuksessa on Suomen olosuhteiden ja vastatoimien vaikutus jär-

jestelmien suorituskykyyn. Tutkimusalaan kuuluu lisäksi operaatioanalyysin tutkimus-

ryhmä. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Tutkimuslaitoksen Riihimäen yksikössä sijaitseva elektroniikka- ja informaatiotekniik-

kaosasto tutkii sotilaallisiin elektronisiin järjestelmiin liittyviä ratkaisumalleja, järjes-

telmäkonsepteja, algoritmeja, rakenteita, toteutustapoja sekä malleja niiden soveltami-

sesta. Osasto tuottaa Puolustusvoimille sotilaselektroniikan, informaatiotekniikan ja 

operaatioanalyysin sotilaallisen soveltamisen tutkimus- ja kehityspalveluita. Osasto ja-

kautuu radiotaajuisten sensorien, elektronisen sodankäynnin ja johtamisjärjestelmien 

tutkimusaloihin. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Radiotaajuisten sensorien tutkimusala tutkii sensoreiden ja sensorijärjestelmien tekniik-

kaa ja käytettäviä menetelmiä sekä kehittää ratkaisumalleja ja konsepteja. Tutkimusala 

käsittää mm. signaalikäsittelyyn, sensoritiedon käsittelyyn, sensoreiden suorituskykyyn, 

mallintamiseen ja simulointiin sekä erityyppisten sensoreiden tuottaman tiedon yhdis-

tämiseen liittyvän tutkimuksen. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Elektronisen sodankäynnin tutkimusalan toiminta-ajatuksena on tutkia tietoliikenne-, 

tutka- ja navigointialueilla tiedustelun, häirinnän ja suojautumisen tekniikkaa ja mene-

telmiä. Tämän lisäksi tutkimusala kehittää ratkaisumalleja ja konsepteja omasta tutki-

mustoiminnasta. Tutkimusala käsittää myös mallinnuksen simuloinnin ja operaatio-

analyysimenetelmien soveltamisen elektronisessa sodankäynnissä. (Toimintakäsikirja 

2008) 
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Liikkuvien tiedonsiirto- ja tietojärjestelmien tekniikan ja menetelmien tutkiminen ja rat-

kaisumallien ja konseptien kehittäminen kuuluu johtamisjärjestelmien tutkimusalan 

toiminta-ajatukseen. Tutkimusala käsittää mm. järjestelmien hajautukseen, teknologi-

seen haavoittuvuuteen, liikkuvaan tiedonsiirtoon, tiedon esittämiseen sekä paikkatieto-

järjestelmien soveltamiseen liittyvän tutkimuksen. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Tutkimuksen tuki tuottaa ja hankkii osaston suorittaman tutkimuksen tarvitsemia mitta-

us-, suunnittelu- ja asennuspalveluita sekä vastaa osaston materiaalitoiminnoista. (Toi-

mintakäsikirja 2008) 

 

Räjähde- ja suojelutekniikkaosaston tehtäviin kuuluu tuottaa Puolustusvoimille ruuti- ja 

räjähdystekniikan sekä pyrotekniikan, ABC-aseilta suojautumisen sekä kemiallisen ana-

lytiikan tutkimus- ja kehittämispalveluja sekä tutkimustietoa. Osaston yhteydessä toimii 

kemiallisen aseen kieltosopimuksen mukainen Suomen valtion yksittäinen pienimuotoi-

nen laitos ja ilotulitteiden ja kaupallisten räjähteiden tarkastuslaitos. Osasto myös kou-

luttaa laboratoriohenkilöstöä SA-joukkoihin (Suomen armeijan) ja vastaa poikkeusolo-

jen ABC-laboratorion henkilöstön ABC-alan koulutuksesta. Osasto toimii myös poik-

keusolojen C-laboratoriona. Myös räjähde- ja suojelutekniikkaosasto jakautuu kolmeen 

tutkimusalaan, joita ovat räjähdetekniikan, suojelutekniikan ja kemian analytiikan tut-

kimusala. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Räjähdetekniikan tutkimusala tutkii ruuteja, räjähdysaineita ja pyroteknisiä massoja, 

testaa räjähteiden teknisiä ja kemiallisia ominaisuuksia sekä kehittää uusia tuotteita. 

(Toimintakäsikirja 2008) 

 

Puolustusvoimien ja Tutkimuslaitoksen muiden tutkimusalojen tarvitsema kemiallisen 

analytiikan sekä poltto- ja voiteluainetutkimuksen tutkimus kuuluu kemian analytiikan 

tutkimusalan toiminta-ajatukseen. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Suojelutekniikan tutkimusala tutkii kemiallisia ja biologisia taisteluaineita, niiden käyt-

töä, ilmaisua ja vaikutuksilta suojautumista. Toiminta-ajatukseen kuuluu myös osallis-

tuminen puolustusvoimien ABC-suojelumateriaalin kehittämiseen ja ylläpitää kyky ana-

lysoida radioaktiivisista näytteistä alfa- ja gamma-aktiiviset aineet. (Toimintakäsikirja 

2008) 
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Näiden tehtävien lisäksi tutkimuslaitoksen osastot vastaavat tutkimusalojensa teknolo-

giatiedon kokoamisesta ja jalostamisesta sekä vastaavat teknologiavastuualueidensa 

mukaisten tutkimusohjelmien ja suunnitelmien laatimisesta ja toteutuksesta. 

 

Tutkimuslaitos vastaa myös toimintavalmiudesta kriisiaikana. Tutkimuslaitos kehittää 

tutkimusalojensa osaamista, tietoa ja tutkimuskykyä Puolustusvoimien tarpeita vastaa-

vaksi sekä luo ja ylläpitää hyvät yhteistoimintasuhteet muihin tutkimusalojensa tutki-

mustoimintaa tekeviin laitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Edellisen lisäksi tutkimus-

laitos luo ja ylläpitää valmiuden alfa-aktiivisten aineiden analysointiin sekä ilmanäyt-

teen jatkuvaan keräykseen ja analysointiin. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Tutkimuslaitos tukee asiakkaitaan heidän tarvitsemien tutkimuspalvelujen saamisessa 

teknologiavastuun mukaisilla aloilla, myös silloin, kun tutkimus tehdään jossain muussa 

tutkimuslaitoksessa. Tämän lisäksi Tutkimuslaitos tukee myös Maanpuolustuskorkea-

koulun tekniikan tutkimusta sekä suojelualan koulutusta. (Toimintakäsikirja 2008) 

 

Tutkimuslaitos suunnittelee, valmistelee ja käsittelee tehtäväkenttäänsä kuuluvan tekno-

logian ja sen sotilaallisen käytön kehityksen seurannan ja osallistuu erityisosaamisalu-

eisiinsa sisältyvän teknisen ja muun erikoistiedustelun analysointi- ja tutkimustoimin-

taan. (Toimintakäsikirja 2008) 
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3 Tutkimuslaitos ja sen ympäristö 

 

Johdannossa esiin nousseiden asioiden lisäksi tutkimuslaitos huolehtii ympäristöstään. 

Tutkimuslaitoksen ympäristöasiat muodostavat ympäristöjärjestelmän, jonka yhtenä 

osana on Tutkimuslaitoksen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelma löytyy Tutkimuslai-

toksen toimintajärjestelmästä. Toimintajärjestelmässä on myös Tutkimuslaitoksen laa-

tuohjelma. 

 

Ympäristöjärjestelmään kuuluvat lisäksi käytännön tasolla tehtävät vuosittainen ympä-

ristösuunnitelma, ympäristöohjeistus, henkilöstön ympäristökoulutus sekä lainsäädän-

nön vaatimat toimenpiteet, kuten esimerkiksi ympäristölupiin liittyvät seurantavelvoit-

teet. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Kesällä 2007 kartoitettiin ympäristöasioiden alkutilanne ympäristöselvityksessä, jossa 

määriteltiin ympäristönäkökohdat. Ympäristöjärjestelmän esiauditointi oli syksyllä 

2008. 

 

Ympäristöohjelma toteutetaan soveltuvin osin SFS-ISO 14001 -standardin mukaisesti. 

Ympäristöasioita on täydennetty jo olevaan tutkimuslaitoksen SFS-ISO 9001  

-toimintajärjestelmään. Standardissa asetetut vaatimukset huomioidaan ylläpidettäessä 

ympäristöohjelmaa. (Toimintajärjestelmä 2008) 
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4 SFS-ISO 9001- ja SFS-ISO 14001 -standardit 

 
ISO 9000 -standardisarja, joka on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu, on kokoelma 

standardeja, joista ISO 9001, ISO 9002 ja ISO 9003 määrittelevät laatujärjestelmävaa-

timukset. ISO 9001 asettaa vaatimuksia yrityksen suunnittelu-, tuote-, kehitys-, tuotan-

to-, asennus- ja huoltotoiminnalle. (SFS-KÄSIKIRJA… 1997, 13) 

 

Koska ympäristöjärjestelmä on liitetty mahdollisimman pitkälle osaksi laatujärjestel-

mää, on voitu hyödyntää jo olemassa olevia ohjeistuksia standardin ISO 9001 mukaises-

ti. Tutkimuslaitoksen menettelyohjeita ja työohjeita on päivitetty, ja niihin on tehty ym-

päristönsuojelun kannalta tarvittavia muutoksia ja lisäyksiä. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Standardissa SFS-ISO 14001 on kerrottu ympäristöjärjestelmien vaatimukset ja annettu 

opastusta niiden soveltamisesta. (SFS-KÄSIKIRJA… 1997, 1) 

 

SFS-ISO 14001 -standardin tarkoituksena on tarjota yritykselle tehokkaan ympäristöjär-

jestelmän rakenneosat. Nämä rakenneosat voidaan yhdistää myös muihin johtamisvaa-

timuksiin, jolloin ne ovat avuksi ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. (SFS-

KÄSIKIRJA…1997, 6) 
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5 Ympäristöjärjestelmän sertifiointi 

 
ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla organisaatiot 

voivat parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa. Järjestelmä auttaa organisaatioita myös 

osoittamaan, että ne pitävät ympäristöasioistaan hyvää huolta. Ympäristöjärjestelmä on 

systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristösuojelutoimien 

tuloksellisuutta. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry) 

 

Jotta ympäristöjärjestelmää voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppiseen ja kokoiseen 

organisaatioon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, on ISO 14001:stä tehty riittä-

vän joustava. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry) 

 

Ympäristöjärjestelmässä organisaation tulee noudattaa tiettyjä ehtoja. Järjestelmässä 

organisaatio (Suomen standardisoimisliitto SFS ry) 

 

- sitoutuu ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen 

- tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palvelujensa ympäristövaiku-

tukset 

- selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä 

- asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista 

- varaa resurssit 

- ylläpitää henkilöstön osaamista 

- ohjaa resursseja 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. 

 

Paitsi että ympäristöjärjestelmän käyttöönotto parhaimmillaan parantaa organisaation 

ympäristön tilaa ja on osaltaan ehkäisemässä ihmisen aiheuttamia muutoksia ympäris-

tölleen, on ympäristöjärjestelmän käyttöönotto hyödyksi myös organisaation liiketoi-

minnalle. Toimiva ympäristöjärjestelmä lisää kustannustehokkuutta ja yhdistää ympäris-

töasioita entistä paremmin osaksi johtamista ja toiminnan suunnittelua. Se myös edistää 
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henkilöstön ympäristötietoutta ja osallistumista ympäristöasioihin ja edistää ympäristö-

vaikutusten huomioonottamista tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa. Näiden lisäksi 

muita toimivasta ympäristöjärjestelmästä saatavia hyötyjä ovat (Suomen standardisoi-

misliitto SFS ry): 

 

- ympäristöriskien hallinnan paraneminen ja toiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen 

- sidosryhmille voidaan osoittaa organisaation vastuullisuutta 

- tuki organisaation ympäristöviestintää, yrityskuvan rakentamista ja 

markkinointia kohtaan 

- mahdollisuus osoittaa vaatimustenmukaisuus auditoinnilla tai riip-

pumattoman osapuolen suorittamalla sertifioinnilla. 
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6 Ympäristöohjelma  

 

6.1 Ympäristöperiaate, -päämäärät ja -tavoitteet 

 

Tutkimuslaitoksen ympäristöperiaate on määritelty puolustushallinnon ympäristöpolitii-

kan periaatteiden sekä ympäristöselvityksen pohjalta. Tutkimuslaitoksen ympäristöperi-

aatteet ovat lainsäädännön, määräysten ja vaatimusten noudattaminen, toimintojen ym-

päristövaikutusten tiedostaminen ja ympäristömyönteinen asennoituminen, haittojen ja 

ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäiseminen ja minimoiminen, varovainen ja huolel-

linen toiminta sekä sitoutumien ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen käyttäen 

apuna parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Tutkimuslaitos on osa ympäristöään, tunnustaa sen ja sitoutuu kaikessa toiminnassaan 

huomioimaan mahdolliset vaikutukset ympäristöön. Tämän seurauksena ympäristönsuo-

jelu otetaan huomioon jo toimintojen, resurssien ja ydinprosessien (asiantuntijapalvelut 

ja tutkimustoiminta) suunnitteluvaiheessa. Tutkimuslaitos myös tiedottaa ympäristöasi-

oista kuntiin, viranomaisiin sekä paikallisiin asukkaisiin aktiivisesti ja avoimesti. Omal-

ta osaltaan tutkimuslaitos haluaa taata mahdollisimman terveellisen elinympäristön 

myös tuleville sukupolville ympäristönsuojelun tasoa parantavilla toimenpiteillä. (Toi-

mintajärjestelmä 2008) 

 

Ympäristönsuojelun tasoa parannetaan järjestelmällisellä seurannalla. Tutkimuslaitok-

sen johtoryhmä seuraa ympäristönsuojelun tasoa ja ympäristöohjelman ylläpitoa sään-

nöllisissä katselmuksissa. Ympäristölainsäädännön, viranomaisten ja ylempien esikunti-

en määräysten vaatimuksia pidetään ympäristönsuojelun vähimmäistasona. (Toiminta-

järjestelmä 2008) 

 

Tärkeimmät ympäristöpäämäärät ovat tutkimuslaitoksen toiminnasta aiheutuvien pääs-

töjen vähentäminen, kemikaalien oikea käsittely ja varastointi, valmiuden tehostaminen 

onnettomuustilanteissa sekä jätehuollon kehittäminen ja tehostaminen. Näiden lisäksi 

tärkeitä tutkimuslaitoksen ympäristöpäämääriä ovat polttoainejakelupiste, ampumarata 

ja kaivostoiminnan aiheuttama jätealue. Tavoitteena on päästöjen vähentämisen osalta 
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esimerkiksi koetoiminnasta aiheutuvan melun vähentäminen. (Toimintajärjestelmä 

2008) 

 

 

6.2 Suunnittelu 

 

Lakialassa on tehty useita ympäristöön liittyviä hankkeita ja selvityksiä. Nämä hankkeet 

ja selvitykset ovat näytteenotto jätealueilta ja jätealueiden hyödyntäminen, kaivosalueen 

maaperätutkimukset, Ylöjärven Parostenjärven kaivosalueen (Toiminut kaivosalueena 

vuodesta 1942, vuoteen 1966.) nykytilan selvitys, RAMAS (Risk assessment and risk 

management procedure for arsenic in the Tampere region) -hanke ja hukkaeron massa-

räjäytysten ympäristövaikutusten seurantatutkimukset. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Lokakuussa 1981 tehtiin kairauksia jätealueilla, joiden tarkoituksena oli selvittää jätteen 

sisältämät arvometallipitoisuudet. Näytteitä kerättiin useista pisteistä, jonka seurauksena 

jätteen keskipaksuudeksi havaittiin 9,3 m ja maksimipaksuudeksi 16 m. Kaivosjätteen 

kokonaismäärä läjitettynä on n. 2,8 miljoonaa tonnia. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Maaperäkartoitus on tehty alueella vuonna 1985. Laitoksen ympäristössä on runsaasti 

kalliomaita, joiksi luokitellaan alueet, joilla moreenipeitteen paksuus on alle metri. Kal-

liomaat rajoittavat ne alueet, joihin jätekasalta pääsee tapahtumaan suotautumista. Tur-

vemaita on etenkin kaivosalueen länsi- ja eteläpuolella, mutta pääasiallisin maalaji alu-

eella on hiekkamoreeni. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Vuosina 2001 - 2002 toteutettiin hanke ”Ylöjärven Cu-W-As (kupari-wolframi-arseeni) 

-kaivoksen tilan selvitys kunnostussuunnitelmaa varten”, jolla selvitettiin Parostenjär-

ven nykytila. Malmin sisältämä arseeni, joka on karsinogeeni ja jo alhaisina pitoisuuk-

sina käyttövedessä voi aiheuttaa mm. ihosyöpää, on Parostenjärvenkaivoksen erityinen 

ongelma. Ylöjärven Parostenjärven nykytilan selvitys on yksi laajimpia Suomessa tehty-

jä kaivosympäristötutkimuksia. (Toimintajärjestelmä 2008) 
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RAMAS-hankkeessa (2004–2007) selvitettiin arseenin esiintymistä ja arvioitiin siitä 

mahdollisesti aiheutuvaa terveydellistä tai ympäristöllistä haittaa Pirkanmaan alueella. 

(Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Ylöjärven kulttuuriympäristöohjelmaan on koottu tietoa Ylöjärven kulttuuriympäristön 

historiasta ja sen yhdeksi kohteeksi on valittu entinen kaivosalue; Outokummun kaivos 

aloitti toimintansa vuonna 1942 Takamaalla. Kokonainen yhdyskunta laitoksineen, 

asuintaloineen ja palveluineen kohosi nopeasti Takamaan metsään yhtiön rakennutta-

mana. Alueelle kasvoi monimuotoinen kompleksi, sillä eri toiminnoille oli yleensä omat 

rakennuksensa. Rakenteita tehtiin jo osittain betonielementeistä ja osa asuinrakennuk-

sista päällystettiin kaivostoiminnalle sopivasti kuparilla. Rakennukset olivat kuitenkin 

ajalle tyypillisesti eleettömiä. 1960-luvun puolivälissä, kun kaivostoiminta ehtyi, alueel-

le muutti Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, mutta asuinalueiden lisäksi kai-

vokselle tyypillisiä rakenteita on edelleen nähtävissä. (Teivas 2004, 17) 

 

FL Martti Hagforsin johdolla Tutkimuslaitos on osallistunut massaräjäytysten ympäris-

tövaikutusten seurantaan vuodesta 1988. Tutkimuksissa on määritetty maaperän räjäh-

dysainejäämiä ja metalli- ja räjähdysainelaskeuman pitoisuuksia. Tutkimuslaitos on 

myös osallistunut vuodesta 2003 lähtien massaräjäytysleirin ympäristövaikutusten seu-

rantaan paine- ja tärinämittausten osalta. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Lisäksi tehtiin ympäristöselvitys (v. 2007), jossa kartoitettiin laitoksen ympäristöasioi-

den tilaa, selvitettiin alueen toimintoja sekä arvioitiin toiminnasta mahdollisesti aiheu-

tuvia päästöriskejä. Ympäristöasioiden suunnittelun perustana käytetään näitä tietoja. 

Ympäristöselvitys tehdään vuosittain haastattelemalla tutkimuslaitoksen henkilöstöä. 

(Toimintajärjestelmä 2008) 

 

  

6.3 Ympäristönäkökohdat 

 

Ympäristönäkökohta on organisaation toimintojen, tuotteiden tai palveluiden osa, joka 

voi olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja jota tunnistettaessa selvitetään toi-

minnan, tuotteen tai palvelun mahdolliset päästöt maaperään, vesistöön, viemäriverkos-
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toon ja ilmakehään. Näiden lisäksi huomioidaan mahdollinen melu, luonnonvarojen 

käyttö, tärinä ja poikkeus- ja onnettomuustilanteet.  (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Tutkimuslaitoksen merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat koetoiminnasta aiheutuva rä-

jähdysmelu, ampumaradan toiminta ja polttoainejakeluaseman toiminta. Näiden lisäksi 

muita ympäristönäkökohtia ovat kemikaalien käsittely ja varastointi, jätteiden sekä on-

gelmajätteiden keräys ja lajittelu ja kaivoksen aikainen jätealue. (Toimintajärjestelmä 

2008) 

 

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen on jatkuva prosessi. Prosessissa määritellään Tut-

kimuslaitoksen toimintojen mahdolliset aikaisemmat, nykyiset ja tulevat sekä positiivi-

set että negatiiviset, vaikutukset ympäristöön. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

 

6.4 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 

 

Tutkimuslaitoksessa ympäristövalvontaa ohjaavat eritasoiset velvoitteet seuraavassa 

hierarkkisessa järjestyksessä: viranomaisten velvoitteet (lait ja asetukset), Pääesikunnan 

ohjeet ja tutkimuslaitoksen omat velvoitteet ja ohjeet.  Ympäristölainsäädäntöä noudate-

taan tutkimuslaitoksessa niiltä osin, kuin se ei sisällä poikkeuksia Puolustusvoimille. 

(Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) sekä -asetus (169/2000) edellyttävät myös Puolustus-

voimien laitoksilta laissa mainituista toiminnoista ympäristölupaa. Tutkimuslaitoksen 

ampumaradalle ja polttoaineiden jakelupisteelle on Pirkanmaan ympäristökeskus myön-

tänyt ympäristöluvat 29.6.2007. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Ympäristöön liittyviin lakeihin, kemikaalisäädöksiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin 

sisältyy lupa- ja ilmoitusmenettelyjä tai varotoimenpiteitä, jotka edellyttävät toimintojen 

ympäristövaikutusten tuntemusta tai selvittämistä. Tarvittaessa voidaan saada ympäris-

tönsuojelua koskevaa asiantuntija-apua paikallisilta viranomaisilta ja yhteistyökumppa-

neilta. (Toimintajärjestelmä 2008) 
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7 Tutkimuslaitoksen valmius ja toimiminen hätätilanteissa 

 

Vahinkoa, joka saattaa aiheuttaa merkittävää maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaan-

tumista tai terveydellistä haittaa ihmisille tai eläimille, kutsutaan ympäristövahingoksi. 

Henkilökunnan tulee ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristövahingon 

sattuessa, jotta vahingon vaikutukset voidaan minimoida. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Ympäristövahingosta on tehtävä ilmoitus kunnan pelastustoimelle, kunnan ympäristövi-

ranomaiselle, kunnan terveydensuojeluviranomaisille, alueelliselle ympäristökeskuksel-

le ja ylemmälle esikunnalle. Kunnallisen palopäällikön ja ympäristö- ja terveysviran-

omaisten vaatimat vahingon leviämisen estämiseksi tehtävät toimenpiteet tulee aloittaa 

välittömästi. (Toimintajärjestelmä 2008) 

 

Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa sovitulla tavalla (ympäristölakiin pe-

rustuen) tehdään mahdollisen vahingon lopulliset korjaustoimet tutkimuslaitoksen toi-

mesta. Pääesikunta osallistuu tarvittaessa vahingon selvittelyyn, kuten saneerausten 

suunnitteluun ja toteuttamiseen, lainopillisiin kysymyksiin ja määrärahojen kohdenta-

miseen, merkittävän ympäristövahingon sattuessa. (Toimintajärjestelmä 2008)
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8 Ympäristönäkökohtien selvitys 

 

8.1  Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

 

Tutkimuslaitoksen ympäristönäkökohtien selvittämiseksi valittiin haastattelu tiedonke-

ruumenetelmäksi, koska jo alussa tiedettiin, että tutkimuksen aihe tuottaa vastauksia 

monitahoisesti. Lisäksi haluttiin mahdollisuus selventää saatavia vastauksia ja tarpeen 

tullen syventää saatavia tietoja. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2007, 200) 

 

Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, mikä 

tekee tästä menetelmästä ainutlaatuisen tiedonkeruumenetelmän. Tämä tuo mukanaan 

sekä etuja että haittoja. Suurimpana etuna voidaan pitää joustavuutta aineistoa kerättäes-

sä. (Hirsijärvi ym. 2007, 200) 

 

Haastattelun suurimmaksi haitaksi voidaan lukea monet virhelähteet. Nämä voivat ai-

heutua niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin ja itse tilanteesta kokonaisuutena. 

Haastattelun luotettavuutta voi myös heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa 

sosiaalisesti suotavia vastauksia. Toisin sanoen haastateltava voi sanoa kierrättävänsä 

kaikki jätteensä, ettei näytä huonolta kansalaiselta haastattelijan silmissä, vaikkei näin 

oikeasti olisikaan. Ratkaisevaa onkin, että haastattelija osaa tulkita haastateltavien vas-

tauksia. (Hirsijärvi ym. 2007, 201 - 202) 

 

Tutkimushaastattelua on kirjallisuudessa jaettu moniin ryhmiin. Tavallisesti haastattelu-

lajeja erotellaan sen mukaan, miten strukturoitu ja miten tarkasti haastattelutilanne on 

säädelty. Toisena ääripäänä voidaan pitää täysin strukturoitua haastattelua, jossa haas-

tattelijalla on ennalta laaditut kysymyssarjat ja ne kysytään tietyssä järjestyksessä. Täy-

sin strukturoidun haastattelun vastakohtana on toinen ääripää: strukturoimaton, täysin 

vapaa haastattelu. Tällöin haastattelijalla on mielessään vain tietty aihe ja keskustelu 

käydään vapaasti rönsyillen tämän aihepiirin sisällä. (Hirsijärvi ym. 2007, 203) 

 

Tässä tapauksessa haastattelu toteutettiin näiden ääripäiden välimuotona, ns. teemahaas-

tatteluna. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelujen aihepiirit ovat tiedossa, 
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mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Haastattelussa oli käytössä run-

ko, jonka mukaan edettiin, mutta kysymykset vaihtelivat työtehtävien mukaan. (Hirsi-

järvi ym. 2007, 203)  

 

 

8.2 Haastattelujen tulokset 

 

Haastatteluissa kysyttiin haastateltavilta heidän oman työnsä aiheuttamia ympäris-

tönäkökohtia. Kun nämä oli selvitetty, haastateltavan tuli pohtia oman toiminnan vaiku-

tusta ja vaikutusta ympäristölle kunkin kirjatun ympäristönäkökohdan osalta.  

 

Oman toiminnan vaikutukselle oli annettu asteikko 0–3, jossa 0 tarkoitti, ettei kyseiseen 

ympäristönäkökohtaan voinut vaikuttaa ollenkaan ja 3 tarkoitti, että kyseiseen ympäris-

tönäkökohtaan pystyi vaikuttamaan täysin. Ympäristönäkökohdan vaikutuksesta ympä-

ristölle oli annettu asteikko 1–5, jossa 1 tarkoitti vähäistä vaikutusta ympäristölle ja 5 

tarkoitti suurta riskiä ympäristölle.  

 

Esimerkiksi haastateltava saattoi nimetä yhdeksi ympäristönäkökohdaksi kemikaalit, 

joita käyttää työssään. Haastateltava saattoi antaa oman toiminnan vaikutukselle arvosa-

nan 1, sillä kemikaaleja on pakko käyttää, jos haluaa tehdä työnsä, mutta käyttämällä 

niitä oikein kemikaalien käyttöön voi hieman vaikuttaa. Vaikutuksesta ympäristöön 

haastateltava saattoi antaa arvosanaksi 3, sillä kemikaalit väärin käytettynä saattavat ai-

heuttaa jonkinlaista haittaa ympäristölleen.  

 

Haastatteluissa käytetty runko on esitetty liitteessä 1 ja saadut tulokset liitteessä 2. Kun 

haastattelut oli saatu päätökseen ja niistä oli tehty yhteenvedot osastoittain, pidettiin pa-

laveri, jossa saadut tulokset koottiin yhteen koko tutkimuslaitoksen kattavaksi ja ne ar-

votettiin. Palaverissa oli mukana kahdeksan henkilöä. 

 

Arvottamisessa annettiin kullekin esiin tulleelle ympäristönäkökohdalle arvot oman 

toiminnan vaikutuksesta ja vaikutuksesta ympäristölle. Arvottamisessa huomioitiin an-

netut vastaukset. Tämän jälkeen saadut tulokset kerrottiin yhteen ja painotettiin annettu-

jen vastausten määrällä. Näin saatiin haastatteluissa esiin tulleet ympäristönäkökohdat 
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listattua eniten ympäristöön vaikuttavasta ympäristönäkökohdasta heikoimmin vaikutta-

vaan.  

 

Saatujen tulosten perusteella vaikuttavimpana ympäristönäkökohtana pidettiin liuottimia 

ja kemikaaleja, joita käytetään Tutkimuslaitoksessa päivittäin. Heikoimmin vaikuttava-

na ympäristönäkökohtana puolestaan pidettiin päästöjä vesistöön, joita oletettiin tapah-

tuvan vain hyvin harvoin ja poikkeustilanteissa.  

 

 

8.3 Ongelmat haastattelussa tiedonkeruumenetelmänä 

 

Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä herätti monissa negatiivisia tuntemuksia jo ennen, 

kun tiedettiin, mistä on kyse. Haastattelun aihe koettiin monesti myös epämieluisana ja 

vaikeana, ja tämän johdosta moni ei olisi halunnut edes yrittää antaa vastauksia. Alun 

vaikeuksista huolimatta kaikki haastateltavat kuitenkin osasivat listata omat ympäris-

tönäkökohtansa pienellä avustuksella.  

 

Ennen haastatteluja tehtiin alustava lista henkilöistä, joita olisi suotavaa haastatella. Näi-

tä olivat mm. palopäällikkö, ongelmajätevastaava, alkoholivarastovastaava, kemikaali-

vastaava, räjähteiden käytöstä vastaava ja työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi pyrittiin haas-

tattelemaan jokaiselta osastolta ja jokaisesta tutkimusalasta henkilöitä mahdollisimman 

kattavasti. Näiden henkilöiden haastattelu tuotti jossain määrin ongelmia, sillä yhteistä 

aikaa ei tahtonut löytyä. Aina joku oli poissa tai oli niin kiireinen, ettei ollut aikaa vasta-

ta. 

 

Haastattelussa tuli antaa numeerisia arvosanoja nollasta kolmeen ja yhdestä viiteen. 

Tämä tuotti monesti ongelmia ja haastattelijan tuli osata antaa annettujen sanallisten 

vastausten perusteella numeerinen arvo kirjaamiinsa vastauksiin. Sanallisten vastausten 

muuttaminen numeeriseksi ei kuitenkaan tuottanut suurta vaivaa, sillä haastattelijalla oli 

hyvä kokonaiskuva tilanteesta, joka auttoi vastausten selkeyttämisessä.  

 

Haastattelujen myötä huomattiin myös, kuinka eri tavoin ihmiset ajattelevat. Esimerkik-

si joku antoi pakokaasupäästöille, kategoriassa merkittävyys ympäristölle, arvosanan 4 
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ja joku toinen arvosanan 2. Tämä johtui monesti siitä, että toinen ajatteli kokonaisuutta 

ja toinen vain omaa toimintaansa. Tämän kaltaiset vastaukset saattoivat jossain määrin 

vääristää lopullisia tuloksia.  

 

Haastattelujen lopuksi moni koki olonsa helpottuneeksi ja totesi, ettei haastattelu ollut-

kaan niin vaikea kuin oli kuvitellut. Tulevaisuudessa olisikin hyvä, että Tutkimuslaitok-

sen työntekijät eivät olisi niin ennakkoluuloisia haastatteluja kohtaan. Tarkoituksena on 

vain parantaa työoloja.   
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9 Tuotteen tai toiminnon elinkaaren mittaus 

 

Monissa tutkimuksissa on todettu, että ympäristön kuormitusta ja materiaalivirtoja olisi 

maailmanlaajuisesti vähennettävä puoleen nykyisestä. Jotta tähän päästäisiin, on mm. 

teollisuusmaiden tehostettava luonnonvarojen käyttöä eli mietittävä, kuinka saadaan ai-

kaiseksi sama hyvinvointi nykyistä pienemmällä materiaalipanoksella. (Schmidt-Bleek 

2000, 11) 

 

Myös Tutkimuslaitos toivoisi pystyvänsä pienentämään aiheuttamiaan materiaalivirtoja. 

Jotta tässä tavoitteessa onnistuttaisiin, tulisi Tutkimuslaitoksella olla jokin mittari, jonka 

avulla voitaisiin mitata toimintojen aiheuttamaa ympäristörasitusta.   

 

Jotta materiavirtojen pienentämistä eli dematerialisointia voitaisiin toteuttaa, etenemistä 

täytyy pystyä mittaamaan. Tätä varten on koko 1990-luvun ajan kehitelty mittareita ja 

indikaattoreita. Eräs näistä mittareista on MIPS (Material input per service unit), joka 

kertoo kulutusten eli tuotteiden ja palveluiden aiheuttamista materiaalivirroista. MIPS 

kuvaa ”ekologisen selkärepun” eli luonnonvarojen kokonaiskulutuksen ja aikaansaadun 

hyödyn suhdetta. (Schmidt-Bleek 2000, 13–14) 

 

MIPS-mittaria voitaisiin hyödyntää myös Tutkimuslaitoksen toiminnassa. Tutkimuksia 

suunniteltaessa voitaisiin tutkimuksesta tehdä vaihtoehtoiset toimintasuunnitelmat, joi-

den mukaan tutkimus vietäisiin läpi. Kun vaihtoehdot olisivat selvillä, voitaisiin miettiä 

MIPSien avulla, mikä olisi ympäristön kannalta paras vaihtoehto pitkällä tähtäimellä. 

(Hyytiäinen 2008)  

 

 

9.1 MIPS-analyysi 

 

MIPSien avulla yritykset voivat tarkastella tuotteidensa ja palveluidensa ympäristöomi-

naisuuksia koko niiden elinkaaren ajalta, sillä MIPS-menetelmässä on analysoitava 

kaikki tuotteen elinkaaren vaiheet: tuotanto, käyttö ja kierrätys ja/tai jätehuolto (Ritt-

hoff, Rohn, Liedtke & Merten 2002, 9-10)  
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Aluksi MIPS-tarkastelussa lasketaan tuotannon, käytön ja hävittämisen tai kierrätyksen 

aikana tapahtunut luonnonvarojen kulutus eli tuotteen vaatima materiaalikäyttö (materi-

aalipanos, material input, MI). Tähän tarvitaan MI-kertoimia, jotka ilmoittavat, montako 

kiloa luonnonvaroja kuluu yhden raaka-ainekilon tuottamiseen. (Ritthoff ym. 2002, 12–

13)  

 

Materiaalipanokset jaetaan viiteen luokkaan. Nämä viisi luokkaa ovat abioottiset (elot-

tomat) raaka-aineet, bioottiset (elolliset) raaka-aineet, maa- ja metsätaloudessa siirretty 

maaperä (mekaaninen maanmuokkaus ja/tai eroosio), vesi ja ilma. (Ritthoff ym. 2002, 

12) 

 

MI-kertoimia on laskettu valmiiksi yleisesti markkinoilla liikkuville aineille (kuten te-

räs, alumiini, betoni, tavallisimmat muovit, lasi jne.) tai ”painottomille panoksille” (ku-

ten sähkö ja kuljetukset). Valmiit MI-kertoimet eivät kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa 

käypiä. Tällöin ne on laskettava itse. Yksikköinä MI-kertoimille käytetään kg/kg tai 

vastaavasti tonnia/tonni. ”Painottomille panoksille” yksikköinä käytetään kiloa kilowat-

tituntia, henkilökilometriä tai tonnikilometriä kohti (kg/kWh, kg/hlö-km tai kg/tkm). 

(Ritthoff ym. 2002, 13)  

 

Jotta toisistaan poikkeavia ratkaisuja voidaan vertailla, tarvitaan yhteinen mittayksikkö. 

MIPS-menetelmässä tätä yksikköä kutsutaan palvelusuoritteeksi. Elinkaarensa aikana 

tuotteen tai palvelun kuluttamien luonnonvarojen määrä (MI) jaetaan MIPS-laskennassa 

niiden elinkaaren aikana aikaansaatujen palvelusuoritteiden määrällä (S). Esimerkiksi 

pesukoneen palvelusuoritteeksi voidaan määrittää sen elinkaaren aikana pesemien pesu-

kertojen määrä, kirjan palvelusuoritteeksi sen lukukertojen määrä ja huonekalun palve-

lusuoritteeksi sen käyttövuosien määrä. (Ritthoff ym. 2002, 14) 

 

MIPS-analyysissa otetaan huomioon kaikki luonnossa eli ekosfäärissä teknisesti aikaan-

saadut ainevirrat. Toisin sanoen analyysissa lasketaan kaikki sellaiset materiaalit, jotka 

ihminen on ottanut luonnollisesta paikastaan. (Ritthoff ym. 2002, 15) 
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9.2 MIPS-laskenta 

 

MIPS-laskenta on hyvin laaja-alaista, sillä tuotantoketjut voivat olla pitkiä ja haarautu-

via. Tämän vuoksi on tarpeen rajata pois tuotteen elinkaaresta sellaiset prosessiketjut, 

joiden merkitys tarkasteltavan tuotteen arvioinnissa on olematon. Poisrajattaviin elin-

kaaren osiin voivat kuulua esimerkiksi tuotantovälineet ja -laitokset tai lisä- ja voitelu-

aineiden tuotanto. (Ritthoff ym. 2002, 16) 

 

Varsinainen MIPS-laskenta tapahtuu seitsemässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 

määritetään tavoite, tarkasteltavat kohteet ja palvelusuorite. Toisessa vaiheessa kuvataan 

tuotteen elinkaari prosessiketjuna, jossa näkyvät yksittäiset prosessiketjut ja niiden väli-

set suhteet. Tämän jälkeen kerätään tiedot jokaisen prosessin panoksista ja tarvittaessa 

myös tuotoksista ja kootaan ne prosessikuvaukseksi. Näiden tietojen pohjalta voidaan 

toteuttaa neljäs vaihe, jossa lasketaan materiaalipanos ”kehdosta tuotteeseen” kertomal-

la kerätyt panosten määrätiedot MI-kertoimilla. Lopuksi lasketaan materiaalipanos 

”kehdosta hautaan”, jolloin mukaan tulevat myös tiedot tuotteen käyttövaiheesta sekä 

jätehuollosta. Kun nämä on laskettu, voidaan laskea materiaalipanos palvelusuoritetta 

kohden, eli MIPS. Viimeisessä eli seitsemännessä vaiheessa tulkitaan saadut tulokset. 

(Ritthoff ym. 2002, 17) 

 

Esimerkki MIPS-laskennasta on esitetty luvussa 10.2.11 ja liitteessä 3.  

 

 

9.3 Tutkimuslaitoksen MIPSit 

 

Tutkimuslaitoksen johtajan insinöörieversti Mika Hyytiäisen mielestä MIPSien käyt-

töönottoa tulisi harkita vakavasti. Alussa voitaisiin ottaa koeprojektiksi jokin käyntiin 

lähdössä oleva projekti, jonka avulla MIPSien toimivuutta käytännössä voitaisiin testa-

ta. (Hyytiäinen 2008) 

 

Vaikkei koeprojekti onnistuisikaan MIPSien osalta, siitä varmasti saataisiin kokemusta 

ja uusia ajatuksia, kuinka MIPSien käyttö voitaisiin toteuttaa. Tärkeää kuitenkin olisi jo 
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heti alussa testata MIPSien käyttöä käytännössä, jottei ylimääräisiä varoja tuhlata moni-

vuotisiin kehitystöihin, jotka myöhemmin todettaisiinkin käyttökelvottomiksi. (Hyytiäi-

nen 2008)  

 

Paitsi, että MIPS-luvusta näkee helposti tuotteen tai palvelun ekologisen selkärepun, 

MIPSit korreloivat myös hyvin rahan kanssa eli ne on suhteellisen helppo muuttaa ra-

halliseen muotoon. Tuote tai toiminto voi olla kallista toteuttaa, mutta koko elinkaaren-

sa aikana se voisi olla edullisempi kuin vastaava tuote, joka on edullisempi toteuttaa. 

Nimenomaan näitä elinkaarikustannuksia voitaisiin laskea MIPSien avulla. Kuitenkin 

ensin tulisi oppia laskemaan MIPSejä.  (Hyytiäinen 2008) 

 

Huomioon tulisi osata ottaa myös mahdolliset riskit ja tarpeen vaatiessa tulisi osata näh-

dä, onko MIPSien laskenta kannattavaa juuri kyseiselle projektille. (Hyytiäinen 2008) 
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10 Ympäristöraportti 

 

10.1 Ympäristösuunnitelman toteutuminen 

 

Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen suunnitelmana vuodelle 2008 oli jat-

kaa vuonna 2007 aloitettua ympäristöohjelman laatimista ISO 14001 -standardin vaati-

musten mukaiseksi. Yhtenä osana tätä oli ympäristöjärjestelmän esiauditointi alkusyk-

systä. Syksyn ja alkutalven 2008 aikana kartoitettiin Tutkimuslaitoksen ympäristönäkö-

kohtia sekä niiden ympäristövaikutuksia haastattelemalla henkilöstöä. 

 

 

10.1.1 Johdon katselmukset 

 

Johdon katselmukset pidettiin kaksi kertaa vuoden 2008 aikana ja lisäksi ympäristöasi-

oita käsiteltiin kuukausittain johtoryhmän kokouksissa. Seuraavaksi on esitetty johdon 

katselmuksissa esiin tulleet ympäristöasiat. 

 

Ympäristöasiat johdonkatselmus 1/2008, 15.4.2008 

- Tutkimuslaitoksen ympäristöohjelma on luonnosvaiheessa. 

 

Ympäristöasiat johdonkatselmus 2/2008, 19.12.2008: 

- Tutkimuslaitoksen Ympäristöohjelma 2008–2012 MEO v 01 hyväk-

syttiin 25.7.2008. 

 

- Tutkimuslaitoksen johtaja osallistui 25.3.2008 Lakialan kylätoimi-

kunnan kokoukseen, jossa hän toi esille ajankohtaisia ympäristöasioi-

ta.  

 

- Melumittaus tehtiin 30.6.2008. FM Anne Salomäki määritti metalli-

pitoisuudet 23.10.2007.   
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- Opiskelija Paula Pinomäki teki ympäristövastaavan johdolla ympä-

ristökartoitusta haastattelemalla Tutkimuslaitoksen henkilöstöä La-

kialassa ja Riihimäellä. Kartoituksen avulla on tunnistettu Tutkimus-

laitoksen ympäristönäkökohtia, jotka on huomioitu laitoksen ympä-

ristöohjelman päivityksessä. 

 

- 26.11.2008 Ylöjärven kaupungin edustajat kävivät tutustumassa Tut-

kimuslaitoksen toimintaan, jolloin heille esiteltiin Tutkimuslaitoksen 

merkittävät ympäristönäkökohdat sekä ympäristösuunnitelman ta-

voitteita ja aikatauluja. 

 

 

10.1.2 Viestintä ja koulutus 

 

Laatupäällikkö ja ympäristövastaava Kirsi Sundell suoritti Inspecta Sertifiointi Oy:n ja 

Pääesikunnan järjestämän ympäristöjärjestelmien auditointi -kurssin ja siihen sisältyvän 

tentin 12.–14.2.2008 Upinniemessä.  

 

Kirsi Sundell osallistui myös Maavoimien Esikunnan järjestämään joukko-osaston ym-

päristövastaavan koulutukseen 8.–9.4. ja 8.–9.9.2008 Lahdessa. Kurssilla käsiteltiin 

mm. ympäristösuojelun ja -lainsäädännön perusteita sekä ympäristöasioiden hallintaa 

puolustusvoimissa.  

 

7.–8.5.2008 pidettiin ympäristöjärjestelmän sisäisten auditoijien kurssi.  Kurssilla käy-

tiin läpi auditoinnin tavoitteet ja lähestymistapoja, auditoijan osaamistarpeet, ympäristö-

järjestelmän sisältö, auditoinnin suunnittelu ja toteutus sekä tehtiin harjoitusauditointi. 

Kurssille osallistuivat Lakialasta räjähde- ja suojelutekniikkaosastolta Kirsti Nieminen, 

Tiina Runsas, Sirpa Mustalahti ja Nina Virtanen sekä asetekniikkaosastolta Riitta Äkräs 

ja Sirpa Vesalainen. Riihimäeltä elektroniikka- ja informaatiotekniikkaosastolta mukana 

olivat Jarkko Karinen, Juhani Hämäläinen, Pirjo Laurimaa ja Anne Bitter.  

 

25.9.2008 Tutkimuslaitos piti yhteistyökokouksen yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Puo-

lustushallinnon rakennuslaitoksen, Metsähallituksen ja Kruunuasunnot Oy:n kanssa. 
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Kokouksessa Kirsi Sundell esitteli Tutkimuslaitoksen ympäristöjärjestelmää näille ta-

hoille. Osallistujille toimitettiin Tutkimuslaitoksen ympäristöohjelma 2008–2012 sekä 

RAMAS-raportti. Kokouksessa Tutkimuslaitoksen johtaja toi esille ajankohtaisia asioi-

ta, joita olivat mm. 25.–26.8.2008 suoritettu ympäristöjärjestelmän esiauditointi, alueen 

arseenipitoisuuksien mittaus ja alueen kulttuurillisesti arvokkaat kohteet. Samassa ko-

kouksessa johtaja antoi tukensa alueen mahdollisuudesta siirtyä maalämpöön. 

 

 

10.1.3 Energian ja veden kulutus 

 

Aiempien vuosien (2004–2007) vuotuinen vaihtelu sähkön kulutuksessa on ollut alle ± 

1 %. Vuonna 2008 sähkön kulutus Lakialassa nousi kuitenkin yli 1 %:n keskiarvosta. 

Syitä tähän tulisi miettiä ja tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä. Riihimäellä säh-

kön kulutus on jatkunut tasaisena myös vuonna 2008. 

 

Loppukesästä 2008 Ylöjärven juomavedestä löytyi epäpuhtauksia. Tämän johdosta jou-

duttiin toimenpiteisiin myös Lakialassa. Vettä jouduttiin keittämään muutaman päivän 

ajan ja Lakialan vesitorni tyhjennettiin ja puhdistettiin perusteellisesti 8.–9.8.2008.  

 

 

10.1.4 Jätehuolto 

 

Ongelmajätteiden keräily- ja kirjausmenettely on toimiva, mutta parannusta toivotaan 

käytettyjen kemikaalien merkitsemiseen.  

 

Lakialassa seka-, lasi-, paperi- ja pahvijätteiden lajittelussa on joitakin puutteita ja jät-

teiden lajittelupisteitä on kehitettävä toimivimmiksi. Lakialaan on esitetty hankittavaksi 

syväkeräysjäteastiat jätteiden lajittelupisteisiin. Tällöin saataisiin omat selkeät astiat eri 

jätteille ja siistit lajittelupisteet. Syväkeräysjäteastiat veisivät lisäksi vähemmän tilaa 

maan pinnalla, mutta olisivat tilavuudeltaan suurempia kuin nykyiset jäteastiat, sillä sy-

väkeräysjäteastiat upotetaan maan sisään. Suuremman tilavuuden myötä myös tyhjen-

nyskertojen määrä vähenisi. 
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Astioiden hankinnasta ja jäteastioiden kartoituksesta pidettiin alustava palaveri 

16.10.2008 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa, jossa mukana olivat Tutki-

muslaitokselta laatupäällikkö / ympäristövastaava Kirsi Sundell ja materiaalipäällikkö 

Pasi Kivimäki. Puolustushallinnon rakennuslaitokselta mukana olivat Pentti Ahonen ja 

Pentti Suulajärvi. Toinen palaveri pidettiin 13.11.2008, jossa mukana oli edellisten li-

säksi myös Lakialan alueen jätteidenkeräyksestä vastaava henkilö Pirkanmaan jätehuol-

losta. Kyseinen henkilö lupasi toimittaa syväkeräysjäteastioiden kustannustietoja, mutta 

niitä ei ole vielä saatu.  

 

Riihimäellä tukeudutaan varuskunnan jätehuoltoon. 

 

 

10.1.5 Kemikaalien käyttö 

 

Tutkimuslaitos on tehnyt ilmoituksen vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta kä-

sittelystä ja varastoinnista Lakialan osalta. 

 

Kemikaalit liittyvät tutkimuslaitoksessa suoritettaviin tutkimuksiin, eikä laitoksessa 

pääsääntöisesti suoriteta kemikaalien valmistustoimintaa. Kemikaaleja säilytetään 

asianmukaisissa astioissa ja säilytystiloissa. 

 

 

10.1.6 Ampumaradan käyttö 

 

Lakialan ampumaradalla ei pidetty vuonna 2008 kilpailuja. Kaikki radan käyttäjät olivat 

Tutkimuslaitoksen henkilökuntaa. Ammuntapäiviä oli 11, joista kaksi oli palvelusam-

muntapäiviä. Tarkemmat ampumaratatiedot on esitetty taulukossa 8.1. 
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Taulukko 8.1 Lakialan ampumaradan käyttötiedot.  

Laukauksia 1385 kpl 

Ammuntapäiviä 11 kpl 

Käytetyt aseet Pistooli 

Kaliiberi 9 mm  

 

Ammunnasta aiheutuneet metallihylsyt kerättiin ja toimitettiin isommissa erissä hyöty-

käyttöön. Panoslaatikot ja ammuntataulut puolestaan toimitettiin alueelliseen jätehuol-

toon.  

 

FM Anne Salomäki analysoi vesinäytteet ampumarata-alueelta pois johtavasta ojasta 

sekä Parostenjärvestä. Taulukosta 8.2 selviää Salomäen määrittämät metallipitoisuudet 

(mg/l) sekä pH. Salomäen raportissa ei ollut esillä näytteiden lukumäärää eikä hajontaa. 

 

Taulukko 8.2 Parostenjärvestä määritetyt metallipitoisuudet.  

 Lyijy Kupari Sinkki pH 

Oja 0,005 11 9,5 3,2 

Parostenjärvi 0,001 0,067 0,037 5,9 

 

 

10.1.7 Ulkoiset auditoinnit ja tarkastukset  

 

Palotarkastus 

Lakialassa pidettiin yleinen palotarkastus 6.6.2008 palotarkastusinsinööri Tapio Sténin 

johdolla. 

 

Esiauditointi 

Tutkimuslaitoksen ympäristöjärjestelmän esiauditointi oli 25. ja 26.8.2008. Pääauditoi-

jana oli HTM Hannu Haapoja (SLMEPA).   

 

Esiauditoinnin yleisiä positiivisia havaintoja olivat johdon aito sitoutuminen ympäristö-

järjestelmän rakentamiseen, ympäristönhallintajärjestelmän loogisuus ja linkittyvyys 

toimintajärjestelmään ja Tutkimuslaitoksen ympäristöraportin informatiivisuus.  
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Yleisiä negatiivisia havaintoja oli muutama. Menettely ympäristönäkökohtien ja ympä-

ristövaikutusten tunnistamiseen sekä merkittävyyden arviointiin oli vasta rakenteilla, 

joten järjestelmän tehokkuutta ei voitu arvioida. Johdon katselmuksista ei saatu näyttöä 

ISO 14001 -vaatimusten kattavuudesta, eikä näyttöä saatu myöskään ympäristöasioiden 

käsittelyn kattavuudesta. 

 

 

10.1.8 Sisäiset auditoinnit  

 

Vuonna 2008 sisäisissä auditoinneissa oli ensimmäisen kerran kriteerinä ISO 14001       

-standardi. Sisäisissä auditoinneissa todettiin vakavia puutteita valmiudessa ja toimin-

nassa hätätilanteissa ja lievä puute siviiliräjähteiden tarkastuslaitoksen tarkkailussa ja 

mittauksissa.  

 

Näitä vakavia puutteita valmiudessa ja toiminnassa hätätilanteissa olivat pelastussuunni-

telman puuttuminen toimintakäsikirjasta ja siviiliräjähteiden tarkastuslaitoksen säännöl-

lisen testaamisen näytön puuttuminen. 

 

Lakialassa pidettiin myös Tutkimuslaitoksen sisäinen palotarkastus 26.5.2008. Tarkas-

tuksen suorittivat turvallisuusjaoston johtaja Hannu Uusi-Illikainen ja palopäällikkö Pa-

si J. Salonen.  

 

 

10.1.9 Lakisääteiset vaatimukset 

 

Tutkimuslaitoksen ampumaratatoimintaa ja polttonesteiden jakeluasemaa koskevien 

ympäristölupien seurantavelvoitteen raportointi vuodelta 2008 on päivätty 3.2.2009. 

 

Ampumaratatoiminnasta ja polttonesteiden jakeluasemasta on annettu Ympäristölupa-

päätös PIR-2002-Y-376-119 (ampumarata) ja Ympäristölupapäätös PIR-2002-Y-374-

119 (polttonesteiden jakeluasema). 
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10.1.10 Melumittaukset 

 

Tutkimuslaitoksen ampumarata-alueen laukausmelu mitattiin 30.6.2008 Lakialan päivä-

kodin edestä Ympäristöministeriön Ympäristöoppaan 61/1999 mukaisesti. Johtopäätök-

sissä todettiin, ettei laukausmelu ylitä Lakialan päiväkodin luona asuin- tai oppilaitos-

alueille annettua suurinta sallittua meluarvoa LAlmax = 65 dB. Mikäli ampumaradalla 

ammuttaisiin suurempi kaliiberisilla pistooleilla, ohjearvo saattaisi ylittyä. 

 

Ampumaradan melusta aiheutuvia häiriöilmoituksia ei ole tehty. 

 

 

10.1.11 Lakialan kulttuuriympäristö 

 

Lakialassa sijaitsee Ylöjärven ns. rakennettua perinnemaisemaa. Alueella on edelleen 

nähtävissä Outokummun kaivoksen aikaisia ajalleen tyypillisiä eleettömiä rakennuksia, 

joita on päällystetty mm. kuparilla.  

 

Lähes kaikki näistä kuparilla päällystetyistä rakennuksista purettiin loka-marraskuussa 

2008, mutta jäljelle jätettiin perinnemaisemaa edustamaan yksi rakennus. Tämä raken-

nus toimii laitoksen hallintorakennuksena.  

 

Puretuista rakennuksista otettiin päällysmateriaalina käytetyt kuparipellit talteen, jotta 

hallintorakennusta voitiin peruskorjata. 

 

Muita varsinaisesta kaivostoiminnasta jäljelle jääneitä rakennuksia ovat nostotorni ja 

osa rikastamoa, paloaseman letkutorni, korjaamo, hienomurskaamo, konttori ja henkilö-

kunnalle tehtyjä kahden tai useamman perheen asuintaloja aivan tehdasalueen vieressä. 

Rakennuskantaan kuuluvat myös päiväkoti, kiltatalo, entinen poikamiesten asuntola, 

rapattu, tiilirakenteinen sauna-pesutupa sekä aluetta palveleva vesitorni. (Teivas 2004, 

61) 
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10.1.12 Uudet rakennushankkeet alueella 

 

Tutkimuslaitoksen alueella Lakialassa aloitettiin loppukesästä 2008 erityisesti tutkahei-

jastusmittauksiin ja elektronisen sodankäynnin tutkimuksiin soveltuvan kallistettavan 

kääntöpöydän rakennustyöt. (Tuohimaa & Pääkkönen 2008) 

 

Kääntöpöydän halkaisija on 11 m, syvyys 3 m ja kantavuus 75 t, joten kyseessä on var-

sin massiivinen rakennelma. Kääntöpöydän päälle voidaan kiinnittää esimerkiksi pans-

sarivaunu, jota voidaan pöydän avulla kääntää haluttuun kulmaan ja näin tutkia vaunun 

antamaa tutkaherätettä. (Tuohimaa & Pääkkönen 2008) 

 

Koska kääntöpöydän rakentamisessa jouduttiin kaivamaan arseenipitoista maaperää, 

tutkittiin kaivausten aiheuttamia vaikutuksia Parostenjärveen ennen rakennustöiden 

aloittamista ja rakennustöiden valmistuttua. Parostenjärvestä mitattiin arseenipitoisuuk-

sia ja saadut tulokset on esitetty luvussa 8.2.10. 

 

Kääntöpöydän lisäksi alueella laajennettiin maapeitteistä varastoa räjähteille. Kääntö-

pöydän ja maapeitteisen varaston rakennustöiden vuoksi alueella on ollut myös tiera-

kennustöitä. 

 

 

10.2 Tunnusluvut 

 

Tässä luvussa on esitetty Tutkimuslaitoksessa seurattavien tunnuslukujen toteumat vuo-

delta 2008. Mikäli tunnusluku koskee vain Lakialan toimintoja, siitä on maininta otsi-

kossa. Lisäksi seurataan mahdollisia sidosryhmien yhteydenottoja ja henkilökunnan 

aloitteita tai reklamaatioita ympäristöasioissa. Varsinaisia yhteydenottoja ei ole tullut, 

mutta ympäristönäkökohtia kartoitettaessa esiin nousi monia ehdotuksia Tutkimuslai-

toksen ympäristön tilan parantamiseksi.  
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10.2.1 Sähkön kulutus 

 

Sähkön kulutus (kuvio 8.1) kasvoi Lakialassa viime vuonna suuremmaksi kuin koskaan 

aiemmin tarkastelujakson aikana. Tähän voi vaikuttaa osana vuoden 2008 sateisempi 

(pimeämpi) kesä ja syksyn vesikriisi.  

 

Riihimäellä sähkönkulutus on pysynyt tasaisena ja vuoden 2007 tasosta jopa hieman 

laskenut. 
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Kuvio 8.1 Tutkimuslaitoksen sähkön kulutus vuosina 2004–2008.  

 

 

10.2.2 Lämpöenergian kulutus 

 

Kuten kuviosta 8.2 voidaan todeta, Lakialassa lämpöenergian kulutus on jatkanut kas-

vuaan tarkastelujakson aikana. Riihimäellä lämpöenergian kulutus puolestaan laski 

hieman vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2007. 
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Kuvio 8.2 Tutkimuslaitoksen lämpöenergian kulutus vuosina 2004–2008.  

 

 

10.2.3 Veden kulutus 

 

Parin edellisvuoden laskun jälkeen Lakialan vedenkulutus nousi vuonna 2008 (kuvio 

8.3). Tähän voidaan syyksi kuitenkin laskea Ylöjärven vesikriisi, jonka vuoksi vettä 

jouduttiin laskemaan enemmän, ja jonka vuoksi Lakialan vesisäiliö jouduttiin puhdis-

tamaan perusteellisesti. Riihimäellä vedenkulutuksessa on havaittavissa pienoista nou-

sua lähes koko tarkastelujakson aikana. 
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Kuvio 8.3 Tutkimuslaitoksen veden kulutus 2004–2008.  

 

 

10.2.4 Laukausmäärät (Lakiala) 

 

Laukausmäärät (kuvio 8.4) eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä niihin vaikuttaa mm. 

palvelusammuntojen järjestelyt. Vuonna 2008 palvelusammuntapäiviä oli kaksi. Aiem-

pina tarkastelujakson vuosina kaikki palvelusammunnat on järjestetty Pirkkalassa Sata-

kunnanlennoston ampumaradalla. 

 

Vuoden 2007 korkea laukausmäärä johtuu useista viranomaisyhteistyöhön liittyvistä 

tutkimusammunnoista. Vuoden 2008 ja sitä edeltävien neljän vuoden ammuntamäärät 

on esitetty kuviossa 8.4.  
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Kuvio 8.4 Lakialassa ammutut laukausmäärät vuosina 2004–2008.  

 

 

10.2.5 Jätteet lajikkeittain (Lakiala) 

 

Jätteiden määrät lajikkeittain on saatu Puolustushallinnon rakennuslaitokselta ensim-

mäisen kerran vuonna 2007. Kuten kuviosta 8.5 näkee, ei määrissä ole merkittävää 

muutosta vuonna 2008, verrattuna vuoteen 2007. Jätemääristä ei ole tietoa Riihimäen 

osalta, sillä siellä tukeudutaan varuskunnan jätehuoltoon. 
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Kuvio 8.5 Lakialan jätteen lajikkeittain vuosina 2007 ja 2008 

 

 

10.2.6 Ongelmajätekustannukset (Lakiala) 

 

Kuten kuviosta 8.6 voidaan todeta, ongelmajätekustannuksissa on huomattavaa vaihte-

lua vuosittain. Tämä johtuu siitä, että ongelmajätteiden noudot tapahtuvat tarpeen mu-

kaan, ei kalenterivuosittain. Näin ollen kustannukset eivät ole täysin vertailukelpoisia.  
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Kuvio 8.6 Lakialan ongelmajätekustannukset vuosina 2003–2008.  

 



42 (58) 

10.2.7 Polttoainekulutus (Lakiala) 

 

Lakialan polttoainejakelupisteen läpivirtauksissa on havaittavissa hienoista nousua die-

selin osalta vuoteen 2007 verrattuna (kuvio 8.7). Bensiinin käyttö sen sijaan on jatkanut 

laskuaan tarkastelujakson aikana. Bensiinin käytön vähenemiseen on vaikuttanut bensa-

autojen käytön vähentäminen. Bensa-autojen käytön vähentäminen tarkoittaa diesel-

autojen käytön lisäämistä, joka puolestaan osaltaan selittää dieselin käytön kasvun.  
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Kuvio 8.7 Lakialan polttoainekulutus vuosina 2004–2008. 

 

 

10.2.8 Ajokilometrit 

 

Riihimäellä henkilöstön käytössä on ollut neljä henkilöautoa. Lakialassa henkilöautoja 

on 13, pakettiautoja 4, kuorma-autoja 3, moottorikelkkoja 2 sekä yksi traktori. Edellis-

vuosien laskun jälkeen SA-autojen ajokilometreissä on havaittavissa pienoista nousua 

vuonna 2008 sekä Riihimäellä että Lakialassa, kuten voidaan nähdä kuviosta 8.8.  
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Kuvio 8.8 Tutkimuslaitoksen ajokilometrit vuosina 2004–2008. 

 

Kuviossa 8.9 on yhteenlaskettuna SA-autojen kilometrit muutettuina kilometrikorvauk-

siksi (km x 0,44 €) sekä omien autojen käytöstä maksetut kilometrikorvaukset. Kustan-

nukset putosivat vuodesta 2004 vuoteen 2007 28 950 €, mutta vuonna 2008 ne nousivat 

taas 24 970 €.  
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Kuvio 8.9 Tutkimuslaitoksen kilometrikorvaukset vuosina 2004–2008.  

 

Vaikka vuonna 2008 ajetut kilometrit kasvoivatkin melkoisesti, on tarkastelujakson ai-

kana ajokilometrejä esim. Riihimäen ja Lakialan välillä vähentänyt videoneuvottelulait-
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teisto, jota käytetään aktiivisesti johtoryhmän, työsuojelu- sekä työhyvinvointitoimi-

kunnan kokousten ja erilaisten palaverien pitämiseen. Jotta kustannuksia saataisiin vä-

hennettyä edelleen, tulisi em. laitteistoa kehittää entisestään. 

 

 

10.2.9 Kopiopaperin kulutus 

 

Kopiopaperin kulutus nousi hieman vuonna 2008 verrattuna aiempiin vuosiin. Riisi on 

500 arkkia paperia eli vuoden 2008 kokonaiskulutus oli 502 500 arkkia. Tutkimuslai-

toksen kopiopaperin kulutus vuonna 2008 oli siten n. 2956 arkkia/henkilö. Vuosien 

2005–2008 kopiopaperin kulutus on esitetty kuviossa 8.10.  
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Kuvio 8.10 Tutkimuslaitoksen kopiopaperin kulutus vuosina 2005–2008.  

 

 

10.2.10 Kaivoksen aikaisen jätealueen pH ja arseenipitoisuus (Lakiala) 

 

Parosten kaivosalueen erityinen ominaispiirre on malmin sisältämä arseeni, joka on kar-

sinogeeninen aine. Arseenipitoisuutta mitataan vuosittain Parostenjärvestä ja ampuma-

radan läheisestä ojasta, joka laskee Parostenjärveen. Arseenipitoisuus vaihtelee 0,044 

mg/l ja 0,14 mg/l välillä, kuten voidaan todeta kuviosta 8.11. Arseenipitoisuuden vaihte-
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luihin vaikuttaa mm. vuodenaikaan liittyvä järven vedenkierto. Vuoden 2007 huippulu-

kemasta arseenipitoisuus on vuonna 2008 hieman laskenut. 

 

0

0,04

0,08

0,12

0,16

mg/l

1988 1991 1992 1995 1996 1997 1999 2000 … 2007 2008

arseeni
 

Kuvio 8.11 Parostenjärven arseenipitoisuus.  

 

Arseenipitoisuuksia mitattaessa mitataan myös järven ja ojan pH. Suotovesien kasan 

välittömässä läheisyydessä, ojassa, pH vaihtelee 3–4 välillä. Vuonna 2007 Parostenjär-

ven pH oli noussut vuoden 1988 arvosta 4,6 arvoon 5,9. Vuoden 2008 mittauksessa pH 

oli laskenut hieman, arvoon 5,6. Saadut tulokset on esitetty kuviossa 8.12. 
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Kuvio 8.12 Parostenjärven pH-arvot. 
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10.2.11 Lakialan leasingtietokoneiden, -kannettavien ja -matkapuhelimien MIPS-

arvot 

 

Tuloksissa on osittain käytetty valmiiksi laskettuja arvoja, eivätkä ne näin ollen ole täy-

sin paikkansapitäviä. Tarkoitus on vain antaa suuntaa-antava esimerkki MIPS-lasken-

nasta.  

 

MIPS-laskennassa tuotteelle / palvelulle lasketaan materiaali-intensiteetti (MI), jolla 

tarkoitetaan tuotteen / palvelun koko elinkaarensa aikana kuluttamien luonnonvarojen 

määrää (kg). Tämän jälkeen materiaali-intensiteetti jaetaan tuotteen / palvelun aikaan 

saamalla palvelusuoritteella (S). Palvelusuoritteella voidaan tarkoittaa esim. käyttö-

vuosia, käyttökertoja, kilometrejä ym.  

 

Kullekin tuotteelle oli laskettu valmiiksi niiden materiaali-intensiteetti (MI) materiaali-

en, pakkausten ja kuljetusten osalta (Moisio, Lähteenoja & Lettenmeier 2008, liite 7). 

Laitteiden käytön ja valmiustilan materiaali-intensiteetit laskettiin itse (paitsi matkapu-

helimen, josta käytettiin valmiita arvoja).  Kertomalla materiaali-intensiteetit laitteiden 

määrällä saatiin koko Tutkimuslaitoksen kattavat tiedot. 

 

Jakamalla kunkin laitteen yhteenlasketut (materiaalit + pakkaus + kuljetukset + käyttö + 

valmiustila) materiaali-intensiteetit niiden käyttöiällä, saatiin tuloksiksi laitteiden MIPS-

arvot. Saatuihin tuloksiin johtaneet laskelmat on esitetty liitteessä 3. Selvyyden vuoksi 

matkapuhelinten MIPS-arvot on esitetty erillään pöytätietokoneista ja kannettavista tie-

tokoneista.  

 

Jos matkapuhelimia käytetään kahden vuoden ajan 3 h/vrk ja muu aika vuorokaudessa 

pidetään valmiustilassa, saadaan MIPS-arvot, jotka on esitetty taulukossa 8.3. 

 

Taulukko 8.3 Tutkimuslaitoksen matkapuhelimien MIPS-arvot. 

MIPS-arvot (kg)  

abioottiset vesi ilma 

matkapuhelimet 3 070 304 390 370 
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Jos pöytäkoneita ja kannettavia tietokoneita pidetään päällä viiden vuoden ajan (200 

vrk/a) 7 h/vrk ja sammutetaan työpäivän päätyttyä, saadaan MIPS-arvot, jotka on esitet-

ty taulukossa 8.4. 

 

Taulukko 8.4 Tutkimuslaitoksen kannettavien ja pöytämallisten tietokoneiden MIPS-

arvot, kun laitteet suljetaan työpäivän päätteeksi. 

MIPS-arvot (kg)  

abioottiset vesi ilma 

pöytäkoneet 156 280 15 855 180 24 640 

kannettavat 23 530 2 283 750 14 510 

YHTEENSÄ 179 810 18 138 930 39 150 

 

Jos pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet puolestaan jätetään valmiustilaan työpäivän 

päätteeksi, arvot olisivat taulukon 8.5 mukaiset. 

 

Taulukko 8.5 Tutkimuslaitoksen kannettavien ja pöytämallisten tietokoneiden MIPS-

arvot, kun laitteet jätetään valmiustilaan työpäivän päätteeksi. 

MIPS-arvot (kg)  

abioottiset vesi ilma 

pöytäkoneet 161 760 17 345 640 26 420 

kannettavat 24 620 2 673 740 14 970 

YHTEENSÄ 186 380 20 019 380 39 390 

 

Kuten tuloksista voidaan huomata, pitkällä aikavälillä on paljonkin merkitystä sillä, jät-

tääkö tietokoneensa päälle työpäivän päätteeksi vai sulkeeko sen. Esimerkiksi viiden 

vuoden aikana vettä kuluisi noin 1 880 450 kg enemmän, jos kaikki Tutkimuslaitoksen 

tietokoneet jätetään päälle työpäivän päätteeksi.  

 

 

10.2.12 Henkilökunnan ehdotuksia Tutkimuslaitoksen ympäristön parantamiseksi 

 

Ympäristönäkökohtien kartoituksen yhteydessä henkilökunnalla oli mahdollisuus tuoda 

esille ehdotuksia, jotka mahdollisesti parantaisivat Tutkimuslaitoksen ympäristön tilaa. 
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Vaikka ehdotuksia tuli esille monia, oltiin yleisesti kuitenkin sitä mieltä, että Tutkimus-

laitoksen ympäristö ja sen huomioon ottaminen on hyvällä tasolla. 

 

Seuraavaksi on esitetty joitakin haastattelujen yhteydessä esiin tulleita parannusehdo-

tuksia: 

 

- turhaa tulostusta tulisi välttää ja tulosteiden tulisi olla mahdollisim-

man paljon kaksipuolisia  

- lehtiä tulisi olla enemmän sähköisessä muodossa  

- kierrätystä tulisi tehostaa 

- ilmastointia tulisi parantaa ja huoltaa asianmukaisesti 

- virkamatkat tulisi tehdä mahdollisimman paljon julkisilla kulkuneu-

voilla 

- aikatauluja tulisi sovittaa paremmin yhteen tehtäessä virkamatkoja 

(useampi henkilö samassa kulkuneuvossa) 

- videoneuvotteluja tulisi pitää useammin ja siihen käytettävää tekniik-

kaa kehitettävä 

- ATK-laitteiden suunnittelua ja vaihtoa tulisi suunnitella paremmin 

o koneiden tehokkuutta tulisi suunnitella käyttökohteen mukaan 

o koneiden uusimista tulisi valvoa paremmin 

- sähköpostin kapasiteettia tulisi lisätä  vähemmän tulostusta 

- lasitavara ja energiajäte tulisi lajitella paremmin 

- ongelmajätteen ”välisäilytystä” tulisi miettiä tarkemmin 

- kaikki käytetyt kemikaalit tulisi merkitä huolella, jotta jatkokäsitte-

lyssä tiedetään, mihin ne kuuluvat 

- kierrätyksestä tulisi olla paremmat ohjeistukset  

- kierrätyspisteiden sijainnista tulisi olla paremmat ohjeistukset 

- henkilöstöä tulisi ohjeistaa energian käytöstä 

- ikkunat tulisi tiivistää kunnolla 

- paperille ja pahville tulisi olla omat jäteastiat 

- lämmön talteenottoa ja hyödyntämistä kaivoskuilusta tulisi kehittää 

- tiedon siirtämistä sähköisessä muodossa paikasta toiseen tulisi hel-

pottaa 

 



49 (58) 

- parkkipaikkojen lämpötolpissa tulisi olla kello, jota voisi itse säätää 

tarpeen mukaan 

 
Henkilökunnan ehdotukset ympäristön tilan parantamiseksi on Tutkimuslaitoksen joh-

don tiedossa. Osa ehdotuksista voisi olla mahdollista toteuttaa opiskelijoiden tutkinto-

töinä.

 



50 (58) 

11 Johtopäätökset 

 
Työn päätavoitteina oli saada aikaan vuoden 2008 ympäristöraportti ja selvittää Tutki-

muslaitoksen ympäristönäkökohdat haastattelemalla henkilöstöä. Ympäristöraportti on 

esitetty luvussa 10 ja haastatteluista on kerrottu tarkemmin luvussa 8. 

 

Luvussa 10 esitetystä ympäristöraporttista tehtiin erillinen raportti Tutkimuslaitokselle. 

Ympäristöraportti on koko Tutkimuslaitoksen henkilökunnan nähtävillä Tutkimuslai-

toksen tietokannassa.  

 

Ympäristöraportissa tuloksiksi saatiin Tutkimuslaitoksen ympäristöä koskevia tunnus-

lukuja. Tunnusluvuista voitiin päätellä Tutkimuslaitoksen ympäristön tilan kehittymistä. 

Ympäristöraportissa kävi ilmi myös Tutkimuslaitoksen sitoutuminen ympäristöjärjes-

telmän rakentamiseen. Tutkimuslaitos todella haluaa panostaa ympäristönsä tilan paran-

tamiseen ja on valmis käyttämään siihen resursseja.  

 

Ympäristönäkökohtien selvityksessä tuloksiksi saatiin Tutkimuslaitoksen toiminnasta 

aiheutuvia riskejä ympäristöön. Kartoittamalla nämä riskit, Tutkimuslaitos voi varautua 

ennalta mahdollisiin onnettomuustilanteisiin. Haastattelujen perusteella pahimmat riskit 

ympäristölle Tutkimuslaitoksen toiminnassa aiheuttavat kemikaalit ja liuottimet, poltto-

aineet ja pakokaasut.  

 

Sekä ympäristöraportista että haastatteluista saatujen tietojen perusteella Tutkimuslaitos 

voi toimia siten, että se säilyttää ympäristönsä tilan sellaisessa kunnossa kuin se on nyt, 

tai jopa parantaa sitä.  

 

Kehittyvänä organisaationa Tutkimuslaitos haluaa panostaa ympäristöön ja saada aikaan 

näkyviä tuloksia. Tästä esimerkkinä on kiinnostus MIPS-laskentaa kohtaan, jossa Tut-

kimuslaitokselle ei enää riitä vain oman ympäristön tilan parantaminen, vaan se haluaa 

puuttua koko maapalloa koskevaan ongelmaan eli luonnonvarojen kulutukseen.  

 

Tutkimuslaitos on kiinnostunut harkitsemaan MIPS-laskennan käyttöönottoa, jossa siis 

tuotteille ja toiminnoille lasketaan niiden luonnonvarojen kulutus koko elinkaaren aika-
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na. MIPS-laskenta vaatii alussa paneutumista aiheeseen ja aikaa, mutta pitkällä täh-

täimellä se voi olla melkoinen ekoteko. 

 

MIPS-laskentaan perehtyminen työn aikana avarsi näkökenttää ja sai ymmärtämään 

kuinka paljon mitättömiltäkin vaikuttavat asiat voivat saada aikaan parannusta ympäris-

tön tilassa. MIPS-laskentaa on helppoa soveltaa eri aloille, ja esimerkiksi tekstiilien 

valmistuksessa ja käytössä sen ymmärtämisestä olisi todellista hyötyä.  

 

Luvussa 5 esitettiin ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vaatimuksia. Tämä työ osana 

muuta Tutkimuslaitoksen toimintaa todistaa, että Tutkimuslaitoksella on hyvät edelly-

tykset hakea ympäristösertifikaattia toimintansa laadun takaamiseksi.  
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Liitteet 

 

Liite 1: Haastattelulomake 

 
PUOLUSTUSVOIMIEN TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS  
Ylöjärvi   
Hallinto-osasto YMPÄRISTÖKARTOITUS 
Nimi: 
Osasto:     Tutkimusala: 

Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus 

Oman toiminnan 
vaikutus: 0–3 
0 = en voi vaikut-
taa… 
3 = voin vaikuttaa 
täysin  

Merkittävyys ym-
päristölle: 1–5 
1 = vähäinen vai-
kutus.. 
5 = suuri vaikutus  

päästöt ilmaan 
- pakokaasut 
- höyryt  
- savut 

   

päästöt vesiin 
- metallit ym. 
- liuottimet 
- muut nesteet 

   

päästöt maaperään 
- katso edellä 
- maatumattomat 

   

raaka-aineiden ja 
luonnonvarojen käyttö 
- kemikaalit 
- hakkuut 
- polttoaineet 
- räjähdeaineet 

   

energian käyttö 
- valaistus 
- lämmitys/ilmastointi 
- muu sähkön käyttö 

   

vapautunut energia 
- lämpö 
- säteily 
- tärinä 
- melu 

   

jätteet ja sivutuotteet 
- paperit ja pahvit 
- biojäte 
- lasit 
- sekajäte 
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Liite 2: Haastattelujen tulokset 

 
PUOLUSTUSVOIMIEN TEKNILLINEN TUTKIMUSLAITOS  
Ylöjärvi   
Hallinto-osasto YMPÄRISTÖKARTOITUS 
 

Oman toiminnan 
vaikutus: 0–3 
0 = en voi vai-
kuttaa… 
3 = voin vaikut-
taa täysin 

Merkittävyys 
ympäristölle: 1–
5 
1 = vähäinen 
vaikutus.. 
5 = suuri vaiku-
tus 

Ympäristönäkö-
kohta 

Vastaajien lu-
kumäärä 

arvotettu arvotettu 

Kokonaispisteet 
painokertoimilla 

liuottimia + ke-
mikaaleja 15 2 3 7,38 

polttoaineet 3 2 3 6,27 
pakokaasuja 37 1 4 6,24 
paperia 60 3 1 5,73 
sekajätettä 15 2 2 4,92 
melua 7 1 4 4,44 
metallijätettä 4 2 2 4,24 
energiaa 63 1 2 3,9 
öljyä 2 1 3 3,09 
biojätettä 2 3 1 3,09 
tuotteiden ja pal-
veluiden hankin-
nat 

1 1 3 3,05 

muut päästöt il-
maan 19 1 2 2,58 

pattereita 17 1 2 2,52 
vapautunut ener-
gia 13 1 2 2,4 

päästöt maahan 10 1 2 2,3 
värikasetit 6 2 1 2,18 
lasia 4 1 2 2,12 
käytöstä poistu-
vat atk-laitteet 4 1 2 2,12 

räjähteet 6 1 2 2,04 
pahvia 11 1 1 1,17 
päästöt vesistöön 4 1 1 1,06 
 
< 2 
2-3 
3-5 
5-7 
7 < 
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Liite 3: MIPS-laskut 

 
MIPS-laskennassa käytettiin osittain valmiiksi laskettuja tietoja. Taulukossa 1 on esitet-
ty valmiit MI-luvut ja taulukossa 2 on esitetty laitteiden sähkönkulutustiedot. 
 
Taulukko 1 Elektroniikkalaitteiden MI-lukujen erittely (Moisio ym. 2008, liite 7) 

MI abioottiset MI vesi MI ilma  Elinkaaren vai-
he kg kg kg 
materiaalit 435,6 5971 263,7 
pakkaus 4,9 203 36,7 

Kannettava tie-
tokone  
(202 kpl) kuljetukset 1,0 6 0,3 

materiaalit 1440,7 5091 74,7 
pakkaus 16,3 173 10,4 

Pöytäkone  
(386 kpl) 

kuljetukset 7,1 45 2,2 
materiaalit 24,2 7 0,1 
pakkaus 2,0 91 0,3 
kuljetukset 0,2 1 0,0 
käyttö 3,1 1119 1,3 

Matkapuhelin 
(170 kpl) 

valmiustila 6,6 2363 2,7 
 
Taulukko 2 Elektroniikkalaitteiden kulutustiedot (Moisio ym. 2008, liite 4) 

Sähkönkulutus Valmiustilakulutus Laite kWh/h kWh/h 
pöytäkone 0,151 0,006 
kannettava 0,038 0,003 
matkapuhelin 0,0055 0,001 

 
Suomen verkkosähkön MI-kertoimet ovat: abioottiset luonnonvarat 0,53 kg/kWh, vesi 
189,28 kg/kWh ja ilma 0,22 kg/kWh. (Moisio ym. 2008, 21–22) 
 
Koska kannettavia tietokoneita ja pöytäkoneita käytetään Tutkimuslaitoksessa kauem-
min päivässä kuin kotikäytössä, laskettiin niille itse MI-arvot käytölle ja valmiustilalle. 
Laskuissa molempien laitteiden käyttöiäksi laskettiin viisi vuotta, joiden aikana laitteita 
käytettiin yhteensä 1000 vrk ajan (200 vrk/a) 7 h/vrk, eli yhteensä 7000 tunnin ajan.  
 
Kun tiedossa on laitteiden sähkönkulutukset, kokonaiskäyttöaika ja Suomen verkkosäh-
kön MI-kertoimet, voitiin laskea kannettavan tietokoneen käytöstä aiheutuneet abioot-
tisten luonnonvarojen kulutus,  
 

 kg98,140kWh
kg53,0h7000h

kWh038,0 =⋅⋅    

 
veden kulutus 
 

 kg48,50348kWh
kg28,189h7000h

kWh038,0 =⋅⋅  

 
 
 

 



56 (58) 

ja ilman kulutus 
 

 kg52,58kWh
kg22,0h7000h

kWh038,0 =⋅⋅  

 
Samoin voitiin laskea pöytäkoneen käytöstä aiheutunut abioottisten luonnonvarojen ku-
lutus, 
 

 kg21,560kWh
kg53,0h7000h

kWh151,0 =⋅⋅  

 
veden kulutus 
 

 kg96,200068kWh
kg28,189h7000h

kWh151,0 =⋅⋅  

 
ja ilman kulutus 
 

 kg54,232kWh
kg22,0h7000h

kWh151,0 =⋅⋅  

 
Tämän jälkeen saadut tulokset liitettiin taulukkoon 1 ja MI-luvut laskettiin yhteen. Tu-
lokset on esitetty taulukossa 3. 
 
Taulukko 3 Elektroniikkalaitteiden yhteenlasketut MI-luvut 

MI abioottiset MI vesi MI ilma  Elinkaaren vai-
he kg kg kg 
materiaalit 435,6 5971 263,7 
pakkaus 4,9 203 36,7 
kuljetukset 1,0 6,0 0,3 
käyttö 140,98 50348,48 58,52 

Kannettava tie-
tokone 

YHTEENSÄ 582,48 56528,48 359,22 
materiaalit 1440,7 5091 74,7 
pakkaus 16,3 173 10,4 
kuljetukset 7,1 45 2,2 
käyttö 560,21 200068,96 232,54 

Pöytäkone 

YHTEENSÄ 2024,31 205377,96 319,84 
 
Kertomalla yhteenlasketut MI-luvut Tutkimuslaitoksen ko. laitteiden määrällä (kannet-
tavia 202 ja pöytäkoneita 386), saatiin koko Tutkimuslaitoksen kattavat MI-luvut, tau-
lukko 4. 
 
Taulukko 4 Koko Tutkimislaitoksen kattavat MI-luvut kannettavien ja pöytäkoneiden 
osalta 

Tutkimuslaitos 
MI abioottiset MI vesi MI ilma Laite Laitteiden mää-

rä kg kg kg 
Kannettava  202 117660,96 11418752,96 72562,44 
Pöytäkone 386 781383,66 79275892,56 123458,24 
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Jakamalla vielä taulukon 4 arvot laitteiden käyttöiällä (5 a) saatiin laitteiden MIPS-
arvot, jotka on esitetty varsinaisessa tekstissä taulukossa 8.4. 
 
Jos kuvitellaan, että laitteita käytetään 7 h/vrk ja pidetään valmiustilassa loput vuoro-
kaudesta (17 h/vrk), voitiin laskea kannettavalle tietokoneella valmiustilassa pitämisestä 
aiheutuva abioottisten luonnonvarojen kulutus 
 

 kg03,27kWh
kg53,0h17000h

kWh003,0 =⋅⋅  

 
veden kulutus 
 

 kg28,9653kWh
kg28,189h17000h

kWh003,0 =⋅⋅  

 
ja ilman kulutus 
 

 kg22,11kWh
kg22,0h17000h

kWh003,0 =⋅⋅  

 
Samoin voitiin laskea pöytäkoneelle valmiustilassa pitämisestä aiheutuva abioottisten 
luonnonvarojen kulutus 
 

 kg06,54kWh
kg53,0h17000h

kWh006,0 =⋅⋅  

 
veden kulutus 
 

 kg56,19306kWh
kg28,189h17000h

kWh006,0 =⋅⋅  

 
ja ilman kulutus 
 

 kg44,22kWh
kg22,0h17000h

kWh006,0 =⋅⋅  

 
Lisäämällä valmiustilassa pitämisen aiheuttamat luonnonvarojen kulutukset taulukkoon 
3 ja kertomalla saadut yhteenlasketut tulokset kyseisten laitteiden määrällä, saatiin koko 
Tutkimuslaitoksen kattavat tiedot siinä tapauksessa, mikäli laitteet jätettäisiin valmiusti-
laan työpäivän päätteeksi (taulukko 5). 
 
Taulukko 5 Koko Tutkimislaitoksen kattavat MI-luvut kannettavien ja pöytäkoneiden 
osalta, mikäli laitteet jätetään valmiustilaan työpäivän päätteeksi 

Tutkimuslaitos 
MI abioottiset MI vesi MI ilma Laite Laitteiden mää-

rä kg kg kg 
Kannettava  202 123121,02 13368715,52 74828,88 
Pöytäkone 386 808812,82 86728224,72 132120,08 
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Jakamalla vielä taulukon 5 arvot laitteiden käyttöiällä (5 a) saatiin laitteiden MIPS-
arvot, mikäli laitteet olisivat päällä 7 h/vrk ja valmiustilassa 17 h/vrk. Saadut tulokset on 
esitetty varsinaisessa tekstissä taulukossa 8.5. 
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