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Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella ympäristökäsikirja Lujakumi Oy:n Turun
toimipisteelle Suomen Rengaskierrätys Oy:n rengastoimialan ympäristöohjelmaa ajatellen.
Opinnäytetyössä käydään läpi ympäristöjärjestelmiä, niiden yleistä rakennetta sekä
rengaskierrätystä ja siihen liittyviä seikkoja Suomessa.
Työ koettiin aiheelliseksi yrityksessä, jotta saadaan laadittua yksinkertainen ja laadukas käsikirja
yrityksen ympäristöasioiden hoitoon Turkuun, sekä sen avulla myös yrityksen muihin
toimipisteisiin. Käsikirjassa ei pureuduta yrityksen ongelmiin, vaan se on ohje. Kuinka yrityksen
tulee järjestää esimerkiksi jätteiden kierrätys ja kemikaalien säilytys. Näitä noudattamalla
yrityksen ympäristöasiat saadaan ajan tasalle.
Ympäristökäsikirjan rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että sen muokkaaminen on helppoa
yrityksen eri toimipisteisiin ja kynnys käyttöön ottamiseen on matala. Se suunniteltiin myös
yksinkertaiseksi, jolloin sitä pystytään käyttämään perehdytysmateriaalina.
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AN ENVIRONMENTAL HANDBOOK ON THE
FINNISH TYRE RECYCLING FOR LUJAKUMI OY
The subject of this thesis was to plan an environment handbook for Lujakumi Oy, located in Turku,
concerning the environmental program of Finnish Tyre Recycling Oy. Environmental systems,
their main structure and also tire recycling and related matters in Finland, were discussed in this
thesis.
This thesis was needed in the company, to devise a simple and first-rate manual for dealing with
environmental matters in the Turku office and in the other offices of the company. The manual
does not address the problems of the company, but is a guideline about how the company should
arrange, for example, recycling of the waste and conserving of the chemicals. By following these
instructions, the environmental matters in the company will be updated.
The environmental handbook was designed to be in a way, that it will be easy to use and modify
for the different offices of the company. It was also simply designed so it can be used as a material
for new employees.
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO
EMAS-asetus

The Eco-Management and Audit Scheme eli Euroopan yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjeslmä. (Pesonen ym. 2005,17.)

ISO 14001 -standardi

International Organization for Standardization eli Kansainvälinen standardointijärjestö, joka kehittää kansainvälisiä standardeja useille eri aloille. (Pesonen ym. 2005, 15.)
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1 JOHDANTO
Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella ympäristökäsikirja Lujakumi Oy:n Turun
toimipisteelle Suomen Rengaskierrätys Oy:n rengastoimialan ympäristöohjelman vaatimuksia noudattaen. Opinnäytetyössä käydään läpi ympäristöjärjestelmiä, niiden yleistä
rakennetta sekä rengaskierrätystä ja siihen liittyviä seikkoja.
Työ koettiin yrityksessä aiheelliseksi, jotta yritys saisi pohjan rakentaa itselleen laadukkaan ja yksinkertaisen ympäristökäsikirjan ympäristöasioidensa hoitoon kaikkiin yrityksen toimipisteisiin. Käsikirjassa ei pureuduta yrityksen ongelmiin, vaan se on ohje.
Kuinka yrityksen tulee järjestää esimerkiksi jätteiden kierrätys, kemikaalien säilytys sekä,
niiden kirjanpito. Tätä käsikirjaa seuraten yritys pystyy rakentamaan joka toimipisteelleen
toimivan ja ajan tasalla olevan ympäristökäsikirjan, joka on toimipaikkakohtainen.
Työn tavoitteena ympäristökäsikirjan rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että sen muokkaaminen on helppoa yrityksen eri toimipisteisiin ja kynnys käyttöön ottamiseen on matala. Se suunniteltiin myös yksinkertaiseksi, jolloin sitä pystytään käyttämään perehdytysmateriaalina ja Suomen Rengaskierrätyksen rengastoimialan ympäristöohjelman
vaatimuksia noudattaen.
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2 YRITYS
Lujakumi Oy:n toiminta on lähtenyt kumikorjauksesta ja rengasmyynnistä. Yrityksen nimi
oli alkujaan Lujalan Kumikorjaamo, mutta nimi muutettiin myöhemmin Lujakumi Oy:ksi.
Lujakumi Oy on rengasalan perheyritys, jonka ovat perustaneet Jukka ja Taina Lujala
vuonna 1954 Kokemäelle. Vuonna 1959 yritys muutti kasvumahdollisuuksien perässä
Poriin. Vuonna 1966 yritys laajensi toimintaansa Satakunnassa Raumalle. Vuonna 1968
yritykselle tuli mahdollisuus uudenlaiseen pinnoitusmenetelmään Bandagiin, johon päätettiin tarttua. Vuonna 1977 avattiin toinen toimipiste Poriin Porin Ulasooriin. Ulasoorissa
sijaitsee myös yrityksen pinnoittamo. Yrityksellä oli 1986 perustettu toimipaikka myös
Huittisissa, jonka toiminta lopetettiin keväällä 2016. Vuonna 1995 yritys aloitti rengashotellitoimintansa, joka on kasvanut jo varsin suureksi. Vuonna 2001 avattiinkin VarsinaisSuomeen Turkuun neljäs piste, joka muutti moderneihin tiloihinsa vuonna 2018. Yritys
liittyi vuonna 2009 kansainväliseen Point S -ketjuun. Yritys siirtyi kesällä 2017 ensimmäisenä Suomessa käyttämään Ringtread-pinnoitusjärjestelmää raskaan kaluston rengaspinnoituksessa. (Henkilökohtainen tiedonanto, Mikko Pakarinen, 21.04.2018)
Lujakumi Oy on kaikkien kokoluokkien rengasalan yritys, jolloin sieltä saadaan renkaat
mopoautosta kuorma-autoon. Yrityksen nykytilanne on se, että renkaita toimitetaan lähes kaikille mahdollisille aloille ja toimijoille, joille vain renkaita voidaan toimittaa. Henkilö- ja pakettiauton renkaita myydään vuodessa noin 23000 kpl, rengashotellissa on tilaa noin 4000 rengassarjalle. Rengashotelli löytyy jokaisesta toimipisteestä. Lujakumi
Oy:llä on yli 60 vuoden kokemus pinnoituksesta. Renkaita pinnoitetaan noin 7000 kpl
vuodessa. Palvelua saa liittyen mihin tahansa, kun puhutaan renkaista. Lujakumi Oy on
alueellinen, rengasalan johtava länsisuomalainen yritys. Yritys on Suomen Rengaskierrätys Oy:n tuottajayhteisön jäsen joka tarkoittaa, että renkaiden kierrätys on yrityksen
osalta hyvässä huomassa. Yrityksessä työskentelee vakituisesti noin 30 henkilöä ja sesonkiaikaan työllistää lisäksi 15 sesonkityöntekijää. (Henkilökohtainen tiedonanto, Mikko
Pakarinen, 21.04.2018.)
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Lujakumi Oy:lle tärkeimmät tekijät omassa toiminnassaan:
•

Asiakaslähtöisyys

•

Panostus laatuun, osaamiseen ja henkilökohtaiseen palveluun

•

Täsmällisyys ja luotettavuus

•

Asiakkaita, tehtyä yhteistyötä ja sen tekijöitä arvostetaan

•

Asiakas saa vastinetta rahoilleen

•

Rengasalan erikoisliike ja asiantuntemus – keskitytään omaan toimialaan

Lujakumi Oy:n tulevaisuuden näkymä on olla kiinnostava, uudistunut, nykyaikainen, arvostettu ja menestyvä rengasalan erikoisliike, jonne asiakkaan on helppo tulla ja jossa
saa aina parasta palvelua, mitä rengasalan erikoisliike vain voi tarjota. (Henkilökohtainen
tiedonanto, Mikko Pakarinen, 21.04.2018.)
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3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ
Yritykset johtavat ympäristövaikutuksiaan ympäristöjärjestelmän avulla. Ympäristöjärjestelmän avulla selvitetään, minkälaiset vaikutukset yrityksen tuotteilla ja käyttämillä toimintatavoilla on yrityksen ympäristövaikutuksiin. Ympäristöjärjestelmää rakentavan yrityksen kannattaa suunnitella järjestelmä niin, että sen toimintatavat aiheuttavat mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja. Tietenkään kaikkiin tuotteiden ja toiminnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin ei pystytä puuttumaan tai niitä ei pystytä vähentämään järkevällä yritykselle kannattavalla tavalla. Tämän takia yrityksen ympäristöpäämäärät ovat
tärkeitä määrittää yrityksen merkittävimpien ympäristövaikutuksien mukaisiksi. (Pesonen
ym. 2005, 11.)
Sovitut ympäristötavoitteet ja niiden päämäärät ovat helpoin saavuttaa, kun niille on
määritetty vastuuhenkilö ja aikataulu, jonka puitteissa vastuuhenkilö etenee. Ympäristövaikutuksien ja päämäärien miettiminen kannattaa aloittaa suurista ja tärkeistä vaikutuksista. Kun nämä on saatu selviksi, on helppo siirtyä pienempiin asioihin, jolloin loppujen
lopuksi yritys saa hallintaan kaikki ympäristövaikutukset, jotka syntyvät tai voisivat syntyä
yrityksen toiminnasta johtuen. (Pesonen ym. 2005, 11-12.)
Ympäristövaikutusten vähentäminen parantaa järjestelmällisesti yrityksen ympäristösuojelun tasoa. Ympäristösuojelun tasoa ei voida määrittää ympäristöjärjestelmän avulla,
vaan jokainen yritys määrittää tavoittelemansa ympäristösuojelun tason. Näin yritys voi
rakentaa itselleen ympäristöjärjestelmän avulla jatkuvasti kehitettävän menetelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Ympäristöjärjestelmä voidaan ottaa yrityksessä
käyttöön osittain tai kokonaan, tietyssä toimipisteessä tai kaikissa yrityksen toimipisteissä. Käyttöönottoa pystytään muokkaamaan omiin tarpeisiin ja ajankohtaan sopivaksi.
Ympäristöjärjestelmää käyttöön ottaessa kannattaa miettiä, mistä asioista on hyvä aloittaa. Esimerkiksi niistä asioista, joista koituu eniten haittaa ympäristölle, eli vakavimmista
ja suurimmista ympäristöhaitoista. Ympäristöjärjestelmää suunniteltaessa kannattaa
muistaa, että ympäristöjärjestelmää ei voi kaikissa yrityksissä toteuttaa samanlaisina,
vaan niitä joudutaan usein muokkaamaan ja soveltamaan jo yrityksen eri toimipisteitä
tarkastellessa. (Pesonen ym. 2005, 11-12.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Hurme

11

3.1 Rakentaminen

Useiden ympäristöjärjestelmien kaava on hyvin saman tyyppinen, mikä mahdollistaa jonkinlaisen yleisohjeiden käyttämisen ympäristöjärjestelmää suunniteltaessa.

3.1.1 Ympäristökatselmus

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen on hyvä aloittaa ympäristökatselmuksella, jossa
selvitetään yrityksen nykyistä tilaa ympäristöasiaa haastatteluiden ja tarkastelun avulla.
Ympäristökatselmusta tehdessä on hyvä tiedostaa, että kaikki mahdolliset ympäristönäkökohdat tulee arvioiduksi. Ympäristökatselmuksen voi suorittaa itse tai vaihtoehtoisesti ulkoisen toimijan toimesta. Ympäristönäkökohtien tunnistamisen lisäksi alustavassa ympäristökatselmuksessa tulee selvittää ympäristöasioiden hoitoon liittyvät lakisääteiset ja muut vaatimukset, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaa. Katselmusta tehdessä pitää myös ottaa huomioon normaalien käyttöolosuhteiden lisäksi hätä- ja poikkeusolosuhteet. (Pesonen ym. 2005, 41-43.)

3.1.2 Ympäristöpolitiikka

Yrityksen johdon tulee miettiä yrityksen ympäristöpolitiikkaa, jonka tulee olla linjassa yrityksen laatu- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. Ympäristöpolitiikan on tarkoitus olla
yleensä julkinen, jolloin sen avulla yritys pystyy kertomaan asiakkailleen sen, minkälaista
ympäristöhallintaa yritys haluaa noudattaa, sekä millainen asenne yrityksellä on ympäristöasioiden hoitoon. Ympäristöpolitiikkaan sitoudutaan yleensä johdon allekirjoittamalla
ympäristöpolitiikalla. Ympäristöpolitiikan on hyvä olla yrityksen näköinen ja vastattava
sitä mitä yritys ympäristöasioiltaan haluaa. (Pesonen ym. 2005, 45-46.)

3.1.3 Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet perustuvat merkittävimpiin ympäristönäkökohtiin ja
ympäristöpolitiikkaan yrityksessä. Yrityksen on hyvä valita ympäristönäkökohdistaan ne
tärkeimmät ja kohdistaa ne ensisijaisiksi päämääriksi. Ympäristöjärjestelmissä päämäärät jaetaan yleensä kahteen kategoriaan: pitemmän aikavälin yleisluontoiset päämäärät
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ja lyhyemmän aikavälin yksityiskohtaiset päämäärät. Nämä päämärät vaihtelevat suuresti eri yritysten välillä, sillä yritykset ovat erilaisia eri aloilta, silloin usein päämäärät ovat
erilaisia. Tavoitteet ovat yksityiskohtaisempia ja usein esimerkiksi jonkin osaston tai yksikön päämääristä johdettuja vaatimuksia. Näiden tulisi olla määrällisiä ja aikataulutettuja, jolloin niiden toteuttaminen on huomattavasti tehokkaampaa ja tarkempaa. Tavoitteille määritetään usein indikaattoreita, jotka ovat yhteydessä ympäristönsuojelun tasoon. (Pesonen ym. 2005, 49-50.)

3.1.4 Ympäristöohjelmat

Ympäristöohjelmat kuuluvat yksiin parhaista vaiheista ympäristöjärjestelmää suunniteltaessa, sillä ne ovat yksi ympäristöjärjestelmän toteutumisen kannalta menestyksekkäin
avainasia. Ympäristöohjelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jonka avulla toteutetaan ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita. Ympäristöohjelman tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin: Koska valmis, kuinka toteutetaan ja kenen vastuulla? (Pesonen ym. 2005, 51-52.)

3.1.5 Ympäristöasioiden organisointi, koulutus ja viestintä.

Yrityksen tulee asettaa vastuuhenkilöt huolehtimaan siitä, että laaditut ympäristöohjelmat tullaan suorittamaan. Näihin tehtäviin kannattaa valita henkilöt heidän osaamisensa
ja kiinnostuksensa mukaan. Esimerkiksi tuotannon ympäristöohjelmista vastaa tuotantopäällikkö. Kaikille vastuuhenkilöille on myös hyvä valita varahenkilö. (Pesonen ym. 2005,
43.) Vastuita voidaan myös jakaa työntekijöille, jolloin laaditaan ympäristöohje kyseistä
työtä tekevää varten. Näin vastuutetaan työntekijä toimimaan ympäristöohjeiden mukaisesti omassa toimenkuvassaan. (Lumijärvi & Kela 2000, 26-27.)
Ympäristöasioissa yrityksen vastuut tulee määritellä vähintään seuraavalle tasolle:
•

Ympäristöjärjestelmän tehokkaasta toteutumisesta sekä riittävistä resursseista
vastaa johdon edustaja.

•

Ympäristöjärjestelmän käytännön toteuttamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa ympäristövastaava.

•

Yrityksessä työskentelevät työntekijät ovat vastuussa ympäristöohjeiden noudattamisesta sekä ympäristöohjelmissa heille annettujen tehtävien hoitamisessa. (Lumijärvi & Kela 2000, 27.)
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Ympäristöasiat vaativat usein myös koulutusta, joka on hyvä ottaa huomioon. Yrityksen
ympäristövastaavan koulutus on tärkeintä, sillä ympäristövastaavan täytyy tietää viimeisimmät muutokset liittyen ympäristölakiin ja ympäristöjärjestelmiin, joita yrityksellä on
käytössä. Ympäristövastaava jakaa koulutuksissa saamansa tiedon eri tavoin työntekijöille. Yrityksen ympäristökoulutuksen suunnitelmallisuudella ja järjestelmällisyydellä
varmistetaan, että yrityksen ympäristöjärjestelmä tulee kehittymään jatkuvasti. (Lumijärvi
& Kela, 2000, 30-31.)
Yrityksellä täytyy olla myös helppo ja laadukas viestintä yrityksen sisällä. Tällaisia helppoja tapoja, joihin yleensä kaikilla yrityksen työntekijöillä on pääsy, ovat: ilmoitustaulu,
yrityksen intra tai extranet. Näiden avulla tiedottamisen vastuuhenkilön on yleensä
helppo tiedottaa henkilökuntaa pienemmistä sekä isommista ympäristöasioiden muutoksista. (Pesonen ym. 2005, 58-59.)

3.1.6 Ympäristöjärjestelmän dokumentointi ja asiakirjojen hallinta

Ympäristöjärjestelmä tulee dokumentoida. Dokumentointi on tärkeässä osassa ympäristöjärjestelmän tavoitteiden saavuttamisessa. Dokumentointia ohjaa ympäristöpolitiikka,
joka näkyy yrityksestä ulospäin. Yrityksen omaan käyttöön jää dokumentoinnin muut
osat. Dokumentoinnin avulla ympäristöjärjestelmää on helpompi päivittää. Usein kuulee
sanottavan, että ympäristöjärjestelmän dokumentointi on turhaa paperien pyörittelyä.
Monesti paperiasiat voivat nousta varsinaisen ympäristöhaittojen vähentämisen konkreettisen työn edelle ja tämän estämiseksi on hyvä pitää dokumentointia suunniteltaessa
mielessä, että sen kirjaaminen on helppoa ja yksinkertaista. Papereita vekslaamalla ei
todellisuudessa vaikuteta ympäristöhaittoihin. Dokumentointi toimii todisteena yrityksen
ympäristötoimista esimerkiksi ulkopuolisille tahoille. (Pesonen ym. 2005, 63.)

3.1.7 Sisäinen auditointi

Yrityksen täytyy suunnitella omaan käyttöönsä soveltuva auditointiohjelma (Pesonen
ym. 2005, 63). Suunnitelmallisen toiminnan elinehto on asioiden hallinnassa pito, sekä
sen parantamista edesauttaa säännöllinen tarkastelu ja arviointi. Auditoinneilla selvitetään, onko yrityksessä toimittu sen ympäristöpolitiikan mukaan. Auditoinnin avulla tarkastellaan yrityksen onnistumista sen ympäristöohjelmien, -päämäärien ja -tavoitteiden
toteutusta. Auditoinnilla pystytään myös kartoittamaan työntekijöiden ympäristötietoutta
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sekä koulutustarvetta. (Lumijärvi & Kela, 2000, 36.) Auditoijalla tulee aina olla riittävä
tietotaito auditoitavasta kohteesta, sekä tarvittavat tiedot ympäristöasioiden hallintaan ja
lainsäädäntöön. (Pesonen ym. 2005, 67.)
Sisäisellä auditoinnilla kerätään tietoja yrityksen johdon katselmukseen. Sisäisen auditoinnin tulee kattaa koko yrityksen toiminta. Ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että auditointi pitäisi suorittaa aina kokonaisvaltaisesti koko yrityksessä, vaan se voidaan paloitella esimerkiksi eri osastoille omiksi pienemmiksi auditoinneiksi. Vaikka sisäistä auditointia suorittaisi yrityksen oma henkilökunta tulee sen olla aina tarkastuskohteesta riippumaton ja objektiivinen. Kukaan ei tietenkään voi auditoida omaa tekemistään. (Pesonen ym. 2005, 67-68.)
Auditoinnista luodaan aina kirjallinen raportti, jonka avulla pystytään selvittämään mahdolliset epäkohdat, sekä ympäristöjärjestelmän vahvuudet. Yrityksen johto pystyy käyttämään tätä eräänlaisena tilannekatsauksena yrityksen ympäristöasioiden hoidon tilasta,
sekä siitä kuinka hyvin yrityksessä noudatetaan yrityksen omaa ympäristöpolitiikkaa.
(Pesonen ym. 2005, 72.)

3.1.8 Johdon katselmus

Ympäristöjärjestelmän kehittymisen edellytyksenä on säännöllisin väliajoin suoritettava
johdon katselmus, josta vastaa yrityksen johto. Johdon katselmuksessa käydään läpi
sekä tarkastellaan auditointi, toteutuneet ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet sekä niiden
sen hetkinen tilanne. Tarvittaessa näitä voidaan muuttaa, jos johto katsoo sen tarpeelliseksi. Jatkuvan ympäristösuojelun tason parantamisen on tarkoitus kiristää yrityksen
ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita. Uusia ympäristöpäämääriä kannattaa kuitenkin ottaa
käyttöön vasta, kun aikaisempien ympäristöpäämäärien toteutuminen on riittävän hyvällä tasolla. Johdon katselmus on hyvä suorittaa esimerkiksi yrityksen sisäisten auditointien jälkeen, mutta katselmuksen voi myös yhdistää yrityksen vuosikokoukseen.
Tässä tapauksessa pitää vain varmistaa, että paikalla ovat kaikki ympäristöasioiden hoidosta vastaavat henkilöt. Johdon katselmuksen tulokset täytyy dokumentoida. Pöytäkirja
toimii todisteena pidetystä katselmuksesta, sekä pohjana seuraavaan katselmukseen.
(Pesonen ym. 2005, 73-74.)
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3.2 Hyödyt

Ympäristösuojelun tason jatkuva parantaminen ja rakentaminen ovat ympäristöjärjestelmän keskeisiä tavoitteita. Lisäksi yritys voi oikein rakennetulla järjestelmällä saavuttaa
muitakin etuja.
Taloudellista hyötyä syntyy yritykselle, kun sellaiset päästöt ja ympäristöhaitat ehkäistään ennalta, joista yritys voi joutua taloudelliseen vastuuseen. Yleensä tällaisten haittojen jälkikäteen korjaaminen maksaa yritykselle huomattavasti enemmän kuin se, että
asiat olisi tehty jo etukäteen kunnolla. Kaikkia ympäristöhaittoja ei kuitenkaan pystytä
ennalta ehkäisemään, jolloin niiden minimointi on tehokkain tapa säästää kustannuksissa. (Pesonen ym. 2005, 13.)
Kustannussäästöjä tulee hyvin suunnitellun ympäristöohjelman avulla, kun kierrätys on
kunnossa, esimerkiksi pienentyneinä jätemaksuina. Suuria kuluja yritykselle voi aiheuttaa myös hätä- ja onnettomuustilanteet. Näihin on siis syytä varautua oikein. Hätä- ja
onnettomuustilanteisiin varautunut yritys saattaa myös pelastaa oman imagonsa varautumalla tilanteisiin oikein. Ympäristöjärjestelmän avulla myös kemikaalien säilytys oikein
voi usein tuoda säästöjä. Esimerkiksi silloin, kun kemikaaleja ei purkin rikkoontumisen
johdosta pääse valumaan ympäristöön. Ympäristöjärjestelmän avulla saadaan myös kemikaalien varastointimäärät oikeiksi, jolloin ympäristölle haitallisia kemikaaleja ei ole turhaan suuria määriä varastossa. (Pesonen ym. 2005, 13.)
Ympäristöjärjestelmä oikein rakennettuna parantaa myös työilmapiiriä ja työssä viihtyvyyttä. Kun työntekijät otetaan mukaan suunnittelemaan töidensä ympäristöpäämääriä
sekä tavoitteita, voivat työntekijät vaikuttaa niihin. Tällä saadaan lisättyä työtekijöiden
työmotivaatiota, kun ympäristöasiat on käsitelty tekijöiden näkökannalta ja mietitty heidän toiveidensa mukaan ympäristöjärjestelmän puitteissa. Näiden lisäksi ympäristöohjelmassa tärkeässä roolissa on työturvallisuus ja tätä on hyvä parantaa, jolloin säästöt
ovat todella suuria, kun ei pääse sattumaan vahinkoja työpaikalla huonojen työolojen
takia. (Pesonen ym. 2005, 13-14.)
Yritys pystyy hyödyntämään imagollisesti ympäristöjärjestelmää, jos se on esimerkiksi
läpäissyt ISO 14001 -standardin vaatimukset, jolloin pystytään kertomaan ns. mainostamalla, että yritys on ISO 14001 -standardoitu. Ulkopuolisen arvioijan myöntämä ympäristösertifikaatti kertoo yrityksen huomioivan myös ympäristöasiat toiminnassaan. Ne
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kertovat myös siitä, että yritys pyrkii parantamaan ympäristöasioitaan tiheästi ja ajan hermolla. Näin yritys vahvistaa imagoaan ympäristöystävällisenä yrityksenä, jolla ympäristöasiat ovat kunnossa. (Pesonen ym. 2005, 14.)

3.3 Ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito

Kun ympäristöjärjestelmä on rakennettu, pitää muistaa, että ympäristöjärjestelmä ei ole
vielä aivan valmis. Tässä kohtaa pitää alkaa miettimään, kuinka ympäristöjärjestelmän
ylläpito ja kehittäminen hoidetaan. Tämä vaihe ei tietenkään enää vaadi niin suurta omistautumista kuin itse ympäristöjärjestelmän tekovaihe, mutta vaatii kuitenkin aikaa ja
työtä. Yrityksen on hyvä jakaa vastuut ja resurssit, myös ylläpidon ja kehityksen osalta
ympäristöjärjestelmää varten. (Pesonen ym. 2005, 91-92.)
Yrityksen on helpompi hallita ympäristöjärjestelmää, kun sen ylläpidon sekä kehityksen
eri vaiheet on jaettu niitä hoitaville henkilöille. Ympäristöjärjestelmän ylläpidolla ja kehittämisellä on tarkoitus pyrkiä parantamaan yrityksen ympäristösuojelun tasoa. Erilaisissa
ympäristöjärjestelmissä, standardeissa ja asetuksissa saattaa tapahtua muutoksia, jolloin niitäkin on hyvä seurata ja niiden seuranta onnistuu parhaiten, kun ympäristöjärjestelmän ylläpito on kunnossa. Näitä kunnossapidon resursseja käyttämällä voidaan myös
syventää tai laajentaa ympäristöohjelmaa, jos yrityksellä on esimerkiksi sertifioitu ISO
14001. (Pesonen ym. 2005, 92.)
Kun yrityksen toiminta laajenee tai muuttuu, on tärkeää huomioida muutoksista tapahtuvat tunnistettavat ympäristövaikutukset sekä riskit. Näitä ympäristövaikutuksia arvioidessa pitää myös muistaa ennalta ehkäistä vaikutuksia. Ympäristöjärjestelmää ylläpidettäessä pitää huolehtia siitä, että muutettavat kohteet saavat päämäärät ja tavoitteet, joiden puitteissa ne pitää toteuttaa ja pyrkiä saavuttamaan. (Pesonen ym. 2005, 92.)
Ympäristöjärjestelmään vaikuttavia ympäristölakeja, sekä muita ympäristönsuojelun
määräyksiä tulee seurata säännöllisesti, jotta pystytään pitämään järjestelmä lain tasalla.
Yrityksen on tunnistettava sitä koskevat lakisäädökset ja määräykset. Jos edellä mainituissa tapahtuu suuria muutoksia, on ne hyvä tunnistaa ajoissa sekä alkaa suunnitella
toimintaohjelmaa, jotta yritys voi muuttaa ympäristöohjelmaansa vastaamaan lainsäädännön vaatimuksien mukaisiksi. (Pesonen ym. 2005, 92-93.)
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Täytyy myös muistaa, että onnettomuus- ja hätätilanneohjeet ovat äärettömän tärkeitä
korjata joka paikkaan ajan tasalla oleviin versioihin, jottei näissä tilanteissa synny ongelmia, mitä tehdä, kun jotain sattuu. Siksi tärkeää myös kouluttaa ja opastaa työntekijät,
uudet sekä vanhat, tarpeeksi usein liittyen onnettomuus ja hätätilanteisiin. (Pesonen ym.
2005, 93-94.)
Ympäristöjärjestelmän ylläpidon tärkeimpiin osiin kuuluu uusien ja vanhojen työntekijöiden koulutus, sekä riittävän tietotaidon ylläpitäminen yrityksen ympäristöasioihin liittyen.
Yrityksen on myös hyvä jakaa tietoa työntekijöille, kun se on saavuttanut tiettyjä tavoitteita liittyen ympäristöhaittojensa hallintaan ja omien ympäristötavoitteidensa täyttymiseen. (Pesonen ym. 2005, 94-95.)
Yrityksen tärkein työkalu ympäristöjärjestelmän ylläpidossa ja jatkuvassa kehittämisessä
on toimivuuden säännöllinen arviointi. Säännöllisen arvioinnin avulla yritys pystyy tutkimaan tarpeitaan sekä tarkastelemaan, onko ympäristöjärjestelmä riittävän tehokas kaitsemaan yrityksen ympäristöpolitiikkaa, -tavoitteita ja -päämääriä. Näitä muuttamalla pystytään vaikuttamaan yrityksen ympäristösuojelun tasoon. Riittävän tiheällä tarkastelulla
on helppo myös seurata, että yritys täyttää esimerkiksi ISO 14001 -standardin vaatimukset. (Pesonen ym. 2005, 95-96.)
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4 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMIÄ
4.1 EMAS-asetus

EMAS (The Eco-Management and Audit Scheme) eli Euroopan yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä on jäsenmaiden yrityksille ympäristöasioiden hoitoon tarkoitettu parantava järjestelmä. Yritys tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset ja toimii suunnitelmallisesti erilaisten päästöjen, jätteiden, energian sekä luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi.
EMAS -ympäristöjärjestelmään voi liittyä minkä tahansa alan yritys. EMAS -ympäristöjärjestelmä rakennetaan ja ylläpidetään ISO 14001 -standardin mukaisesti. Merkittävin
ero ISO 14001 -standardin vaatimusten ja EMAS -asetuksen välillä on ympäristöselonteon julkisen version laatiminen, jota EMAS -asetuksen mukainen ympäristöjärjestelmä
vaatii, jonka vahvistaa ulkopuolinen arvioija. EMAS -asetuksen ansainneen yrityksen
tunnistaa yleensä siitä, että heillä on ansaittu EMAS -logo esillä. Tätä logoa ei saa käyttää kuin EMAS -asetuksen täyttäneet ja rekisteröityneet yritykset. (Pesonen ym.
2005,17-18, 84; Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2017.)
Yritys jolla on jo ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä voi hakea rekisteröintiä EMAS -järjestelmään. EMAS -asetuksen rekisteröinti vaatii kuitenkin yritykseltä
ympäristöselonteon. Ympäristöselonteko on julkinen raportti, josta selviää yrityksen ympäristövaikutukset ja ympäristöasioiden hoito. Jos yritykseltä puuttuu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, on sen teetettävä ulkopuolisen arvioijan arvio
ympäristöjärjestelmästään. Ulkopuolisella arvioijalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka on virallisesti hyväksytty ja täyttää EMAS -asetuksen mukaiset pätevyysvaatimukset arviointi työhön. Virallisen päteväksi toteamisen suorittaa suomessa Mittatekniikan Keskus. (Pesonen ym. 2005, 82-83.)

4.2 ISO 14001 -standardi

Kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO (International Organization for standardization) kehittää standardeja monille aloille. Ympäristöasioiden hoitamiseksi organisaatiossa on valmisteltu standardi ISO 14000 -sarja, joka sisältää:
•

ympäristöjärjestelmät
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•

laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinnin (ISO 19001)

•

ympäristömerkinnät

•

ympäristösuojelun tason arvioinnin

•

elinkaariarvioinnin

•

termit ja määritelmät

•

tuotekohtaiset standardit

ISO 14000 -standardi koostuu kahdesta osasta:
•

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät: vaatimukset ja opastusta niiden soveltamisesta.

•

ISO 14004 Ympäristöjärjestelmät: yleisiä ohjeita periaatteista, järjestelmistä ja
tukea antavista menetelmistä.

Näistä standardeista löytyvät ohjeet sekä vaatimukset ympäristöjärjestelmän suunnittelua ja rakentamista varten. Standardi julkaistiin vuonna 1996 ja uusittiin täysin vuonna
2004. ISO 14001 -standardi ei aseta vaatimuksia organisaation ympäristösuojeluun.
Ympäristösuojelun tason tulee kuitenkin vastata lainsäädäntöä ja muiden yritystä koskevien vaatimuksien tasoa. (Pesonen ym. 2005, 15.)
ISO 14001 -standardi on jaettu viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään yrityksen ympäristöpolitiikka, jonka avulla yritys kertoo julkisesti, miten ja mitä ympäristösuojelun osa-alueita se aikoo parantaa. (Pesonen ym. 2005, 15-16.)
Toisessa ISO 14001 -standardin osassa suunnitellaan ja ratkotaan minkälaisia ympäristövaikutuksia yritys aiheuttaa toiminnallaan ja tuotteillaan. Kun nämä on selvitetty,
mietitään toimenpiteitä, kuinka yritys pystyy noudattamaan lakisääteisiä sekä ympäristönsuojeluunsa liittyviä vaatimuksia. Tämän jälkeen tehdään suunnitelma, jossa yritys
määrittelee päämäärät ja tavoitteet ympäristönsuojelun parantamiseksi. (Pesonen ym.
2005, 16.)
Kolmannessa ISO 14001 -standardin osassa laaditaan ja esitetään vaatimukset, joiden
avulla ympäristöjärjestelmä toteutetaan käytännössä. Tässä osassa määritetään, kenen
vastuulle mikäkin osa ympäristöjärjestelmästä kuuluu. Samoin selvitetään, mitä asiakirjoja dokumentoidaan ja kuinka kauan säilytetään. Miten työntekijät koulutetaan ympäristöasioihin. Lisäksi käsitellään merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavien toimintojen ohjausta ja suorittamista sekä tavanomaisissa että hätätilanteissa. (Pesonen ym.
2005, 16.)
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Neljännessä ISO 14001 -standardin osassa käsitellään ympäristöjärjestelmän toteuttamisen ja siihen liittyvien toimintojen arviointia. Tässä kerrotaan suunnittelusta niitä tilanteita varten, joissa järjestelmä ei toimi suunnitellulla ja sille tarkoitetulla tavalla. Näitä
tilanteita varten joudutaan siis suunnittelemaan uudet erilaiset toimenpiteet, jotta järjestelmä saadaan taas toimimaan näissä poikkeustilanteissa aiheuttaen mahdollisimman
vähän ympäristövahinkoja. Osassa kerrotaan lopuksi, minkälaisella sisäisellä auditoinnilla yritys voisi säännöllisesti arvioida oman ympäristöjärjestelmänsä toimintaa. (Pesonen ym. 2005, 16.)
Viidennessä ja viimeisessä ISO 14001 -standardin osassa käsitellään yrityksen johdon
tekemää säännöllistä tarkastusta ympäristöjärjestelmään liittyen. Tarkastuksen avulla
johto pystyy tehokkaasti seuraamaan, onko yrityksen käytössä oleva ympäristöjärjestelmä riittävän tehokas yrityksen ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja lakisääteisten
vaatimusten täyttämiseksi. (Pesonen ym. 2005, 16-17.)
Yrityksen omasta ympäristöjärjestelmästä on mahdollista laatia suoraan ISO 14001 standardin sertifioinnin ja vaatimukset täyttävä kokonaisuus, jonka avulla yrityksen on
mahdollista suorittaa sertifiointiauditointi ISO 14001 -standardia varten. Auditoinnin suorittavat sertifiointiorganisaation puolueettomat, riippumattomat sekä kouluttamat henkilöt. Heidän toimeensa kuuluu arvioida ja osoittaa yrityksen heikkoudet sekä vahvuudet
ympäristöjärjestelmään liittyen. Kuitenkaan auditoijat eivät saa toimia neuvonantajan tapaan, vaan heidän täytyy pitää asialinja, jolloin heidän arvioinnistaan ei tule tulla selväksi
suoraan, mitä yrityksen tulisi parantaa ja miten. Näin yritykselle itselleen jää selvitettäväksi, kuinka heidän pitäisi parantaa, jotta asiat olisivat ISO 14001 -standardin mukaiset. (Pesonen ym. 2005, 79-80.)

4.3 Suomen Rengaskierrätys Oy:n ympäristöohjelma

Suomen Rengaskierrätys Oy:n laatima Rengastoimialan ympäristöohjelma on suunniteltu sovellettavaksi helposti erilaisin sovelluksin aina pienistä rengasliikkeistä isoihin
sekä autokorjaamoihin. Kyseisessä ympäristöohjelmassa on selkeä ympäristökäsikirjamateriaali, jonka pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan yrityksen omaa ympäristöohjelmaa. Suomen Rengaskierrätys Oy:n rengastoimialan ympäristöohjelman materiaali on
saatavana maksuttomasti yrityksen internetsivujen kautta. Materiaali on tarkoitettu rengasliikkeiden ja autokorjaamojen ympäristöasioiden ja tärkeimpien työturvallisuusasioiden hallinnan avuksi. (Suomen Rengaskierrätys 2018d.)
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Ympäristöohjelma on tyypiltään 5-vaiheinen:
•

lähtötilakatselmointi

•

henkilökunnan perehdytys aiheeseen omalla työpaikalla

•

ohjeistus, jonka avulla oikeat käytännöt saadaan kerralla käyntiin

•

ympäristötavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä jatkuvan parantamisen toteuttaminen käytännössä

•

sertifiointivalmiuden varmistaminen (Suomen Rengaskierrätys 2018d.)

Rengastoimialan ympäristöohjelman materiaali sisältää työohjekortteja, joiden avulla yritys varmistaa ympäristöasioidensa riittävän tason, parantaa työturvallisuutta, asiakkaiden asiointikokemusta sekä tehostaa toimintaansa alentamalla muun muassa jätehuollosta syntyviä kustannuksia. Työohjekortit ovat lainsäädännön velvoitteisiin perustuvia
toimintaohjeita. Työohjekorttien liitteinä on esimerkkitaulukoita, joiden avulla yritys pystyy suunnittelemaan itselleen sopivat oikeanlaiset lainsäädännön vaatimat seurannat
sekä kirjanpitämisen. (Suomen Rengaskierrätys 2018d.)
Rengastoimialan ympäristöohjelma sisältää kahdeksan kohtaa: kemikaalit, jätteet, jätevedet, energiankulutus, lähiympäristö, työturvallisuus, työhön perehdytys ja kehittämissuunnitelma. Näitä seuraamalla yritys pystyy rakentamaan itselleen yksinkertaisen ja
selkeän ohjeistuksen liittyen ympäristöön ja työturvallisuuteen. (Suomen Rengaskierrätys 2018e.)
Suomen Rengaskierrätys Oy:n rengastoimialan ympäristöohjelmasta on myös mahdollista suorittaa sertifiointi, jonka avulla yritys pystyy mainostamaan, että yritys toteuttaa ja
hyödyntää ympäristöohjelmaa päivittäisessä toiminnassaan. Ympäristöohjelman sertifioimiseksi yrityksen täytyy olla noudattanut sekä toteuttanut ympäristöohjelmaa yli vuoden ajan. Lisäksi yrityksen täytyy asettaa parannustavoitteet ja pyrkiä toiminnallaan niiden toteuttamiseen sekä seurata niiden toteutumista. Sertifikaatin myöntää auditoijan
raportin perusteella Suomen Rengaskierrätys Oy. Tämä sertifikaatti on toimipaikkakohtainen. (Suomen Rengaskierrätys 2018e.)
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5 YMPÄRISTÖLAKI
Tässä kerrotaan ympäristölaista lähinnä liittyen renkaisiin, sillä ympäristökäsikirja tehtiin
Lujakumi Oy:lle, jonka suurin ympäristövaikutus on renkaat. Lakia käydään siis läpi renkaiden osalta.
Renkaiden kierrätys Suomessa perustuu Suomen lakiin. Vuonna 1996 annettiin ensimmäinen asetus liittyen käytöstä poistettuihin renkaisiin, niiden hyödyntämiseen sekä käsittelyyn. Uusin rengaskierrätykseen vaikuttava jätelaki astui voimaan vuonna 2012.
(Suomen Rengaskierrätys 2018h.)
Suomessa renkaiden kierrätys toteuttaa uutta jätelakia (646/2011) ja siihen liittyvää valtioneuvoston asetusta (527/2013) käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja
hyödyntämisestä. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös (1246/1995). (Suomen
Rengaskierrätys 2018f.)
Tuottajan on jätelain 49 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa noudattamiseksi järjestettävä käytöstä poistettujen renkaiden maksuton ja jätteen haltijan kannalta vaivaton vastaanotto koko maassa. Tämän mukaisesti tuottajan on järjestettävä vähintään 350 vastaanottopaikkaa siten,
että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi vastaanottopaikka. (Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä 527/2013)
Rengasvalmistajien sekä tuottajien täytyy huolehtia siitä, että minimissään 95 prosenttia
heidän markkinoille tuottamistaan rengasmääristä valmistellaan kierrätykseen, uudelleenkäyttöön tai hyödynnetään muulla tavalla (Suomen rengaskierrätys 2018g). Renkaita myyvien liikkeiden täytyy ottaa vastaan maksutta käytöstä poistetut renkaat (Suomen Rengaskierrätys 2018f).
Renkaiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) ja valtioneuvoston asetukseen
käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013). (Ympäristöhallinto 2018.)
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6 RENKAIDEN KIERRÄTTÄMINEN, VASTUU JA
KIERRÄTYSTILASTOT
6.1 Kierrätys

Renkaiden kuluttajilla ei ole varsinaista kierrätysvelvollisuutta, mutta kuluttajan on helppo
hoitaa oma osuutensa renkaiden kierrätyksestä. Uusia renkaita ostaessaan kuluttaja
maksaa rengaskierrätyksestä ja näin ollen kuluttaja voi viedä vanhat renkaansa mihin
tahansa renkaita myyvään liikkeeseen. Kuluttajalla ei siis ole minkäänlaista ostovelvoitetta, koska häneltä on jo veloitettu renkaiden kierrätyksestä edellisiä renkaita ostaessa.
Uusien ja vanhojen renkaiden materiaali- ja rahavirrat on esitetty kuvassa 1. (Suomen
Rengaskierrätys 2018a.)

Kuva 1. Renkaiden materiaali- ja rahavirrat (Suomen Rengaskierrätys 2018a).
6.2 Vastuu

Suomessa renkaiden kierrätys toimii tuottajavastuun avulla. Suomen Rengaskierrätys
Oy on ainoa renkaiden tuottajayhteisö Suomessa. Tuottajayhteisön järjestelmältä vaaditaan maan kattavaa keräysverkostoa jossa pitää olla vähintään 350 vastaanottopistettä
ja vähintään yksi joka kunnassa. (Suomen Rengaskierrätys 2018g.)
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Suomen Rengaskierrätys Oy toimii ainoana Pirkanmaan ELY -keskuksen hyväksymänä
tuottajayhteisönä Suomessa. Se vastaa tuottajajäseniensä kanssa renkaiden kierrätyksestä, tiedotuksesta ja järjestelmistä lain ja sopimusten puitteissa. (Suomen Rengaskierrätys 2018a.)
Renkaiden tuottajavastuun piiriin kuuluvat maalla renkailla liikkuvien ajoneuvojen renkaat. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilö-, paketti- ja kuorma-autot. Näiden lisäksi tuottajavastuun piiriin kuuluvat myös hinattavien laitteiden, esimerkiksi peräkärryn renkaat.
Renkailla tarkoitetaan ei pelkästään uusia renkaita vaan myös pinnoitettuja ja käytettyjä
renkaita. (Ympäristöhallinto 2018.)
Renkaita voidaan kierrättää monipuolisesti ja renkaiden kierrätyksessä noudatetaan
EU:n jätedirektiivissä sekä uudessa jätelaissa määrättyä järjestystä, jota kutsutaan etusijajärjestykseksi. Mahdollisuuksien mukaan renkaat pyritään kierrättämään materiaalina ja energiana tässä järjestyksessä. (Suomen Rengaskierrätys 2018b.)

6.3 Renkaiden elinkaari kuluttajalta hyötykäyttöön

Käytettyjen renkaiden kierrätysjärjestelmä kuvattu alla kuvassa 2.

Kuva 2. Kierrätysjärjestelmä (Suomen Rengaskierrätys 2018b)
Käytetyt ja kuluneet renkaat voidaan pinnoittaa uudelleen. Tätä menetelmää käytetään
vähemmän enää henkilöautopuolella, mutta raskaan kaluston renkaiden rungot, jotka
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ovat hyväkuntoisia ja käyneet läpi tarkat tarkastusmenetelmät, voidaan pinnoittaa. Raskaan kaluston renkaat pinnoitetaan Suomessa keskimäärin kaksi kertaa. Kierrätysjärjestelmän läpikäyvien renkaiden hyötykäyttöjakauma esitetty kuvassa 3. (Suomen Rengaskierrätys 2018b.)

Kuva 3. Renkaiden hyötykäyttöjakauma 2014 (Suomen Rengaskierrätys 2018b).
Suurin osa renkaista kierrätetään kokonaisina, rouheena tai leikkeenä tie- ja maanrakennustarpeisiin. Hienonnettua kumiainesta käytetään sideaineena asfalttia tehdessä, lisäämään asfaltin kulumiskestävyyttä ja vähentämään renkaista aiheutuvaa ääntä. Kaatopaikkojen vähentyessä on jatkuvasti kehitetty uusia tapoja hyödyntää renkaita ja kehittää
hyötyratkaisuja sekä kotimaassa että kansainvälisesti. (Suomen Rengaskierrätys
2018b.)

6.4 Kierrätystilastot

Suomessa poistuu vuosittain noin 52 000 tonnia renkaita käytöstä. Niistä lähes sata prosenttia päätyy hyödynnettäväksi rengaskierrätyksenjärjestelmään, jossa niistä tehdään
oikealla tavalla jätettä sekä uusiokäyttömateriaalia. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa
rengaskierrätys on hyvässä hoidossa, jolloin renkaita ei jää lojumaan metsiin tai muualle.
Suomen Rengaskierrätyksen vastaanotto- ja hyötykäyttömäärät vuodesta 1996 puhuvat
puolestaan, sillä tuosta ajasta nykypäivään renkaita on tullut kierrätysjärjestelmään jo
noin 890 000 tonnia. Käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotto ja hyötykäyttö vuosina
2006–2017 esitetty kuvassa 4. (Suomen Rengaskierrätys 2018c.)
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Kuva 4. Käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotto ja hyötykäyttö 2006–2017 (Suomen
Rengaskierrätys 2018c).
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7 YHTEENVETO
Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella Lujakumi Oy:n Turun toimipisteeseen ympäristökäsikirja, joka pitää sisällään Suomen Rengaskierrätys Oy:n rengastoimialan ympäristöohjelman ohjeistukset liittyen ympäristöasioiden hallintaan.
Ympäristökäsikirjan rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että sen muokkaaminen on helppoa yrityksen eri toimipisteisiin ja kynnys käyttöön ottamiseen on matala. Se suunniteltiin
myös yksinkertaiseksi, jolloin sitä pystytään käyttämään perehdytysmateriaalina. Edellä
mainittujen seikkojen takia sen päivittäminen on myös helppoa.
Turun toimipisteessä saatiin jo suuria muutoksia aikaan, kun toimipiste muutti uusiin tiloihin keväällä 2018, jonka jälkeen suoritettiin uusi katselmus, jonka dokumentit ovat liitteenä 2. Katselmus suoritettiin Rengasalan ympäristöohjelman työohjekortteja hyödyntäen. Työohjekortteja täyttäessä ja tutkiessa huomattiin, että yrityksen moni asia on jo
kunnossa tai ainakin pienillä muutoksilla niistä saadaan kunnossa olevia. Näihin muutoksiin yritys saa apua ympäristökäsikirjasta. Esimerkiksi kemikaalien seurantaa on suhteellisen helppo toteuttaa.
Suomen Rengaskierrätys Oy:n rengastoimialan ympäristöohjelman tiedoilla kirjoitettiin
käsikirja yrityksen Turun toimipisteelle. Käsikirjaa seuraamalla yritys pystyy parantamaan ympäristöasioidensa hallintaa Rengastoimialan ympäristöohjelman tasolle.
Käsikirja sisältää kemikaalien käsittelyn, niiden turvallisen käytön sekä oikeanlaiseen
säilytyksen, jätteiden käsikirja sisältää jäte- ja pesuvesien käsittelyn, niiden johtamisen
oikein sekä lähialueitten siisteyden ja niiden merkityksen. Käsikirja kattaa myös työympäristön ja työturvallisuuden kierrätyksen, niihin liittyvät asiat sekä opastuksen oikeanlaiseen kirjanpitoon. Lisäksi se kattaa myös merkityksen työhön, työntekoon, turvallisuuteen ja työssä viihtymiseen.
Alussa opinnäytetyö tuntui todella suurelta kokonaisuudelta. Oli vaikea saada otetta,
minkälaista työtä aletaan tekemään. Työn yhtenä haasteena koettiin, että minkälaista
käsikirjaa tilaajalle oikeasti halutaan. Sen miettiminen ja suunnittelu otti aikaa. Suurin
ongelma työn aikana oli se, että kirjoittaja ei kuulu yrityksen henkilökuntaan, jolloin yrityksessä pitäisi olla tähän työhön sitoutunut henkilö, jonka kanssa käsikirjasta pystyttäisiin suunnittelemaan vieläkin yrityskohtaisempi kokonaisuus. Näin käsikirjasta tulisi
enemmän myös yrityksen näköinen.
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Työtä tehdessä täytyi olla oma-aloitteinen, jotta saadaan tietoa mitä tarvitaan asioiden
selvittämiseksi ja ratkomiseksi. Työn loppuvaiheessa huomattiin, että työ olisi ollut helpompi toteuttaa tekemällä vielä paljon enemmän tarkasteluja ja haastatteluja yrityksessä
eri työtehtävissä olevilta henkilöiltä. Tällöin käsikirjan sisältö olisi yksityiskohtaisempaa,
mutta ei kuitenkaan sellaista, että se sitoisi käsikirjaa yhteen paikkaan. Tällaisen työn
tilaajan täytyy myös tiedostaa, että tilaajan panostuskin on suuri tällaista työtä suunniteltaessa ja sen onnistuneeseen lopputulokseen tähdättäessä. Näin varsinkin silloin, jos
tilaajalla on jo jokin käsitys mitä käsikirjalta halutaan.
Kun yritys ottaa tavoitteidensa mukaan käsikirjan käyttöön kaikissa toimipisteissään, se
pystyy hyödyntämään sitä ympäristötavoitteidensa asettamiseen ja seurantaan sekä ympäristöasioidensa jatkuvaan parantamiseen. Käsikirjaa tullaan kehittämään jatkossa yrityksen omasta toimesta.
Kirjoittajalle opinnäytetyöstä on jatkossa apua ympäristöjärjestelmien rakentamiseen kokonaisvaltaisemmin, sillä tämän aiheen tutkiminen on tuonut siihen aivan uudenlaiset
työvälineet. Kirjoittaja kokee myös hallitsevansa projektien läpivientiä entistä paremmin
ja luottamus omaan tiedon keruuseen ja sen käsittely taitoihin. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan oli haastava ja vieras kirjoittajalle. Työstä tuli kuitenkin mielenkiintoinen ja
mielekäs sitä tehdessä. Lisäksi tietotaito ympäristöjärjestelmiin kasvoi.
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