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1970-luvun ympäristöherääminen havahdutti yritysmaailman maailmanlaajuisten 
ympäristöongelmien ajankohtaisuuteen. Kasvava uhka ihmisten hyvinvointia ja 
tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia kohtaan nosti esiin kysymyksiä, joihin 
kaivattiin vastauksia. Viime ajat ovat lisänneet vastuullisuuden sijaa yritystoimin-
nassa, etenkin ympäristövastuun osalta. Ympäristövastuun onnistunut toteutumi-
nen sekä sen integroiminen osaksi organisaation toimintaa on kuitenkin monivai-
heinen, haasteellinen prosessi. Pakolliseksi velvoitteeksi leimaamisen sijaan ym-
päristöongelmien hallinta on osattava kääntää toiminnan kilpailutekijäksi, mikä 
avaa väylän toimialakohtaisen suunnannäyttäjän rooliin. 
 
Tässä laadullisessa tutkimuksessa kartoitettiin ympäristövastuun tilaa YIT Suomi 
Oy:ssä syventymällä teeman merkityksellisyyteen, haasteisiin, ongelmakohtiin 
sekä edelläkävijänä toimimisen edellytyksiin. Tavoitteena oli saada ympäristö-
vastuu vahvemmaksi osaksi yrityksen strategiaa keskeisten, työmaaolosuhteissa 
esiintyvien ympäristövastuullisen toiminnan kehityskohtien avulla. Tutkimusai-
neistona käytettiin 10:tä yrityksen sisäistä haastattelua, asuntorakentamiseen 
keskittyvää työmaahavainnointia sekä yrityksen sisäisiä ja ulkoisia dokumentteja. 
Tutkimus toteutettiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin menetelmin. 
 
Saatujen tulosten perusteella keskeisimmiksi ympäristövastuullisen toiminnan 
kehityskohteiksi YIT Suomi Oy:ssä muodostuivat: ympäristövastuullisen ajattelu-
tavan jalkauttaminen, tiedottaminen ja opastus, aliurakoitsijoiden sitouttaminen, 
jätehuolto ja materiaalitehokkuus, energiankäyttö, työmaan ulkoiset vaikutukset, 
yhteistyö, kannusteet ja motivointi, toiminnan mahdollistaminen sekä yrityskuva. 
Tuloksista laadittiin yrityksen johtamisjärjestelmään liitettävä ympäristövastuun 
toimintamalli, joka sisälsi kymmenen toiminnan kohdetta ja niihin suunnatut toi-
menpiteet. 
 
Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se itse. Menestyminen ympäristö-
vastuullisena toimijana vaatii yritykseltä ennakointitaitoja, kykyä konkreettisiin toi-
menpiteisiin sekä pitkäjänteisyyttä tapahtuvien muutoksien saralla. Teema tulee 
mieltää pitkän aikavälin sijoituskohteeksi, vahvan ja vastuullisen yrityksen velvol-
lisuudeksi, joka luo edellytykset kestävän kehityksen mukaiselle liiketoiminnalle. 
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In the 1970s the environmental awakening brought the topicality of global envi-
ronmental issues to corporate life. The growing threat to the well-being of people 
and future generations’ living conditions raised questions that needed answers. 
Recent times have increased the level of awareness in business, especially in 
terms of environmental responsibility. However, the successful realization of en-
vironmental responsibility and its integration into the organization’s operation is a 
challenging multi-stage process. Instead of labeling it as an obligation, the man-
agement of environmental issues should be construed as a competitive asset that 
offers companies an opportunity to become respected vanguards in their field.  
 
This qualitative study explored the state of environmental responsibility at YIT 
Suomi Oy by analyzing the relevance of the theme, its challenges, problems and 
the preconditions for acting as a pioneer. The goal was to make environmental 
responsibility a stronger part of the company’s strategy through the development 
of key environmental responsibility actions at worksites. 10 internal interviews, 
worksite observation of housing construction as well as internal and external doc-
uments were used as research material. The research utilized the methodology 
of theory-driven content analysis. 
 
Based on the results, the most important development targets for environmentally 
responsible actions in YIT Suomi Oy were: implementing environmental respon-
sibility in the general way of thinking, informing and guiding, committing subcon-
tractors, waste management and material efficiency, use of energy, external ef-
fects of the worksite, cooperation, incentives and motivation, enabling action and 
corporate image. The results were summarized in a ten-part operating model of 
corporate environmental responsibility including desired actions for targets in the 
company’s management system. 
 
The best way to predict the future is to create it. Success as an environmentally 
responsible actor will require the company to practice foresight, to be able to take 
concrete measures and to persevere with the changes taking place. The theme 
should be seen as a long-term investment, an obligation for a strong and respon-
sible company, that creates the preconditions for a sustainable business activity. 
 

Key words: corporate environmental responsibility, responsible business activity, 
                   sustainable development, management system, developing 
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1 JOHDANTO 
 

 

Johdantoluvussa käydään läpi työhön liittyvät lähtökohdat sekä syyt työn tekemi-

selle. Näiden lisäksi luvussa esitellään työlle asetetut tavoitteet, aihepiirin laajuu-

teen liittyvät rajaukset sekä tutkimuksen toteuttamiseen käytetyt menetelmät. Lu-

kuun on sisällytetty myös tiivis kuvaus toimeksiantajayrityksestä.  

 

1.1 Työn tausta 
 

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat tulivat yritysmaailman tietoisuuteen 1970-

luvulla osana ympäristöheräämistä. Ilmastonmuutokseen havahtuminen poiki yh-

teiskuntatasolla aktiivista toimintaa, sillä uhka ihmisten hyvinvointia ja tulevien 

sukupolvien elinmahdollisuuksia kohtaan oli kertarysäyksellä muuttunut kaukai-

sesta ajatuksesta ajankohtaiseksi ongelmaksi (Heiskanen 2004, 9; Joutsenvirta, 

Halme, Jalas & Mäkinen 2011, 9). Uusista toimintatavoista huolimatta globalisaa-

tion eteneminen ja yksilöiden tietoisuustasojen parantuminen ovat synnyttäneet 

uusia kysymyksiä edellisten, vielä ratkaisemattomien lisäksi (Heiskanen 2004, 9). 

Viime aikoina myös yhteiskunnan sisältä nousevat toiveet ja paineet ovat kasvat-

taneet vastuullisen liiketoiminnan sijaa yritystoiminnassa (Joutsenvirta, Halme, 

Jalas & Mäkinen 2011, 9). Erityisesti ympäristövastuu sekä siihen liittyvät ympä-

ristötoimenpiteet on nostettu päätekijän paikalle yritysten strategioita laadittaessa 

(Sindhi & Kumar 2012, 640).  

 

Ympäristövastuun onnistunut toteutuminen sekä sen integroiminen osaksi koko 

organisaation toimintaa vaatii kuitenkin strategiaa kattavamman otteen. Avain 

ympäristöasioiden vastuulliseen hoitoon sijaitsee yrityksen henkilöstön sitoutu-

neisuudessa, niin johtoportaan kuin työntekijöidenkin (Pohjola 2003, 42). Viime-

aikainen tutkimus on osoittanut, että yrityksen johto nähdään tärkeimpänä teki-

jänä, joka omalla esimerkillään näyttää oikean suunnan sekä mahdollistaa ym-

päristövastuun toteuttamisen yrityksen toiminnassa (FIBS 2017, 6). Muun henki-

löstön kohdalla etenkin ympäristövastuulliseen toimintaan liittyvien tietojen ja tai-

tojen kattava perehdytys on tärkeässä roolissa (Pohjola 2003, 42). Näiden lisäksi 

vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa, omasta toiminnasta johtuvien ympäristö-
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vaikutusten tiedostaminen sekä ympäristöasioiden huomiointi päätöksentekopro-

sessissa ovat kaikki edellytyksiä kestävän kehityksen mukaiseen, vastuulliseen 

liiketoimintaan (Pohjola 2003, 23, 40, 69). 

 

Onnistuneesti toteutettu ympäristövastuullinen toiminta voidaan nähdä olevan 

suorassa yhteydessä yrityksen tuottomahdollisuuksien parantamiseen, etenkin 

pitkää aikaväliä tarkasteltaessa (Pohjola 2003, 33; Kuisma 2004, 101). Myös vas-

tuullisuuden teeman haltuunotto todetaan FIBS:in tutkimuksessa tulevaisuuden 

toimintaedellytysten sekä menestystekijöiden varmistajana (FIBS 2017, 5). Silti 

ympäristöasioiden vastuullinen hoito tuo esille haasteita ja ristiriitaisia asenteita. 

Edelleen ympäristöasioiden huomioiminen mielletään lähinnä vain pakolliseksi 

velvoitteeksi, joka aiheuttaa yritykselle ylimääräistä taakkaa sekä uusia raha-

reikiä (Pohjola 2003, 23). Kuten Lovio ja Kuisma (2004, 48) esittävät, sisältää 

ympäristövastuun osa-alue mahdollisuuden kilpailuaseman löytämiseen ja edel-

läkävijän roolin ottamiseen sen sijaan, että toimisi vain helpoimman ratkaisun 

kautta. Juuri näistä syistä ympäristövastuun aihepiiri on paitsi ajankohtainen 

myös erittäin kiinnostava sekä haasteita sisältävä tutkimus- ja kehityskohde.  

 

Tämä tutkimustyö toteutetaan YIT Suomi Oy:n Tampereen yksikön toimeksian-

nosta ja se liittyy asuntorakentamisen kontekstiin. Aihe työlle muodostettiin yh-

dessä Tampereen yksikön tuotantopäällikön kanssa. Rakentamiseen liittyvät isot 

muutokset, jotka kytkeytyvät kestävyyteen, energiatehokkuuteen, uusiin materi-

aaleihin, kustannusten hallintaan, laatuun ja kuluttajakäyttäytymiseen sekä -pa-

lautteeseen konkretisoivat ympäristövastuun tärkeyttä yritystoiminnassa vielä 

aiempaa enemmän. Rakennusalan ollessa erittäin kilpailtu toimiala, pienetkin te-

kijät omaavat suuren merkityksen organisaation kannattavuudessa. YIT Raken-

nus Oy:n ja Lemminkäinen Oy:n yhdistyminen sekä uuden YIT Suomi Oy:n synty 

(vrt. luku 1.5) nostavat ympäristövastuun kontekstista esiin kysymyksiä, jotka 

vaativat kaikki vastauksia alleen. Fuusion jälkeinen uuden aikakauden lähtöase-

telma, sen pohjalta vallitseva osittainen epävarmuus konsernissa sekä lähitule-

vaisuutta koskettava, Euroopan unionin jätedirektiivin velvoittama kierrätysas-

teen tehostaminen, tekevät tästä työstä tärkeän kehittämisen välineen ja suun-

nannäyttäjän tulevaisuutta varten.  
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1.2 Työn tavoitteet 
 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää ympäristövastuun merkitys YIT Suomi 

Oy:ssä, sen sisältämät haasteet ja ongelmat sekä edelläkävijänä toimimisen 

edellytykset. Tätä kautta ympäristövastuu saadaan vahvemmaksi osaksi yrityk-

sen strategiaa, jolla on vaikutusta kilpailuedun saavuttamiseen toimialakohtaisilla 

markkinoilla. Analysoidun tiedon pohjalta laaditaan ympäristövastuun toiminta-

malli YIT-konsernin johtamisjärjestelmään (liite 1, liite 2). Työn johtopäätöksinä 

tuodaan esille myös laajoja ja kauaskantoisia ajatuksia ympäristövastuun kehit-

tämiseen konsernitasolla. YIT Suomi Oy:n työmaille soveltuvan toimintamallin 

tarkoituksena on yksilöidä ajankohtaisia, ympäristövastuulliseen toimintaan liitty-

viä keskeisiä tekijöitä, joiden sisäistäminen on työmaahenkilöstön osalta helppoa 

sekä yksinkertaista. Toimintamallin pohjalta on mahdollista luoda työmaakohtai-

sia, konkreettisen tason ohjeistuksia. Kun asetettuna tavoitteena on se, että laa-

ditut ympäristövastuun periaatteet ulottuvat omasta henkilöstöstä aina aliurakoit-

sijoihin asti, on erityisen tärkeää varmistaa toimintamallin sekä aihepiirin ohjeis-

tusten helppo käyttöönotettavuus. Myös vastuunotto ympäristöstä merkitsee jo-

kaiselle yksilölle hyvin erilaisia toimintatapoja. Tästä syystä yhtenäisen linjauksen 

noudattaminen on pidettävä lähtökohtana toimintamallia jalkauttaessa. 

 

1.3 Työn rajaukset 
 

Työssä keskitytään konkreettisiin asioihin sekä kehityskohteisiin työmaaolosuh-

teissa, joten materiaalien valmistuksen sekä suunnittelupuolen tuomat merkityk-

set ympäristöasioihin jätetään sivurooliin. Pääpainotus itse selvitys-, sovellus- ja 

kehitystyölle tapahtuu Ranta-Tampellan alueella. Koska työn lopputuloksena laa-

dittava ympäristövastuun toimintamalli on sisällöltään yleisluontoinen, voidaan 

sitä käyttää hyödyksi myös muilla YIT Suomi Oy:n työmailla. Ympäristövastuun 

teemaa tutkitaan YIT Suomi Oy:n näkökulmasta ottamalla huomioon myös fuusi-

oitumisen tuomat vaikutukset.  

 

1.4 Työssä käytettävät menetelmät 
 

Työn perustaksi määriteltiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. 

Koska työ toimii kehittämisen välineenä ympäristövastuun aihepiirissä, ovat 
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oleellisen tiedon kuvailu tai sen raportointi tiivistetyllä periaatteella sekä lopun 

erittely- ja pohdiskeluosuudet tärkeitä huomiokohtia työn rakennetta tarkastelta-

essa (Suntio 2005, 112).  

 

Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle tyypillisiä piirteitä ovat sen tulkitseva eli 

hermeneuttinen luonne sekä pyrkimys kohti kontekstuaalisuutta ja toimijoiden nä-

kökulman ymmärtämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyä ilmiötä ja sen merki-

tystä tutkittaessa kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä antaa tilaa osallistujan näkö-

kulmille, kokemuksille, persoonallisuudelle sekä tunteille tuoden näin osallistujan 

äänen kuuluviin. Lisäksi usein myös tutkija on osallistujan kanssa vuorovaikutuk-

sessa luomassa tutkimaansa kohdetta. Toisin kuin kvantitatiivinen tutkimusme-

netelmä, joka suhtautuu todellisuuteen objektiivisuuden ja yhteneväisyyden ni-

missä, kvalitatiivinen menetelmä katsoo todellisuutta subjektiivisen ja moninaisen 

käsitteistön kautta. Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle ominaista on laadulli-

nen saturaatio eli kyllääntyminen, mikä viittaa siihen, että tutkittavaa aineistoa on 

saatu tarpeeksi. Esimerkiksi henkilöitä haastateltaessa tutkija jatkaa haastatte-

luja niin pitkään, kunnes olennaisen ja uuden tiedon saanti tyrehtyy uusilta haas-

tateltavilta. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 21–28, 59.) Kvalitatiivisia tutkimusmenetel-

miä, joita tässä opinnäytetyössä käytettiin, olivat osallistuva havainnointi työmaa-

olosuhteissa, yrityksen sisäisten ja ulkoisten ympäristösuunnitelmien sekä -do-

kumenttien analysointi ja teemahaastattelut organisaation sisällä. 

 

Osallistuva havainnointi työmaalla toimi konkreettisena lähteenä kehityskohtien 

kartoittamiseen. Työmaahavainnointi luo mahdollisuuden ympärillä olevan toi-

mintaympäristön tutkimiseen sekä analysointiin. Lisäksi havainnoinnin tärkeys 

korostuu erityisesti haastatteluvaiheen aikana ja jälkeen. Koska osalla teema-

haastattelun kysymyksillä on suora yhteys työmaaolosuhteisiin, auttaa konkreet-

tinen havainnointi ja kenttätyöskentely haastateltavien vastausten tulkinnassa 

sekä lopullisen toimintamallin laatimisessa. 

 

Ympäristövastuun teemaan liittyvien tutkimusten, kirjallisuuden sekä yrityksen si-

säisten ja ulkoisten dokumenttien analysointi toimi tässä työssä lähteenä ympä-

ristövastuullisen toimintamallin perustan luomiseen. Aihepiiriin syventyminen 

mahdollisti paremman kokonaiskuvan hahmottamisen työn laadintaa ajatellen. 
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Teoreettisena aineistona käytettiin kattavasti tutkimusartikkeleja, raportteja, laa-

dittuja direktiivejä sekä akateemista kirjallisuutta. Työmaille laadittujen ympäris-

tödokumenttien, konsernin tasolta tulevien yleislinjausten sekä raportointivälinei-

den tutkimisen tavoitteena oli kartoittaa nykyistä ympäristövastuun tilaa sekä var-

mistua kyseisten metodeiden olennaisuudesta ja toimivuudesta. 

 

Teemahaastattelujen lähtökohtana oli luoda tulkittavaa aineistoa työlle ympäris-

tövastuun aihepiiriin liittyen. Teemahaastattelulle tyypillinen ominaisuus on sen 

fokusoituminen tutkimuksen kannalta tärkeisiin teemoihin, joista käydään keskus-

telua haastateltavan kanssa (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47). Vaikka haastattelu-

runko ja kysymykset olisivatkin jo etukäteen laadittuina, on haastattelun kulku silti 

vapaaluontoista ja vuorovaikutteista. Tästä syystä teemahaastattelumenetelmä 

voidaankin luokitella puolistrukturoituun kategoriaan. Se ei omaa täysin sidon-

naista suhdetta juuri tiettyihin kysymyksiin, niiden asetteluun tai järjestykseen, 

mutta ei ole myöskään yhtä vapaamuotoista kuin esimerkiksi syvähaastattelu. 

Olennaista on siis se, että haastattelun aihepiiri, teemat ja osa näkökohdista on 

valmiiksi määriteltyjä, mutta vapausasteita saa esiintyä. (vrt. Hirsjärvi & Hurme 

2004, 47–48.) Työssä käytetyistä tiedonkeruumenetelmistä kerrotaan tarkemmin 

luvussa neljä. 

 

1.5 Toimeksiantajayrityksen esittely 
 

YIT Suomi Oy:n juuret ulottuvat nykypäivästä vuoteen 1912 asti, jolloin Ab All-

männa Ingeriönsbyrån perusti ensimmäisen toimipisteen Helsinkiin. Lähtöasetel-

man vaikeuksista huolimatta sisukkaat liikemiehet jatkoivat toiminnan kehittä-

mistä ja Yleinen Insinööritoimisto Oy alkoi muodostua. Yrityksen osaamisalueen 

kentät sijaitsivat aluksi maa- ja vesirakentamisessa sekä talonrakentamisessa, 

mutta ajan saatossa osaamista laajennettiin kattavasti rakentamisen eri osa-alu-

eille. Historiallinen hetki YIT:n polulla kirjattiin ylös päivämäärällä 1.2.2018, kun 

yhdistyminen Lemminkäinen Oy:n kanssa tapahtui. Näin kaksi Suomen suurinta 

rakennusyritystä integroituivat saaden yhteiseksi, uudeksi, nimekseen YIT Suomi 

Oy. Helsingin pörssiin noteeratun YIT Suomi Oy:n yhdistetty liikevaihto vuonna 

2017 oli yli 3,8 miljardia euroa ja oikaistu liikevoitto noin 152 miljoonaa euroa. 

(YIT Oyj 2019; YIT Oyj:n vuosikertomus 2017, 16.) 



11 

 

YIT Suomi Oy:n tämänhetkiset toimialat ovat Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen 

Venäjä, Infraprojektit, Päällystys, Toimitilat sekä Kiinteistöt. Liikevaihdon kan-

nalta kolme keskeisintä segmenttiä ovat Asuminen Suomi ja CEE, Toimitilat sekä 

Infraprojektit. Asuntorakentaminen (Asuminen Suomi ja CEE sekä Asuminen Ve-

näjä) kattaa vuoden 2017 yhdistetystä liikevaihdosta hieman yli 40 prosenttia. 

Toimitilarakentaminen sekä Infraprojektit ovat puolestaan molemmat noin 20 pro-

senttia liikevaihdosta. Konsernilla on toimintaa 11 eri maassa ja työllistää yh-

teensä yli 10 000 työntekijää. YIT Suomi Oy tähtää paremman elinympäristön 

luomiseen kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja käyttäen. Tästä syystä ym-

päristövastuun toimivuus, sen kehittäminen sekä näiden tekijöiden kautta edellä-

kävijän roolin ottaminen on konsernin tasolla merkittävässä asemassa. (YIT Oyj 

2019; YIT Oyj:n osavuosikatsaus 2018, 6.) 
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2 YMPÄRISTÖVASTUUN ULOTTUVUUDET 
 

 

Tässä luvussa syvennytään yritystoiminnan kannalta keskeisiin vastuullisuuden 

kategorioihin. Luvun alkuosa koostuu vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvien 

osa-alueiden käsittelystä. Ympäristövastuun ollessa yksi yritysvastuun kolmesta 

tukipilarista, on aihepiirin kattava tarkastelu tärkeää kokonaisvaltaisen kuvan 

saamisen kannalta. Alkuosan jälkeen luvun painotus suuntautuu työn aiheen, 

ympäristövastuun teemaan. Sen pohjalta keskitytään ympäristövastuullisen liike-

toiminnan eri tekijöihin sekä ympäristövastuun merkitykseen rakennusalan yrityk-

sessä.  

 

2.1 Vastuullisuuden käsite yritystoiminnassa 
 

Yritystoiminnan ja vastuullisuuden liitoskohtaa tutkittaessa törmätään usein ter-

meihin yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, vastuullinen liiketoiminta ja vastuullinen 

yritys, joita käytetään vapaasti synonyymeinä toisilleen. Yrityksestä riippuen 

myös termien sisäistyksessä huomataan eroavaisuuksia. Yleisesti ottaen yhteis-

kuntavastuun termi voidaan yhdistää julkisten organisaatioiden toimintaan, kun 

taas yritysvastuu kuvaa nimensä mukaisesti vastuullisuutta tietyn yrityksen toi-

minnassa (Wanhalinna 2016). Kaikki edellä mainituista termeistä ovat kuitenkin 

sidoksissa vuonna 1987 julkaistussa, Gro Harlem Brundtlandin johtamassa, Yh-

distyneiden kansakuntien komission raportissa esiintyvään kestävän kehityksen 

käsitteeseen (Pohjola 2003, 15; Joutsenvirta, Halme, Jalas & Mäkinen 2011, 13). 

Brundtlandin komission määrittelemä kestävän kehityksen käsite (Sustainable 

Development) tarkoittaa ihmisten tarpeiden tyydyttämistä niin, ettei se vaaranna 

tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastaavanlaiseen tarpeiden tyydytykseen 

(Brundtland 1987, 41). Kestävässä kehityksessä pyrkimyksenä on kytkeä tietyn 

tahon taloudellinen kehitys vastuullisuuden kahden muun osa-alueen, sosiaali-

sen ja ekologisen vastuun miljööseen (Joutsenvirta, Halme, Jalas & Mäkinen 

2011, 13). Tässä työssä kattokäsitteeksi vastuullisuudelle on määritelty yritysvas-

tuu, joka korostaa yrityksen omaa toimintaa yhteiskuntavastuun termiä enem-

män. Yritysvastuun termiä voidaan pitää myös modernina, 2000-luvun päivityk-

senä vastuullisuudessa esiintyvälle käsitteistölle (Jussila 2010, 13). 
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2.2 Yritysvastuun osa-alueet 
 

Yrityksen harjoittama vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu, (CR – Corporate 

Responsibility) voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat taloudellinen 

vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu (Pohjola 2003, 211). Kestävän ke-

hityksen mukainen liiketoiminta ja yrityksen menestyminen omalla toimialalla on 

mahdollista saavuttaa näiden osa-alueiden välisellä tasapainolla (Pohjola 2003, 

223). Tämä tasapainotila on yhdistettävissä trible bottom line -ajatteluun (TBL). 

Ajattelumallin perustana on mielle siitä, että yrityksen tulisi keskittyä taloudellisen 

tuoton lisäksi myös ympäristöarvoihin ja sosiaalisiin arvoihin, jotka usein jäävät 

yritystoiminnassa taka-alalle (Dummet 2008, 53). Yritysvastuun jaotteluun viita-

taan usein myös samaa asiaa ajavalla, kolmen P:n kaavalla – people, planet and 

profit (Heikkurinen 2010, 143). Aihepiirin osa-alueet voidaan havainnollistaa ala-

puolella olevan kuvion avulla (kuvio 1).  

 

 
 

KUVIO 1. Vastuullisen liiketoiminnan kolme osa-aluetta (Pohjola 2003, 17, muo-

kattu) 

 

2.2.1 Taloudellinen vastuu 
 

Yritys, joka sisäistää taloudellisen vastuun periaatteet, on liiketoiminnaltaan kan-

nattava, tehokas sekä kilpailukykyinen omassa lajissaan. Lisäksi taloudellisesti 
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vastuullisen yrityksen tulee vastata omistajien tuotto-odotuksiin sekä yhteiskun-

nan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen. (Pohjola 2003, 15; Joutsenvirta, 

Halme, Jalas & Mäkinen 2011, 13.) Elinkeinoelämän keskusliitto ry (2018) mää-

rittelee taloudellisen vastuun yhdeksi avaintekijäksi yrityksen elinvoimaisuutta 

tarkasteltaessa. On kuitenkin syytä huomioida se, että tarkasteltaessa taloudelli-

sia toimintaedellytyksiä ja siihen liittyviä tavoitteita, on pitkän aikavälin visio eh-

doton kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta.   

 

Menestyvä yritys synnyttää toiminnallaan rahavirtojen liikettä, jotka ohjataan ta-

sapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä eri sidosryhmille. Yrityksen pyö-

rittämä normaali liiketoiminta kerryttää niin maksuja kuin kulujakin, joihin lukeutu-

vat esimerkiksi henkilöstön palkat, materiaali- ja ostohankinnat sekä verot. Toi-

nen rahavirtojen kategoria on laajennettu voitonjako, joka sisältää saadun tuoton 

suuntaamisen omistajille ja laajemmin eri yhteisöjen hyvinvointiin. (Jussila 2010, 

60–61.) Yrityksen kokonaisvaltaisen tuottavuuden varmistamiseksi, Asikainen 

(2009, 145) nostaa keskeisimmiksi tekijöiksi asiakastyytyväisyyden, hyvän mai-

neen omaamisen, houkuttelevuuden työnantajana sekä ympäristövastuulliset toi-

mintatavat. Taloudellisesti vastuullinen yritystoiminta mahdollistaa näin ollen 

myös muiden yritysvastuun osa-alueiden, sosiaalisen vastuun ja ympäristövas-

tuun toteuttamisen. 

 

2.2.2 Sosiaalinen vastuu 
 

Yritystoiminnassa esiintyvän sosiaalisen vastuun sekä tähän käsitteeseen usein 

liitetyn kulttuurillisen vastuun ydinsisältöön kuuluvat henkilöstöpolitiikka, tuote-

turva ja kuluttajansuoja, sidosryhmävuorovaikutus sekä yrityksen hyvät toiminta-

tavat. Henkilöstön ollessa yrityksen toiminnan kannalta ehdoton resurssi, on sen 

hyvinvoinnista huolehtiminen sekä osaamisen ja tiedon tason varmistus kriittisiä 

tekijöitä. (Pohjola 2003, 16.) Lisäksi henkilöstön kehitystä sekä motivointia pide-

tään tärkeässä roolissa yrityksen kannattavuuden osalta (Elinkeinoelämän kes-

kusliitto ry 2018). Sosiaalisesti vastuullinen yritys pitää huolen siitä, että eri hen-

kilöstöryhmien kesken vallitsee tasapuolinen ja oikeudenmukainen ilmapiiri (Jus-

sila 2010, 98).  
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Yritys luo omalla toiminnallaan vaikutuksia, asettaa mielipiteitä ja mahdollistaa eri 

asioita ympäröivässä yhteiskunnassa. Avoin vuorovaikutus omien sidosryhmien 

välillä, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä hyvien suhteiden ylläpito ja uusien 

suhteiden luominen ovat kaikki osana menestyvän yrityksen kulkemaa polkua. 

Globalisoituvan liike-elämän tuoma verkostoitumisen tarve ja sitä kautta saavu-

tettavat yhteistyökuviot tulevat olemaan yritystoiminnan saralla suuria tekijöitä 

sekä nyt että lähitulevaisuudessa.  

 

2.2.3 Ympäristövastuu 
 

Yritysvastuun pelikenttä on vuosien saatossa kokenut suuria muutoksia, kun ym-

päristövastuun teema on noussut takaa-ajajan asemasta pelintekijän paikalle. 

Asennoituminen ympäristökysymysten ratkaisemiseen on muuttunut pakon 

edessä suoritettavista toimintatavoista kilpailuedun sekä uusien liiketoimintaa 

hyödyttävien mahdollisuuksien tavoittelemiseen. (Nissilä & Lovio 2011, 60.) Ym-

päristövastuusta on muodostunut nyky-yhteiskunnan asettama standardi kestä-

vän kehityksen mukaista liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle (Sindhi & Kumar 

2012, 640). 

 

Ympäristövastuu voidaan määritellä toimintatavoiksi, jotka edesauttavat ympäröi-

vän luonnon monimuotoisuuden säilymistä tai vähentävät yrityksen toiminnasta 

aiheutuvia ympäristöä kuormittavia tekijöitä (Kostychenko & Smolennikov 2014, 

1). Käytännössä tämä tarkoittaa toimia, joilla pyritään optimoimaan käytettävien 

raaka-aineiden sekä energian menekit samalla varmistaen, että toiminnasta syn-

tyvä jätemäärä pysyy minimaalisena (Pohjola 2003, 16). Ympäröivän luonnon 

subjektina nähdään maa, vesistöt, maapallon tarjoamat luonnonvarat, päästöt 

sekä ilmasto (Jussila 2010, 78). Toimintatapojen tarkastelu on perusteellista kä-

sittäen oman toiminnan lisäksi yhteistyökumppaneiden tarkastelun, yrityksen val-

mistamien tuotteiden elinkaaren ja niiden käytön sekä lopuksi niistä heijastuvat 

vaikutukset asiakkaan toimiin ja sitä kautta ympäristöön (Jussila 2010, 78). Mer-

kityksellisin asia ympäristövastuun integroimisessa yrityksen toimintaan on kui-

tenkin se, että käytännön toteutus viedään pidemmälle, mitä lakisääteiset mää-

räykset velvoittavat (Kostychenko & Smolennikov 2014, 1). 
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Ympäristövastuu on siis erittäin moniulotteinen ja laaja-alainen käsite, mistä joh-

tuen se usein erotetaan yritysvastuun teemasta täysin omaksi kokonaisuudeksi 

(Jussila 2010, 78). Tämä avaa väylän paitsi kattavampaan aihepiirin tarkasteluun 

ja sitä kautta tehtävään kehitystyöhön yrityksen ympäristöasioissa, myös tilaisuu-

den monille aiheesta kiinnostuneille sidosryhmille, jotka julkaistujen vuosikerto-

muksien yhteydessä tutkivat yritysten ympäristövastuullisuutta. Ajankohtaisten 

ympäristökysymysten vuoksi aihepiiri on noussut nykypäivän uudeksi trendiksi, 

johon yritysten on sopeuduttava sekä oltava asian suhteen avoimia ja läpinäky-

viä, mikäli tähtäimessä on kilpailun kärkipaikka. 

 

2.3 Ympäristövastuullinen liiketoiminta 
 

Vastuullinen, kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta yhdistettynä ympäristö-

myötäisiin toimenpiteisiin voidaan nähdä yhtenä menestystekijänä yrityksen stra-

tegiassa. Sen omaava vaikutusten verkosto on myös mittava – yrityksen sisäisen 

kehityksen tasolta aina ulkoisille sidosryhmille asti. (Kostychenko & Smolennikov 

2014, 1.) Kannattava liiketoiminta syntyy, kun jokaista yritysvastuun osa-aluetta 

painotetaan tasapuolisesti, jolloin saavutetaan kokonaiskuvallisesti paras mah-

dollinen tilanne (Lovio & Kuisma 2011, 20). Ympäristö, talous ja sosiaalinen puoli 

yritysvastuusta vaikuttavat toisiinsa sekä positiivisella että negatiivisella tavalla. 

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Lovion ja Kuisman (2004, 20) pohdintaa ran-

tatonttien arvon säilyvyydestä, kun tarkastelun toisena osapuolena on vieressä 

olevan järven tila: Vesistön ollessa puhdas ja hyvinvoiva ei myytävien tonttien 

arvo vähene, vaan päinvastoin se kasvaa. Toisaalta, jos järven tila heikkenisi 

huomattavasti, ei tonttejakaan pystyttäisi myymään alkuun kaavaillulla hinnalla, 

jolloin saadut tuotot olisivat tappiollisia.  

 

Ympäristön vaikutuksia sosiaaliseen hyvinvointiin on myös tutkittu kattavasti. Esi-

merkiksi Euroopan ympäristökeskuksen vuonna 2014 julkaiseman raportin mu-

kaan ihmisten terveys sekä hyvinvointi ovat suoraan linkitettyinä ympärillä olevan 

luonnon ja elinympäristön laatuun (European Environment Agency 2014, 1–2). 

Kun yhteiskunnan sisällä vallitsee sosiaalisesti vakaa sekä luottavainen tila, an-

taa se edellytykset yrityksille toimia taloudellisesti tehokkaana. 
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Kilpailukyvyn ylläpito on yksi ensisijaisista lähtökohdista liiketoiminnan ytimessä. 

Kun yritys onnistuu toteuttamaan strategioita toiminnassaan, joihin kilpailijoiden 

on vaikea vastata, säilytetään tasainen tuottoisuusaste sekä luodaan erottautu-

mistekijöitä (Shun-Pin & Sun-Jen 2016, 996). Maailman talousfoorumi julkaisee 

vuosittain raportin, jossa vertaillaan eri maiden välistä taloudellista kilpailukyvyk-

kyyttä. Viimeisimmässä vuoden 2018 kattaneessa raportissa Suomi oli sijoituk-

seltaan yhdestoista, kärkipaikan mennessä Yhdysvalloille (World Economic Fo-

rum 2018, 13). Kymmenen kärki oli raportissa vahvasti Eurooppa-painotteinen 

muun muassa Sveitsin yltäessä sijalle neljä.  

 

Taloudellisen kilpailukyvyn lisäksi myös ympäristösuorituskyvyn tasoa mitataan 

vuosittain julkisten raporttien saattelemana. Yksi näistä raporteista on Yalen yli-

opiston ja Columbian yliopiston toimesta julkaisema, yhteistyössä Maailman ta-

lousfoorumin kanssa tehty, Environment Performance Index. Ympäristösuoritus-

kyky (Environmental Performance) rinnastetaan usein käsitteeseen ympäristön-

suojelun taso, mutta yleisesti ottaen molempien tarkoituksena on havainnollistaa 

sitä, kuinka hyvin yritys hallitsee omaan toimintaansa liittyvät ympäristökysymyk-

set (Kuisma 2004, 111). Vuoden 2018 kattaneessa EPI:n raportissa kärkimaan 

paikalla oli Sveitsi, Suomen yltäessä kymmenen parhaan joukkoon (Environmen-

tal Performance Index 2018, 4). On syytä ottaa huomioon se, että Yhdysvaltojen 

ollessa taloudellisesti tehokas sekä pinta-alaltaan valtava maa, jättää se suuren 

ekologisen jalanjäljen eli vaikutuksen ympäristöön. Tämä voi olla yhtenä syynä 

Yhdysvaltojen heikompaan sijoitukseen EPI:n raportissa.  

 

Raporttien tulokset antavat kuitenkin ymmärtää sen, että kärkisijoituksilla olevilta 

mailta löytyy kykyä toimia ajankohtaisia ympäristöongelmia vastaan ilman, että 

taloudellinen tuottavuus olisi suoranaisesti uhattuna. Näin ollen voidaan päätellä, 

että hyvä ympäristösuorituskyvyn taso sekä sitä kautta saavutettava ympäristö-

vastuullinen liiketoiminta on mahdollista toteuttaa maissa, joissa vallitsee siihen 

otolliset olosuhteet sekä taloudellisesti että poliittisesti.  

 

Ympäristöasioiden vastuullisen hoidon sekä yrityksen tuottavuuden yhteistä kon-

tekstia on tutkittu vuosien saatossa moneen otteeseen. Ensimmäinen ajatus 

mahdollisesta taloudellisesta hyödystä poiki esiin 1990-luvun alussa yhdysvalta-
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laisen liiketaloustieteen professori Michael Porterin toimesta. Tämä win-win -hy-

poteesiksi kutsuttu väite sisälsi näkökulman, että hyvä ympäristösuojelun taso 

saattaisikin olla yritystoiminnan ja kilpailukyvyn osalta kannattavaa (Lovio & 

Kuisma 2004, 17, 29). Toisin sanoen – sekä ympäristö että yritys hyötyisivät Por-

terin väitteen kaltaisesta toimintatavasta. Ajatusmallia on kuitenkin kritisoitu mo-

nien eri tahojen toimesta eikä selvää totuutta asiaan ole vielä saatu (Pohjola 

2003, 27). Eriävistä mielipiteistä huolimatta ympäristöasioiden hallinnalla näh-

dään silti olevan vaikutusta yrityksen taloudelliseen tehokkuuteen. Se, onko ky-

seinen polku saavutettaviin tuottoihin yhtä selkeäpiirteinen kuin Porterin esille 

tuoma win-win -hypoteesi, on vielä vahvistamaton. Kuvio 2 havainnollistaa ym-

päristöasioiden suhdetta yrityksen liiketoiminnallisiin hyötyihin (kuvio 2). 

 

 
 

KUVIO 2. Ympäristöasioiden hallinnan tarjoamat hyödyt (Pohjola 2003, 27, muo-

kattu) 

 

Ympäristövastuullisilla toimilla on siis potentiaalia tuoda positiivista vaikutusta yri-

tyksen liiketoimintaan. Jos asetelma käännetään kuitenkin peilikuvaksi ja otetaan 

hypoteettiseen tarkasteluun yritys, jonka toiminnassa ympäristöasioita ei huomi-

oida tai ne toteutetaan vastuuttomasti, on lopputuloksena todennäköisesti enem-

män haittoja kuin hyötyjä. Vaikka ympäristövastuun toimenpiteisiin tarkoitetut re-
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surssit säästettäisiin, tulisi vastuuttomasti toimiville yrityksille ennen pitkää vas-

taan julkisen vallan sanktiot, sijoittajien kaikkoaminen sekä ennen kaikkea nega-

tiivinen yrityskuva omasta toiminnastaan (Li, Cao, Zhang, Chen, Ren, Zhao 2016, 

1325). Nämä tekijät johtaisivat kuvitellun yrityksen taloudellisesta tarkastelukul-

masta huonoihin, tuottamattomiin uriin. 

 

Voidaan siis olettaa, että win-win -hypoteesin mukaisia tilanteita esiintyy liike-

maailmassa, mutta niiden suhde yrityksen taloudelliseen tuottavuuteen on riippu-

vainen itse tilanteesta, ajankohdasta, tarkasteltavasta mittarista sekä yrityksen 

johdon kyvykkyydestä (Lovio & Kuisma 2004, 35, 38). Toisaalta, oikeiden kan-

nusteiden löytyessä on ympäristövastuullisella liiketoiminnalla mahdollista ohjau-

tua taloudellisesti tuottavaan ja nousujohteiseen markkinarakoon (Dummet 2008, 

114). Tästä saatavia hyötyjä on kuitenkin syytä tarkastella enemmän pitkän kuin 

lyhyen tähtäimen sijoituksena (Li, Cao, Zhang, Chen, Ren, Zhao 2016, 1325). 

Varmaa on kuitenkin se, että vastuuttomalla tai vähimmäisvaatimukset täyttävällä 

toiminnalla ei saavuteta ihmeitä, saati hyviä tuloksia.  

 

2.3.1 Ympäristöjohtaminen 
 

Jotta yrityksen ympäristöasioita voidaan hallita, toteuttaa ja kehittää, vaatii se hy-

vää ympäristöjohtamisen tasoa. Ympäristöjohtaminen (Environmental Manage-

ment) mielletään käsitteenä keinoksi yhdistää toiminnanläheiset ympäristöasiat 

osaksi yrityksen päätöksenteko- ja johtamisprosesseja. (Pohjola 2003, 37.) Kuten 

Antweiler (2014, 1) toteaa, ei ympäristö itsessään vaadi johtamista, vaan keski-

össä tulisi ennemmin olla ihmisten toiminnan kautta syntyvä vuorovaikutus ym-

päristöä kohtaan. Toisin kuin termi kestävyys (Sustainability), jonka ajatusmalli 

on yleisluontoinen ja lopputulemia tarkasteleva, keskittyy ympäristöjohtaminen 

enemmän konkreettisiin työkaluihin ja menetelmiin, joilla saavutetaan ympäristö-

asioiden laadukas hallinta ja kehitys (Antweiler 2014, 1).  

 

Ympäristöjohtaminen vaatii sitä vetäviltä ja eteenpäin ajavilta henkilöiltä yhteisen 

näkemyksen toimiakseen. Pohjolan (2003, 35) mukaan yritys ei voi odottaa kus-

tannussäästöjä tai markkinaosuuksien kasvattamista ympäristövastuun aihepii-

ristä ilman selvää visiota. Ennen toimintojen liikkeellepanemista on siis syytä 
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määritellä yrityksen ympäristökohtaiset päämäärät sekä lyhyelle että pitkälle ai-

kavälille. Tässä kohtaa kuvaan astuu ympäristöstrategia, joka sisältää yrityksen 

ympäristötavoitteet sekä käytännön toimenpiteet niiden saavuttamiseen. Laaditut 

ympäristötavoitteet pyrkivät vastaamaan muutoksenhakukeinoisesti yrityksen toi-

minnasta aiheutuviin ympäristökuormituksiin. Päämääränä on kokonaiskuvalli-

sesti tuotettujen ympäristökuormitusten vähentäminen tai niiden kokonaan mini-

moiminen. Tavoitteiksi voidaan asettaa myös ympäristömyötäisen imagon koros-

taminen sekä uusien ja innovatiivisten toimintakäytäntöjen kehittäminen. (Antwei-

ler 2014, 2.) Strategiaan kirjatut käytännön toimenpiteet ovat puolestaan työka-

luja ympäristötavoitteiden mahdollistamiseen. Esimerkiksi kattavampi jätteiden 

lajittelu rakennustyömailla tai energiankäytön optimointi vähentävät suoraan ym-

päristölle tulevaa kuormitusta ja näin ollen säästävät luontoa. Toisaalta markki-

noinnin ja sidosryhmävuorovaikutuksen kautta voidaan saavuttaa myönteisempi 

yritysimago sekä löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja ympäristön tilan paranta-

miseen.  

 

Yritys voi tuoda asettamansa ympäristötavoitteet esille myös omassa toimintape-

riaatteissaan (Code of Conduct), jolloin ne liitetään osaksi käytännön konkreet-

tista tekemistä. Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on tiedottaa eri teemojen 

osalta, mitä jokaiselta yrityksessä työskentelevältä henkilöltä odotetaan oman toi-

minnan suhteen. Ohjeistus määrittelee sekä oikean- että vääränlaisen toiminnan. 

(Antweiler 2014, 183.) YIT Suomi Oy:n toimintaperiaatteissa ympäristö on huo-

mioitu luvussa 3.7, joka on esitettynä alapuolella.  

 
3.7 SUHDE YMPÄRISTÖÖN 
 
Pyrimme vähentämään omasta ja aliurakoitsijoidemme toiminnasta 
ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia. Tuotteidemme ja palvelujemme 
avulla voimme myös auttaa vähentämään asiakkaidemme ympäris-
tövaikutuksia. Pyrimme hyödyntämään tätä mahdollisuutta laajasti ja 
näin edistämään entistä kestävämmän elinympäristön luomista. Li-
säksi noudatamme seuraavia ympäristöön liittyviä periaatteita:  
 

• Sitoudumme vähentämään omasta toiminnastamme aiheutu-
vaa energiankulutusta, tuottamamme jätteen määrää sekä ai-
heuttamiamme kasvihuonekaasupäästöjä. 

• Rakennustyössä kiinnitämme erityistä huomiota energia- ja 
materiaalitehokkuuteen sekä materiaalien valintaan. Kehi-
tämme jatkuvasti uusia, entistä ympäristöystävällisempiä rat-
kaisuja. 
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• Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme kestävän kehityksen 
mukaisen, pitkäaikaisen elinympäristön. Panostamme alan 
uusien innovaatioiden kehittämiseen. (YIT Oyj:n Code of Con-
duct 2018, 15.) 
 

Kuten YIT Suomi Oy:n toimintaperiaatteisiin kirjatun luvun 3.7 sisällöstä huoma-

taan, on ympäristövastuullisen liiketoiminnan lähtökohtana ympärillä olevan ko-

konaisuuden hahmottaminen. Tavoitteeksi asetettu, kestävän ja pitkäaikaisen 

elinympäristön luominen kertoo laaja-alaisesta vastuunotosta, jonka vaikuttajana 

on yhteiskunnan asettamat odotukset suurta toimijaa kohtaan. Konkreettiset toi-

menpiteet, kuten esimerkiksi energiankulutuksen ja jätteiden määrän vähentämi-

nen sekä materiaalitehokkuuteen pyrkiminen, viestivät selkeällä tavalla yrityksen 

työntekijöille, miten tavoiteltuun kokonaisuuteen päästään. Keskeisenä tekijänä 

toimintaperiaatteen luvussa nähdään myös suhde asiakkaisiin ja sitä kautta syn-

tyvä ympäristövaikutuksien hallinta. Eri sidosryhmien merkityksestä ympäristö-

vastuullisessa liiketoiminnassa kerrotaan tarkemmin luvussa 2.3.4. 

 

Ympäristöjohtamista voidaan epäilemättä pitää tärkeässä roolissa, kun tarkastel-

laan yritysten kykyä suoriutua päivän polttavista ympäristöasioista. Pohjola 

(2003, 213) näkee ympäristöjohtamisen tulevaisuuden koostuvan kolmesta pää-

kohdasta, jotka ovat ennakoinnin tärkeys, ympäristöasioiden kattava hallinta tuot-

tavuuden ja kilpailukyvyn saralla sekä niiden yhteiskunnallisten vaikutusten tie-

dostus. Strategisen ennakoinnin (Strategic Foresight) pyrkimyksenä on parhaan 

mahdollisen kokonaiskuvan saavuttaminen sen hetkisen tilanteen tarjoamista re-

sursseista (Kuosa 2012, 9). Toisin sanoen ympäristövastuun ennakointityön ta-

voitteena on tulevaan varautuminen jo olemassa olevaa tietoa tarkastelemalla ja 

analysoimalla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi käytössä olevien toimintatapojen 

ohjausta ja varmistusta niin, etteivät elinympäristön olosuhteet millään muotoa 

huonone. Ympäristöasioiden tärkeys on puolestaan syytä muistaa myös yrityk-

sen tuottavuutta parannettaessa. Osa-alueen ”unohtaminen” esimerkiksi tuotteli-

aan nousukauden aikana on kaikkea muuta kuin menestyksekästä ympäristöjoh-

tamista. Kokonaiskuvan hallinta ympäristövastuullisissa toimissa korostuu erityi-

sesti globalisoitumisessa, jonka seurauksena näkökenttää on laajennettava 

oman tontin rajoja pidemmälle. Kappaleen alussa mainittu, Pohjolan (vrt. Pohjola 

2003, 213) esittämä, kolmen kohdan kiteytys voidaan siis edelleen lukea varsin 

toimivaksi ja ajankohtaiseksi konseptiksi nykypäivän yritysmaailmassa. 



22 

 

2.3.2 Ympäristöjärjestelmät johtamisen työkaluina 
 

Ympäristöjohtamista toteuttaessaan yritys voi kokea haluavansa laajentaa ympä-

ristövastuullisuuttaan erilaisilla ympäristöjärjestelmillä ja sertifikaateilla, jotka an-

tavat uuden, tavoitteita sisältävän lähtöasetelman kohti ympäristöasioiden pa-

rempaa hoitoa (Wright 2017, 53). Tunnetuimmat ympäristöhallintajärjestelmät 

ovat SFS-EN ISO 14001 -järjestelmä sekä Euroopan unionin sisällä toimiva 

EMAS-järjestelmä (The Eco-Management and Audit Scheme) (Lovio 2004, 123). 

Suomen Standardoimisliitto SFS ry:n (2019, 1) mukaan ISO 14001 -standardia 

voidaan pitää tärkeänä työkaluna kattavamman ympäristöjohtamisjärjestelmän 

luomiseen. Se määrittelee ympäristöystävällisempään toimintaan vaadittavat re-

surssit, prosessit ja menettelyt, joihin yritys sitoutuu kokonaisvaltaisesti (Suomen 

Standardoimisliitto SFS ry 2019, 1). Koska ISO:n standardin mukainen ympäris-

töjärjestelmä kattaa koko organisaation, kuten YIT Suomi Oy:n, on toimintatapoja 

määriteltäessä huomioitava yritystoiminnan jokainen vaihe sekä niissä esiintyvät 

ympäristökysymykset. ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän 

pääpiirteet voidaan tiivistetysti esittää kolmen pääkohdan kautta: 

• Yrityksen ympäristöpolitiikan luominen 

• Olennaisten ympäristönäkökohtien sekä lakisääteisten vaatimusten tie-

dostaminen 

• Ympäristöpäämäärien ja tavoitteiden määrittäminen sekä keinot näiden 

saavuttamiseen (Lovio 2004, 124). 

 

EU:n asetukseen (EY) N:o 1221/2009 perustuva EMAS-järjestelmä on puoles-

taan yrityksen seuraava askel kohti ympäristöystävällisempää toimintaa. Kan-

sainvälisestä ISO 14001 -standardista elementtejä ottavan, EU:n sisäisen EMAS-

järjestelmän olennaisin piirre kytkeytyy avoimuuteen. EMAS-selonteko eli ympä-

ristöasioista raportointi on julkiseen levitykseen tarkoitettu raportti, joka muotonsa 

kautta viestii yrityksen halusta jakaa avoimesti oman toimintansa vaikutuksista 

ympäristöön. Raportissa esitettävien tietojen oikeanmukaisuus on kuitenkin vah-

vistettava ulkopuolisen todentajan toimesta ennen sen julkaisua. Toisin kuin 

EMAS-järjestelmä, ei ISO 14001 -standardi velvoita ympäristöasioiden raportoin-

nin ja viestimisen viemistä ulkoiselle tasolle asti, vaan se jää yrityksen harkinnan 

varaan. (Lovio 2004, 124; Testa, Rizzi, Daddi, Gusmerotti, Frey & Iraldo 2013, 

166; Ympäristöhallinto 2018.) 
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Eri standardien suhteesta taloudellisen kehitykseen on myös tehty tutkimuksia. 

Oslossa sijaitseva konsultointiyritys Menon Economics teetti vuoden 2017 aikana 

tutkimuksen yhteistyössä Oxford Researchin ja the Social Science Research Ins-

tituten (the University of Island) kanssa, jossa tarkasteltiin vapaaehtoisten stan-

dardien vaikutusta Pohjoismaiden talouden kasvuun (Menon Economics 2018, 1, 

3–5, 31–40). Tutkimus toteutettiin makro- ja yritystasolla keskittyen viiteen eri val-

tioon: Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin. Tutkimukseen osallistui 

yhteensä 1179, jo standardeja toiminnassaan hyödyntävää yritystä kahdeksalta 

eri toimialalta. Rakennusalan vastaajien osalta (n = 323) suurin osa (86 prosenttia 

vastaajista) piti standardeja merkityksellisessä roolissa yritystoiminnan kannalta. 

Tärkeyttä korostettiin etenkin yrityksen kilpailukyvyn ja yleisen kehityksen osa-

alueilla. Standardit ja niiden käyttö koettiin välttämättömiksi kuluttajamarkkinoilla 

mukana pysymisessä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että standardit hyödyttävät 

luottamuksen ja varmuuden luomisessa asiakkaiden keskuudessa (84 prosenttia 

vastaajista), mikä on suuri tekijä yrityksen kaupallista puolta ajatellen. Tämän li-

säksi standardien käyttö miellettiin parantavan yrityksen tuotteiden ja palveluiden 

laatua (74 prosenttia vastaajista), kasvattavan niiden yhteensopivuutta kohde-

markkinoiden saralla (68 prosenttia vastaajista) sekä vähentävän yrityksen ai-

heuttamaa ympäristökuormitusta (55 prosenttia vastaajista).  

 

Tutkimuksessa esitettyjen tulosten nojalla voidaan siis todeta, että yrityksen toi-

minnan standardisointi tuo esille positiivisia vaikutuksia monella eri osa-alueella, 

mikä avaa mahdollisuuden liiketoiminnallisten hyötyjen ja yleisen talouskasvun 

saavuttamiseen. Eteneminen kohti parempaa tulevaisuutta on kuitenkin aloitet-

tava ruohonjuuritasolta eli standardien ja järjestelmien omaksumisesta sekä ym-

päristövastuullisen toiminnan integroinnista yritystoimintaan. Käytettävien ohje-

nuorien kirjo on laaja, joten yritys pystyy omaa toimintaansa peilaamalla valitse-

maan itselleen juuri sen sopivimman. Jos tähtäimessä on kuitenkin oman yritys-

toiminnan ympäristösertifiointi sekä ympäristöjohtamisjärjestelmän jalkauttami-

nen, löytyy EMAS-järjestelmästä sekä ISO 14001 -standardista siihen tehtävään 

potentiaalista kykyä (Testa, Rizzi, Daddi, Gusmerotti, Frey & Iraldo 2013, 166).  
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2.3.3 Ympäristövastuun viestintä GRI-raportoinnilla 
 

Tukea ympäristöjohtamisjärjestelmälle tuo myös GRI-raportointi, joka on yksi ky-

vykkäistä työkaluista vastuullisuuden teeman ja itse ympäristövastuun viestin-

tään. Lyhenne GRI tulee englannin kielen sanoista Global Reporting Initiative ja 

kyseessä on itsenäinen, kansainvälisesti toimiva instituutio, jonka tavoitteena on 

luoda perustukset kestävän kehityksen mukaiselle raportoinnille (Global Repor-

ting Initiative 2019). Vastuullisen liiketoiminnan raportointimenetelmien kehittämi-

nen, tunnettujen indikaattorien käyttöönoton edistäminen sekä raportoinnin oh-

jaus kuuluvat kaikki GRI Institutionin tehtävälistalle (Pohjola 2003, 181; Global 

Reporting Initiative 2019). Kyseisen raportointimallin käyttäjiksi on havaittu useat 

vastuullisesta toiminnasta tunnetut yritykset (Jussila 2010, 50). Näihin kuuluvat 

esimerkiksi American Airlines, Ford Motor Company, Kiilto, Sony, Pirelli, Saint-

Gobain, YIT Oyj, VR-Group, Lassila & Tikanoja, Metsä-Group ja Stora Enso 

(FBRH Consultants LTD 2016). Koska kestävä kehitys on pääpainona GRI-ra-

portoinnissa, voidaan luvun kaksi alussa esitetty trible bottom line -ajattelumalli 

liittää samaan kontekstiin. Näin ollen raportointimallin pohja muodostuu taloudel-

lisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kentistä.  

 

GRI-raportoinnin ydinideaa voidaan tarkastella kahden eri kysymyksen kautta: 

mitä raportoidaan ja miten raportoidaan. Toisin sanoen tarkastelun kohteina ovat 

määrittelyperiaatteet raportin sisällölle ja laadulle. Näistä ensimmäinen, eli oh-

jeistus sisällytettäviin asioihin, auttaa laativaa tahoa aihekehyksen rajauksen 

kanssa. Sisältötekijöitä voidaan lähestyä organisaation toimintojen, niiden aiheut-

tamien vaikutusten sekä eri sidosryhmien kautta. Raportin laatupuolen periaat-

teet ohjaavat tahoa oikeisiin valintoihin, joilla varmistetaan raportoinnin laatu sekä 

raportin yleinen ulosanti. Jotta laadittu, kestävän kehityksen mukainen raportti 

täyttäisi GRI-ohjeiston asettamat vaatimukset, ovat nämä edellä mainitut periaat-

teet toteutuksen kannalta elintärkeitä. GRI-raportin määrittelyperiaatteet osateki-

jöineen voidaan havainnollistaa alla olevan kuvion avulla (kuvio 3). (GRI 101 

2016, 7.) 
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KUVIO 3. GRI-raportin määrittelyperiaatteet (GRI 101 2016, 7–16, muokattu) 

SISÄLLÖN MÄÄRITTELYPERIAATTEET

LAADUN MÄÄRITTELYPERIAATTEET

Raportin osa-alueet ja rajaukset
määritellään siten, että ne kattavat

perusteellisesti organisaation toiminnan
vaikutukset kestävyyden kolmella eri

ulottuvuudella. Sidosryhmien on pystyttävä
raportin perusteella arvioimaan

organisaation toimintaa kyseisellä jaksolla.

PERUSTEELLISUUSVAIKUTUSTEN OLENNAISUUS

SIDOSRYHMÄTOIMINTA KESTÄVYYDEN ASIAYHTEYS

Raportoitavan organisaation tulee tuntea
sidosryhmänsä ja kertoa, miten se on

vastannut (kohtuuden nimissä) eri ryhmien
odotuksiin ja tarpeisiin.

Raportissa tulee kuvata organisaation
toimintaa kestävyyden asiayhteyden

näkökulmasta.

Raportin tulee kattaa ne osa-alueet, jotka
kuvaavat organisaation olennaisia

taloudellisia, sosiaalisia ja
ympäristövaikutuksia tai jotka voivat

vaikuttaa sidosryhmien arviointeihin ja
päätöksiin.

TARKKUUS TASAPUOLISUUS

VERTAILUKELPOISUUS

Raportin tiedot tulee valita, kerätä ja
raportoida johdonmukaisesti sekä esittää

siten, että sidosryhmät pystyvät
tarkastelemaan organisaation toiminnan
muutoksia halutulla aikavälillä ja verrata

raportoivaa organisaatiota muihin
organisaatioihin.

Raportoidun tiedon tulee olla
tarkkuudeltaan riittoisaa, jotta sidosryhmät

pystyvät arvioimaan raportoivan
organisaation toimintaa.

SELKEYS

Esitettävien tietojen tulee olla helposti
ymmärrettävissä sekä saatavissa.

Raportin tulee tuoda esille organisaation
toiminnan myönteisiä sekä kielteisiä

vaikutuksia, jotta kokonaiskuvan arviointi
olisi mahdollista.

LUOTETTAVUUS

TÄSMÄLLISYYS

Raportoivan organisaation tulee noudattaa
säännöllistä aikataulua, jotta raportit ovat

ajoissa sidosryhmien käytettävissä.

Raportin tiedot tulee kerätä, taltioida,
koota, analysoida ja raportoida tavalla,

joka mahdollistaa julkaistun tiedon
tarkastelun sekä vahvistaa sen laadun

ja olennaisuuden.
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Tarkasteltavien osa-alueiden ja teemojen jälkeen määritetään raportin keskeinen 

sisältö, joka kattaa organisaation kestävän kehityksen strategian, arvot, johtamis-

käytännöt sekä eri aihekohtaisten normien valinnan (taloudellinen, sosiaalinen ja 

ympäristö). GRI-ohjeisto pyrkii yhtenäistämään vuorovaikutuksen organisaation 

ja sen eri sidosryhmien välillä, jotta aihepiiristä käytävä kommunikointi olisi saa-

vutettavissa. Tätä kautta sidosryhmät pystyvät muodostamaan harkittuja arvioita 

sekä päätöksiä organisaation toimista kohti yhteistä tavoitetta – kestävää kehi-

tystä. (GRI 101 2016, 3–4.) 

 

GRI-raportointi koki päivityksen 19. lokakuuta 2016, vanhan GRI G4 -ohjeiston 

vaihtuessa uuteen, GRI Standards -ohjeistoon. Tästä syystä 1. heinäkuuta 2018 

tai sen jälkeen julkaistavien raporttien on noudatettava uudistunutta kaavaa. Ke-

hityskohtina olleisiin teemoihin kuuluivat muun muassa ohjeiston rakenne, yksin-

kertaisuus ja selvyys sen käytettävyydessä sekä yleinen joustavuus. (Global Re-

porting Initiative 2019.) Muutos vaikuttaa myös YIT Suomi Oy:n vastuullisuuden 

teeman raportointiin, joka on tähän asti seurannut GRI G4 -ohjeiston mukaista 

kaavaa. Uusi ohjeisto (GRI Standards) mukautuu kuitenkin G4-ohjeiston luo-

maan perustaan, joten suurta eroa yrityksen aikaisempiin raportointikäytänteisiin 

ei ole odotettavissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että YIT Suomi Oy:n käyttämä 

raportointimalli tulee päivittymään GRI Standards -ohjeiston mukaiseksi seuraa-

van vuosikertomuksen (2018) yhteydessä.  

 

GRI Standards -ohjeisto koostuu kahdesta eri tasosta: yleisluontoisista ohjeistuk-

sista (Universal Standards) sekä aihekohtaisista ohjeistuksista (Topic-specific 

Standards). Ensimmäisenä mainittu sisältää ohjeistukset GRI 101, GRI 102 ja 

GRI 103, jotka luovat katsauksen raportoinnin perussisältöön, yleiseen tiedonan-

toon sekä johdon lähestymistapaan. Aihekohtaiset ohjeistukset GRI 200, GRI 

300 ja GRI 400 puolestaan syventyvät kukin omaan kestävyyden osa-aluee-

seensa. Näiden kautta organisaatio voi valita haluamansa raportointikohteen ta-

loudellisen (GRI 200), ympäristön (GRI 300) ja sosiaalisen (GRI 400) aihepiirin 

kentästä.  

 

GRI 300 -ohjeisto (Environmental Standards) huomioi kattavasti organisaation 

toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ympäristöä kohtaan. GRI 301 -standardin mu-
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kaan tarkastelussa huomioidaan organisaation toiminnan vaikutukset sekä elo-

tonta että elollista luontoa kohtaan. Ohjeisto sisältää kahdeksan eri standardia, 

jotka käsittelevät ajankohtaisia raportointiteemoja, kuten esimerkiksi käytettyjä 

materiaaleja, energiankulutusta, toiminnasta aiheutuvia päästöjä sekä organi-

saation kokonaisvaikutusta luonnon monimuotoisuutta kohtaan. (GRI 101 2016, 

3; GRI 301 2016, 4; Global Reporting Initiative 2019.) 

 

Keskeisiksi teemoiksi vastuullisessa raportoinnissa nousevat siis sen läpinäky-

vyys, avoimuus, kattavuus sekä tietojen ja tietolähteiden todennettavuus (Pohjola 

2003, 182). Laadukas ja sisällöltään olennainen raportti on paitsi tehokas keino 

vastuullisuuden teeman ja yrityksen ympäristöasioiden viestimiseen, myös mah-

dollisuus osoittaa oman tahon panostusta ja kiinnostusta aiheeseen. Lovion 

(2004, 180) mukaan ympäristöraporttia voidaan pitää välttämättömänä, mikäli yri-

tyksen asettama suunta on ympäristöindekseihin ja -rahastoihin pääsy tai vain 

yleisesti vaikutusvaltaisiin tekijöihin vaikuttaminen. Ympäristöteemainen rapor-

tointi yhdistettynä esimerkiksi yrityksen vuosikertomukseen on toimiva yhdis-

telmä, jota kautta aiheesta kiinnostuneet sidosryhmät saavat tiedontarpeensa 

tyydytetyksi.  

 

2.4 Sidosryhmien merkitys ympäristövastuun määrittelyssä 
 

Yrityksen ja eri sidosryhmien välinen yhteistyö sekä vuorovaikutus nähdään ym-

päristövastuun ja itse vastuullisuuden teeman määrittelyssä erittäin tärkeänä 

(Pohjola 2003, 92). Jussila (2010, 125) korostaa, että vastuullisuuden osa-aluei-

den toiminnan ja kehityksen peruspilarina tulisi pitää yrityksen ja sidosryhmien 

välistä kanssakäymistä, jotta tavoiterikas menestyminen toimialalla olisi mahdol-

lista. Nykypäivän yhteiskunnassa väärinymmärretty ympäristöasia saattaa me-

dian välityksellä paisua nopeaa tahtia jättimäiseen kokoluokkaan, mikä ei edes-

auta ympäristövastuullisen yritysimagon luomista. Sidosryhmien monimuotoi-

suus vaihtelee yrityksen toimialasta riippuen, mutta käsitteenä se voidaan mää-

ritellä ryhmiksi ja yksilöiksi, joihin yritys toimillaan vaikuttaa tai jotka voivat toimil-

laan vaikuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen (Freeman & Mc Vea 2001, 

2). 



28 

 

Sidosryhmävuorovaikutus alkaa sidosryhmien tunnistamisella, niiden toiveiden ja 

odotusten selvittämisellä sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisella (Jus-

sila 2010, 125). Sidosryhmäkokonaisuuksista on tehty monia eri luokitteluja yri-

tyksen toimialasta riippuen, mutta keskeisimmät ominaisuudet pysyvät silti sa-

moina – vuoropuhelun ylläpito, yhteistyön toteutus ja kehitystyö toimintaedelly-

tyksien saralla (Pohjola 2003, 90, 92). Ympäristövastuun teemaan pohjautuvat 

sidosryhmät on esitetty alapuolella olevassa taulukossa (taulukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Sidosryhmien jaottelu (Lovio 2004, 58, muokattu) 

 

Liiketoimipohjaiset sidosryhmät Toimintaympäristösidosryhmät 

Sisäiset 

sidosryhmät 

Tuoteketju- 

sidosryhmät 

Muut Taloudellinen 

toimintaympäristö 

 

Poliittinen 

toimintaympäristö 

Yhteiskunnallinen 

toimintaympäristö 

• Omistajat 

• Johtajat 

• Henkilöstö 

• Alihankkijat 

• Välittäjät 

• Kuluttajat 

• Kierrätys- ja 
jätehuolto- 

organisaatiot 

• Rahoittajat 

• Teknologia- 

organisaatiot 

• Kilpailijat 

• Toimialajärjestöt 

• Työmarkkina- 

järjestöt 

• Kuluttaja- 

järjestöt 

• Viranomaiset 

• Poliittiset  

järjestöt 

• Asukkaat 

• Yhteiskunnalliset 

järjestöt 

• Muut 

yhteiskunnalliset 

toimijat 

• Media 

 

Jokaisella sidosryhmällä on oma liittymäpintansa ja kiinnostuksensa yritystä koh-

taan. Näkökulmien jakautuminen ei rajoitu vain sidosryhmien makrotasoon, vaan 

eriäviä intressejä on huomattavissa myös ryhmien sisäisellä tasolla. Taulukko 1. 

tavoin sidosryhmät ympäristöintresseineen voidaan jaotella seitsemään eri ryh-

mään, joita tarkastellaan alapuolella esitetyssä tekstiosuudessa (vrt. Lovio 2004, 

57–60). 

 

1. Sisäiset sidosryhmät 
Näille tahoille ominaista on kiinteä, vakituinen suhde yritykseen sekä ase-

masta riippuen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. Omista-

jien ja johdon intressit ympäristöteeman kontekstissa liittyvät yrityksen 
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kasvuun, kannattavuuteen sekä hyvän yritysimagon rakentamiseen. Li-

säksi huomionarvoisia intressikohtia ovat muun muassa ympäristömää-

räysten noudattaminen, kilpailukyvykkyys ympäristöasioissa sekä pitkällä 

aikajänteellä esiintyvät haasteet ja mahdollisuudet. Muun henkilöstön suh-

teen keskeisiin ympäristöintresseihin voidaan luokitella esimerkiksi aihe-

piirin vaikutus työpaikan saamista tai sen säilyvyyttä kohtaan, ympäristö-

asioiden esilletulo työtehtävien saralla sekä ajantasaisen koulutuksen saa-

minen ympäristöosaamisen ylläpitoa varten. 

 

2. Tuoteketjusidosryhmät 
Kuten sisäisillä sidosryhmillä myös tuoteketjusidosryhmillä on liittymäpin-

taa yritykseen, mutta yhtenä keskeisenä eroavaisuutena on päätösvallan 

rajoittaminen. Tämän tahon toimijoilla on kuitenkin vaikutusta yrityksen 

tuotteen valmistumiseen ja sen koko elinkaareen. Alihankkijoiden ryh-

mästä kumpuavat ympäristöintressit liittyvät pääosin asetettujen säädös-

ten rooliin toimijan valitsemisprosessissa. Ympäristöasioiden hyvän hallin-

nan ottaessa nousujohteista suuntaa tulevaisuuden työmarkkinoilla, tule-

vat vaatimukset ja määräykset sekä lain että työn tilaajaan puolesta var-

masti tiukentumaan. Välittäjäosapuolten sekä kuluttajien osalta ympäris-

töintressit näkyvät puolestaan eri tuotteiden ympäristömyötäisyydessä, 

tuotteesta vastaavan yrityksen ympäristöimagossa sekä käytön ympäris-

tövaikutuksissa. Kuluttajien ollessa yrityksen kannattavuuden kannalta 

tärkein sidosryhmä, ei pelkkä ympäristövastuullinen imago riitä, vaan sen 

rinnalle vaaditaan myös konkreettista toimintapohjaa. Kierrätys- ja jäte-

huolto-organisaatioiden intressit ympäristöasioiden suhteen koskevat yri-

tyksen tuotteen jatkokäsittelyä eli sen kierrätettävyyttä ja hävitettävyyttä. 

Näihin liittyvät tuotteen ympäristöystävälliset ominaisuudet sekä valmista-

jan tarjoamat edellytykset kierrätykselle ja hävitykselle, jotta jatkokäsitte-

lyprosessi olisi mahdollisimman optimoitua.  

 
3. Muut liiketoimipohjaisiin sidosryhmiin kuuluvat 
Näille tahoille tyypillisiä piirteitä ovat liiketoimien harjoittaminen kohdeyri-

tyksen kanssa ilman rutiininomaista pohjaa. Rahoittajaryhmään voidaan 

sisällyttää esimerkiksi pankit, vakuutuslaitokset ja sijoittajat, joilla ympäris-
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töintressit koostuvat suurilta osin aihepiirin suhteesta yrityksen kannatta-

vuuteen ja sitä kautta tuotto-odotuksiin. Koska sijoituksissa piilee aina 

omat riskinsä, herättävät mahdolliset ympäristöriskit myös osittaista intres-

siä tämän tahon sidosryhmissä. Teknologiaorganisaatioilla intressit puo-

lestaan voidaan katsoa liittyvän innovatiivisiin, ympäristömyötäisiin ratkai-

suihin, joilla pyritään vähentämään aiheutuvia ympäristövaikutuksia tuo-

tantoketjun eri vaiheissa.  

 

4. Taloudellisen toimintaympäristön sidosryhmät 
Tämänkaltaisiin sidosryhmiin voidaan luetella ne toimijat, jotka eivät suo-

ranaisesti harjoita liiketoimintaa yrityksen kanssa, mutta joilla on vaiku-

tusta yrityksen toimintaan kilpailukyvykkyyden, ympäristöpolitiikan ja sopi-

mustason osa-alueilla. Esimerkiksi ympäristöasioiden hyvä hallinta ja sitä 

kautta saavutettava kilpailustrategia nousee keskeisimmäksi ympäris-

töintressiksi kilpailijoiden ryhmää tarkasteltaessa. Järjestöjen kohdalla il-

meisin ympäristöintressi on ympäristöasioihin liittyvän yhteistoiminnan 

mahdollisuus kohdeyrityksen kanssa. Tämänkaltainen toimintamalli voi-

daan nähdä tilaisuutena laaja-alaisten hyötyjen poikimiselle. Yhteistyö on 

voimaa myös ympäristökysymyksiin vastatessa.  

 

5. Poliittisen toimintaympäristön sidosryhmät 
Tämänkaltaisten sidosryhmien suhde yritykseen muodostuu pääosin lain-

säädännön edellytysten kautta. Viranomaistahoilla voidaan katsoa olevan 

myös taloudellisia liiketoimintoja kohdeyrityksen kautta, kuten esimerkiksi 

verojen ja julkisten palveluiden muodossa. Viranomaisten ympäristöintres-

sit suuntaavatkin lähinnä siihen, miten yritys noudattaa annettuja mää-

räyksiä. Poliittiset järjestöt ovat puolestaan kiinnostuneita yrityksen toimin-

nan suhteesta ympäristöpoliittisiin toimiin.  

 

6. Yhteiskunnallisen toimintaympäristön sidosryhmät 
Tähän sidosryhmään voidaan luetella kuuluvan ne tahot, joihin yritys vai-

kuttaa toimintansa kautta ulkoisesti. Näitä ovat esimerkiksi paikalliset 

asukkaat sekä laajemmin tarkasteltuna koko toimintakentän kansalaiset. 

Asukkaiden keskeisimmät ympäristöintressit liittyvät yrityksen toiminnasta 

aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, joilla saattaa olla kuormittava vaikutus 
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alueen elinoloja kohtaan. Muut yhteiskunnalliset sidosryhmät, kuten ym-

päristöjärjestöt ja -tutkijat, toimivat tyypillisesti ympäristöasioiden ajajina ja 

tietynlaisen suunnan painottajina. Tätä kautta nämä tahot pyrkivät mah-

dollisesti vaikuttamaan yrityksen toimintatapoihin. Ympäristöintressit ovat 

edellä mainituilla tahoilla kokonaisvaltaisia, parempaa ja ympäristöystäväl-

lisempää tulevaisuutta tavoittelevia.  

 

7. Media 
Kyseinen taho voidaan yllä olevan taulukon mukaisesti esittää kokonaan 

itsenäisenä toimijana, sillä se toimii samanaikaisesti paitsi yhtenä yrityk-

sen sidosryhmistä myös muiden sidosryhmien keinona viestiä ja vaikuttaa. 

Median ympäristöintressit kohdistuvat uutiskynnyksen ylittäviin, hyviin ja 

huonoihin ympäristötapahtumiin. 

 

Sidosryhmät intresseineen ovat varsin moniulotteinen tarkastelun kohde. Lovio 

(2004, 62) korostaa sidosryhmäsuhteisiin investoimisen tärkeyttä. Panostus suh-

teiden ylläpitämiseen tulee vaatimaan ajallista kärsivällisyyttä sekä rahallista tu-

kea. Yritys ei ole yksin ajankohtaisten ympäristökysymysten altaassa, vaan si-

dosryhmät tarjoavat tukea ja turvaa. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tulee har-

joittaa yrityksen kaikilla tasoilla, mutta itse prosessin käynnistys ja varmistus ovat 

ylimmän johdon vastuulla (Pohjola 2003, 93). Oli kyseessä mikä tahansa vastuul-

lisuuden osa-alue, on Pohjolan (2003, 93) mukaan sidosryhmäyhteistyön toimin-

nan pohjauduttava suunnitelmallisuuteen sekä jatkuvuuteen. Tätä kautta varmis-

tetaan avoimen yhteistyön onnistuminen siten, että jokaisen osapuolen intressit 

otetaan huomioon tarkasteltavan aikavälin pituudesta riippumatta. 

 

2.5 Ympäristöimago – valttikortti erottautumiseen? 
 

Yhteistyö ja ympäristöintressien jakaminen keskeisimpien sidosryhmien kanssa 

mahdollistaa ympäristövastuullisen toimijan kuvan omaksumisen, mikä tukee yri-

tyksen ympäristöimagon rakentamista (Heikkurinen 2010, 142). Hyvän imagon 

vaikutusefekti laajenee myös muihin sidosryhmiin, jota kautta yritys voi saavuttaa 

eri tahojen yleistä hyväksyntää (Joutsenvirta 2004, 86). Yrityskuvan termi (Cor-

porate Image) on vakiintunutta käsitteistöä vastuullisuuden teemaa käsittelevissä 

teoksissa. Sillä tarkoitetaan yleisesti yrityksen esille tuomia, haluttuja vaikutelmia, 
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jotka ovat kytköksissä sen keskeisiin sidosryhmiin (Amores-Salvadó, Castro, Na-

vas-López 2014, 357). Toisin sanoen vaikutelmat ovat yrityksen ominaisuuksia, 

joita sidosryhmät havaitsevat ja kokevat (Van Riel & Fombrun 2007, 40).  

 

Vastuullisen toiminnan vaikutuksista yrityskuvaan on tehty vuosien saatossa mo-

nia tutkimuksia. Esimerkiksi McWilliamsin ja Siegelin vuonna 2001 toimesta teh-

dyssä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli yritysvastuun investointien ja niistä 

saatujen hyötyjen suhde (McWilliams & Siegel 2001, 117–127). Tutkimuksesta 

kävi ilmi, että vastuullisiin toimiin investoiminen vaikutti positiivisesti yrityskuvan 

luonteeseen – yritystä voitiin pitää luotettavana, rehellisenä ja laadukkaan tuot-

teen valmistajana. Päinvastainen asetelma eli vastuullisten toimien merkityksen 

vähättely nähtiin maineen ja yrityskuvan heikentäjänä, jopa vakavassa mittakaa-

vassa. Tutkimuksen lopputuloksena todettiin, että yhtä ja ainoaa tapaa tai mää-

rää vastuullisten toimien suhteen sekä niiden esille tuomiseen ei ole. Yrityksen 

tulee itse valita vastuullisuuden piirre ja siihen investoitava panostus, joka mak-

simoi kannattavuuden muuttuvan maailman keskiössä. Voidaan kuitenkin todeta, 

että nykypäivän tiukentuvat säädökset, sidosryhmien asettamat odotukset ja toi-

veet sekä yleinen, nouseva ympäristötietoisuus puhuvat ympäristömyötäisem-

män yrityskuvan kannattavuuden puolesta.  

 

Vihreä yrityskuva – ympäristöimago (Green Corporate Image) – pohjautuu yritys-

kuva-termin perustaan, josta se tarkentuu syvällisemmin ympäristöasioiden kon-

tekstiin. Vaikka huolestuneisuus oman toiminnan vaikutuksesta ympäristöön on 

yritysten keskuudessa kasvussa, ei yrityskuvan vihreämpi käsite ole vielä saanut 

arvoistansa asemaa aihepiirin kirjallisuudessa (Amores-Salvadó, Castro, Navas-

López 2014, 357). Toiminnan asettaminen kohti vihreämpää suuntaa nähdään 

kuitenkin tulevaisuuden tekijänä liiketoiminnalle: Se tulee vaatimaan yrityksiltä 

ajankohtaisten ympäristöongelmien luonnehtimista mahdollisuuksiksi uhkien si-

jaan, jolloin toiminnallinen erottautumistekijä voidaan luoda ja sitä kautta pyrkiä 

kilpailun kärkipaikalle (Heikkurinen 2010, 142–143).  

 

Ympäristöimagon merkitys riippuu suurilta osin toimialasta, jolle yritys sijoittuu. 

Mitä ympäristöherkempi toimintakenttä yrityksellä on, sitä välttämättömämpänä 

ympäristömyötäisen yrityskuvan luominen on. Esimerkiksi toimialoilla, joihin kyt-

keytyvät turismi, energiantuotto, elinympäristöjen rakentaminen tai päästörikas 
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toiminta, ovat ulkoinen kommunikointi sekä konkreettiset toimet ympäristöasioi-

den hyväksi suuressa roolissa. Hyvällä ympäristökommunikoinnilla ja -imagolla 

yritys pystyy näyttämään sidosryhmilleen, että aihepiiri luetaan osaksi konsernin 

arvomaailmaa. Tätä kautta saavutetaan aitous ympäristöasioissa, vakaa maine 

sekä mahdollisuus tuottavuuteen. (Amores-Salvadó, Castro, Navas-López 2014, 

357–358.)  

 

Heikkurisen (2010, 144) mukaan yrityskuvan luomisessa täytyy huomioida koko 

organisaation arvoketju, sillä kokonaisvaltainen sitoutuminen sekä yhtenäinen 

linja arvoissa, sanoissa ja teoissa vähentää virhetekijöiden määrää. Ympäristö-

vastuullisen imagon efektiivisyys ja sitä kautta erottautuminen vaatii taakseen 

myös yrityksen sidosryhmien sekä asiakaskunnan aihepiiritietämyksen: muussa 

tapauksessa kyseiset tahot voivat yhtä hyvin suunnata liiketoimintayhteistyön tai 

mahdollisen tuotteen ostamisen toisaalle, yrityksille, joiden toiminnassa ei ympä-

ristövastuun piirteitä ole painotettu (McWilliams & Siegel 2001, 120). Tästä syystä 

viestintä ja markkinointi nousevat tärkeään rooliin. Kuten Heikkurinen (2010, 145) 

toteaa, on tehokkaalla viestinnällä osuutta sidosryhmien tietoisuuden kasvatta-

misessa. Ympäristötietoinen, hyvän ympäristöimagon omaavasta yrityksestä 

kiinnostunut kuluttaja saattaa olla valmis maksamaan hieman enemmän tuot-

teesta, jonka valmistusprosessista huokuu ympäristövastuulliset piirteet. Näin ol-

len, osatekijät huomioon ottaen, vihreän sävyisestä yrityskuvasta voi muodostua 

valttikortti tuottavuuden pelipöydälle.  
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3 YMPÄRISTÖVASTUULLINEN RAKENTAMINEN 
 

 

Tässä luvussa käsitellään ympäristövastuuta rakennusalan toimijan viitekehyk-

sessä. Luvun alkuosassa syvennytään yleisluontoisella tavalla kestävän raken-

tamisen teemaan ja käydään läpi rakennushankkeen eri vaiheita sekä niistä syn-

tyviä ympäristövaikutuksia. Luvun lopussa tarkastellaan YIT Suomi Oy:n tämän-

hetkiseen strategiaan kuuluvaa Green Growth -kehitysohjelmaa. 

 

Lähdettäessä tarkastelemaan ympäristövastuuta tietyn kohdeyrityksen toimin-

nassa, on alkuun tärkeää tuoda esille tarkastelulle asetetut lähtökohdat. Pohjolan 

(2003, 40) kiteytys asiasta on selvä ja informatiivinen: 

• Mikä on yrityksen toimiala? 

• Millainen verkosto yrityksen toiminnalla on? 

• Mitä merkittäviä ympäristökuormituksia yrityksen toiminta aiheuttaa? 

 

YIT Suomi Oy:n ollessa Suomen mittakaavassa yksi suurimmista rakennusalan 

toimijoista, ovat toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä vaikutusten 

etenemisverkostot laaja-alaisia. Työn taustan (vrt. luku 1.1) ja kiristyvän jätelain-

säädännön perusteella luvussa esitetyistä ympäristövaikutuksista yksityiskohtai-

sempaan tarkasteluun valikoituivat jätehuolto ja materiaalitehokkuus. 

 

3.1 Kestävä rakentaminen 
 

Rakennusala voidaan määritellä toimialaksi, jonka ominaispiirteisiin kuuluvat esi-

merkiksi yhdyskuntarakentaminen, asuntorakentaminen, eri laitteiden asennus, 

suunnittelututkimukset sekä -työt. Rakennusalan lopputuote eli rakennettu ympä-

ristö luokitellaan kokonaisuudeksi, joka sisältää muun muassa uudet ja vanhat 

rakennukset, niistä muodostuvat asuinalueet, autotiet, teitä toisiinsa liittävät sillat, 

yhdyskuntatekniikka- ja energiaverkostot, junaradat, lentokentät sekä elinympä-

ristön viheralueet. Rakennusalan vaikutukset ovat moniulotteisia yltäen kansan-

talouden tilan ja ihmisten toimeentulojen varmistamisesta sosiaaliseen kehityk-

seen asti. Suuri toimiala, mittavat tuotantoprosessit sekä monet eri toimijat ovat 

pääosissa kasvaviin ympäristökuormituksiin: osassa rakentamisen raaka-ai-
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neissa kysyntä ylittää tarjonnan, maaperän tilan heikentyminen ei ole enää sa-

tunnaista ja rakentamisen osana syntyvät jätteet sekä päästöt ovat kasvussa. 

(Jiang & Xue 2018, 1.)  

 

Hollantilaisen yrityksen Circle Economyn toimesta vuoden 2019 alussa julkaistu 

raportti tarkasteli maailmanlaajuista kiertotaloutta (Circle Economy 2019, 15–21). 

Raportin mukaan maailman 92,8 miljardista tonnista resursseja noin 8,4 miljardia 

tonnia päätyi kiertotalouteen. Hyödynnetty osuus jää näin ollen hyvin pieneksi, 

vain yhdeksän prosentin tietämille. Maailman raaka-aineista suurimman lohkon 

itselleen vei asumisen ja infrastruktuurin sektori 42,4 miljardin tonnin vuosittai-

sella käytöllä, mikä tarkoittaa kokonaisuudesta noin 46 prosentin osuutta. Mate-

riaalien käyttö jakautui asuintalojen, toimitilojen, teiden ja muun infrastruktuurin 

rakentamisen sekä ylläpidon kesken. Kansainvälisen energiajärjestön vuonna 

2018 julkaistussa raportissa syvennyttiin rakennusalan ja rakennusten energian 

loppukäyttöön sekä kasvihuonekaasupäästöihin (International Energy Agency 

2018, 11). Kyseinen sektori kattoi maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 36 prosenttia 

vuoden 2017 energian loppukäytöstä ja aiheutti kasvihuonekaasupäästöjen ko-

konaiskuvasta 39 prosenttia. Energian ja päästöjen jakautuminen eri sektoreiden 

kesken on havainnollistettu alapuolella olevissa kuvioissa (kuvio 4, kuvio 5). 

 

 
 

KUVIO 4. Energian loppukäyttö (International Energy Agency 2018, 11, muo-

kattu) 
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KUVIO 5. Kasvihuonekaasupäästöt (International Energy Agency 2018, 11, muo-

kattu) 

 

Huomioitavaa on se, että Kansainvälisen energiajärjestön raportissa esitettyihin 

rakentamisen ja sen liittymäpintojen lukuarvoihin ei ole sisällytetty esimerkiksi ra-

kennusmateriaalien kuljetuksesta aiheutuvia energia- ja päästövaikutuksia. Sek-

torin osuus on silti kaikista suurin. Rakennusala on materiaalien kulutuksesta ja 

päästöistä huolimatta välttämätön osa toimivaa ja kehittyvää yhteiskuntaa. Se ei 

kuitenkaan tarkoita, etteikö rakennetun ympäristön ja eri toimintaprosessien ko-

konaisuutta olisi mahdollista optimoida. Avaimet tulevaisuuden energiatehokkuu-

teen ja kestävämpään rakentamiseen ovat kaikkien saatavilla – totuttuja toimin-

tatapoja on vain uskallettava uudistaa. 

 

Kestävä rakentaminen (Sustainable Construction) voidaan liittää kestävän kehi-

tyksen (Sustainable Development) linjaukseen, jossa niin taloudelliset, sosiaali-

set kuin ekologisetkin näkökulmat on otettava huomioon. Rakennusteollisuus RT 

ry (2013) määrittelee kestävän rakentamisen perustaksi vastuullisuuden – kyvyn 

tuottaa pitkäikäisiä, materiaali- ja energiatehokkaita rakennuksia sekä rakenteita, 

joissa yhdistyvät turvallisuus, terveellisyys, viihtyisyys, muunneltavuuden yksin-

kertaisuus sekä arvon säilyminen. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii hyvää ja 

huolellista suunnittelua, toimivia toteutustapoja sekä ammattimaista työskentelyä 
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(Rakennusteollisuus RT ry 2011, 3). Kestävän rakentamisen punaisena lankana 

voidaan siis nähdä koko rakennuksen elinkaaren huomioiminen.  

 

3.2 Elinkaariajattelu ja ekotehokkuus 
 

Rakennusalan hankkeen elinkaari voidaan määritellä viiden kohdan ajanjaksoksi: 

1. Rakentamiseen käytettävän maa-alueen sekä rakennustoimien suunnitte-

luprosessi 

2. Tarvittavien materiaalien (rakentamisen raaka-aineet) hankinta 

3. Suunnitellun kohteen rakentaminen (konkreettinen työosuus) ja kohteen 

käyttö 

4. Kohteen purkaminen 

5. Purkutuotteiden lajittelu ja uudelleenkäyttö (Rakennusteollisuus RT ry 

2011, 5.) 

 

Ylläolevan listauksen perusteella voidaan todeta, että oli kyseessä mikä tahansa 

tuote tai prosessi, täytyy sen elinkaarta tarkasteltaessa nähdä ”konkreettisen” 

osuuden eli rakentamisen toimien taakse. Elinkaaren jokainen vaihe kuormittaa 

omalta osaltaan ympäristöä: vaikutuksia ilmenee tuotteen kehdosta sen hautaan 

asti (From Cradle to Grave) (Dummet 2008, 69). Tästä syystä kokonaiskuvan 

hahmottaminen ja sen hallinta ovat tärkeässä roolissa. Elinkaariajattelulla (Life-

Cycle Thinking) tarkoitetaan siis ajatusmallia, jossa tuotetta ja siitä heijastuvia 

ympäristövaikutuksia tarkastellaan elinkaaren vaiheesta riippumatta (Kärmä 

2004, 191). 

 

Ekotehokkuus (Eco-Efficiency), toisin sanoen enemmästä vähemmän -ajattelu-

tapa, tunnistetaan vahvaksi työkaluksi yrityksen ekologisten ja taloudellisten 

haasteiden ratkaisemiseen. Ekotehokas toimintamalli on omiaan silloin, kun yri-

tystoiminta hakee tasapainoa luonnonvarojen kulutuksen ja taloudellisen tuotta-

vuuden välille. Ekotehokkuuden tasoa voidaan myös tarkastella kyseisten osa-

alueiden suhdelukuna alla olevan yhtälön mukaisesti (yhtälö 1).  

 

𝐸𝑘𝑜𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛	𝑡𝑎𝑠𝑜 =
𝑇𝑎𝑙𝑜𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛	𝑠𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑦𝑘𝑦
𝑌𝑚𝑝ä𝑟𝑖𝑠𝑡ö𝑛𝑠𝑢𝑜𝑗𝑒𝑛𝑙𝑢𝑛	𝑡𝑎𝑠𝑜  

  
(1) 

 



38 

 

Tässä suhteessa osoittaja (taloudellinen suorituskyky) kuvaa yrityksen toiminnan 

tuottamaa taloudellista arvoa tietyllä ajanjaksolla. Nimittäjä (ympäristösuojelun 

taso) puolestaan kuvaa näiden toimien aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Mitä 

paremmin yritys hallitsee molemmat osa-alueet, sitä suuremmaksi ekotehokkuu-

den taso kasvaa. On kuitenkin huomioitava se, että ekotehokkuuden tasoon vai-

kuttavat myös yrityksen johtamiskäytäntöjen ulkopuolella olevat tekijät, kuten esi-

merkiksi toimitusketjun hallinta ja siihen integroidut tuottavuusstrategiat. Siksi 

ekotehokas toimintamalli onkin syytä tuoda esille ketjun joka vaiheessa yksittäis-

ten parannuskohtien sijaan. (Carvalho, Govindan, Azevedo & Cruz-Machado 

2017, 75, 77.) Korkean tason ekotehokkuus säästää sekä rahaa että ympäristöä 

mahdollistaen täten kestävämmän yritystoiminnan. Oikein toteutettuna se voi-

daan nähdä parantavan myös yrityksen asemaa toimialakohtaisessa kilpailussa.  

 

3.3 Suunnittelu- ja rakentamisvaihe 
 

Jotta rakennusalan yrityksen ympäristövastuuseen voitaisiin paneutua, on ensin 

tarkasteltava toiminnan eri vaiheita, merkityksiä ja niille ominaisia ympäristövai-

kutuksia. Rakennusmateriaalien valmistus, rakennusvaihe eri työnkuvineen, val-

mistuneen rakennuksen käyttö, tarvittavat huoltotoimenpiteet käyttövaiheen ai-

kana sekä elinkaaren päättävä purkaminen ja jätehuolto ovat kaikki kytköksissä 

rakennuksen hiilijalanjälkeen (Ympäristöministeriö 2017, 1). Rakennusprojektin 

ympäristövaikutuksia voidaan kartoittaa kahden eri lohkon kautta, jotka ovat 

suunnittelu- ja rakentamisvaihe sekä asumisen aikainen vaihe.  

 

Ennen rakennusvaiheen tarjoamaa konkreettista työnkuvaa on alkava projekti 

suunniteltava paitsi rakennusteknisesti hyvin myös hankintavaiheen sisältämien 

toimien osalta perinpohjaisesti. Laadukkaalla suunnittelulla pystytään vaikutta-

maan suuresti rakennettavan kohteen elinkaaren aikaisiin ympäristökuormituk-

siin (Rakennusteollisuus RT ry 2011, 5). Alun suunnittelun tärkeys korostuu eten-

kin kohteen elinkaaren käyttövaiheessa, sillä suunniteltujen materiaalien tai eri 

valintojen muuttaminen projektin loppusuoralla harvoin enää onnistuu. Vaikka ra-

kentamisvaiheella on mahdollista vaikuttaa suunniteltuun lopputulokseen sekä 

aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, jää se silti prosentuaalisesti katsottuna hyvin 

pieneksi siivuksi kokonaiskuvasta. Rakentamisvaihetta voidaankin pitää lähinnä 
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keinona eri toimintojen hienosäätämiseen ja optimoimiseen. Tästä syystä ympä-

ristötekijöiden laaja-alaisen kehitystyön on keskityttävä pelkkien irrallisten siivu-

jen sijaan kokonaisuuden parantamiseen. 

 

3.3.1 Rakentamisen keskeiset ympäristövaikutukset 
 

Rakentamisvaihe katsotaan ajanjaksoksi, jossa yhteisen hankkeen suunniteltu 

lopputuote valmistetaan. Vaiheen osuus nykyisen, ennen vuotta 2010 valmistu-

neen rakennuskannan koko elinkaaren aikaisista päästöistä on noin 10–20 pro-

senttia (Sandanayake, Zhang, Setunge, Luo, Li 2017, 319). Prosenttimäärä on 

kuitenkin riittävä ratkaisemaan sen, miten laadituista suunnitelmista toteutetaan 

laadukas ja hyvä kokonaisuus. Rakentamisvaiheen keskeisimpiin ympäristövai-

kutuksiin voidaan sisällyttää: 

• Luonnonvarojen käyttö ja kulutus 

• Rakentamisen toimien kautta syntyvät jätteet ja päästöt 

• Vaikutukset ympäröivään elinympäristöön (Ympäristöosaava 2016, 18). 

 

Luonnonvarat, kuten esimerkiksi energia, materiaalit ja vesi, ovat mittavassa roo-

lissa rakentamisvaiheelle ominaisten ympäristövaikutusten tasoon. Asuntojen, 

toimitilojen, infrastruktuurin sekä kokonaisten elinympäristöjen tuottaminen vaatii 

muun muassa puun, kiviaineksen, metallien ja eri kemikaalien hyödyntämistä. 

Käytettyjen rakennusmateriaalien ja rakenteiden yhtenä ominaisuutena on oltava 

pitkäikäisyys, jotta suunniteltu käyttöikä sekä vähäinen korjaustarve toteutuvat. 

Valmistuneen rakennuksen käyttöikään vaikuttavat myös työmaalla tapahtuvien 

rakentamisen toimien ammattimaisuus ja huolellisuus. (Ympäristöosaava 2016, 

17.)  

 

Energialähteiden kirjo on vähintäänkin yhtä värikäs: polttoöljyä, dieseliä, bensii-

niä, sähköä sekä maa- ja nestekaasua. Vihreiden energianlähde- sekä materiaa-

livalintojen avulla voidaan parantaa yleistä tehokkuutta ja pienentää ympäristö-

kuormituksia. Tämän lisäksi lämpö- ja kosteusriskien vähentäminen kuuluvat 

kaikki nykypäivän rakentamisessa tarvittavaan olosuhdehallintaan (Rakennuste-

ollisuus RT ry 2011, 7, 11). Koska maapallon tarjoamat resurssit ovat rajallisia, 

täytyy luonnonvarojen käytön ja kulutuksen olla tehokasta sekä suunniteltua. Ma-

teriaalien käytön optimoimiseen keskitytään tarkemmin alaluvussa 3.3.2. 
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Rakennusvaiheelle tyypilliset toimenkuvat, kuten esimerkiksi maanrakennus- ja 

perustusvaihe, runkovaihe, sisätyövaihe sekä luovutusvaihe, ovat kaikki huomat-

tavia materiaalien ja energian kuluttajia, jotka täten vaikuttavat päästömäärään ja 

ympäristövaikutuksiin. Aiheutuneet päästöt voidaan jakaa kasvihuonekaasu-

päästöihin (Greenhouse Gas) sekä ei-kasvihuonekaasupäästöihin (Non-Green-

house Gas) ja tarkastella suorina (Direct) tai epäsuorina (Indirect) päästöinä. 

Suorat päästöt määritellään tulokseksi tuotteelle tai prosessille, jonka vaikutus on 

välitöntä tarkasteltua ympäristöä kohtaan. Esimerkiksi rakennustyömaalla tapah-

tuva koneiden käyttö ja sitä kautta polttoaineen palamisesta johtuva pakokaasu-

jen synty voidaan sijoittaa suorien päästöjen kategoriaan. Epäsuorat päästöt puo-

lestaan vaikuttavat tarkasteltavaan kohteeseen välillisesti. Näitä ovat esimerkiksi 

materiaalien sisältämät vaikutukset ja työmaasähkön kulutuksesta aiheutuvat 

kuormitukset. (Sandanayake, Zhang, Setunge, Luo, Li 2017, 320.) 

 

Rakentamisen päästöjen ohella yhdeksi konkreettiseksi ympäristövaikutukseksi 

lukeutuu työmailta syntyvä jäte. Koska käytettävien rakennusmateriaalien vali-

koima on laaja, myös syntyviä jätteitä on monia. Ympäristön säästämiseksi ja 

ympäristövastuullisen toiminnan harjoittamiseksi syntyneet jätteet on hävitettävä 

asianmukaisella tavalla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vaarallisten jätteiden 

jatkokäsittelyprosessiin. Työmailla tapahtuvaa jätehuoltoa tarkastellaan alalu-

vussa 3.3.2. 

 

Rakentamisvaihe aiheuttaa myös ulkoisia vaikutuksia ympäröivään elinympäris-

töön. Näihin lukeutuvat esimerkiksi melun ja tärinän tuotto, näköhaitan luominen 

sekä rakentamisen toimien sivuvaikutuksena syntyvä pöly. Aikaansaavina teki-

jöinä edellä mainituille ympäristövaikutuksille ovat muun muassa paalutustyöt, 

kallion räjäytys, louhintatyöt, työmaan ajoneuvoliikenne ja erilaiset varastointialu-

eet. Melu- ja pölypäästöjä voidaan vähentää työvaiheiden hyvällä aikatauluttami-

sella, meluvalleilla, erilaisilla koteloratkaisuilla, kastelulla sekä pölyävien vaihei-

den kohdepoistolla. Jatkuva ja ennakoiva tiedottaminen muutoksista sekä käyn-

nissä olevista työvaiheista mahdollistaa melu- ja tärinähaitoista aiheutuvan häi-

riön minimoimisen. Näköhaitan luomista voidaan vähentää hyvillä suunnittelurat-

kaisuilla, jotta rakennettavan alueen siisteys ja yleisilme pysyy hyvänä. (Kekki, 

564.) 
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Rakennusvaiheen ympäristövaikutukset sisältävät myös yksilöiviä eroja, joihin 

kuuluvat esimerkiksi työmaat itsessään, siellä esiintyvät työtavat ja -vaiheet, nii-

den haasteellisuus sekä yleinen ympäristövastuun toteuttaminen. (San-

danayake, Zhang, Setunge, Luo, Li 2017, 319.) Näistä tekijöistä johtuen raken-

nusvaiheen ympäristövaikutusten tarkastelu niin sanotusti yhden koon muotin 

kautta muodostuu ongelmalliseksi. Yleistasolla toimivaa, olennaisten teemojen 

huomioimista ja sitä kautta toimintojen räätälöimistä työmaatasolle voidaan pitää 

käyttökelpoisena lähestymistapana ympäristövaikutusten hallintaan. 

 

3.3.2 Jätehuolto ja materiaalitehokkuus tulevaisuuden tekijöinä 
 

Rakennusjätteeksi voidaan sisällyttää kaikki rakentamisen, korjaamisen ja pur-

kamisen toimissa syntyvät jätemateriaalit (Ympäristöministeriö 2014, 22). Tilas-

tokeskuksen julkistamien tietojen mukaan rakennusjätteen määrä oli vuonna 

2016 noin 1,8 miljoonaa tonnia (ei sisällä jätteiksi luokiteltavia maamassoja) 

(Suomen virallinen tilasto 2016, 1). Euroopan unionin vuonna 2008 antama ja 

vuonna 2012 voimaan astuneen jätedirektiivin tavoitteena on vähentää jätteiden 

syntyä ja tehostaa kokonaisvaltaista kierrätystä jäsenvaltioiden keskuudessa 

(Ympäristöministeriö 2014, 13). Yhtenä toimeenpantavista keinoista puhtaam-

man huomisen puolesta on työmaakohtaisen kierrätysasteen nostaminen. Euroo-

pan unionin jätedirektiivi määrittelee kyseisen kohdan seuraavasti artiklassa 

11.2: 

 
Vuoteen 2020 mennessä vaarattoman rakennus- ja purkujätteen, jä-
teluettelon luokassa 17 05 04 määriteltyä luonnosta peräisin olevaa 
ainesta lukuun ottamatta, valmistelua uudelleenkäytettäväksi, kierrä-
tystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä, mukaan luettuina maan-
täyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, 
on lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin. (Direktiivi 2008/98/EY, 
13.) 

 

Kun vertaillaan Suomen ja muiden Euroopan maiden välistä rakennusjätteiden 

hyödyntämisastetta (kierrätysaste), voidaan todeta Suomen toiminnan olevan al-

haisissa lukemissa. Suomessa rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste on arvi-

oitu vajaaseen 30 prosenttiin muun EU:n yltäessä keskiarvoltaan lähes 50 pro-

sentin lukemiin. Kierrätysasteen määrä vaihtelee rajusti eri maiden kesken – alle 

10 prosentista yli 90 prosenttiin.  Suomen alhaisen lukeman syynä on puujätteen 

suuri määrä: hyvälaatuista, uudelleen käytettävää puujätettä ei saada tarpeeksi, 
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mikä korreloi huonoon kierrätysasteeseen. Talonrakentamisen seurauksena syn-

tyvä puujäte tulisi laatunsa perusteella joko käyttää energiana tai hyödyntää kier-

rättämisen kautta uutena materiaalina. Lukuarvoja tarkasteltaessa on kuitenkin 

syytä huomioida mahdolliset maakohtaiset eroavaisuudet käytetyissä mittaus- ja 

tilastointimenetelmissä, sillä ne saattavat heikentää eri maiden välistä vertailukel-

poisuutta. (Ympäristöministeriö 2014, 11–12; European Commission 2018.)  

 

Kierrätysasteen teemaan vaikuttaa olennaisesti myös materiaalien käytön opti-

mointi. Euroopan komission (European Commission 2017, 2) jätehierarkian mu-

kaan ensisijaisena tavoitteena on pidettävä jätteen syntymisen ehkäisy, joka saa-

vutetaan materiaalitehokkaalla toiminnalla. Käsitteenä materiaalitehokkuus voi-

daan määritellä yhdeksi ekotehokkuuden toimintatavaksi, jonka tarkoituksena on 

eliminoida materiaalihävikki sekä minimoida syntyvän jätteen määrää (Ympäris-

töministeriö 2014, 10). Näin ollen sillä on ympäristövaikuttajan roolin lisäksi suora 

yhteys yrityksen kustannuksiin, kilpailukyvykkyyteen sekä vastuullisuuteen (Mo-

tiva Oy 2019).  

 

Työmaaolosuhteissa tapahtuva jätehuolto sekä materiaalien tehokas käyttö ovat 

merkittävässä roolissa rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteen tasoa tarkastel-

taessa. Pelkkä merkityksellisyys ei kuitenkaan riitä, vaan asetetun tavoitetilan 

saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia, käyttöönotettavia toimia. Alla on koottuna 

neljä keskeisintä teemaa ympäristöministeriön tekemästä, jätehuollon tavoitetilaa 

käsittelevästä raportista, joihin paneutumalla saadaan vastauksia rakennusalalla 

esiintyviin jätehuollon kysymyksiin: 

• Informaatio-ohjauksella toiminnan edistäminen 

• Syntypaikkalajittelun määrän lisääminen 

• Rakentamisen toimista syntyvien jätteiden hyödyntämiskapasiteetin kas-

vatus 

• Rakennus- ja purkujätteen tilastoinnin tarkkuuden ja luotettavuuden pa-

rantaminen (Ympäristöministeriö 2018, 12, 17, 28–33). 

 

Informointi sekä toiminnan ohjaus edistävät niin materiaalitehokkuutta kuin ra-

kennusjätteen kierrätystäkin. Selkeät ja yksinkertaistetut ohjeistukset mahdollis-

tavat yhteisen, tavoitteisiin pyrkivän linjauksen, joka ei herätä työskentelevissä 
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yksilöissä epäselvyyksiä. Työmaiden syntypaikkalajittelun lisäämiselle on paina-

vat syynsä: se on tehokkainta toimintaa jätteiden kierrätystason parantamiseen. 

Syntypaikkalajittelulla tarkoitetaan jätteiden lajittelutoimia ja erillään pitoa niiden 

syntypaikoilla. Toisin sanoen jokaiselle työmaan tuottamalle jätelajille on oltava 

oma keräysvälineensä jätteen syntymispisteen lähettyvillä. (Leppänen 2017; Ym-

päristöministeriö 2018, 12, 17, 28–33; L&T 2019.) Talteen otettavat jätelajit voi-

daan jakaa YIT Suomi Oy:n jätehuolto-ohjeen mukaisesti seuraavalla tavalla: 

 

1. Betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 
2. Kipsipohjaiset jätteet 
3. Kyllästämättömät puujätteet 
4. Metallijätteet 
5. Lasijätteet 
6. Muovijätteet 
7. Paperi- ja kartonkijätteet 
8. Maa- ja kiviainesjätteet 
9. Vaaralliset jätteet 
10.  Loppu jäte on ns. rakennus(seka)jätettä. (YIT Oyj:n jätehuolto-
ohje 2019, 1.) 

 

Syntypaikkalajittelun haasteiksi muodostuvat usein työmailla esiintyvä tilanpuute 

sekä aikataulukysymykset. Hyvällä suunnittelulla ja ennakointitoimilla nämä 

haasteet voidaan kuitenkin minimoida. Jätehuollon tehostuksella on automaatti-

sesti hyödyntämiskapasiteetin tasoa nostattava vaikutus. On kuitenkin syytä huo-

mioida tietoisuuden tarve yksilötasolla, jotta eri jätelajien hyödyntämismahdolli-

suuksista saataisiin otettua täysi potentiaali irti. Tähän kastiin liittyy myös jo aikai-

semmin mainittu informointi ja toiminnan ohjaus. Viimeisenä teemana on käytet-

tyjen tilastointimenetelmien tarkkuuden ja luotettavuuden parantaminen. Jäte-

huollon tehostamiseksi on tarpeellista hallita ja tiedostaa kohdetyömaan hyödyn-

tämät materiaalimäärät sekä sen tuottamat ja kiertoon lähtevät jätemäärät. Tätä 

kautta mahdollistetaan paitsi tietyn lähtötason varmistaminen ja tietojen pohjalta 

tulevien tavoitteiden asettaminen, myös vertailtavuus muiden yrityksen työmai-

den välillä. (Leppänen 2017; Ympäristöministeriö 2018, 12, 17, 28–33; L&T 

2019.) 
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3.4 Asumisen aikainen vaihe  
 

Asumisen aikainen vaihe eli rakennetun asuinrakennuksen käyttö aiheuttaa suu-

rimman osuuden elinkaaren aikaista päästöistä – noin 80–90 prosenttia (nykyi-

nen, ennen vuotta 2010 valmistunut rakennuskanta). Teknologian kehityksen 

sekä uusien, energiatehokkaiden laitteiden ja toimintojen avulla käyttövaiheen 

päästöjä on onnistuttu vähentämään. (Sandanayake, Zhang, Setunge, Luo, Li 

2017, 319.) Rakennetun asuinrakennuksen tulee sisältää sen kaltaisia rakennus-

tuotteita ja taloteknisiä järjestelmiä, säätö- ja mittausjärjestelmät mukaan lukien, 

jotka mahdollistavat käytettävyydeltään vähäisen energiankulutuksen, tehontar-

peen ja lukuarvojen seurannan (Ympäristöministeriö 2019). Tämän lisäksi asuk-

kaan täytyy olla tietoinen energiaa säästävistä toimista. Näin pidetään huoli, että 

asuinrakennuksen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset täyttyvät.  

 

Kestävien kaupunkien rakentamiseen liittyy olennaisesti elinympäristön viihtyi-

syys. Se, millaiseksi kukin ihminen kokee elinympäristönsä miljöön viihtyisyyden 

tekijät, on täysin yksilökohtaista. Rakennettava alue sisältää usein valmiita, jo 

asutettuja rakennuksia sekä keskeneräisiä, vielä rakennusvaiheessa olevia koh-

teita. Näin ollen rakentamisvaiheen vaikutukset, kuten esimerkiksi melu-, tärinä-, 

pöly- ja näköhaitat, kantautuvat aina asumisen aikaiseen vaiheeseen asti luoden 

viihtyisyyteen vaikuttavia muuttujia (vrt. luku 3.3.1). Yhdeksi viihtyisyyden ja emo-

tionaalisen hyvinvoinnin parantajaksi voidaan todeta ympäröivän luonnon tila: ri-

kas luonto nostattaa yksilön mielialaa, vähentää stressiä ja tarjoaa esimerkiksi 

liikuntaharrastuksien kautta uusia sosiaalisia verkostoitumismahdollisuuksia 

(Luonnonvarakeskus 2016).  

 

Helsingissä vuosina 2011–2012 tehty tutkimus tarkasteli eri ympäristöjen vaiku-

tusta ihmisten työpäivän jälkeiseen mielentilaan (Tyrväinen, Ojala, Korpela, 

Lanki, Tsunetsugu & Kagawa 2013, 1–9). Koehenkilöt kävivät kolmessa eri koh-

teessa: rakennetussa kaupunkipuistossa (Alppipuisto), metsässä (Helsingin Kes-

kuspuisto) ja erittäin tiiviisti rakennetussa ympäristössä (Helsingin ydinkeskusta). 

Kokeeseen osallistuneet henkilöt istuivat ensin 15 minuutin verran ympäröiviä 

maisemia katsellen, jonka jälkeen seurasi 30 minuutin mittainen rauhallinen kä-

velysessio. Kokeen aikana tarkasteltiin muun muassa osallistujien mielialan muu-
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toksia ja stressitasoja sekä mitattiin elimistön fysiologisia muutoksia, kuten esi-

merkiksi verenpainetta. Ympäristöt, jotka sisälsivät kasvillisuutta (Alppipuisto ja 

Helsingin Keskuspuisto) auttoivat osallistuneita elpymään työpäivän jälkeisestä 

stressitilasta ydinkeskustaa paremmin. Elpymisen taso oli myös metsäympäris-

tössä vahvempaa kuin rakennetussa puistossa. 

 

Rakennettaessa uutta elinympäristöä, yhteys ihmisen hyvinvoinnin ja luonnon 

monimuotoisuuden välillä jää usein huolestuttavan alhaiseen asemaan. Raken-

nuksien ja infrastruktuurin ohella rakennettavan elinympäristön tulisi sisältää 

muun muassa vihreitä kaupunkialueita, joilla edesautetaan luonnon monimuotoi-

suuden säilymistä kaupungeissa. (Opoku 2018, 1, 3.) Kestävän kaupunkikehityk-

sen (Sustainable Urban Development) vaikutus kattaa rakennettavan elinympä-

ristön kaikki osa-alueet, joihin lukeutuvat viihtyisyys, pitkäikäisyys, luonnon mo-

nimuotoisuuden säilyttäminen sekä alueen yleinen toimivuus. Tavoitellun näky-

män saavuttaminen vaatii näiden osa-alueiden sekä ihmisten tarpeiden huomioi-

mista ja käyttöä. 

 

3.5 Green Growth -ohjelma yritysvastuun kehittäjänä  
 

YIT-konsernin syyskuussa 2018 julkaistussa strategiassa merkittävään rooliin 

nostettiin kestävä kehitys. Yksi strategian kehitysohjelmista on tuore, Green 

Growth -ohjelma, joka keskittyy tuomaan kestävää kehitystä yrityksen liiketoimin-

nan ytimeen vahvistamalla suhdanteita kestäviä ja kiertotaloutta hyödyntäviä lii-

ketoimintoja. Ohjelman sisältökohdat voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: 

• Compliance 

• Operational Efficiency 

• New Business Opportunities (Laatujohtaja, YIT Suomi Oy 2019.) 

 

Compliance (vaatimustenmukaisuus) kattaa kaiken raportoinnista erilaisiin kes-

tävän kehityksen sekä vastuullisuuden projekteihin. Vuoden 2019 tavoitteena on 

selvittää yrityksen sisäinen lähtötaso ja varmistaa, että asetetut vaatimukset to-

teutuvat yrityksen toiminnassa. Lähtötasotietojen ja asetettujen tavoitteiden poh-

jalta toiminnalle saadaan selvä suuntaus. Toinen osa-alue – Operational Effi-

ciency (operatiivinen tehokkuus) – korreloi suoraan toiminnan eri teemojen pa-
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rantamiseen, kuten esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen ja kattavam-

paan jätehuoltoon. Kolmas ja viimeinen osa-alue ohjelmassa on nimeltään New 

Business Opportunities (uudet liiketoimintamahdollisuudet), joka tähtää uusien, 

innovatiivisten ja kestävien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä ole-

massa olevien kiertotalousliiketoimintojen vahvistamiseen. Ohjelma tulee osa-

alueineen kattamaan koko YIT-konsernin toiminnan. (Laatujohtaja, YIT Suomi Oy 

2019.) 

 

Pääsyyt Green Growth -ohjelmalle löytyvät kestävän kehityksen viitekehyksestä 

ja sen toteutumisen tärkeydestä. Yrityksen suuri koko tuo myös merkittävät vai-

kutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Myönteisiin vaikutuksiin lukeutuvat muun 

muassa kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden, palveluiden ja hankkeiden 

kehittäminen sekä hyödyntäminen. Kielteiset vaikutukset puolestaan koostuvat 

raaka-aineiden ja materiaalien käytöstä, toiminnan energiankulutuksesta sekä 

jätteiden tuottamisesta. Green Growth -ohjelma pyrkii vähentämään näitä edellä 

mainittuja kielteisiä vaikutuksia sekä avaamaan uutta, vastuullisempaa väylää 

yrityksen toimintasuunnalle. (Laatujohtaja, YIT Suomi Oy 2019.) 
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4 KÄYTÄNNÖN SELVITYSTYÖ JA TIEDONKERUUMENETELMÄT 
 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimustyöhön liittyvät käytännön selvitystyöt sekä 

tiedonkeruumenetelmät, jotka sijoittuvat työn menetelmäsuuntauksen, laadulli-

sen tutkimusmenetelmän asiayhteyteen. Laadulliselle eli kvalitatiiviselle tutki-

musmenetelmälle ominaista on sen kokemusperäinen lähestymistapa tutkitta-

vaan aiheeseen. Toisin sanoen laadullinen tutkimus pohjautuu usein tutkittavien 

omien kokemusten ja näkökulmien selvittämiseen. Aineistoperusteista teoriaa 

kerätään siihen asti, kunnes saavutetaan laadullinen saturaatio eli kyllääntymi-

nen. Tällöin tarvittavaa aineistoa on saatu tarpeeksi. Laadullisessa tutkimusme-

netelmässä esiintyvä aineiston keruu ei vaadi etukäteen suunniteltua strukturoin-

tia tai teoretisointia, joten eksakti kaava vaihtuu tiettyjen, tutkimukselle aiheellis-

ten teemojen parissa etenemiseen. (Tuomivaara 2005, 30.) Työssä käytetyt laa-

dulliset tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: kentällä tapah-

tuvaan osallistuvaan työmaahavainnointiin, YIT Suomi Oy:n sisäisten ja ulkoisten 

ympäristösuunnitelmien sekä -dokumenttien tutkimiseen ja teemahaastattelujen 

pitämiseen.  

 

4.1 Työmaahavainnointi 
 

Työssä käytetty osallistuva työmaahavainnointi, toimi tukena samalla ajanjak-

solla pidetyille teemahaastatteluille sekä yleisluontoiseen, kehityskohteiden kar-

toittamiseen. Havainnoinnin etuna voidaan pitää välittömän informaation saa-

mista tutkittavan kohteen toiminnasta ja käyttäytymisestä. Osallistuva eli struktu-

roitu havainnointityyli edellyttää havainnoitsijalta aktiivista roolia teeman mukai-

sessa toiminnassa. Toisin sanoen havainnoijalla on oltava olemassa jo aloitus-

hetkellä osittainen teoriapohja aiheeseen sekä tutkittavaan alueeseen kohdiste-

tut kysymykset selvillä, jotta havainnoinnin kulku olisi mahdollisimman selkeää. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Työn lopputuloksena tehdyn konk-

reettisen toimintamallin tarkoituksena oli tuoda esille keskeisiä, työmaaolosuh-

teissa esiintyviä ympäristövastuullisen toiminnan kehityskohtia. Tästä ja toimek-

siantajayksikön näkemyksistä johtuen havainnointi kohdistettiin Ranta-Tampel-

lan alueelle. Havainnointialueen rajaus ei kuitenkaan sido laadittua toimintamallia 
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käytettäväksi vain tietyllä YIT Suomi Oy:n työmaalla. Yleisluontoisen sävynsä 

vuoksi sen hyödyntäminen myös muissa yrityksen kohteissa on mahdollista.  

 

4.1.1 Ranta-Tampellan alue 
 

Ranta-Tampella on uusi, vuonna 2014 esirakentamistöillä aloitettu, Tampereen 

keskustan pohjoisreunalla sijaitseva ja Näsijärven rantaviivaan rakennettava alue 

(kuva 1). Arkkitehtonisia lähtökohtia tarkasteltaessa alueen perustana voidaan 

pitää rakennetun kaupunkiympäristön ja luonnon liittämistä sulavasti toisiinsa 

(Pontek Oy, Maanlumo Oy & Arcus Oy 2016, 2). Ranta-Tampellan on suunniteltu 

valmistuvan vuoteen 2030 mennessä, jolloin 16,5 hehtaarin alue tulee sisältä-

mään yli 2000 asuntoa asuttaen noin 3500–3600 tamperelaista. 40 rakennetta-

vasta uudisrakennuksesta YIT Suomi Oy rakentaa 18.  

 

 

KUVA 1. Ranta-Tampellan alue (Kuva: Juha Jaakola 2011) 

 

Ranta-Tampellan alue on ollut suunnittelupöydällä jo vuodesta 2007 lähtien, jol-

loin Rantaväylän tunneliratkaisu oli pohdinnan alla. Alueen vieressä kulkevan 

Valtatie 12 toteutus pitkällä tunnelilla mahdollisti ranta-alueen maankäytön asuin-

rakentamiselle. Lopullinen päätös Rantatunnelin rakentamisesta tehtiin syksyllä 

2013, jonka jälkeen Ranta-Tampellan rakentamistyöt voitiin aloittaa (Tampereen 

kaupunki 2019.) Ensimmäinen YIT Suomi Oy:n rakentama kohde Ranta-Tampel-

laan oli As Oy Tampereen Näsinkeula (rakennustyöt alkoivat 10/2016), joka on 

sijainniltaan aivan rantaviivan tuntumassa, Keulakorttelin eturivissä. 
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Ranta-Tampellan alue voidaan jakaa YIT Suomi Oy:n toiminnan osalta kahteen 

eri kortteliin alla olevan erittelyn ja kuvan mukaisesti (kuva 2): 

• Keulakortteli 

o 1. As Oy Tampereen Näsinkeula (valmistunut 3/2018) 

o 2. As Oy Tampereen Ykköspurje (valmistunut 1/2019) 

o 3. As Oy Tampereen Aallonharja (arvioitu valmistuminen 5/2019) 

o 4. As Oy Tampereen Rantakaari (tulossa) 

o 5. As Oy Tampereen Pohjoisviitta (tulossa) 

• Kanavakortteli 

o 6. As Oy Tampereen Kanavanvahti (valmistunut 9/2018) 

o 7. As Oy Tampereen Kanavamestari  

(arvioitu valmistuminen 5/2020) 

o 8. As Oy Tampereen Kanavansilta (tulossa) 

o 9. As Oy Tampereen Kananvankaiku (tulossa) 

o 10. As Oy Tampereen Kanavanlyhty (tulossa) 

 

 

KUVA 2. Keula- ja Kanavakortteli (Kuva: Juha Jaakola 2011, muokattu) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

Keulako
rtteli 

Kanava
kortteli 
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Ranta-Tampellan alueella luonto- ja virkistysarvot korostuvat suuresti paitsi suun-

nittelun kautta saavutetussa rakennuksien ja luonnon limittymisessä, myös asun-

tojen markkinoinnissa. YIT Suomi Oy:n asuntomyynnin sloganit (2019), kuten As-

kel rantaan – kaksi keskustaan, Tyylikkäästi rannan tuntumassa, Täällä arki 

huuhtoutuu pois ja mieli löytää tyvenen, Maisemakoteja vailla vertaa sekä Kau-

pungin keulapaikka, viestivät jo valmiiksi ympäristövastuullisesta toiminnasta, 

vahvistaen täten alueen vaikuttamisen keinona toimivaa ympäristömyötäistä 

brändiä. YIT Suomi Oy:n ollessa suurin rakentaja Ranta-Tampellassa on ympä-

ristövastuullisuus nostettava vahvaksi, erottelevaksi tekijäksi myös konkreettisen 

toiminnan suhteen. Tästä johtuen ympäristövastuun kehityskohtien havainnointi 

oli oleellista liittää Ranta-Tampellan alueen yhteyteen. 

 

4.1.2 Työmaahavainnoinnin toteutus 
 

Työmaahavainnointi toteutettiin Ranta-Tampellan alueella, pääosin As Oy Tam-

pereen Aallonharjan työmaalla, tammikuu 2019–helmikuu 2019 välisenä aikana. 

Havainnointiin käytettiin 14 työpäivää, joiden kesto oli 8 tuntia, joten kentällä ta-

pahtuvaa tarkkailua kertyi täten yhteensä 112 tuntia. Havaitut asiat kirjattiin ylös 

tutkimuksessa toteutettuja haastatteluja sekä myöhempää analysointivaihetta 

varten. Havainnoinnin tarkoituksena oli löytää paitsi uusia näkökulmia sekä mah-

dollisia ongelmia ympäristövastuun teemaan liittyen, myös toimia auttavana työ-

kaluna teemahaastatteluissa käytetyn haastattelurungon optimoimiseen.  

 

4.2 Konsernitason ympäristösuunnitelmat sekä -dokumentit 
 

Tutkimuksen aineistona käytettiin jo tehtyjen tutkimusten ja akateemisen kirjalli-

suuden lisäksi YIT Suomi Oy:n konsernitasolle laadittuja sisäisiä ja ulkoisia ym-

päristösuunnitelmia sekä -dokumentteja. Sisäisinä dokumenttiaineistoina toimi-

vat työmaalle laaditut ympäristö- ja jätehuolto-ohjeet, erilaiset ympäristödoku-

mentit, ympäristövastuun johtamisjärjestelmäaineisto ja sisäiset raportit. Ympä-

ristöluvat, julkaistut vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, yrityksen verkkosi-

vut sekä GRI-standardiohjeisto toimivat puolestaan tutkimuksessa käytettyinä ul-

koisina dokumentteina. Taulukossa 2 on esitetty edellä mainitut, tutkimuksessa 

hyödynnetyt dokumenttilähteet. 
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TAULUKKO 2. Tutkimuksen keskeisimmät dokumenttilähteet 

 

Sisäiset dokumentit Ulkoiset dokumentit 

•  Ympäristöohjeet 

•  Jätehuolto-ohjeet 

•  Ympäristödokumentit 

•  Ympäristövastuun  

 johtamisjärjestelmäaineisto 

•  Sisäiset raportit 

•  Ympäristöluvat 

•  Vuosikertomukset 

•  Osavuosikatsaukset 

•  Yrityksen verkkosivut 

•  GRI-standardiohjeisto 

 

4.3 Teemahaastattelut 
 

Tutkimuksen haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, jotta haastateltavien 

näkökulmat, kokemukset, ajatukset, uskomukset ja tunteet saataisiin tuotua pa-

remmin esille. Teemahaastattelun ydinideana on kulkea ennalta määriteltyjen 

teemojen virrassa, luoden näin keskustelusta vapaamuotoisemman, mikä mah-

dollistaa tutkittavan äänen kuulemisen. Teemahaastattelua voidaan pitää raken-

teensa puolesta puolistrukturoituna haastattelumenetelmänä. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että jokin haastattelun piirre, kuten esimerkiksi teema-alueet, ovat kaikille 

haastateltaville samat. Toisin kuin strukturoidussa lomakehaastattelussa, on tee-

mahaastattelun kysymysten asettelu ja muodostus vapaampaa. Vapausasteessa 

ei kuitenkaan edetä avoimen ja keskustelunomaisen syvähaastattelumetodin ta-

solle asti. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 48.) Tämän tutkimuksen haastatteluissa käy-

tettiin liitteen 3 haastattelurunkoa (liite 3).  

 

Teemahaastattelujen perimmäisenä tarkoituksena oli luoda tulkittavaa aineistoa 

tutkimusta varten. Haastatteluaineistoa kerättiin yksilökohtaisten haastattelujen 

avulla. Verratessa yksilöhaastattelua ryhmähaastatteluun, voidaan sen eduiksi 

katsoa muun muassa toteuttamisen helppous vähäisen osallistujamäärän vuoksi, 

haastatteluaineiston purkamisen ja analyysin tuottamisen vaatima pienempi työ-

määrä sekä mahdollisen dominoinnin poisjäänti haastattelutilanteessa (Hirsjärvi 

& Hurme 2004, 63). Tutkimuksen kaikki haastattelut sujuivat ongelmatilanteitta ja 

keskeisiin ympäristövastuun teemoihin saatiin kattavat vastaukset. 
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Haastatteluaineiston ja haastateltavien määrää ei rajattu etukäteen tietyn suurui-

seen lukuun, vaan se liitettiin kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle ominaiseen, 

saturaation määritelmään. Aineiston saturoitumisen eli kyllääntymisen mukaan 

tiedonkeruuta on jatkettava niin pitkään, kunnes olennaisesti uutta tietoa ei enää 

nouse esille (Hirsjärvi & Hurme 2004, 60). Toisin sanoen esille noussut tieto tai 

aineisto alkaa toistaa itseään (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tutki-

muksessa toteutetut haastattelut ja niihin kuulunut aineiston keruu lopetettiin, kun 

haastatteluaineistoa oli kertynyt tarpeeksi analysointivaihetta sekä merkittävien 

tulosten saavuttamista varten. Saturaatioajattelussa on kuitenkin ongelmansa: 

jokainen tapaus on omalta osaltaan ainutlaatuinen, jolloin kyllääntymisen tilan 

hahmottaminen on haasteellista, etenkin, jos kyseessä on vielä kokemuspolun 

alkutaipaleella oleva tutkija (Hirsjärvi & Hurme 2004, 60). Tehdyn tutkimuksen 

suhteen jokaisen yksittäistapauksen ja kaikkien eri näkökulmien selvittäminen 

annetussa aikataulussa ja saaduilla resursseilla olisi ollut mahdotonta toteuttaa. 

Tästä syystä saturoituneen tilan toteaminen tehtiin parhaan harkintakyvyn mu-

kaan, omaa kenttäkokemusta apuna käyttäen.  

 

4.3.1 Haastateltavat 
 

Haastateltavat valittiin kvalitatiivisen menetelmän mukaisesti harkinnanvaraisina 

näytteinä, jolloin tilastollisten yleistysten sijaan keskitytään ymmärtämään aihe-

piirin teemaa syvällisemmin, saaden tietoa sekä uusia näkökulmia tarkasteltaviin 

ilmiöihin ja tapahtumiin liittyen (Hirsjärvi & Hurme 2004, 59). Haastattelujen koh-

dehenkilöt valittiin YIT Suomi Oy:n eri sektoreilta, jotta varmistettaisiin monipuo-

lisen ja laajan kokonaiskuvan aikaansaaminen. Valitsemisprosessi perustui 

haastateltavan positioon tutkittavassa organisaatiossa ja valinnat tehtiin osin yh-

dessä opinnäytetyötä ohjaavien tahojen edustajien kanssa. Haastatteluja ja 

haastateltavia kertyi yhteensä kymmenen. Haastatelluista kaksi oli naista ja kah-

deksan miestä. Kaikki haastattelut tehtiin aikavälillä 11.1.2019–7.2.2019 ja niiden 

kesto vaihteli 35 minuutista 107 minuuttiin. Haastattelujen tallennusmetodeina 

käytettiin elektronista nauhuria sekä haastattelijaa kuvaavaa videokameraa, joka 

toimi varmistavana varotoimenpiteenä ääniraidan saamiseen. Haastattelujen jäl-

keen saadut aineistot litteroitiin propositiotasolla eli saatujen vastausten ydinsi-
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sältö kirjoitettiin ylös sanatarkan purkamisen sijaan. Kaikki tutkimukseen osallis-

tuneet haastateltavat tehtävänimikkeineen on esitetty alla olevassa taulukossa 

(taulukko 3). 

 

TAULUKKO 3. Haastateltavat 

 

Haastattelu Haastateltava Segmentti 

•  1.  

•  2. 

•  3. 

•  4. 

•  5. 

•  6. 

•  7. 

•  8. 

•  9. 

•  10. 

•  Vastaava mestari A  

•  Aluejohtaja 

•  Laatujohtaja 

•  Työpäällikkö 

•  Vastaava mestari B 

•  Työnjohtaja A 

•  Segmentin johtaja 

•  Työmaainsinööri 

•  Tuotantopäällikkö 

•  Työnjohtaja B 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE 

•  Asuminen Suomi ja CEE  

 

4.3.2 Haastattelurunko 
 

Teemahaastatteluissa käytetty haastattelurunko (liite 3) laadittiin yhdessä opin-

näytetyötä ohjaavien tahojen edustajien kanssa tarkastellen ajankohtaisimpia ky-

symyksiä ympäristövastuun aihepiiriin liittyen. Lopullinen runko muodostui seit-

semästä eri teemasta sekä tarkemmista, työnkuvakohtaisista kysymyksistä. 

Vaikka yleistason teemat ja niiden sisältämät kysymykset sekä osa työnkuvakoh-

taisista kysymyksistä olivat kaikille haastateltaville samat, säilyi keskusteluissa 

teemahaastatteluille ominainen, vapaan liikkuvuuden tunne.  

 

Yleistason kysymyksiä käsittelevien teemojen määrittely pohjautui työn tavoittei-

siin selvittää ympäristövastuun kokonaisvaltainen kuva YIT Suomi Oy:ssä. Pide-

tyistä haastatteluista ensimmäinen toimi niin sanotusti pilottihaastatteluna eli ka-

librointivälineenä tutkimusmenetelmälle, tässä tapauksessa haastattelurungolle. 

Pilottihaastattelun avulla laadittuja teemoja sekä kysymysten asettelua, järjes-

tystä ja muotoa voitiin optimoida. Haastattelurungosta tehtiin kaiken kaikkiaan 
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kuusi eri versiota, joista viimeisintä (versio 1.5) käytettiin tutkimuksen lopuissa, 

yhdeksässä haastattelussa. Lopullisessa haastattelurungossa esitetyt yleistason 

teemat voidaan havainnollistaa alapuolella olevan jaottelun avulla. 

1. Ympäristövaikutukset 

• Toimialakohtaiset ympäristövaikutukset ja niiden tunnistaminen 

2. Ympäristövastuun merkitys 

• Toteutumisen tärkeys yrityksen toiminnan eri osa-alueilla 

3. Ympäristövastuun nykytila 

• Tämänhetkinen tila ja sitä kehittävät sekä siihen vaikuttavat tekijät 

4. Ympäristövastuun yritysvaikutukset 

• Vaikutukset viestinnän, tavoitteiden ja toteutustason kenttiin 

5. Ympäristövastuun käytännön toteutus rakennustyömaalla 

• Aihepiirin huomiointi ja kehitys työmaaolosuhteissa 

6. Ympäristövastuu erottautumistekijänä 

• Erottautumistekijöiden kartoitus – missiona edelläkävijyys 

7. Tulevaisuuden näkymät ja kehitysprosessi ympäristövastuun saralla 

• Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä keskeisimmät haasteet 

 

Työnkuvakohtaiset kysymykset laadittiin edellä mainittujen teemojen avulla ja nii-

den päämääränä oli tuoda tarkennusta käsiteltävään aihepiiriin. Yrityksen eri hie-

rarkiaportailta poimittujen avainhenkilöiden kautta saatiin teemojen kehyksiin sy-

vällisempää tarkastelua sekä asiantuntijanäkemyksiä. Työnkuvakohtaiset kysy-

mykset tehtävänimikkein on eritelty alla olevassa luettelossa. 

1. Tuotantopäällikkö 

• Ympäristöystävällinen yritystoiminta taloudellisten hyötyjen luojana 

2. Laatujohtaja 

• Green Growth -kehitysohjelman tuomat vaikutukset 

3. Vastaavat mestarit, työnjohtajat, työmaainsinööri ja työpäällikkö 

• Työmailla esiintyvä tuntemus konsernitason ympäristödokument-

teihin 

4. Aluejohto 

• Aluekohtaiset piirteet ja imagotekijät ympäristövastuullisuudessa 

5. Ylin johto 

• Yrityksen odotukset ja nykyiset vastuut ympäristöasioiden suhteen 
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5 TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ympäristövastuun merkitys YIT 

Suomi Oy:ssä, sen sisältämät haasteet ja ongelmat sekä edelläkävijänä toimimi-

sen edellytykset. Täten ympäristövastuu saataisiin vahvemmaksi osaksi yrityk-

sen strategiaa mahdollistaen näin kilpailuedun saavuttamisen toimialakohtaisilla 

markkinoilla. Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa kerätty aineisto, joka poh-

jautuu luvun neljä sisältämiin tutkimusmenetelmiin. 

 

Tämä luku koostuu saadun haastatteluaineiston kattavasta läpikäynnistä, joka 

sisältää haastateltavien moniulotteisten näkökulmien analysoinnin sekä omien 

kenttähavaintojen ja tarkasteltujen dokumenttien yhdistämisen määriteltyihin tee-

moihin. Luvun alussa käydään läpi analysoinnin teoreettista pohjaa, jonka jälkeen 

siirrytään haastattelurungon sisältämiin seitsemään pääteemaan.  

 

5.1 Analysoinnin piirteet 
 

Kvalitatiivisen aineiston analysointiin on olemassa monta eri tapaa. Yksi, usein 

käytetty menettelytapa on analysoida aineistoa samanaikaisesti sen keruun, tul-

kinnan ja narratiivisen raportoinnin kanssa. Näiden vaiheiden liittymäpinnat ja 

luokittelut ovat kuitenkin tutkijasta riippuvaisia, jonka takia yhtä ja oikeaa analy-

sointitapaa tai -kaavaa ei ole olemassa. Tässä tutkimuksessa haastatteluaineis-

ton analysointi toteutettiin seuraavalla tavalla: aineiston purkamis- ja koodaamis-

vaiheet yhdistettiin, jonka jälkeen siirryttiin itse analysointivaiheeseen. (Hirsjärvi 

& Hurme 2004, 25, 136.) 

 

Laadullisen tutkimuksen analysointivaiheessa teoriaa voidaan hyödyntää eri me-

netelmin. Teorian käyttö mahdollistaa kattavamman tulkinnan kerätystä tutkimus-

aineistosta, sillä uudet havainnot ja löydökset pystytään perustamaan jo ole-

massa olevaan johtoajatukseen. Tutkijan perusteellinen perehtyminen tutkimus-

aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen toimiikin usein ohjaavana tekijänä aineiston 

analysoinnissa ja johtoajatuksen muodostamisessa. Tämä tutkimus toteutettiin 

teoriasidonnaisena tutkimuksena, joka sijoittuu teoria- ja aineistolähtöisen tutki-
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mustavan välimaastoon. Teoriasidonnaisessa tutkimustavassa aineiston analy-

soinnilla voidaan nähdä olevan kytkökset aihepiirin teoriaan, mutta se ei teo-

rialähtöisen tutkimuksen tavoin perustu siihen. Teoriapohja pyritään asettamaan 

vahvistavaan ja selityksiä antavaan rooliin analysointivaiheessa esille tulleille ha-

vainnoille, löydöksille ja tulkinnoille. Tätä kautta saavutetaan uusien ajatuksien 

kohdistus tärkeiksi oletettuihin asianhaaroihin. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) 

 

Teoriasidonnainen tutkimustapa sisältää välimaastoasettelunsa vuoksi myös ai-

neistolähtöisyyden. Tätä suuntausta voidaan kutsua induktiiviseksi eli aineisto-

lähtöiseksi päättelyksi, jolle ominaista on sen pyrkimys muodostaa yksittäisestä 

havaintojoukosta yleistys tai teoriakehys (Hirsjärvi & Hurme 2004, 136). Tämän 

tutkimuksen haastatteluaineistoja tulkittiin aineistolähtöisellä tavalla, jotta tulkinta 

olisi mahdollisimman perusteellista ja aineistosta saataisiin täten kaikki irti. Abso-

luuttisesti aineistolähtöistä tutkimusta pidetään kuitenkin vaikeasti toteutettavana 

sen yksipuolisen, havaintoperusteisen pohjansa takia – uuden teorian synnyttä-

minen pelkistä havainnoista on mahdotonta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Tästä syystä tutkimuksessa tehdyillä haastatteluaineistojen tulkinnoilla oli 

nähtävissä yhteydet aihepiirin teoriaan. 

 

Aineiston analysoinnin ensiaskeleet otetaan usein jo itse haastattelutilanteessa. 

Kun tutkija itse laatii haastattelurungot ja pitää haastattelut, mahdollistaa se ha-

vaintojen tekemisen jo haastattelujen aikana. Havaittuja asioita voivat olla esi-

merkiksi esille nousseet näkökulmat, niiden erityispiirteet, ilmiöiden väliset sa-

mankaltaisuudet sekä teema-alueiden sisältöjen toistuvuudet. Näiden havainto-

jen kautta tutkija pystyy jo ennen varsinaista analysointiosuutta tekemään suun-

taa antavia malleja sekä alustavia johtopäätöksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 136.) 

 

Haastatteluaineiston purkaminen toteutettiin tässä tutkimuksessa propositiota-

son litteroinnilla eli esille nousseiden näkökulmien ydinsisältöjen kirjaamisella. 

Litterointi tehtiin yhteiseen koontitiedostoon jaotellen haastateltavien ajatukset 

teema-alueittain esitetyn haastattelurungon mukaisesti. Koodaamisvaihe suori-

tettiin litteroinnin yhteydessä luomalla kaikille haastateltaville henkilökohtainen 

värikoodi, jonka avulla kirjattujen näkökulmien yksilöiminen ja kohdistaminen tiet-
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tyyn henkilöön olisi vielä analysointivaiheessa sekä lopun raportoinnissa mahdol-

lista. Haastatteluaineiston analyysin vaiheet voidaan esittää alla olevan kuvion 

mukaisesti (kuvio 6).  

 
 

 

KUVIO 6. Haastatteluaineiston analyysin vaiheet (Hirsjärvi & Hurme 2004, 144, 

muokattu) 

Aineisto

Luenta

Luokittelu

Yhteyksien 
löytäminen

Raportointi
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5.2 Ympäristövaikutukset 
 

Ensimmäisessä tarkasteltavassa teemassa käsiteltiin toimialakohtaisia sekä 

oman yritystoiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ympäristövastuun 

teema miellettiin kokonaisuutena erittäin ajankohtaiseksi aiheeksi, jonka saralla 

riittää kehitettävää. Tampereen aluejohtajan mukaan yhteiskunnan nostattama 

ulkopuolinen paineistus asettaa yrityksen toiminnalle tiettyjä vaatimuksia. Mitta-

vana rakennusalan toimijana näihin, eteen tuotuihin ympäristökysymyksiin on 

osattava vastata. Erityisesti median ja tiedotusvälineiden rooli korostui haastatte-

luissa suureksi tekijäksi rakennusalalta nousevien ympäristövaikutusten tiedos-

tamiseen yhteiskunnan eri sektoreilla. Keskeisimmät ympäristövaikutukset, niin 

toimialakohtaiset kuin oman toiminnan kautta syntyvät, tunnistettiin YIT Suomi 

Oy:n eri hierarkiaportailla kattavasti. Fuusioitumisen vuoksi konsernin ympäristö-

vaikutukset nähtiin kasvaneen aiempaa mittavampaan kokoluokkaan. Yritystoi-

minnan edetessä yksittäisten pistetalojen rakentamisesta kohti laajempaa alue- 

ja kaupunkirakentamista, on ympäristövastuullinen ajattelutapa ja eri vaikutusten 

huomioiminen liitettävä jo hankekehityksen piiriin. Näin mahdollistetaan rakenne-

tun alueen energiatehokkuus sekä vähäiset kuormitukset ilmastoa ja luontoa koh-

taan.  

 

5.2.1 Rakennusalan toimijan viitekehys 
 

Keskeisten ympäristövaikutusten tiedostamisen taso rakennusalan yrityksen 

kontekstissa oli haastateltavien keskuudessa hyvä. Segmentin johtajan haastat-

telun perusteella voidaan YIT Suomi Oy:n toiminnan jaottelu ympäristövaikutus-

ten suhteen eritellä kahteen eri kategoriaan: suunnittelu- ja rakentamisvaihee-

seen sekä asumisen aikaiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä kategoriassa suu-

rimmiksi ympäristövaikuttajiksi haastateltavien keskuudessa nostettiin työmaiden 

energiankulutus, jätteiden tuotto ja vastaisuudessa sen kierrätys, materiaalin käy-

tön optimointi sekä erilaiset riskitekijät ja logistiset toimet yritystoiminnan suhteen. 

Asumisen aikaisessa vaiheessa huomiota saivat käytönaikainen energiatalous, 

rakentamisen toimien ulkoiset vaikutukset (melu-, tärinä-, pöly- ja näköhaitat) 

sekä laaja-alaiset, ihmisten lähiympäristöön ja sen viihtyisyyteen vaikuttavat te-

kijät. Tehtyjen tuotteiden on oltava tasoltaan myös laadukkaita, jotta loppukäyttä-

jän on niitä turvallista ja terveellistä käyttää.  
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Sekä työmaa- että ylempi toimihenkilötaso mielsivät suurimmiksi ympäristöteki-

jöiksi työmailta syntyvän jätteen, siihen liitettävän materiaalitehokkuuden ja ylei-

sen energiankäytön. Yhtenä syynä jätehuollon ja hukan minimoinnin korostami-

seen voidaan pitää kiristyvää jätelainsäädäntöä, joka tekee tarkastellusta osa-

alueesta ajankohtaisen. Työnjohdon mukaan oikeaoppinen lajittelu on avaintekijä 

ympäristövaikutusten vähentämiseen. Se nähtiin konkreettisena vaikutusten luo-

jana omassa, henkilökohtaisessa toiminnassa. Asianmukaisella lajittelulla ja jät-

teiden käsittelyllä varmistetaan, että jäte viedään oikeaan paikkaan turvallisella 

tavalla, joko mahdollista uusiokäyttöä tai lopullista hävitystä varten.  

 

Tehokas materiaalien käyttö ja ekologisemmat raaka-ainevalinnat nähtiin jäte-

huollon ohella mahdollisuutena vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristökuor-

mituksia. Uusiutuvien ja pitkäikäisten materiaalien hyödyntäminen rakentamisen 

kohteissa miellettiin tulevaisuuden suunnaksi, jota kohti ensiaskeleet on jo otettu. 

Eri materiaalien valmistusprosessien optimointi sekä niissä käytettävät valmis-

tusaineet, kuten esimerkiksi betoni, puu, metalli, teräs, muovit ja maalit, mahdol-

listavat paitsi uusien ja innovatiivisten tuotteiden kehittämisen, myös ympäristö-

kuormitusten vähentämisen. Puurakentamisen edut normaaliin betonirakentami-

seen verrattuna tulivat myös haastateltavien keskuudessa esille, mutta kyseinen 

asia luokiteltiin vielä toiminnan kannalta kaukaisemmassa hetkessä sijaitsevaan 

osastoon. 

 

 Energiankulutus ja -käyttö todettiin olevan tarkastellun Asuminen Suomi ja CEE 

-segmentin tasolla mittavassa roolissa ympäristövaikutuksia kartoittaessa, sillä 

rakennettavan kohteen teon ja ylläpidon vaatimat määrät energiavaroista ovat 

huomattavia. Vastaavan mestarin (B) mukaan energiatehokkuuden huomioimi-

nen erityisesti paikallavaluholvien lämmityksen ja kuivatuksen yhteydessä on en-

sisijaisen tärkeää. Kuten muissakin teemoissa, on energiatehokkuutta ajateltava 

kokonaiskuvan kautta. Ekologisempia ratkaisuja energiankäytön suhteen on ole-

massa – näkökenttää tarvitsee vain avartaa vanhoja, totuttuja toimintatapoja pi-

demmälle. Kehittävä ymmärrys on syytä perustaa kapeakatseisen ajatuksen si-

jaan olosuhdehallinnan kontekstiin: ”Kun hallitaan olosuhteet ja tehdään työ 

suunnitellusti, saadaan energiankäyttökin optimoitua” (Laatujohtaja, YIT Suomi 

Oy 2019). 
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5.2.2 Ympäristövaikutusten kokonaiskuvan hahmottaminen 
 

Ympäristövaikutukset liitetään usein helposti vain rakentamisvaiheen yhteyteen, 

mutta tosiasiassa juuret ulottuvat tuotantoprosessia syvemmälle. Tuotantopäälli-

kön haastattelun perusteella voidaan todeta, että rakennettavan kohteen suun-

nitteluvaihe on aikaansaava tekijä tuotantovaiheen ja sen jälkeisten elinkaarivai-

heiden ympäristöystävällisyyden tasoon. Tavoitellun ympäristötilan saavutta-

miseksi on suunnittelun kuitenkin huomioitava laaja-alaisesti jokainen osa-alue 

kohteen elinkaaresta, elinkaariajattelun toimintamallin mukaisesti. Rakentamisen 

aikaisia vaikutuksia ei mielletä vähäisiksi tai vähemmän huomiota saaviksi, mutta 

asumisen ja käytönaikaista ikkunaa korostettiin. On hyvä pitää mielessä, että ra-

kentamisen aikainen vaihe on vain murto-osa laajasta kokonaiskuvasta sekä sen 

sisältämistä ympäristövaikutuksista. Tuotantopäällikön mukaan rakentamisen jäl-

keinen aikaikkuna eli käytönaikaisuus on tekijä, johon YIT Suomi Oy:n olisi mit-

tavana toimijana hyvä päästä vaikuttamaan nykyistä enemmän. Kyseiset toimet 

vaativat kuitenkin yhteistyötä ja kumppanuutta kaupungin, kaavoittajan sekä mui-

den suurten tahojen kanssa. Järkevä maankäyttösuunnittelu ja kestävien kau-

punkien rakentaminen ovat oikeita askeleita kohti ympäristövaikutusten vähentä-

mistä.  

 

Toimintaprosessien ohella henkilöstön valveutuminen aihepiirin suhteen nähtiin 

korreloivan suoraan ympäristövaikutusten määrään. Valveutunut henkilöstö tie-

dostaa tilanteen, on toimintavalmis ja työtavoiltaan tehokas, jolloin ympäristövai-

kutusten hallinta, yrityksen kokonaiskuvan hahmottaminen sekä toiminnan oh-

jaus pysyvät kyvykkäällä tasolla.  

 

5.3 Ympäristövastuun merkitys 
 

Toisessa teemassa käsiteltiin ympäristövastuun tärkeyttä yrityksen toiminnan eri 

osa-alueilla. Haastatteluissa nousi esille aihepiirin ajankohtaisuus tulevien suku-

polvien elinmahdollisuuksiin liittyen sekä ympäristöasioiden toteutumisen välttä-

mättömyys jo pelkästään yrityksen koon ja sitä kautta tulevien vastuiden osalta. 

YIT Suomi Oy:n toiminnalla voidaankin katsoa olevan väkisin mittava vaikutus 

ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin vastuulliset käytännöt ovat jotain, mitä yrityk-

seltä edellytetään. Suunnannäyttäjänä toimiminen vaatii laaja-alaista ennakointia 
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myös nousevien ympäristökysymysten osalta. Järkeilty ja suunniteltu toiminta-

tapa mahdollistaa menestyksen.  

 

Ympäristövastuun kiristyvät vaatimukset tiedostettiin haastateltavien keskuu-

dessa ja aihepiirin merkitystä korostettiin etenkin tulevaisuuden aikajännettä tar-

kasteltaessa. Ympäristövastuun toteutumisen hyödyiksi miellettiin paitsi asetet-

tujen vaatimusten mukaisesti toimiminen myös positiivinen yritysimago, brändi, 

mahdollisuus edelläkävijän rooliin sekä toimialakohtainen kilpailuetu. Segmentin 

johtajan haastattelun perusteella voidaan todeta, että ensisijaisena asiana miel-

letään Code of Conduct -puolen hallussa pitäminen, jolloin yrityksen toiminta on 

kaikkien asetusten ja määräysten mukaista. Toisin sanoen, yrityksen toimesta ei 

tällöin synny yhtään ympäristöä vahingoittavaa ympäristökatastrofia tai -äärita-

pausta. Kun lainsäädännön asettamat kohdat on varmistettu, voidaan keskittymi-

nen suunnata siihen, miten asiakkaiden silmissä yritys pystyy näkymään vastuul-

lisena toimijana ympäristön suhteen. Asiakastyytyväisyyden ja ympäristövastuul-

listen tekojen kautta myös yrityskuva kohenee, joka puolestaan luo mahdollisuu-

den taloudellisiin hyötyihin.  

 

Ympäristövastuun toteutumisen kannalta myös yksilötason merkitystä pidettiin 

suurena. Jokainen pystyy enemmässä tai vähemmässä määrin vaikuttamaan 

omalla toiminnallaan yrityksen ympäristöasioihin. Aluejohtajan näkemyksen mu-

kaan ympäristömyötäinen toiminta ei kuitenkaan toteudu itsestään, vaan mää-

räävänä tekijänä on toiminnan mahdollistaminen. Liikkeellelähtö on aloitettava 

konsernin johtoportaasta varmistaen, että asia päätyy työmaatasolle asti. Työn-

johdon näkemys aiheesta on se, että ympäristövastuun teemaa olisi syytä tuoda 

toimintaan nykytasoa enemmän. Verratessa ympäristöpuolta työturvallisuuden ja 

laatukulttuurin osa-alueisiin, huomataan ympäristövastuun esilletuonnin olevan 

selvästi muita alueita vähäisempää. Ympäristövastuun ottaessa suuntaa uu-

deksi, nykypäivän ”trendiksi”, olisi näitä osa-alueiden välisiä tasoeroja syytä ta-

sapainottaa. Haasteiksi nousevat kuitenkin aiheen sisäistäminen sekä integrointi 

käytännön toimiin, mikä käy ilmi työmaatason henkilöiden haastatteluista. Toteu-

tuksessa vastaantulevia ylämäkiä ovat niin aikatauluhaasteet, työn suunnittelu, 

aluekohtaiset tilat kuin henkilöiden motivointi. Toimintatapojen muutos ympäris-

tömyötäisempään suuntaan on mahdollista hyvän ennakkosuunnittelun, pätevän 

henkilöstön, selvän ohjeistuksen ja yhteistyön avulla. Oli kyseessä mikä muutos 
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tahansa, luo se kuitenkin aina vastarintaa yksilöiden keskuudessa. ”Iso laiva 

kääntyy hitaasti” (Vastaava mestari A, YIT Suomi Oy 2019). Ympäristövastuun 

toteutuminen vaatii siis ajallisen panostuksen ja toimintakäytännöt mahdollista-

van tasokkaan resursoinnin lisäksi yksilötason kärsivällisyyttä.  

 

5.3.1 Oman työpanoksen suhde kokonaiskuvaan 
 

Haastateltavat tunnistivat oman työpanoksen olevan suuressa roolissa ympäris-

tövastuun toteutumisen ja yrityksen ympäristötoiminnan suhteen. Oman toimin-

nan peruspilareina pidettiin asenteiden luomista, esimerkkinä toimimista sekä tie-

don ja ohjeistuksen välittämistä käytännön tasolle asti. Omalla työpanoksella on 

suora vaikutus yrityksen ulosantiin – mitä YIT Suomi Oy:ltä odotetaan rakennus-

alan toimijana? Ympäristövastuun tulee näkyä yrityksen toiminnassa, mikä vaatii 

muutoksiin sopeutumista, yhteiskunnan hetkessä elämistä ja edelläkävijän rooliin 

asennoitumista. Asenteiden luominen ja asennetapakasvatus ovat liitettävissä lu-

vun 5.2.2 lopussa esille tuotuun valveutuneen henkilöstön merkitykseen. Mielipi-

devaikuttamista ja yleisen ymmärryksen kasvatusta tieto- ja taitotasojen osas-

toilla pidettiin erityisesti työnjohdon kohdalla suuressa roolissa. Työntekijä tekee 

työtään ohjeistuksen pohjalta, jolloin työnjohdon asennoituminen ympäristövas-

tuun osa-alueella korostuu suunnattomasti.  

 

Työnjohtajan rooliin voidaan katsoa kuuluvan myös se, että työmaalla on edelly-

tykset ja mahdollisuudet toteuttaa ympäristövastuullista toimintaa. Näihin lukeu-

tuvat esimerkiksi materiaalien säilöminen, logistinen toimivuus, materiaalihukkien 

minimointi, jätteiden oikeaoppisen lajittelun mahdollistaminen sekä yleinen työn 

suunnittelu. Ympäristövastuulliset toimintatavat tarvitsevat kuitenkin taakseen 

vahvaa tiedottamista sekä opastusta. Konkreettiset ohjeistukset toimintatapojen 

eri osa-alueilla varmistavat, että yhteinen linja säilyy eikä epäselvyyksiä pääse 

esiintymään. Ympäristöasioista puhuminen ja yleinen tiedotus on työnjohdon nä-

kemyksen mukaan syytä kiinnittää esimerkiksi omaksi konseptikseen jo rutii-

neiksi muodostuneiden turvavarttien yhteyteen. Näin henkilöstö on asian suhteen 

paitsi ajan tasalla myös tietoinen aihepiirin asemasta ja arvosta yrityksen sisällä. 
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5.3.2 Ympäristövastuu ja yrityksen taloudellinen kehitys 
 

Tarkasteltaessa ympäristövastuun suhdetta yrityksen taloudellisen kehitykseen 

tunnistettiin teeman merkitys oleelliseksi etenkin nykypäivän yhteiskunnan aset-

tamien odotusten ja vaatimusten vuoksi. Sidosryhmien keskuudessa vallitseva 

tietoisuuden kasvu nähtiin vaikuttavana tekijänä liiketoimintakumppanin valin-

taan. Arvostuksen tasoa pidettiin suurempana ympäristövastuullisesti sekä laa-

jemmalta näkökannalta vastuullisesti toimivia kumppaneita kohtaan. Yrityksen 

ympäristöarvot todettiin haastateltavien keskuudessa työtä vaativiksi, mutta vält-

tämättömiksi myyntivalteiksi, jos tavoitteena on kilpailun kärkipaikalla pysyminen. 

Hyvä ympäristöimagon taso toimii mahdollisuutena tietyn tyyppisen, ympäristö-

myötäistä tuotetta ymmärtävän asiakaskunnan herättelemiseen. Tuote, joka on 

ekologinen sekä pienillä päästöillä tehty uskottiin toimivan tulevaisuuden markki-

noilla asiakaskunnan kiinnostuksen nostattajana. Segmentin johtajan haastatte-

lun pohjalta on kuitenkin havaittavissa, että tämänhetkisen tilanteen mukaan ku-

kaan (asiakas) ei ole vielä valmis maksamaan laaja-alaisesti ympäristövastuulli-

sesta ja luonnonvaroja säästävästä tuotteesta. Aihepiirin yleisen kiinnostuksen 

kasvun tavoin myös asiakaskunnan kysyntä tämän tyyppistä tuotetta kohtaan on 

vielä nousuvaiheen alkutaipaleilla. Täysi intressi asiakaskunnan keskuudessa 

saavutetaan vasta ihmisen perustarpeiden tyydytyksen jälkeen, jolloin ympäris-

töasioiden priorisoinnin määrä kasvaa yksilön henkilökohtaisessa ajatusmaail-

massa.  

 

Työmaatason suhteen isoimmaksi tekijäksi taloudellisen kehityksen kannalta 

nähtiin jätteiden lajittelu. Rakennusjätteen nousevien kustannusten vuoksi laji-

teltu jäte tulee pitkässä juoksussa lajittelematonta jätettä halvemmaksi. Mitä vä-

hemmän kalliisti käsiteltävää jätettä työmaa onnistuu tuottamaan, sitä enemmän 

myös rahaa säästyy. Kaikki haastateltavat totesivat merkittäväksi tekijäksi sen, 

että jätehuolto nähdään yksittäisten kustannuserien sijaan ympäristöä ja toimin-

taa hyödyttävänä kokonaiskuvana. Alun resurssipanostus mahdollistaa pitkällä 

aikajänteellä kustannussäästöt, jotka lisääntyvät entisestään ympäristökäyttäyty-

mistä optimoimalla. Ympäristövastuun teema miellettiin haastateltavien keskuu-

dessa pitkän aikavälin sijoitukseksi, jonka toteutuminen riippuu osa-alueen integ-

roinnin onnistumisesta osaksi työmaiden jokapäiväistä toimintaa. Vaikka talou-

dellinen hyöty ympäristövastuun saralla on olemassa, korostettiin ajankohtaisia 
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ympäristökysymyksiä velvollisuuksina, joissa oman yrityksen näkökulmaa ei saisi 

viedä etusijalle. Vastuualueiden kanssa on pyrittävä tasapainoilemaan parhaan 

kyvyn mukaan, jotta kokonaisuus pysyy hallussa.  

 

Johdon näkemystä ympäristöasioiden suhteen voidaan pitää Porterin win-win -

hypoteesin kaltaisena (vrt. luku 2.3). Toisin sanoen ympäristöasioiden hyvää ja 

vastuullista hoitoa ei ole syytä mieltää vain ja ainoastaan yrityksen kustannus-

eränä. Panostukseen käytetyt resurssit on kuitenkin saatava myös takaisin, tuot-

tavuuden kannalta mieluiten kasvaneessa määrin, jolloin herää kysymys toteu-

tukseen liittyen – miten? Päätekijöiksi todettiin tuotteiden myynti täydellä hinnalla 

ja toiminnasta aiheutuvien kulujen minimointi. Vahvemman yritysimagon kautta 

asunnoista olisi mahdollista pyytää korkeampaa hintaa, jolloin odotettu tuotto 

kasvaa. Yritystoiminnan kehitys ympäristönäkökulmasta paremmaksi voisi myös 

toimia erilaisten sanktioiden, kierrätysmaksujen sekä yleisten kulujen optimoi-

jana, mikä saattaisi johtaa markkinavahvuuden voimistumiseen ja toimialan kär-

kipäässä pysymiseen. Win-win -hypoteesin mukainen ajatusmalli asetettiin kui-

tenkin yritystä ja ympäristön hyötysuhdetta laajempaan merkitykseen. Yhteiskun-

nan sektoriin sisältyy lukuisia tahoja, monta eri voittajaa, jolloin pelkkä oman edun 

ajaminen ei ole enää vastuullista ja esimerkillistä yritystoimintaa.  

 

5.4 Ympäristövastuun nykytila 
 

Kolmas teema käsitteli ympäristövastuun nykytilaa yrityksessä sekä siihen vai-

kuttavia tekijöitä. Kaikki haastateltavat mielsivät ympäristön huomioinnin lisään-

tyneen kuluneiden vuosien aikana. Ympäristömyötäisyys luokiteltiin kuitenkin 

osittain yhä kadoksissa olevaksi ajattelutavaksi rakentamisen sektorilla. Tähän 

yhtenä syynä voidaan pitää viime aikoina käynnissä ollutta voimakasta rakenta-

mista, joka heikensi ympäristövaikutuksiin suhtautumista. Haastatteluissa kävi 

ilmi, että rakentamisen noususuhdanteen vuoksi ympäristön huomiointiin liitty-

neet uudet toimintatavat jäivät taka-alalle vanhan mallin jatkaessa kulkuaan. Tä-

mänhetkinen asuntotuotannon hiljentyminen nähtiin kuitenkin mahdollisuutena 

koota ajatukset yhteen ja miettiä tulevaisuuden strategiaa, jolla yritys voisi lähteä 

erottautumaan kilpailijoista ympäristövastuullisen toiminnan merkeissä. 
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YIT Suomi Oy:n suuren koon vuoksi myös ympäristövastuullisuudessa on huo-

mattavissa aluekohtaisia piirteitä. Kuluttajien ympäristötietoisuudessa nähtiin 

vaihteluja paikkakunnan koon mukaan, jolloin yrityksen toimintaa kohtaan tule-

vissa odotuksissa ja toiveissa on eroavaisuuksia. Aluejohtajan haastattelussa 

esille tullut näkökulma kosketti eri yksiköiden välisiä resursseja, jotka nähtiin suo-

rassa yhteydessä ympäristövastuun tasoon. Mitä enemmän yksiköllä on resurs-

seja käytettävissä, sitä paremmin voidaan ympäristövastuuta kehittää. Osaava 

henkilöstö, tarvittavat kalustot, toiminnan mahdollistaminen sekä kohteen talou-

dellinen huomiointi jo laskentavaiheessa ovat kaikki ympäristövastuun toteutumi-

sen kannalta tärkeitä tekijöitä. Käytännön ratkaisun mallit voivat aluekohtaisista 

syistä erota toisistaan, mutta yhteinen, ympäristövastuullisempaan toimintaan 

pyrkivä linjaus on jokaisen yksikön hyvä sisäistää.  

 

Ympäristön huomiointi luokiteltiin kasvavaksi teemaksi. Konkreettisin, tällä het-

kellä näkyvä vaikutus todettiin koskevan sopimustasoa. Sopimuksissa esille tuo-

tavat asiat ovat kuitenkin olleet painoarvoltaan välttämättömiä ja akuutteja toi-

menpiteitä, kuten esimerkiksi ohjeistusta työmaiden jätteiden kierrätykseen tai 

materiaalien käyttöön. Ympäristönäkökulmien syvällisempi tuonti sopimustason 

kontekstiin katsottiin tarpeelliseksi, sillä nykyinen painotus suuntautuu pääosin 

työsuorituksiin liittyviin aikataulullisiin, taloudellisiin, laadullisiin ja työturvallisuu-

den tekijöihin. Perusteellisemmilla sopimuskohdilla yhteistyökumppaneilta voi-

daan velvoittaa ympäristömyötäisempää toimintaa. Lisäksi esimerkiksi aliurakoit-

sijoiden valinta olisi perusteellista sijoittaa halutun toimintamallin ja työn konteks-

tiin. Työnjohto näki sopimustason lisäksi hankkeen suunnitelmat tärkeässä roo-

lissa teeman kannalta. Suunnitelmat luovat lähtökohdan toteutettavalle hank-

keelle, joten ympäristövastuu ja -ystävällisyys olisi tuotava sieltä asti esille.  

 

5.4.1 Sidosryhmien vaikutukset 
 

Kaikki haastateltavat tunnistivat eri sidosryhmien roolit merkittäviksi yrityksen toi-

minnan kannalta. Lainsäädäntö nähtiin toimivan ohjaavana tekijänä sen suhteen, 

kuinka ympäristöasioita tulisi rakentamisen prosesseissa huomioida. Yrityksen 

on yksiselitteisesti noudatettava annettuja määräyksiä ja asetuksia ollakseen toi-

mintakuntoinen ja vastuullinen. Lakimääräykset, kuten esimerkiksi jätedirektiivit 

ja sanktiot, varmistavat, että ympäristövastuun aihe liikkuu eteenpäin ja jokainen 
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toimija on samalla lähtöviivalla. Yritystoiminnan vieminen lain määräämiä asetuk-

sia pidemmälle nähtiin haastateltavien keskuudessa mahdollisuutena ja ajatuk-

sena, jota olisi syytä toteuttaa tulevaisuudessa. YIT Suomi Oy:n viime aikoina 

tehdyssä sidosryhmäanalyysissä tutkittiin, olisiko rakentaminen yli lainsäädän-

nön määräämien ympäristöasetusten kannattavaa. Silloisista tuloksista selvisi, 

että tämänhetkinen, säädöstenmukainen rakentaminen, oli tasoltaan riittävää – 

suurta markkinarakoa ja ostajakuntaa ei ympäristöystävällisemmälle rakentami-

selle esiintynyt. Yleinen kiinnostus teemaa kohtaan oli kuitenkin havaittavissa si-

dosryhmien keskuudessa. Tästä syystä ennakoiva toiminta ympäristöasioiden 

kehittämisen suhteen saattaisi poikia hyötyjä pitkässä juoksussa. Lain velvoitta-

mat kohdat ympäristömääräyksien saralla toimivat nimittäin vain minimivaatimuk-

sina, joten joukosta erottautuminen tulee vaatimaan kokonaisvaltaisempaa pa-

neutumista ympäristöasioihin.  

 

Työntekijät todettiin elintärkeäksi sidosryhmäksi ympäristövastuun toteutumisen 

suhteen – yritystä voidaan pitää yhtä vahvana kuin sen heikointa lenkkiä. Jokai-

nen työntekijä pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan yrityksen ympäristökäyttäy-

tymiseen. Yksilön sitoutuminen aihepiiriin ja yhteisen asian puolesta toimimiseen 

katsottiin olevan ympäristövastuullisen toiminnan edellytys. Kaikille osapuolille on 

siis selvennettävä, mitkä ovat ympäristövastuullisen toiminnan strategiset tavoit-

teet ja miten toimintaa mitataan. Työntekijöiden tehostettu motivointi aihepiirin 

työtehtäviin varmistaa sitoutumisen ympäristötyöhön, jolloin tavoiteltu kokonais-

kuva pysyy ehjänä. Henkilöstön asennoitumista ja ympäristövastuun vakavuutta 

käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 

Asiakkaat ja sijoittajat miellettiin ajureiksi siihen, miksi yrityksen tulisi toimia ym-

päristövastuullisesti ja kehittää omaa ympäristötoimintaansa. Kuten minkä ta-

hansa organisaation kohdalla, ei kannattavuus synny ilman tyytyväistä asiakas-

kuntaa. Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioissa todettiin kasvavaksi teemaksi. 

Kysymykset koskien tuotteen valmistusprosessia, käytettyjen materiaalien ympä-

ristöystävällisyyttä sekä kokonaisuuden aiheuttamaa ympäristökuormitusta hivut-

tautuvat vähitellen asiakaskunnan kysymyslistan kärkeen. Sijoittajat luokiteltiin 

puolestaan vastuullista ympäristötoimintaa vaativaksi tahoksi. Jo hankkeen alku-

vaiheella saattaa kiinnostus erilaisiin ympäristösertifikaatteihin tulla tilaajan puo-

lelta esille, mikä viestii halukkuutta ympäristöasioiden hyvään toteutumiseen. 
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Kilpailijat nähtiin toimintaodotusten ja vähimmäisvaatimusten asettajina. Kum-

puava paineistus ympäristö- ja vastuullisuusasioiden hoitoa kohtaan todettiin 

edesauttavan oman toiminnan tason ylläpitoa ja kehittämistä. Ympäristöjärjestö-

jen rooli YIT Suomi Oy:n toimintaa kohtaan voidaan puolestaan luokitella aihepii-

rin taka-alalla toimivaksi, ison kuvan valvojaksi, tukijaksi ja paineen luojaksi. Seg-

mentin johtajan haastattelun perusteella voidaan todeta, että mahdollisuus yh-

teistyöhön on kuitenkin olemassa, mikäli liittymäpintoja osapuolien välillä löyde-

tään. Jos tulevaksi projektiksi muodostuisi esimerkiksi ydinvoimalan rakentami-

nen, on tällöin yhtymäkohtia ympäristöjärjestöihin huomattavasti nykyistä asun-

torakentamista enemmän.  

 

Erityinen kehityspotentiaali on nähtävissä yhteistyömahdollisuuksien saralla. 

Laajempi kumppanuussuhde niin ympäristöpuolen asiantuntijoiden kuin muiden-

kin toimijoiden kanssa voisi mahdollistaa yrityksen ympäristötoiminnan kokonais-

valtaisen parantumisen, kun eri osa-alueita saadaan optimoitua. Yhteisen kehi-

tystyön hyödyt koskettaisivat YIT:tä, asiantuntijakumppaneita, asiakasta sekä vä-

lillisesti ympäristöä.  On hyvä muistaa, että ympäristövastuu ei ole YIT Suomi 

Oy:n vahvin toimiala. Tästä syystä asiantuntijapohjaiselle kehitystyölle olisi var-

masti paikkansa konsernin toiminnoissa.  

 

5.4.2  Ympäristövastuun arvokysymys 
 

Ympäristövastuu on vuosien saatossa noussut yksittäisestä ajatuksesta koko yh-

teiskuntaa koskettavaksi arvoksi. Huolestuneisuus tulevien sukupolvien elinmah-

dollisuuksista herättelee reagointia jokaisessa yksilössä, oli kyseessä rakennus-

alan toimija tai ei. Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että ympäristövastuun 

vakavoitumiseen vaikuttavat tekijät ovat aiheen esilletuonti sekä yksilötason 

asennoituminen. Haastateltavat mielsivät tiedottamisen roolin suureksi ympäris-

tövastuun arvomaailman osalta. Aiheesta saadaan vakavammin otettava siten, 

että sitä tuodaan esille, ylläpidetään, muistutetaan ja yhdistetään osaksi normaa-

leja työrutiineja. Työturvallisuuden osalta kyseinen tilanne voidaankin katsoa jo 

kerran läpikäydyksi. Kypärän nelipistekiinnityksen ja suojalasien käyttö aiheutti 

alkuun monen sävyistä keskustelua, kinastelua, ajatuksien vaihtoa sekä ymmär-

ryttämistä. Lopulta asiasta kuitenkin muodostui täysin itsestään selvä toiminta-
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tapa. Uuden asian jalkauttaminen vaatii aina paitsi kattavan ohjeistuksen, koulu-

tuksen ja työkalut toiminnan mahdollistamiseen, myös pitkäjänteisyyttä itse suo-

rittamiseen. Näiden lisäksi haluttuja toimintatapoja on osattava vaatia sekä pe-

rustella.  

 

Henkilöstön asennoituminen todettiin olevan yksi kantavista pilareista ympäristö-

vastuun vakavoitumisen saralla. Asennoitumiseen tukea tuovat YIT:n uusi johta-

misjärjestelmä, joka luo yhteistä strategista kehityssuuntaa vastuullisuuden toi-

miin. Yhteinen suunta koskettaa paitsi konsernin omaa henkilöstöä myös yhteis-

työkumppaneita, jolloin toteutumisen vaatiminen korostuu entisestään. Kuten 

edellisessä kappaleessa mainittiin, on yksilölle perusteltava, miksi juuri ympäris-

tövastuullisen toiminnan on oltava näkyvässä roolissa konsernin toimissa. Käy-

tännön esimerkit, faktat sekä tekemisen syyt esittävä perustelu nähtiin tapoina 

vaikuttaa yksilön asennoitumiseen. Ympäristövastuullinen toiminta ei kuitenkaan 

automaattisesti edellytä yksilöltä erityisen ”vihreää” arvomaailmaa – sen sijaan 

halukkuus järkevään rakentamiseen, kannattavan liiketoiminnan perustan ym-

märtämiseen sekä kilpailun kärkipaikkaan ja edelläkävijän rooliin ovat lähtökoh-

tana kestävän kehityksen ajattelutapaan. 

 

5.5 Ympäristövastuun yritysvaikutukset 
 

Neljäs teema käsitteli ympäristövastuuta yrityksen viestinnän, tavoitteiden ja to-

teutustason kentissä. YIT-konsernin missio, Enemmän elämää kestävissä kau-

pungeissa, viestii paitsi vastuullisen toimijan roolista myös siihen liittyvien velvol-

lisuuksien hyvästä hoidosta. Yhtenä näistä vastuun velvollisuuksista voidaan pi-

tää pyrkimystä luonnonvarojen säästämiseen ja luonnosta huolehtimiseen. Luon-

nonvarojen järkevä käyttö luo perustan kestävälle kaupunkikehitykselle. Pääsyy 

ympäristövastuulliselle toiminnalle löytyy siis jo konsernitason yhteisestä ajatte-

lumallista, josta se jalostuu eteenpäin pyrkimykseksi luoda asiakkaille mielikuva 

laadun ohella vastuullisemmasta yrityksestä ja yritystoiminnasta. 

 

Muuttuva maailma tuo mukanaan muutoksen tuulia, joissa YIT:n on isona toimi-

jana oltava mukana. Ennakoivat teot ja asioihin reagointi nähtiin varmistavina te-

kijöinä muutoksessa mukana pysymiseen. Työpäällikön haastattelun pohjalta 
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voidaan todeta, että vastuullisen ympäristötoiminnan ajureina toimivat myös ima-

gotekijät. YIT:n ollessa edelläkävijä monissa rakentamisen toimissa, luokiteltiin 

ympäristövastuulisuuskin oleelliseksi, samaan kastiin lisättäväksi teemaksi. Esi-

merkkinä toimiminen on tärkeää paitsi henkilöstön tasolla myös yritysten keskuu-

dessa. YIT Suomi Oy:llä olisi siis ympäristövastuullisuuden parantamisen kautta 

mahdollisuus toimia esimerkkikuvana myös pienemmille yrityksille.  

 

Ihmisläheistä näkökulmaa tarkasteltaessa katsottiin, että monelle yksilölle muo-

dostuisi jo arvo ympäristövastuullista toimintaa harjoittavasta yrityksestä ja siinä 

työskentelystä. Tämänkaltainen arvo voi esiintyä ylpeyden tunteena, työviihtyvyy-

tenä tai rekrytointiprosessissa. Ympäristövastuullisen toimijan imago nähtiin vai-

kuttavana tekijänä myös hakuehdokkaiden määrään. Mitä nuorempia työntekijät 

ja hakijat ovat, sitä suurempaan merkitykseen vastuullinen ympäristön huomiointi 

on jo noussut. Nykypäivän sukupolven tietoisuustasot ympäristöasioihin liittyen 

miellettiin kattaviksi, jolloin vaikutusta ilmenee jo työpaikan valintaprosessissa. 

Halu olla ympäristövastuullinen toimija on siis henkilöstön keskuudessa havaitta-

vissa. Tavoitteeseen ei ole kuitenkaan syytä pyrkiä hinnalla millä hyvänsä, vaan 

tasapainoillein muiden yritysvastuun osa-alueiden kanssa. Yrityksen on siis löy-

dettävä aihepiirin keskeltä kultainen keskitie, jota pitkin edetä. 

 

5.5.1 Ympäristötavoitteisiin pyrkiminen 
 

Yrityksen ympäristötavoitteet voidaan asettaa vasta, kun perusrakenne on ka-

sassa. Toisin sanoen, lähtötilanne on aluksi kartoitettava. Asuminen Suomi ja 

CEE -segmentillä kartoitusprosessi tunnistettiin käynnissä olevaksi. Konkreetti-

sella tasolla eli työmailla se käytännössä tarkoittaa raportointia syntyvistä jätteistä 

ja kulutetusta energiasta. Raportointi pohjautuu Euroopan unionin Non-Financial 

-direktiiviin (Direktiivi 2014/95/EU, 1), joka velvoittaa yrityksiä raportoimaan kes-

keisistä ympäristöasioista samalla tavalla kuin muistakin tiedoista. YIT:n strategi-

aan sisältyvä Green Growth -kehitysohjelma (vrt. luku 3.5) on nähtävissä vahvasti 

kiinnittyneenä ympäristövastuullisen toiminnan parantamiseen. 1.1.2019 alkaen 

jokainen YIT Suomi Oy:n työmaa (Asuminen Suomi ja CEE -segmentti) on vel-

voitettu raportoimaan jätemääristä sekä kaukolämmön, sähkön, polttoöljyn ja 

nestekaasun kulutuksesta. Kattava raportointi tuo esille eksaktin tason tämänhet-
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kisestä tilanteesta sisältäen oikeaa, vertailukelpoista tietoa. Laatujohtajan haas-

tattelun mukaan uusien ja alkavien projektien suhteen ympäristöasiat saadaan 

vahvasti mukaan jo lähtöasetelmiin. Vanhat, käynnissä olevat työmaat ottavat 

puolestaan ympäristövastuullisen askelen asian sisäistämisen, tulevaan valmis-

tautumisen sekä uusien käytäntöjen oppimisen merkeissä.  

 

YIT Suomi Oy:n ympäristötavoitteet ovat siis segmenttipohjaiset ja käytännön toi-

mia esiintyy yrityksen jokaisella hierarkiaportaalla. Johtoryhmän katselmuksien 

kautta konsernin arvot kootaan vuositasolla yhteen ja tarkastellaan tapahtunutta 

kehitystä laatien samalla uutta suuntaa tulevaisuuteen. Haastateltavat mielsivät 

ympäristötavoitteiden saavuttamisen olevan mahdollista ennakoinnin, konkreet-

tisten tekojen, sitoutumisen ja kattavan seurannan kautta. Työmaatasolla laadun 

ja työturvallisuuden mittarit tunnistettiin, mutta ympäristömittareiden tiedostami-

sessa oli huomattavissa epäselvyyksiä. Osasyynä tähän voidaan pitää teeman 

niin sanottua uutuudenleimaa, jonka takia käytettäviä mittareita ei ole vielä ehditty 

kehittää tai tuoda kattavasti henkilöstön tietoisuuteen. Jätehuoltoon liittyvä kier-

rätysaste ja sen mittaus on yksi, tällä hetkellä käytössä oleva mittari, mutta se-

kään ei perusteellisesti näy vanhemmilla työmailla. Mittarien tarve ja hyödyllisyys 

kuitenkin tiedostettiin sekä työmaatasolla että johtoportaassa. Tämänhetkiseksi 

kysymykseksi voidaankin nostaa mittarien kautta saatavan tiedon tuoma vaikutus 

yksiköihin. Lisäisikö yksikkö- tai työmaapohjainen vertailu kunkin osapuolen pyr-

kimyksiä hoitaa ympäristövastuun teemat paremmin? 

 

Vaikka ympäristötavoitteet olisi syytä määritellä itsenäisesti, suuntauksena ne toi-

mintatavat, jotka konserni itse valitsee, luo toimialan kilpailu lähes pakollisen kos-

ketuspinnan aiheeseen. Tiiviissä yhteiskunnassa ei voi edetä niin sanotun put-

kinäön (Tunnel Vision) kanssa, vaan kyky hahmottaa asiat laajemmasta kulmasta 

on paitsi vastuullista myös tae menestykseen. YIT Suomi Oy ei ole ainoa raken-

nusalan toimija, joka pyrkii vastuullisempaan yritystoimintaan. Jokainen yritys 

miettii kuumeisesti oman ympäristövastuullisen toimintansa parantamista ja mah-

dollisen etulyöntiaseman löytämistä. Arvioidessa ympäristövastuullisuuden tasoa 

muihin rakennusalalla toimiviin kilpailijoihin haastateltavat mielsivät nykyisen ta-

son hyväksi ja samalla viivalla olevaksi, mutta ei riittäväksi. Konsernin sisäisiäkin 

eroja löytyy, mutta suuret linjaukset ja yleinen vastuullisuus sijoitettiin kärkikastin 
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luokkaan. Sen sijaan työmaalla tapahtuvassa jätteiden lajittelussa sekä yleisessä 

ympäristöasioiden hallinnassa katsottiin olevan huomattavasti kehitettävää.  

 

5.5.2 Ympäristövastuusta viestiminen 
 

Ympäristövastuun viestintä YIT-konsernissa voidaan jakaa sekä sisäiseen että 

ulkoiseen viestintään. Sisäinen viestintä toimii tiedotusvälineenä henkilöstölle 

ympäristövastuun aihealueista. Näistä yhtenä esimerkkinä voidaan mainita säh-

köpostin välityksellä jaettavat yleisluontoiset tiedotteet, uutiset ja erilaiset ohjeis-

tukset. Ympäristövastuun taso sisäisessä viestinnässä katsottiin nousseen vuo-

sien saatossa ja nousun odotettiin jatkuvan. Tämänhetkinen taso miellettiin kui-

tenkin riittämättömäksi, etenkin työmaahenkilöstön näkökulmasta. Työmaatason 

haastattelujen perusteella voidaan todeta, että hallinnon ja työmaan välisen tie-

donkulun painotus on ollut pääosin laatu-, aikataulu- ja työturva-asioissa ympä-

ristöasioiden sijaan. Ympäristönäkökulmia on otettu esille, mutta muihin aihealu-

eisiin verrattuna on kulkeminen sijoittunut osittain jälkijunan raiteille. Vastaavan 

mestarin (A) mukaan hyviä suunnitteluratkaisuja tehdään, asioita pohditaan kat-

tavasti, mutta loppupäässä – tekijätasolla – osa suunnitelmista ja sisällön hyvistä 

asioista jäävät taka-alalle. Näin ollen tietoa aihepiiristä kaivataan enemmän työ-

maaolosuhteisiin. Työnjohdon tietotasojen varmistamisen jälkeen on huomio 

syytä kiinnittää viestintäketjun loppupäähän eli siihen, miten viesti saadaan toi-

mitettua myös työntekijätasolle asti. Erityisesti tämä osuus viestintäketjusta miel-

lettiin ajankohtaiseksi kehityskohteeksi. Pienikin epäselvyys ja tietotasojen puute 

työmaajohdolla välittyy dominoefektin tavoin suoraan työntekijätasolle, jolloin 

yleinen tietämättömyys lisääntyy entisestään. Systemaattinen viestintä, viestin 

kulun varmistus ja teot asian eteen ovat merkittävässä roolissa henkilöstön tieto- 

ja taitotasojen ylläpitoon sekä kehittämiseen.  

 

Ulkoinen viestintä tapahtuu pääosin konsernin vuosikertomuksien kautta, joiden 

kautta sidosryhmät saavat tietoja keskeisistä ympäristöasioista ja niiden liittymä-

kohdista yrityksen toimintaan. Vuosikertomuksissa raportointi on toteutettu GRI-

raportoinnin periaatteiden mukaisesti. Lisäksi yrityksen verkkosivuilla on huomat-

tavissa erilaisia, ympäristönäkökulmiin liittyviä iskulauseita. Sisäisen viestinnän 

tavoin myös ulkoisen viestinnän määrää katsottiin tarpeelliseksi nostaa. Asioita 

on tehty ja tullaan tekemään ympäristövastuun eteen, joten yrityksellä on syytä 
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seistä aiheen takana. Segmentin johtajan haastattelusta voidaan todeta, että tä-

män hetken toimintataso ympäristövastuun saralla on kuitenkin vielä alkuvai-

heissa, jonka takia siitä ei ole viestitty nykytason määrää enempää. Toimintata-

son edetessä, myös viestinnän määrän voidaan odottaa kasvavan. YIT Suomi 

Oy:n verkkosivuja tarkasteltaessa nähdään konsernin arvoissa, missiossa ja vi-

siossa yhtymäkohtia ympäristöasioihin, mutta aihepiiristä kiinnostuneet jäävät il-

man lisätietoa. Kuten edellisissä luvuissa jo mainittiin, ovat työturvallisuus ja laa-

tukulttuuri ympäristöasioita vahvemmin esillä yrityksen joka portaalla. Sidosryh-

mien kasvavien tietoisuustasojen vuoksi ympäristövastuun teemaa olisi syytä 

tuoda kattavammin esille ulkoisella tasolla esimerkiksi markkinoinnissa. Aihepiiri 

voidaan tunnistaa paitsi nykypäivän kilpailuvaltiksi myös mahdollisuudeksi mark-

kinaraon löytämiseen, jolloin ulkoisen viestinnän kehittämisellä saavutettaisiin 

perusteellisempi yhteys elintärkeisiin sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin ja instituu-

tioihin. 

 

Tulevaisuus tuo mukanaan lisää uusia kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia. 

Viestinnän optimointi avaa mahdollisuuden yrityksen brändäämiseen kestävän 

kehityksen ja vastuullisuuden teemojen kärkeen. Aihepiiriä tulisi tuoda esille en-

tistä enemmän joka alustalla, niin sisäisellä kuin ulkoisellakin tasolla. YIT-konser-

nin uusien kehitysohjelmien, kuten Green Growthin, perusteella rakennettavan 

tietopohjan olisi hyvä saavuttaa kaikki yksiköt, ettei asia jää vain kotipesän eli 

pääkaupunkiseudun tiedoksi. Toimintaa on täten helpompi ohjata ja toteuttaa, 

kun kaikilla yrityksen henkilöillä on tiedossa, mihin suuntaan YIT Suomi Oy on 

menossa.  

 

5.6 Ympäristövastuun käytännön toteutus rakennustyömaalla 
 

Viidennessä teemassa siirryttiin konkreettisen toteutuksen tasolle eli työmaaolo-

suhteisiin. Pohdiskelun aiheina olivat ympäristövastuun huomiointi ja kehitystyö 

rakennustyömaan kontekstissa. YIT Suomi Oy:n ympäristöstrategian sekä siihen 

liittyvien tavoitteiden sisältöä ei tunnettu tarpeeksi hyvin työmaahenkilöstön, eri-

tyisesti työntekijätason keskuudessa. Tietoisuus oli tasoltaan pääpiirteistä, pe-

rusluontoisten suunnitelmien ja työmaan yleisen toiminnan kannalta oleellisten 

tietojen tunnistamista. Toisin sanoen, konkreettisin ja akuutein asia eli jätteiden 
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lajittelu tunnistettiin henkilöstön keskuudessa, mutta suurempi kuva, YIT:n tavoit-

teet, käytännöt ja vastuut ympäristövastuun saralla olivat osittain epäselviä. Stra-

tegian ja tavoitteiden kautta sisäistetty tieto katsottiin oleva kuitenkin näkyvässä 

roolissa henkilöstön jokapäiväisessä tekemisessä sekä vaikuttavana tekijänä työ-

maan toimivuuteen ja tehokkuuteen. Toimihenkilöiden osalta aiheen kattava si-

säistäminen nähtiin puolestaan apuna omien tavoitteiden asettamiseen, ohjeis-

tuksen luomiseen ja toiminnan seuraamiseen. Työntekijätasolla strategian ja ta-

voitteiden tunnistamisesta on apua annetun ohjeistuksen noudattamiseen, sillä 

tietynlainen toimintatapa on mahdollista yhdistää johonkin syyhyn – miksi tätä 

tehdään?  

 

Henkilön tietoisuus toimii siis merkittävänä tekijänä ympäristövastuun aihepiiriin 

liittyvien asioiden kartoittamisessa työmaalla, jolloin myös niihin reagointi ja oma 

toiminta kehittyvät. Työmaajohdon mukaan strategian ja tavoitteiden tunnistami-

nen muuttuu osittain asennoitumiskysymykseksi, etenkin portaikon loppupäässä. 

Puutteellinen valistus ja tiedonkulun heikkous aihepiirin suhteen voidaan nähdä 

yhdistävinä tekijöinä yleiseen asennoitumiseen. Jos tiedotus tunnistetaan katkea-

van jo työmaajohdon tasolla, ei työntekijöillekään siirry yhtään materiaalia, johon 

asennoitua uudella ympäristömyötäisemmällä tavalla. Tiedottamisessa ja viestin-

nässä on siis nähtävissä kehittämisen tarvetta, erityisesti toteuttavan tason suh-

teen. Teemaa voitaisiinkin korostaa entisestään esimerkiksi mestaripalaverien 

yhteydessä, jolloin työnjohto saisi asiasta paremmin kiinni. Työntekijätason suh-

teen taas viikoittaiset turvavartit tai ympäristöasioille varatut omat hetket, ”ympä-

ristövartit”, voisivat toimia hyvänä väylänä aihepiirin esille tuomiseen.  

 

5.6.1 Keskeiset edistämistoimet työmaaolosuhteissa 
 

Tiedonkulun osa-alueeseen olennaisesti liittyvä, työmaan etenemisestä ja työvai-

heista tiedottaminen, tunnistettiin merkittäväksi ympäristövastuun edistämistoi-

meksi. Lähiympäristöä ja sen asukkaita koskevista asioista informoiminen on eh-

doton osa vastuullisen toimijan tehtävälistaa. Informoitaviin asioihin lukeutuvat 

muun muassa melua, pölyä tai tärinää tuottavat työvaiheet, käytetyt työmenetel-

mät, mahdolliset näköhaitat sekä yleisesti rakennettavan kohteen edistyminen. 

Esimerkiksi Ranta-Tampellan alue Tampereella sisältää rakentamisvaiheessa 

olevia kohteita sekä asiakkaille luovutettuja, jo asutettuja kiinteistöjä. Näin ollen 
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alueelle aiheellista tietoa olisi syytä jakaa kattavasti myös oman työmaan ulko-

puolelle. Tätä kautta asunnon ostaneille asiakkaille välittyy kuva vastuullisesta 

yrityksestä, joka huolehtii ympäristöasioista, vaikka ei suorien rakentamistoimien 

kautta liitykään enää kyseiseen kiinteistöön. Uudet potentiaaliset asiakkaat puo-

lestaan näkisivät alueen läpi tai ohitse kulkiessaan kokonaiskuvan hahmottavan 

yrityksen, joka viestii avoimesti omista toimistaan. Työmaatiedottamisen kautta 

avautuu myös mahdollisuus markkinoinnille. Hyvänä, kehittävänä esimerkkinä 

voidaan pitää työmaakohtaisia kylttejä, banderolleja tai julisteita, joissa luodaan 

ympäristövastuullista brändiä: Työmaallamme pidetään ympäristöarvot korke-

alla, Yhdessä rakennamme ympäristöystävällisempää huomista sekä Tällä työ-

maalla asetimme tavoitteeksi vähentää (X-määrän) syntyvän jätteen määrästä.  

Myös jätehuoltoon liittyvistä tiedoista, kuten työmaan kierrätysasteesta, lajittelun 

ja kierrätyksen merkityksestä sekä erilaisista saavutuksista kertominen, saattaisi 

tuoda positiivista arvoa markkinointiin ja ympäristöimagoon. Informaation jakami-

sen vaiva on yritykselle pientä, mutta vaikutukset voivat olla hyvinkin merkittäviä. 

 

Haastattelujen perusteella on todettavissa, että työmaatasolla säästöä energian-

käytön ja jätehuollon osalta on jo tehtävissä ilman suurta resurssipanostusta. 

Asia vaatii kuitenkin ymmärryksen ja tietämyksen iskostamisen jokaiseen työ-

maalla työskentelevään henkilöön. Ymmärryksen auttamiskeinona voidaan hyö-

dyntää vertaisoppimista esimerkiksi työmaakäyntien merkeissä. Vierailu työ-

maalla, jossa ympäristövastuulliset toimet on nostettu prioriteettien kärkeen, luo 

helpotusta paitsi omien toteutuskeinojen hahmottamiseen myös yksilöiden asen-

teisiin. Yritysten väliselle yhteistyölle nähtiin myös muilta osin kannattava merki-

tys. Esimerkiksi kaluston jakaminen ja käyttö miellettiin hyväksi kehitysideaksi, 

jolla saavutetaan säästöjä sekä kustannuspuolella että aihetuvissa ympäristö-

kuormissa. Työmaan tehokkuutta lisätään, kun saastuttavien työkoneiden ajalli-

nen käyttö minimoidaan ja tarvittavat nostot tehdään kerralla kuntoon. Yritysten 

välinen yhteistyö edellyttää kuitenkin työnjohtajien välistä kommunikointia, toimi-

vaa viikkosuunnittelua sekä jonkun, joka ottaa tarvittavat ensiaskeleet.  

 

Työmaiden lisääntyessä alueella, kuten Ranta-Tampellassa, nousee tilanpuute 

yhdeksi suurimmista haasteista. Rajallinen tila nähtiin jätelavojen sijoittamisen 

kannalta vaikeuttavana tekijänä. Asiaan voidaan kuitenkin vaikuttaa laadukkaam-
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man suunnittelun ja ennakoinnin kautta. Syntyvät jätemäärät ja jätelajit ovat eri-

laisia kohteen työvaiheesta riippuen, jolloin myös fyysisten lavojen tai keräysas-

tioiden tarve ja kokoluokka vaihtelee. Tästä johtuen tarvittavan tilan suunnittelu 

olisi syytä pohjautua kohteen eri vaiheisiin, kuten maanrakennus- ja perustusvai-

heeseen, runkovaiheeseen, sisätyövaiheeseen sekä luovutusvaiheeseen. Myös 

osastoivat jätelavat herättelivät kysymyksiä työmaatason haastateltavien kes-

kuudessa. Osastoivan jätelavan avulla keräysastioiden määrää olisi mahdollista 

vähentää, sillä jätteitä kerättäisiin lavalle enemmän kuin yhtä lajia. Tyhjennyksen 

osalta lava olisi kuitenkin suunniteltava siten, että tietyn osaston voisi tyhjentää 

koko lavan sijaan, jolloin turhat hukkareissut ja tätä kautta syntyvät ympäristö-

kuormitukset vältettäisiin. Normaalien jätelavojen tavoin yksi varmistava toimen-

pide lajittelun onnistumiseen on lavakohtaiset nimikyltit, jotka selventävät henki-

löstölle, mikä jätejae kuuluu millekin lavalle. Aihepiirin yleisen tiedotuksen tavoin 

myös jätteiden lajitteluprosessin läpikäynti ja sen kattava perehdytys henkilöstölle 

kohteen eri työvaiheissa olisi syytä nostaa keskeisiin huomiokohtiin, jotta jäte-

huollon toimivuus saataisiin nykyistä varmemmalle tasolle.  

 

Jätehuolto, materiaalihankinnat, hukan minimointi ja olosuhdehallinnan opti-

mointi kuuluvat kaikki ympäristövastuun edistämistoimiin. Toteutuakseen ne vaa-

tivat työmaalta toiminnan mahdollistavat olosuhteet. Johdon on huomioitava, että 

työmaan tehtävälistaa ei ole syytä kasvattaa tarpeettomasti, jolloin ympäristövas-

tuullinen toiminta jää taka-alalle. Ympäristöasioista on tehtävä myös yksinkertai-

set toteuttaa, jotta toimintaa ei koeta lisäkuormana. Helposti tehtävissä olevat toi-

menpiteet vähentävät syntyvää vastarintaa ja turhautumista edesauttaen täten 

ympäristövastuun toteutumista. 

 

5.6.2 Vastuunkannon merkitys 
 

YIT:n henkilöstön lisäksi työmailla työskentelevät lukuisat eri aliurakoitsijatahot. 

Tällöin yksittäisen työmaan ympäristövastuun toteutuminen on yhtä lailla kiinni 

myös muiden kuin omien työntekijöiden toimista. Ympäristövastuullisuus todettiin 

kuuluvan jokaisen henkilön toimenkuvaan, työturvallisuuden ja laatukulttuurin ta-

voin, mikä korostaa sisäisen viestinnän ja yleisen informaation tärkeyttä. Aihepiiri 

on siis saatava kaikkien ymmärrykseen ja agendaan, jotta vastuunkantoa teke-
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misistä voidaan edellyttää. Aliurakoitsijoiden kohdalla ensimmäinen askel on vaa-

dittujen toimintakäytäntöjen ja ympäristötavoitteiden kirjaaminen sopimuksiin. 

Kun asiat on tuotu esille papereissa ja henkilöstö kattavasti perehdytetty, astuu 

kuvaan sekä YIT:n että aliurakoitsijan työnjohto. Työmaatason johdon merkitystä 

pidettiin suurena toiminnan valvonnan, sen vaatimisen sekä saavutettujen tulos-

ten seurannan suhteen. Vastuunkanto varmistetaan tuomalla teema jatkuvasti 

esille urakoiden aloituspalavereissa, väliaikakatsauksissa sekä loppuraportoin-

nissa. On kuitenkin muistettava, että myös aliurakoitsijoille on luotava samankal-

taiset olosuhteet tarvittavan koulutuksen, ohjeistuksen, työkalujen sekä tiedotta-

misen osalta, jotta tekijöillä säilyy mahdollisuus toteuttaa ympäristövastuullista 

toimintaa. 

 

Kuten omien työntekijöiden kohdalla myös aliurakoitsijoiden suhteen oma esi-

merkillinen toiminta nostettiin suureen rooliin. Puhtaassa tilassa työskentely luo 

aliurakoitsijoille automaattisesti suuremman kynnyksen jättää jälkeensä epäsiisti 

työpiste. YIT:llä on toiminnan lopullinen vastuu ja valvontavelvollisuus, mutta yh-

teispeliä tarvitaan jokaiselta osapuolelta. Kokonaiskuvan hahmottamisen olen-

nainen osa on huolehtia myös työkaverista sekä hänen työtavoistaan. Ympäris-

tövastuun teot lähtevät liikkeelle jokaisesta itsestään, mutta aihepiirin esilletuonti 

ja normalisointi yhteisiksi toimintatavoiksi tekevät siitä käyttäjäystävällisemmän. 

Aihepiiri vaatii taakseen myös perehtyneen ja motivoituneen vastuuhenkilön, joka 

ottaa asian kantaakseen. Työmaan vastuuhenkilö pitää aiheesta kirjaa, luo edel-

lytykset, kontrolloi ja valvoo. 

 

5.6.3 Toimintaohjeistus kehityksen työkaluna 
 

Ohjeistusta ja sen noudattamista pidettiin avaintekijöinä ympäristövastuukäytän-

teiden parantamiseen. Ensimmäinen kosketus YIT-konsernin sekä työmaakoh-

taiseen ympäristövastuuseen tulee esille perehdytysohjelmassa. Työnjohdon nä-

kemys aiheesta on kuitenkin se, että ympäristönäkökulmien osuus perehdytys-

materiaaleissa on liian vähäistä. Ydinkohdat jätehuoltoon ja yleiseen toimintamal-

liin liittyen on tuotu esille, mutta syvempi kosketus puuttuu. Perusteellisemman 

sisällön lisäksi erilaiset ympäristövastuun kyselytestit (joita perehdytysohjelman 

lopussa on) nähtiin keinoiksi varmistaa aiheen mieleen jääminen. Sisältöön olisi 
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hyvä saada osittain jopa ”karua” faktatietoa toiminnan aiheuttamista ympäristö-

kuormista sekä ilmastonmuutoksesta. Lisäksi esille olisi hyvä tuoda positiivisten 

toimintatapojen vaikutuksia eli ympäristöystävällisen toiminnan hyötynäkökul-

maa. 

 

YIT Suomi Oy:n työmailla on huomattavissa selvä tarve selkeälle ohjeistukselle, 

joka toisi esille käytännön toimenpiteitä. Työmaaolosuhteisiin sovitettua ympäris-

tövastuun ohjeistusta miettiessä keskeisimmiksi piirteiksi nousivat selkeys, 

omaksumisen helppous sekä toteuttamisen yksinkertaisuus. Edellä mainittujen 

piirteiden mukainen ohjeistus auttaisi yksilöitä toimimaan sovittujen periaatteiden 

mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ohjeen sisältöön, jotta työntekijä-

puoli mieltäisi sen helposti sisäistettäväksi. Näin ollen sisällön on oltava paitsi 

selkeä ja vähäisen taustan omaava, myös konkreettisiin asioihin keskittyvä. Oh-

jeistuksen on myös osattava vastata kysymyksiin mitä, miten ja miksi. Esimerkiksi 

konkreettinen jätteiden lajitteluohje voisi perustua kategorioihin mitä lajitellaan, 

miten lajitellaan ja miksi lajitellaan. Hyvä ja toimiva lajitteluohje toimisi apuna työ-

maakohtaisen kierrätysasteen nostoon, joka tulee olemaan lähitulevaisuuden 

väistämätön tosiasia.  

 

Omien työntekijöiden perehdytys sekä sitoutumisen varmistus ympäristöasioihin 

miellettiin helposti toteutettavaksi. Sen sijaan aliurakoitsijapuoli katsottiin enem-

män työmäärää sisältäväksi. Oli ympäristövastuun toimiin perehdytettävä henkilö 

kuka tahansa, nostettiin aihepiirin vetäjän puolelta tuleva motivointi suureen roo-

liin. Motivoinnin ja yleisen asenteen kautta henkilö pystyy samaistumaan oman 

kokemusmaailmansa kautta vastuullisiin ympäristötoimiin, jolloin alkuperäinen 

ajatus yksittäisestä, turhasta toimesta muuttuu kokonaiskuvalliseksi, tulevia su-

kupolvia hyödyttäväksi toiminnaksi.  

 

5.6.4 Kannustinjärjestelmä motivoivana tekijänä 
 
Kannustaminen ja hyvistä teoista palkitseminen katsottiin keskeiseksi tekijäksi 

motivaatiotasojen ylläpitämiseen. Ympäristötoimintaan liittyvän kannustinjärjes-

telmän laatimisessa haasteeksi nousee kuitenkin käytettävä mittausperuste. Jär-

jestelmän toimivuuden kannalta yhteisten pelisääntöjen on oltava kunnossa ja 

selkeitä, jotta väärinkäytöiltä vältytään. Yhtenä mittausperusteena voidaan pitää 
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työmaakohtaisia jäteraportteja sekä niistä saatavaa kierrätysasteen määrää. 

Koska jätelajit ja -määrät vaihtelevat kohteen työvaiheista riippuen, olisi kannus-

tinjärjestelmänkin syytä olla työvaiheittain mitattava, kuukausiperusteisen seu-

rannan sijaan. Lisäksi, jo käytössä olleiden työturvallisuushavaintojen tavoin 

myös ympäristöhavaintojen tekemiselle annettiin arvostusta. Hyvänä esimerk-

kinä ympäristöhavainnosta voisi olla raportointi siitä, että puujätelavalle on hei-

tetty sekajätettä työvaiheen (X) jäljiltä. Havainnot toimisivat täten keinona paitsi 

virheellisistä työsuorituksista oppimiseen myös aihepiirin esille tuomiseen. Posi-

tiiviset havainnot esimerkiksi hyvistä, ympäristövastuullisista työsuorituksista tai 

innovaatioista katsottiin yhtä lailla päteviksi motivaation luojiksi.  

 

Kannustinjärjestelmän voidaan katsoa houkuttelevan henkilöitä ympäristövas-

tuullisiin toimiin sekä reagoimaan aiheeseen nykyistä paremmin. Aikaansaa-

duista toimista on kuitenkin muistettava antaa palautetta, jotta motivaatio henki-

löiden keskuudessa säilyisi. ”Jos meillä on joku tavoite, niin meidän pitäisi pystyä 

sitä myös mittaamaan ja tämä mittaustulos olisi hyvä antaa palautteena mittauk-

sen kohderyhmälle” (Segmentin johtaja, YIT Suomi Oy 2019). Palkitsemisen 

muoto eli tunnustus herätti haastateltavissa erilaisia näkökulmia. Kannatusta sai 

”mainetta ja kunniaa” -tyylinen aineeton muoto sekä aineellinen palkinto. Yhdis-

tävänä seikkana nähtiin kuitenkin tunnustuksen asettaminen työmaaperus-

teiseksi, jolloin jokainen työmaalla työskentelevä henkilö pääsisi osaksi tunnus-

tusta. Aineettoman palkinnon perusteena nähtiin se, että tavoiteltu ympäristövas-

tuullinen toiminta kuuluu jokaisen omaan työsuoritukseen. Hyvän toiminnan 

kautta työmaan olisi mahdollista saada tunnustus esimerkiksi konsernin intra-

netin etusivulle tai jopa julkiseen levitykseen, jolloin myös markkinointia pystyttäi-

siin hyödyntämään. Julkisella levityksellä YIT-konserni saisi mainosta omalle ym-

päristövastuulliselle toiminnalleen ja yhteiskunnan ihmiset puolestaan tietoisuutta 

työmaan tapahtumista. Ihmisten tietoisuustasojen kasvu saattaisi herätellä mah-

dollista kiinnostusta esimerkiksi asunnon ostoa kohtaan. ”Mainetta ja kunniaa” -

tyylinen tunnustus toimisi myös työmaahenkilöstön motivaation lisääjänä sekä 

yleisenä kilpailuhenkisyyden luojana muiden työmaiden suhteen.  

 

Toisena optiona tunnustukselle nähtiin aineellinen palkinto esimerkiksi työmaa-

kohtaisten bonusten tai lounaiden merkeissä. Työnjohtotaso mielsi aineellisen 
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palkinnon ajavan asiaa paremmin aineettomaan versioon verrattuna, etenkin ai-

hepiirin ”tuoreuden” ja liikkeellelähdön suhteen. Segmentin johtajan haastattelun 

perusteella voidaan kuitenkin todeta, että mikäli perustoiminnan ajatus pohjautuu 

tietyn palkinnon, kuten bonuksien odottamiseen, ei ympäristövastuun alkuperäi-

nen idea enää säily. Toisin sanoen, toiminnan vaikutuksia on ajateltava omaa 

hyötymistä laajemmin. Yksi hyvä ratkaisu voisi olla yhteisen lounashetken yhdis-

täminen ”mainetta ja kunniaa” -tyyliseen tunnustukseen, jolloin mielipiteitä ja-

kava, rahallinen palkitseminen pysyy poissa teemasta, mutta saavutetun tavoit-

teen juhlinta yhdessä samaan hiileen puhaltaneen työporukan kanssa säilyy. 

 

5.7 Ympäristövastuu erottautumistekijänä 
 

Kuudennessa teemassa kartoitettiin edelläkävijän roolia, kilpailuedun saavutta-

mista sekä joukosta erottautumista ympäristömyötäisen näkyvyyden kautta. 

Edelläkävijyys sekä vastuullisuuden että ympäristöasioiden saralla nähtiin haas-

tateltavien keskuudessa laajan kuvan toimina. Ajatus voiton hakemisesta oman 

liiketoiminnan ohella koko kaupungille on yksi vastuullisen toiminnan kantavista 

pilareista. Kuten YIT-konsernin missiosta voidaan huomata (vrt. luku 5.5), on ta-

voitteena rakentaa ympäröivää ympäristöä ja vaikuttaa kaupunkitason kehyk-

sissä asti. Tähän liittyen haastatteluissa nostettiin esille toimia, kuten elinvoimais-

ten ja tiiviiden kaupunkiympäristöjen rakentaminen, palveluiden yhteen keskittä-

minen sekä yhteistyöpohjainen kaupunkikehitys, joiden kautta edelläkävijän rooli 

on mahdollista saavuttaa. Rakentamista ei siis suinkaan tehdä luonnon tai mui-

den sidosryhmien kustannuksella.  

 

5.7.1 Ympäristövastuu kilpailuetuna 
 

Ympäristövastuun teema tunnistettiin kilpailueduksi, etenkin tulevaisuuden mark-

kinoilla. Vastaavan mestarin (A) mukaan laatusektorilla edelläkävijän rooli sekä 

sitä kautta syntyvä kilpailuetu on jo osittain saavutettu – laadusta maksettiin, 

mutta sijoitus poiki tuottoja pitkällä aikajänteellä. Sama tavoite olisi siis syytä aset-

taa myös ympäristöpuoleen ja integroida vastaavanlainen ote ympäristövastuul-

liseen toimintaan. Ympäristötoimien hyödyntäminen kilpailuetuna vaatii työtä 

viestinnältä, hyvää suunnittelua, laaja-alaista miettimistä sekä konkreettista nä-
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kymäpintaa YIT-konsernin toiminnassa. Ympäristövastuun näkemyksen laajen-

taminen perusasioissa, kuten jätteiden lajittelussa sekä energiankulutuksessa ja 

-säästössä, nähtiin paitsi mahdollisuutena myös tulevana tavoitteena. YIT Suomi 

Oy:n vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan on rakentamisen toimien kautta jokai-

selle yksilölle epäilemättä selvää. Suurempi kokonaiskuva olisi kuitenkin syytä 

tuoda paremmin sekä oman henkilöstön että ulkopuolen ihmisten tietoisuuteen.  

 

5.7.2 Erottautuminen ympäristömyötäisillä tuotteilla ja palveluilla 
 

Kaikki haastateltavat reagoivat kehittävin ehdotuksin ympäristömyötäisiin tuottei-

siin ja palveluihin. Ne nähtiin vaihtoehtoisina keinoina, joiden kautta ympäristön 

huomioonottoa voitaisiin korostaa. Rakentamistoimien suhteen kehitystä kaivat-

tiin elementtien ja valmiiden komponenttien käytön lisäämiseen, jonka avulla ly-

hennettäisiin rakennusaikaa sekä energiankäyttöä työmaaolosuhteissa. Raken-

nustyömaalla yritys voi luoda erottautumistekijän myös pienten, ystävällisten te-

kojen avulla. Ranta-Tampellan alueella hyvänä esimerkkinä voidaan tarkastella 

pölyä synnyttäviä työvaiheita, kuten paalutus-, louhintatöitä. Suuren yrityksen, 

kuten YIT:n, aluekohtainen kokonaisbudjetti ei huomattavasti heilahda, vaikka 

loppulaskuun lisättäisiin jo rakennettujen kiinteistöjen ikkunoiden puhdistaminen 

paalutustöiden jälkeen. Sen sijaan kyseinen toiminta voitaisiin nähdä tuottavan 

paitsi lisäarvoa asiakkaille myös positiivista nostatusta YIT-konsernin imagolle.  

 

Rakennuksen käyttövaihe, sen helppous ja yleinen elinympäristön viihtyisyys 

miellettiin haastateltavien keskuudessa konkreettisimmiksi alustoiksi innovatiivi-

sille ratkaisuille. Yhdeksi käyttövaiheen aikaiseksi ympäristömyötäiseksi palve-

luksi esitettiin asuntojen lämpötilan optimointi esimerkiksi asukkaan lomamatkan 

aikana. Energiankäytön säätely kiinteistöissä kulutuksen mukaan omaa suoran 

vaikutuksen aiheutuviin ympäristökuormituksiin. Lämpötilan laskemisprosessi 

täytyisi kuitenkin tehdä helpoksi ja yksinkertaiseksi, jotta asukas ei kokisi toimen 

aiheuttavan ylimääräistä vaivaa. Muita esille tuotuja ympäristömyötäisiä ratkai-

suja olivat muun muassa auringon hyödyntäminen energianlähteenä esimerkiksi 

työmaakontin käsityökalujen akkujen latauksessa, jätteiden imuputkikeräysjär-

jestelmä, maalämmön kattavampi hyödyntäminen sekä sähköautojen latauspis-

teiden sijoittelu rakennettaviin parkkihalleihin. Osa edellä mainituista ratkaisuista 
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on jo tulosta YIT Suomi Oy:n toiminnasta, mutta lukuisia mahdollisuuksia ja inno-

vatiivisia kehityskohtia on vielä olemassa.  

 

Laajan kuvan infrastruktuuria ja kaupunkikehitystä on suunniteltava yhdessä toi-

minnan kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta muuttuvan maailman 

huomiointi ei unohdu. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, toiminnallisten 

alueiden luominen, liikenneyhteyksien sujuminen sekä rakennusten elinkaarien 

optimoiminen ovat kaikki tekijöitä elinympäristön viihtyisyyteen. Suomen tasolla 

vielä tuloaan tekevä High-rise -rakentaminen nähtiin myös yhtenä osana tulevai-

suuden ympäristötehokkaita ratkaisuja, sillä korkeissa rakennuksissa asuntojen 

suhde käytettyyn maanpintaan saadaan maksimoitua täysin uudella tavalla. Tii-

viimpi rakentaminen mahdollistaa myös palveluiden sijoittamisen lähelle asumis-

keskusta, liikkumismahdollisuuksien sulavuuden sekä tunteen elinympäristön on-

nistuneesta ja yhtenäisestä kokonaisuudesta.  

 

5.8 Tulevaisuuden näkymät ja kehitysprosessi ympäristövastuun saralla 
 

Seitsemännessä teemassa tarkasteltiin YIT-konsernin ympäristötavoitteita niin 

lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tämän lisäksi haastateltavien kanssa paneu-

duttiin fuusioitumisen tuomiin vaikutuksiin sekä ympäristövastuun toteuttami-

sessa kohdattaviin haasteisiin. Ympäristövastuu rakennusalalla miellettiin koko-

naisuudessaan väistämättömäksi, tulevaisuuden tosiasiaksi, johon mukaan läh-

teminen on syytä suorittaa mahdollisimman ajoissa. Maailman muuttumisen 

vuoksi uusia toimintamalleja sekä ajattelutapoja on omaksuttava, jotta kehityk-

sessä voitaisiin pysyä paitsi mukana myös edellä. Tilanne tulee vaatimaan yrityk-

seltä ketteryyttä, ajassa elämistä sekä kykyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Koska 

asenteiden muokkaus jo vakiintuneista tavoista ei ole helppoa ja uuden asian 

sisään ajaminen aiheuttaa aina vastareaktion, on ympäristövastuun toimintamal-

lin kanssa edettävä eteenpäin pieniä askelia ottaen.  

 

Kaikki haastateltavat näkivät lyhyen aikavälin toimet sijoittuvan pääosin lähtötie-

tojen ja -tilanteen kartoittamiseen. Nykytilanteen kartoitus mahdollistaa korjaa-

vien toimenpiteiden aloittamisen ja yrityksen katseiden suuntaamisen kohti tule-

vaa sekä laajempia tavoitteita. Lyhyen aikavälin konkreettisiksi toimiksi tunnistet-
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tiin perusteellisempi jätteiden lajittelu ja raportointi työmaaolosuhteissa sekä ym-

päristöasioiden nykyistä kattavampi huomiointi tulevien rakennuskohteiden suun-

nittelussa. Nämä osa-alueet miellettiin toimintaa ohjaaviksi, välitöntä reagointia 

kaipaaviksi asioiksi. Ison kuvan – kestävän kaupunkikehityksen – vahvistamisen 

ohella esille on tuotava myös ympäristövastuullisia saavutuksia, joilla yritys pys-

tyy luomaan kilpailukykyistä imagoa tulevaisuuden toimialamarkkinoille. Kuten lu-

vussa 5.6.1 tuotiin esille, ovat esimerkiksi erilaiset työmaakohtaiset mainoskyltit 

oiva tapa kustannustehokkaaseen markkinointiin. Täyden mediahuomion irtiotto 

aihepiiristä on mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää.  

 

Alkuvaiheen kovan työn ja panostuksen tulokseksi haastateltavat näkivät suun-

nannäyttäjänä toimimisen. Tämän lisäksi ympäristövastuun osa-alueen tuominen 

omassa toiminnassa laatu- ja työturvallisuuskulttuurin rinnalle miellettiin aikaa 

vieväksi, mutta hiljalleen toteutuvaksi asiaksi. Pitkän aikavälin sijoituksen ohella 

ympäristövastuu luokiteltiin velvollisuudeksi, jota nykypäivän yhteiskunta odottaa 

yritysten toimintaperiaatteilta. Tulevaisuus tulee sisältämään tällä hetkellä vielä 

tuntemattomia liiketoiminta-ajatuksia ja -mahdollisuuksia, minkä takia jatkuvaa 

uusien ratkaisujen ideoimista sekä kehittämistä voidaan pitää suuressa roolissa. 

Yhtenä seuraavana tulokkaana yrityksen toimintatasolla nähtiin palvelupuolen ni-

voutuminen astetta paremmin kaupunkikehityksen yhteyteen, jolloin yhteisölli-

nen, eheään ja osa-alueet huomioivaan kokonaisuuteen pyrkivä rakentaminen 

korostuu.  

 

Ympäristöasioiden vastuunjako todettiin siirtyneen ja edelleen siirtyvän julkiselta 

vallalta yhä enemmän yritysten piiriin. Sanktioiden lisääntyminen velvoittaa yri-

tyksiä hoitamaan omaa toimintaansa paremmin, jolloin vastuunmäärä kasvaa. 

Työmaahenkilöstö mielsi kuitenkin valtion tämänhetkisen tuen ympäristövastuul-

lista toimintaa kohtaan liian vähäiseksi. Uuden, ympäristöystävällisempään ra-

kentamiseen pyrkivän toimintamallin jalkauttaminen vaatii valtiolta toiminnan 

mahdollistamista – aivan kuten työmaat yritykseltä. Segmentin johtajan haastat-

telun perusteella voidaan esittää, että menettelytavan ollessa määritelty vain ha-

lutun tuloksen osalta, pystyy yritys kehittämään omaa toimintaansa huomatta-

vasti kiveen kirjoitettua mallia paremmin. Tästä syystä julkisen vallan tulisi antaa 

yrityksille enemmän tilaa ja toimintamahdollisuuksia, jolloin ajetaan kaikkien osa-

puolten yhteistä etua. 
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5.8.1 Fuusioitumisen tuomat vaikutukset 
 

Lemminkäinen Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n fuusioituminen yhdeksi kokonaisuu-

deksi, YIT Suomi Oy:ksi, nähtiin positiivisena asiana yrityksen toiminnalle. Lem-

minkäisen toiminnassa esiintyneet ympäristöasiat ja niiden yleinen hallinta todet-

tiin olleen YIT:tä kattavammalla tasolla. Esimerkiksi jätteiden lajittelun sekä syn-

tyneiden jätemäärien raportoimisen suhteen Lemminkäistä pidettiin osaavam-

pana osapuolena. Yhdistyminen nähtiin henkilöstön tieto- ja taitomäärän lisää-

jänä, erityisesti YIT:n puolen jätehuollon osalta. Näin ollen Lemminkäisen saa-

vuttama ympäristöosaaminen voidaan luokitella konkreettista työmaatoimintaa 

kehittäväksi tekijäksi, jolla on myös kasvattava vaikutus YIT:n puolen henkilöstön 

motivaatioon. Fuusioituminen avaa mahdollisuuden poimia molempien yritysten 

toimintamalleista hyviä ja vahvoja piirteitä, joita pystytään jalostamaan yhteisvoi-

min eteenpäin. Segmentin johtajan haastattelun pohjalta voidaan todeta, että fuu-

sioituneen yrityksen isompi toimintakapasiteetti mahdollistaa tehokkaamman lo-

gistiikan kalusto- ja materiaalitoimitusten suhteen. Kun tietyn materiaalin tai 

raaka-aineen loppusijoituspaikka löytyy fuusioitumista edeltävään aikaan verrat-

tuna lähempää, on kuljetusmatkoja mahdollista lyhentää, jolloin liikennöinnistä 

aiheutuvat päästöt vähenevät.  

 

5.8.2 Keskeisimmät haasteet ympäristövastuun toteuttamisessa 
 

Keskeiseksi haasteeksi nousi yleinen asennoituminen sekä aliurakoitsijoiden mu-

kaan saaminen. Rakennusmateriaalit, niiden valmistus- ja tuotantoprosessit ovat 

vuosien saatossa kehittyneet, mutta työmaalla tehtävä lopullinen, fyysinen työ, 

on edelleen osittain vanhalle tasolle jäänyttä. Työmaatason suhteen helpon ja 

käyttöönotettavan toimintamallin luominen sekä jalkauttaminen ei ole täysin on-

gelmaton asia. Ympäristövastuun vakavoittaminen ja sen esilletuonti sekä integ-

rointi jo vanhoihin, totuttuihin toimintatapoihin vaatii töitä jokaiselta taholta: posi-

tiivista viestintää, yleistä tiedottamista, yhteistyötä sekä mahdollisesti jopa ”pa-

kon” kautta toiminnan alulle saattamista. Se ei riitä, että ympäristöasioista vas-

taava työnjohtaja on ainoa, joka vie asiaa eteenpäin. Ympäristövastuun teema 

nähtiin tarpeelliseksi integroida osaksi työmaiden konkreettisia toimintakäytän-

töjä, kuten esimerkiksi asiakasrajapintaan, työturvallisuuteen, laatuajatteluun ja 
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logistiikkaan. Tällöin ympäristöasiat eivät olisi enää oma, erikseen käsiteltävä ai-

healue työmailla. Konsernitasolla säilyisi tietynlainen ympäristövastuullisuuden 

teema ja sen sisältämät kehitysasiat, -suunnitelmat ja tavoitteet, mutta projektita-

solla ympäristöasiat ajettaisiin osaksi normaalia toimintaa. ”Jos aiheesta puhu-

taan erillisessä teemassa, leimautuu se osittain ylimääräiseksi, ”ekstraksi”, työksi 

tai tehtäväksi” (Tuotantopäällikkö, YIT Suomi Oy 2019).  

 

Myös kustannuspuoli miellettiin isoksi konsultiksi niin hyvässä kuin pahassa. Ym-

päristövastuullinen toiminta nähtiin kulujen tuojana, mutta näiden kompensoinnin 

todettiin olevan mahdollista heti, kun asia opitaan ja saadaan liitettyä työmaiden 

normaaliin toimintaan. Resursoinnin tärkeyttä korostettiin etenkin edellytysten 

luonnin suhteen. Kun toiminnan mahdollistavat tekijät on varmistettu, saadaan 

asiatkin kerralla kuntoon – suunnitellusti, hallitusti ja jokainen osa-alue optimoi-

den.  

 

Peilatessa ympäristövastuuta työturvallisuuteen ja laatukulttuuriin ilmenee haas-

teelliseksi isojen teemojen samanaikainen kehittäminen. Ympäristövastuun taso 

nähtiin nostettavaksi nykyistä asemaa korkeammalle, mutta rajua konsernitason 

muutosta ei kerralla pystytä tekemään. Segmentin johtajan mukaan kehittämisen 

tarjotin sisältää ympäristövastuullisen toiminnan lisäksi monia muitakin asioita. 

Työturvallisuuden parantaminen todettiin olevan teemana tälle ja ensi vuodelle 

yrityksen liian korkean tapaturmataajuuden vuoksi. Laadustakaan ei yritys voi toi-

mintansa osalta tinkiä. Näin ollen ympäristövastuun osa-alueen kanssa on edet-

tävä maltillisesti ja katsottava harkiten, missä palasissa asiaa on järkevä viedä 

eteenpäin. Tilanteen ollessa tarpeeksi kypsä voidaan ympäristövastuun teemaa 

tuoda esille vielä perustoimintoja enemmän. Valmistelevia tekoja sekä töitä on 

kuitenkin syytä tehdä, jotta vapaa kaista kehittämiseen pysyy avoinna. Ympäris-

tövastuun asioita on siis pohdittava ennakoivien toimien kautta entistä enemmän 

joka päivä, sillä niiden omaava vaikutus ja arvo yrityksen toimintaa kohtaan ovat 

kovassa kasvussa. 
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6  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Tämän luvun tarkoituksena on koota yhteen tutkimustulokset, jotka nähtiin kes-

keisimpinä ympäristövastuullisen toiminnan kehityskohtina YIT Suomi Oy:ssä. 

Saatuja tuloksia tarkastellaan yhdessä aiemmin esitetyn teorian kanssa. Luvussa 

esitellään lisäksi YIT-konsernin johtamisjärjestelmään liitettävä ympäristövastuun 

toimintamalli sekä tutkijan kiteyttämät eväät konsernin tulevaisuuteen. Toiminta-

mallin tarkoituksena oli vahvistaa ympäristövastuun arvoa yrityksen strategiassa 

sekä tuoda esille tärkeitä, työmaaolosuhteisiin liittyviä toiminnan huomiokohtia. 

 

6.1 Toimintamalli 
 

Toimintamallin laadinta aloitettiin analysointivaiheen jälkeen, jolloin kaikki haas-

tattelurungon teemat oli kattavasti käsitelty ja purettu. Toimintamallipohjasta teh-

tiin kaikkiaan neljä versiota, joista versio 1.4 jäi lopulliseksi. Rakenteeksi muo-

dostui taulukkorakenne. Suomenkielisen toimintamallin (liite 1) lisäksi dokumentti 

käännettiin myös englannin kielelle (liite 2) yrityksen koon ja kansainvälisyyden 

takia. Alapuolella ovat esitettyinä toimintamallin kymmenen keskeisintä toiminnan 

kohdetta, niille laaditut kohdistetut toimenpiteet sekä lopun yhteenvetona edellä 

mainituista tekijöistä koostettu taulukkoversio (taulukko 3). 

 

1. Ympäristövastuullisen ajattelutavan jalkauttaminen 
Ensimmäinen toiminnan kohde keskittyy teeman liikkeellelähtöä paranta-

viin tekijöihin. Ympäristöjohtamisessa on keskityttävä ihmisten toiminnan 

kautta syntyvään vuorovaikutukseen ympäristöä kohtaan ja käytettävien 

toimien tulee sisältää konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joilla saavute-

taan ympäristöasioiden laadukas hallinta ja kehitys (Antweiler 2014, 1). 

Ympäristövastuullisesta toiminnasta saatavia hyötyjä voidaan kuitenkin 

odottaa vasta sitten, kun yrityksellä ja sen henkilöstöllä on selvä, yhtenäi-

nen visio, jonka mukaan asiat toteutetaan (Pohjola 2003, 35). Yrityksen 

ympäristövastuullisen toiminnan strategisten tavoitteiden, niiden mittaus-

perusteiden sekä lopullisen päämäärän tunteminen ovat merkittävässä 

roolissa kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta. Näin ollen jo perehdy-

tyksessä olisi syytä tuoda syvempi kosketus YIT:n ympäristöohjeeseen ja 
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jätehuolto-ohjeeseen. Kuten laatuajattelu ja työturvallisuuskulttuuri myös 

ympäristövastuu olisi hyvä saattaa osaksi työmaan rutiininomaisia toimin-

toja. Näin aihepiiri vakavoituu ja oman, ympäristömyötäisemmän työsken-

telyn kynnys henkilöstön keskuudessa pienenee. Jokaiselta osapuolelta 

se vaatii vain mahdollisuuden antamista muutokselle sekä tilanteen tarvit-

semaa yleistä avarakatseisuutta. 

 

2. Tiedottaminen ja opastus 
Toinen toiminnan kohde tarkastelee tiedottamisen ja opastuksen kenttää. 

Aihepiirin kattavampi esilletuonti sekä tietoisuuden kasvatus jokaisen yk-

silön ymmärryksessä ovat oikeansuuntaisia askeleita kohti vahvempaa 

ympäristötoimintaa. Aktiivisella viestinnällä on suora vaikutus eri sidosryh-

mien tietotasoihin (Heikkurinen 2010, 145). Ympäristövastuulle saadaan 

rakennettua vahvempaa perustaa viestimällä oman yritystoiminnan kes-

keisistä ympäristövaikutuksista, tuomalla esille ympäristövastuullisen toi-

minnan hyötyjä konkreettisin esimerkein sekä kannustamalla ja rohkaise-

malla yksilöitä uudenlaiseen, innovatiiviseen ajatteluun. Henkilöstön koko-

naisvaltainen sitoutuminen, yhtenäisen linjauksen mukaan toimiminen 

sekä harkitut sanat ja teot minimoivat virhetekijöiden syntymisen (Heikku-

rinen 2010, 144). Valveutunut henkilöstö on tilanteen tasalla, toimintaval-

mis erilaisiin työtehtäviin sekä tehokas työskentelemään. Näistä tekijöistä 

johtuen sisäisen viestinnän merkitys korostuu. Rakennustyömaiden kon-

tekstissa yhteiset tiedotustilaisuudet, viikon aloitushetket sekä pienimuo-

toiset palaverit ovat konkreettisia ja toimivia tapoja panostaa ympäristöasi-

oiden näkyvyyteen sekä henkilöstön ympäristöosaamiseen. Näiden lisäksi 

erilaisten tarkistuslistojen (Checklist) käyttö esimerkiksi työnkuvakohtais-

ten raporttien yhteydessä auttaa varmistamaan teeman toteutumista joh-

donmukaisesti. 

 

3. Aliurakoitsijoiden sitouttaminen 
Kolmas toiminnan kohde käsittelee ympäristövastuullisen toiminnan toteu-

tumisen kannalta tärkeän sidosryhmän, aliurakoitsijoiden sitouttamista. 

Yrityksen ja sidosryhmien välinen kanssakäyminen vastuullisuuden osa-

alueiden toiminnassa ja kehittämisessä on edellytys tavoiterikkaaseen 

menestymiseen toimialasta riippumatta (Jussila 2010, 125). Ennen kuin 
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haluttuja, ympäristövastuuta tukevia toimintatapoja voidaan aliurakoitsi-

joilta edellyttää ja seurata, on luotava toiminnan mahdollistavat olosuhteet. 

Tähän kytkeytyvät tarvittavan koulutuksen, ohjeistuksen, työkalujen ja tie-

dottamisen antaminen. Kattava perehdytys on yhtä suuressa roolissa niin 

oman henkilöstön kuin aliurakoitsijoidenkin kohdalla. Lisäksi edellytettäviä 

ympäristönäkökulmia on tuotava syvällisemmin esille yhteistyökumppa-

neiden välisissä sopimuksissa, aloituspalavereissa, väliaikakatsauksissa 

sekä loppuraportoinnissa. Systemaattisen esilletuonnin ja toimintatapojen 

velvoittamisen kautta ympäristövastuu iskostuu perusteellisemmin jokai-

sen osapuolen ajattelumalliin.  

 
4. Jätehuolto ja materiaalitehokkuus 
Neljäntenä toiminnan kohteena ovat työmaaolosuhteiden tämän hetken 

konkreettisimmat ympäristövastuun kategoriat – jätehuolto ja materiaalite-

hokkuus. Työmaakohtaisen kierrätysasteen kannalta rakennus- ja purku-

jätteen tehokkaampi hyödyntäminen voidaan nimetä yhdeksi tulevaisuu-

den tekijäksi. Euroopan unionin vuonna 2012 voimaan astuneen direktiivin 

(Direktiivi 2008/98/EY, 13) mukaan kierrätysaste on nostettava vähintään 

70 painoprosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Asetettu vaatimus tulee siis 

vääjäämättä jokaisen rakennusalan toimijan eteen, joten kysyntä konk-

reettisille toimille on suuri. Kattavampi lajittelu jo jätejakeiden syntypai-

koilla edesauttaa hyödyntämisprosessia. Työmaissa ja työvaiheissa on 

kuitenkin eroavaisuuksia, jonka takia yhden koon muottia ei voida laatia 

esimerkiksi jätteiden keräysastioiden sijoitteluun. Tästä syystä työnjohdon 

on ennakoivasti suunniteltava työmaa-alueen tilankäyttöä, työvaiheet huo-

mioiden. Jätejakeet ja -määrät vaihtelevat kohteen tilasta riippuen, mikä 

vaikuttaa suoraan fyysisten keräysastioiden tarpeeseen. Jätehuollon toi-

mivuuden varmistamiseksi on työmaan syytä nimikoida kaikki keräysastiat 

jätejakeittain sekä laatia konkreettinen lajitteluohje työntekijätasolle, joka 

käy lajitteluprosessin läpi mitä, miten ja miksi kysymyssanojen kautta. Li-

säksi ennakoivaan toiminta-ajatteluun perustuen uusiutuvien ja pitkäikäis-

ten materiaalien hyödyntämisen kartoittamista on työmaatasolla tehostet-

tava. 
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5. Energiankäyttö 
Viides toiminnan kohde käsittelee energiankäyttöä työmaaolosuhteissa, 

joka voidaan nostaa toteutumisen tärkeyden suhteen jätehuollon ja mate-

riaalitehokkuuden rinnalle. Ympäristövastuun käsite kattaa paitsi jätteiden 

synnyn minimoinnin ja raaka-aineiden käytön tehostamisen, myös ener-

gian menekkien optimoinnin (Pohjola 2003, 16). Vuonna 2017 rakennus-

alan ja rakennusten sektorin energian loppukäytön lukema oli maailman-

laajuisella tasolla tarkasteltuna 36 prosenttia (International Energy Agency 

2018, 11). Tavoitesuuntana siintävään kestävään rakentamiseen voidaan 

siis liittää energiatehokkaat rakennukset ja rakenteet. Rakennustyömaan 

energiankäyttöä saadaan optimoitua olosuhdehallinnalla, joka tarkoittaa 

lämpö- ja kosteusriskien minimointia sekä yleistä työn toteuttamista suun-

nitellusti, energiankäyttö huomioiden. Lisäksi vaihtoehtoisia, ekologisem-

pia energiaratkaisuja olisi syytä kartoittaa ja tuoda työmaaolosuhteisiin ny-

kyistä tasoa enemmän. Näillä keinoilla mahdollistetaan energiatehok-

kaampi ja kestävämpi rakentaminen. 

 
6. Työmaan ulkoiset vaikutukset 
Kuudes toiminnan kohde sisältää työmaan ulkoiset vaikutukset, jotka ko-

rostuvat työmaan sijainnin ja ympäröivän alueen mukaan. Mitä tiheäm-

mäksi ympäröivä elinympäristö rakentuu, sitä tarpeellisempaa on tiedottaa 

rakennustyömaan yleisestä etenemisestä sekä siihen liittyvistä työvai-

heista. Vastuullisen yrityksen tulee tiedottaa lähiympäristöä ja sen asuk-

kaita melua, tärinää ja pölyä sisältävistä työvaiheista. Tiedottamisen on 

oltava jatkuvaa ja ennakoivaa kattaen alueella tapahtuvat muutokset sekä 

käynnissä olevat työvaiheet (Kekki, 564). Tämän lisäksi käytettävät työ-

menetelmät on optimoitava niin, että edellä mainitut tekijät sekä työmaista 

aiheutuvat näköhaitat pystytään minimoimaan. Ulkoisten vaikutusten vä-

hentämisen toimenpiteisiin lukeutuvat muun muassa perusteellinen aika-

taulutus, hyvät suunnitteluratkaisut, kuormittavien työvaiheiden kohde-

poistot sekä meluvallit (Kekki, 564). Rakennettavalle alueelle aiheellinen 

tieto ja sen jakaminen olisi syytä laajentaa työmaan ulkopuolelle, jotta 

mahdollistetaan laajempi vuorovaikutus toiminnalle keskeisten sidosryh-

mien kanssa. Kuva ympäristöasioista huolehtivasta vastuullisesta yrityk-

sestä muodostaa vahvan arvon toimialakohtaisille markkinoille. 
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7. Yhteistyö 
Seitsemäs toiminnan kohde kattaa ympäristötoiminnan yhteistyömahdolli-

suudet. Pohjolan (2003, 92) mukaan yrityksen ja eri sidosryhmien välinen 

yhteistyö sekä vuorovaikutus ovat olennainen osa ympäristövastuuta ja 

itse vastuullisuuden teemaa. Saman toimialan ja alueen yrityksillä on mah-

dollisuudet yhteistyöhön muun muassa työkaluston käytössä ja viestimi-

sessä. Tätä kautta lisätään työmaiden tehokkuutta, joka puolestaan tuo 

säästöjä niin yleisiin kustannuksiin kuin aiheutuviin ympäristökuormituk-

siinkin. Yritysten välinen yhteistyö saatetaan kuitenkin vielä luokitella osit-

tain uudenlaiseksi ja vieraaksi toimintatavaksi. Toimiakseen se vaatii yh-

teistyökuvioiden osapuolilta laaja-alaisempaa näkemystä itse asiaan, es-

teetöntä kommunikointia sekä kattavaa viikkosuunnittelua. Yhteistyöhön 

voidaan sisällyttää myös muiden organisaatioiden työmaiden välillä käy-

tävä vertaisoppiminen. Tämänkaltainen parhaita käytäntöjä tarkasteleva 

lähestymistapa (Best Practice) toimisi väylänä paitsi kokonaiskuvan ym-

märtämiseen ja omien toteutuskeinojen hahmottamiseen, myös yleiseen 

asennoitumiseen ympäristövastuullista toimintaa kohtaan.  

 
8. Kannusteet ja motivointi 
Kahdeksas toiminnan kohde sijoittuu kannusteiden ja motivoinnin konteks-

tiin. Henkilöstön ollessa yksi yrityksen toimivuuden elintärkeistä resurs-

seista, nousevat hyvinvoinnista huolehtiminen sekä osaamisen ja tiedon 

tason varmistus merkittävään rooliin (Pohjola 2003, 16). Lisäksi henkilös-

tön kehittäminen sekä motivointi ovat suorassa yhteydessä yrityksen kan-

nattavuuteen (Elinkeinoelämän keskusliitto ry 2018). Ympäristöteeman 

suhteen jokainen yrityksessä työskentelevä yksilö pystyy omalta osaltaan 

vaikuttamaan yrityksen ympäristövastuuseen, ympäristöasioiden huomioi-

miseen ja yrityksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Yksilö on saatava si-

toutumaan ympäristövastuulliseen toimintaan sekä yhteisen asian puo-

lesta toimimiseen. Tästä syystä työntekijätasoa on huomioitava tehoste-

tulla motivoinnilla aihepiirin työtehtäviin. Työnjohdon on näin ollen selven-

nettävä tekijöille, mitkä ovat ympäristövastuullisen toiminnan strategiset 

tavoitteet ja miten toimintaa mitataan. Aikaansaaduista toimista on myös 

muistettava antaa palautetta, jotta motivaatio henkilöiden keskuudessa 
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säilyisi. Yksi motivaatiota kasvattavista tekijöistä olisi ympäristövastuulli-

sen toiminnan sisällyttäminen yrityksen kannustinjärjestelmään. Laaditun 

kannustinjärjestelmän on oltava paitsi yhteisiltä pelisäännöiltään selkeä ja 

ymmärrettävä, myös mittausperusteeltaan toimiva. Esimerkkinä kannus-

tinjärjestelmästä voisi olla työvaiheperusteinen, jäteraportteja tarkaste-

leva, työmaakohtainen ”mainetta ja kunniaa” -tyylinen tunnustus yhdistet-

tynä yhteiseen lounashetkeen. Positiiviset huomiot ja havainnot sekä työ-

maiden ansiokkaat saavutukset niin toiminnan kuin innovaatioidenkin suh-

teen olisi syytä tuoda esille konsernin ulkoisessa viestinnässä, jolloin 

markkinointia pystyttäisiin hyödyntämään. Julkinen tieto ympäristöasiat 

huomioivasta työmaasta sekä ympäristövastuuseen tähtäävästä toimin-

nasta saattaisivat nostattaa yritystä kohtaan esiintyvän kiinnostuksen ta-

soa eri sidosryhmien keskuudessa. 

 
9. Toiminnan mahdollistaminen 
Yhdeksäs toiminnan kohde sisältää tekijät, joilla mahdollistetaan ympäris-

tövastuullisen toiminnan toteutettavuus. Ensimmäisenä tekijänä on riittävä 

resursointi ympäristövastuun läpäisevyyteen yrityksen toimintamallissa. 

Tähän lukeutuvat keskeisten toimenpiteiden resursoinnin varmistaminen, 

toimenpiteisiin liittyvän osaamisen kehittäminen sekä henkilöstövoimava-

rojen riittävyyden mitoitus. Ympäristöasioiden vaatima resursointi on otet-

tava huomioon jo rakennettavan kohteen kehitysvaiheessa. Lisäksi työ-

maakohtaisesti on määriteltävä vastuuhenkilö – ympäristövastaava –, joka 

ajaa käytännön tasolla toimintaa eteenpäin, luo sille edellytykset sekä 

kontrolloi ja valvoo kokonaisuutta. Toisena tekijänä toiminnan mahdollis-

tamisen suhteen on selkeiden ympäristövastuullisuutta indikoivien mitta-

reiden kehittäminen. Työmaatasolla laatukulttuurille ja työturvallisuudelle 

on olemassa omat mittarit, joita seurataan ja joiden tuloksiin reagoidaan 

konsernitasolla. Samaan kategoriaan liitettävät, selväpiirteiset ympäristö-

mittarit sen sijaan ovat vielä kehitystyön alla. Mittarien tarve ja hyödyllisyys 

kuitenkin tunnistettiin yrityksen eri hierarkiaportailla. Yhdeksi ympäristö-

mittariksi voidaan nimetä jätehuoltoon liittyvä kierrätysaste, jota tullaan 

varmasti seuraamaan entistä tarkemmin kiristyvien jätelain säädösten ta-

kia. Kehitettävien mittarien ja niistä saatavan tiedon kautta avautuu mah-
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dollisuus eri yksiköiden vertailtavuuteen. Perusteellisempi tietämys yksi-

köiden ympäristöasioista sekä niistä tiedottaminen konsernin sisällä saat-

taisivat toimia yleisen kilpailuhengen tavoin nostattavana tekijänä kunkin 

yksikön pyrkimyksiin hoitaa ympäristövastuun teemat paremmin.   

 

10. Yrityskuva 
Kymmenes toiminnan kohde sijoittuu yrityskuvan viitekehykseen. Yritys-

kuvan ja siihen liitettävän imagon hahmottaminen lähtee liikkeelle jokaisen 

yksilön osalta yrityksen hyvän toimintatavan toimintaperiaatteiden (Code 

of Conduct) sisäistämisestä. Toimintaperiaatteiden avulla tärkeiksi määri-

tetyt teemat, kuten esimerkiksi yrityksen ympäristötavoitteet ja siihen lu-

keutuva oikeanlainen toiminta, liitetään osaksi käytännön konkreettista te-

kemistä (Antweiler 2014, 183). Näin jokainen yrityksessä työskentelevä 

yksilö tiedostaa omaan toimintaansa kohdistuvat odotukset. Toimintaperi-

aatteiden sisällön on kuitenkin oltava näkyvässä, arvonsa mukaisessa 

asemassa käytännön toteutuksen tasolla eli työmaaolosuhteissa. Mikäli 

tavoitteena on toimia rakennusalan suunnannäyttäjänä, täytyy ympäristö-

vastuullista toimintaa tuoda kokonaiskuvassa avoimemmin esille. Yleis-

luontoisen työmaatiedottamisen lisäksi voitaisiin markkinointiaspektia hyö-

dyntää myös työmaakohtaisten, ympäristövastuuta tukevien mainoskylt-

tien avulla. Erilaiset julisteet, kyltit ja banderollit vahvistaisivat yrityksen 

brändiä luoden näin merkittävää vaikutusta muun muassa potentiaalisiin 

asiakkaisiin. Suunnan ollessa kohti vihreämpää yrityskuvaa, on ympäris-

töintressien jakaminen keskeisten sidosryhmien kanssa suuressa roolissa 

(Heikkurinen 2010, 142). Hyvä ja avoin ympäristökommunikointi sekä sitä 

kautta kehittyvä ympäristöimago viestivät sidosryhmille yrityksen omistau-

tumisesta aihepiiriä kohtaan, mikä avaa reitit tuottavuuden kannalta posi-

tiivisille hyödyille (Amores-Salvadó, Castro, Navas-López 2014, 357–358). 

Tulevaisuus tulee vaatimaan yrityksen henkilöstöltä ennakoivaa ajattelu-

maailmaa, kärsivällisyyttä sekä taitoa kääntää ympäristöongelmien hal-

linta toiminnan kilpailutekijäksi. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että ympäris-

tövastuun polku ei ole suinkaan tarkoitettu yksin kuljettavaksi. Kumppa-

nuussuhteet yhteiskunnan eri tahoihin, luotujen yritysverkostojen käyttö 

sekä yhteistyömahdollisuudet niin kilpailijoiden kuin ympäristöasiantunti-

joidenkin kanssa ovat kaikki hyödyntämisen arvoisia resursseja. 
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TAULUKKO 3. Ympäristövastuun toimintamalli 

 

TOIMINNAN KOHDE TOIMENPIDE 

Ympäristövastuullisen  
ajattelutavan  
jalkauttaminen 

ü YIT:n ympäristöstrategian ja -tavoitteiden tunnistaminen  
(perehdytys: YIT:n ympäristöohje & jätehuolto-ohje) 

ü Ympäristövastuun integrointi osaksi työmaan normaalia  
toimintaa 

ü Uskallus toimintatapojen jatkuvaan parantamiseen 

Tiedottaminen ja opastus 

ü Keskeisistä ympäristövaikutuksista viestiminen, positiivisen 
toiminnan hyödyt ja kannustus innovatiiviseen ajatteluun 

ü Sisäisen viestinnän määrän lisääminen 
ü Ympäristöasioiden kattavampi huomiointi turvavarttien  

yhteydessä ja tarkistuslistojen sisällyttäminen raportteihin 

Aliurakoitsijoiden  
sitouttaminen 

ü Ympäristönäkökulmien syvällisempi tuonti sopimuksiin,  
aloituspalavereihin, väliaikakatsauksiin ja loppuraportointiin 

ü Tarvittava koulutus, ohjeistus, työkalut ja tiedottaminen 
ü Haluttujen toimintatapojen edellyttäminen ja toiminnan  

seuranta 

Jätehuolto ja  
materiaalitehokkuus 

ü Ennakoiva työmaa-alueen tilankäytön suunnittelu 
ü Syntypaikkalajittelun määrän lisääminen 
ü Konkreettinen lajitteluohje sekä prosessin läpikäynti  

à Mitä, miten ja miksi? 
ü Uusiutuvien ja pitkäikäisten materiaalien hyödyntämisen  

kartoittaminen 

Energiankäyttö 
ü Olosuhdehallinta – työn toteutus suunnitellusti 
ü Vaihtoehtoisten, ekologisempien energiaratkaisujen käytön 

kartoittaminen 

Työmaan ulkoiset  
vaikutukset 

ü Työmaan etenemisestä ja työvaiheista tiedottaminen 
ü Melu-, tärinä-, pöly- ja näköhaittojen minimoiminen 

Yhteistyö 
ü Vertaisoppiminen parhaista käytännöistä (best practice) 
ü Yritysten välinen yhteistyö kaluston käytössä ja  

viestimisessä 

Kannusteet ja motivointi 

ü Ympäristötoiminnan sisällyttäminen kannustinjärjestelmään 
ü Jokainen pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan yrityksen 

ympäristökäyttäytymiseen 
ü Tehostettu motivointi aihepiirin työtehtäviin  

à Selvennettävä mitkä ovat ympäristövastuullisen 
toiminnan strategiset tavoitteet ja miten toimintaa mitataan 

Toiminnan  
mahdollistaminen 

ü Riittävä resursointi toimien ja henkilöstön suhteen 
ü Selkeiden ympäristömittareiden kehittäminen 

Yrityskuva 

ü YIT:n hyvän toimintatavan toimintaperiaatteiden 
sisäistäminen (YIT Code of Conduct) 

ü Ympäristövastuullisen toiminnan näkyminen työmaalla 
ü Ympäristöintressien jakaminen keskeisten sidosryhmien 

kanssa 
ü Toimialan suunnannäyttäjänä toimiminen 
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6.2 Toimintamallin käyttö, toimivuuden seuranta ja kehitystyö 
 

Toimintamallin oikeanpuoleisessa sarakkeessa esille tuodut, kohdistetut toimen-

piteet konkretisoivat vasemmassa sarakkeessa esitetyt, päätasolle sijoittuvat 

yleiset periaatteet eli toiminnan kohteet. Koska toimintamalli on piirteiltään yleis-

tasolla toimiva ja keskeisimmät teemat huomioiva, vaatii osa kohdistetuista toi-

menpiteistä jatkopohdintaa työmaatasolla. Eroavaisuuksia esiintyy paitsi työ-

maissa itsessään myös tekijöiden työmenetelmissä sekä käytettävässä kalus-

tossa. Näistä syistä johtuen käytännön toteutusta on mietittävä työmaa- ja ta-

pauskohtaisesti. Toimintamallin tarkoituksena on auttaa työmaita hahmottamaan 

ympäristövastuullisen toiminnan keskeisimmät tekijät, joihin paneutumalla saa-

vutetaan ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen hallinta.  

 

Ympäristövastuun toimintamallin toimivuuden seuranta toteutetaan selkeiden ja 

yhteistä linjaa noudattavien mittareiden avulla. Näiden ohella ympäristövastuulli-

sen toiminnan tilaa on tarkastettava säännöllisesti esimerkiksi työmaakohtaisia 

väliaikakatsauksia hyödyntämällä. Katsaukset voisivat olla johtoportaan asetta-

miin ja yhteisiin tavoitteisiin perustuvia seurannan tekijöitä, jotka ajoittuvat esi-

merkiksi kvartaali- tai vuositasolle. Työmaaolosuhteissa vallitsevan tilan selvittä-

misen jälkeen johtoportaan on työstettävä saatu, eksakti ja vertailukelpoinen 

tieto, jotta laajemmat kehitystoimet saadaan aloitettua. Toiminnan varmista-

miseksi laaditun ympäristövastuun toimintamallin on oltava jatkuvasti esillä ja 

työnjohdon on seurattava sekä valvottava kokonaisuuden toteutumista käytän-

nön tasolla. Tätä ennen toimintamalli on kuitenkin syytä tuoda työmaajohdon tie-

toisuuteen esimerkiksi mestaripalaverien kautta, sillä johdon on sisäistettävä asia 

perusteellisesti ennen kuin sen sisältämät toimenpiteet voidaan viedä eteenpäin 

työntekijätasolle. Käytännön toteutuksen suhteen toimintamallin keskeisten koh-

tien kanssa on edettävä askel ja kehitystä tarvitseva osa-alue kerrallaan, jotta 

muutosvastarinta pystyttäisiin minimoimaan.  

 

Toimintamallia, kuten muutakin yritystoimintaa, on päivitettävä maailman muut-

tumisen mukana. Kehitystyö on perustettava paitsi yhteiskunnassa muuttuviin la-

keihin ja säädöksiin, myös toimintamallissa mahdollisesti esiintyviin puute- ja vir-

hekohtiin. Toimintamallin sisältämät kymmenen keskeisintä ympäristövastuulli-
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sen toiminnan kohtaa luovat tilaisuuden myös tulevien työmaaohjeistusten laati-

miseen sekä korkeakoulujen jatkotöiden tekoon, mikä mahdollistaa tietyn teeman 

syvällisemmän tarkastelun. On kuitenkin syytä tiedostaa, että kaikki toimintamal-

lin ja -ohjeistuksen muotoon kiteytetyt asiat eivät suinkaan aina toimi käytännön 

tasolla. Tästä johtuen toimintamallia kohtaan on syytä luoda avoimet palauteka-

navat, joiden kautta saadaan arvokasta tietoa tulevaa kehitystyötä varten. Palau-

tekanavien järjestämisessä on muistettava antaa sijaa sekä kannustavalle että 

korjaavalle palautteelle, jotta virheistä voidaan oppia ja kehitystyö on onnistu-

nutta. 

 

6.3 Tutkimuksen arviointi 
 

Tutkimuksen arviointiin liitetään usein reflektoinnin käsite eli oman työn kriittinen 

analysointi, jonka avulla tarkastellaan tehdyn toiminnan luotettavuutta ja päte-

vyyttä. Kriittisen analysoinnin on yletyttävä tutkimuksen jokaiseen vaiheeseen ja 

hetkeen, jotta saadaan selvitettyä, onko tavoiteltu päämäärä saavutettu onnistu-

neesti. On todettu, että tehty tutkimus on kuitenkin vain yksi, tutkijan aikaan-

saama versio tutkittavasta aihepiiristä, jonka vuoksi sen sisältö ei ole aina täysin 

luotettavaa, absoluuttista tietoa. Saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää joh-

topäätöksien tekoon, mutta huomioitavaa on niiden sidonnaisuus tutkimuksen 

teon aikaan, paikkaan sekä tutkijaan itseensä. Tutkimusten luotettavuus- ja pä-

tevyysarvojen kasvu saavutetaan kuitenkin toistamalla vastaavanlaisia tutkimuk-

sia, käyttämällä monimuotoisempia tutkimusasetelmia ja aihepiirin aineistoja 

sekä hyödyntämällä kehittävää työasennetta. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) 

 

Tutkimusaihe kytkettiin ympäristövastuun kontekstiin toimeksiantajayrityksen tar-

peen mukaan. Työn tekijänä vastuullani oli aihepiirin tarkempi rajaus, sisältöra-

kenteen muodostaminen sekä konkreettisen lopputuloksen, ympäristövastuun 

toimintamallin, laatiminen. Aihepiiri tuntui aluksi laajalta ja sen rajaus hankalalta, 

mutta lopullisen tavoitteen muodostamisen jälkeen epätietoisuuden ja hallinnan 

puutteen tuntemukset vähenivät, jolloin kirjoitustyö pääsi vauhtiin. Haasteellisim-

maksi tehtäväksi tutkimuksessa ilmeni toimintamallin oikeanlaisen muodon hah-

mottaminen, sillä se koki jatkuvia muutoksia työn etenemisen aikana. Asia ratkesi 
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pohdinnan ja visioinnin avulla, jonka seurauksena yleisluontoinen, ympäristövas-

tuullisen toiminnan keskeisiä tekijöitä konkretisoiva toimintamalli saatiin työn alle. 

Kehitettävää voidaan kuitenkin todeta olleen työn alkuvaiheessa esiintyneessä 

aiheen ja tutkimuskysymysten tarkassa rajaamisessa sekä selkeän tavoitteen 

hahmottamisessa.  

 

Muilta osin tutkimuksen toteutusta voidaan pitää onnistuneena. Kirjallisuusaineis-

ton keruu, teoriaosuuden kirjoittaminen sekä haastattelurungon muodostaminen 

sujuivat ilman suurempia ongelmia. Aineistoa löytyi kattavasti ja haastattelukysy-

mysten asetteluun sai ohjaavilta tahoilta tukea sekä näkökulmia tarpeen mukaan. 

Aloittelevana tutkijana minulla ei ollut kokemusta teemahaastatteluista, jonka 

vuoksi ensimmäisen haastateltavan kanssa tehty pilottihaastattelu voidaankin 

nostaa merkittävään rooliin itsevarmuuden saamisen suhteen. Pilottihaastattelu 

mahdollisti myös tarvittavien muutosten teon haastattelurunkoon, jolloin kysy-

mysten turha toistuvuus sekä haastattelujen yleinen kesto saatiin hallintaan. Ra-

jallisista resursseista johtuen haastateltavien lukumäärä asettui kymmeneen, jo-

ten täysi kattavuus YIT-konsernin ympäristövastuun tilasta jäi osittain selvittä-

mättä. Lisäksi haastateltavien valintaa olisi voitu laajentaa toimeksiantajayrityk-

sen ulkopuolelle, jolloin esille tulleet näkökulmat olisivat olleet vieläkin rikkaam-

pia. Tässä tapauksessa jo ennakkoon määritelty, rakennusliikkeen toimintoihin 

keskittyvä rajaus aihepiirille olisi kuitenkin muodostunut ongelmakohdaksi. Haas-

tattelujen laadullinen saturaatio saavutettiin suunnitellun mukaisesti, rajatussa ai-

hepiirissä, jolloin tutkimuskohtaista haastateltavien määrää sekä positioiden va-

lintaa yrityksessä voidaan pitää onnistuneena.  

 

6.4 Matkaeväät tulevaisuuteen 
 

Haastatteluaineiston koskettaen pääosin vain Asuminen Suomi ja CEE -seg-

menttiä, voidaan yhdeksi jatkotoimenpiteeksi esittää laajemman ympäristövas-

tuuseen liittyvän verkkopohjaisen kyselyn järjestäminen konsernin sisällä. Tä-

mänkaltaisella kyselyllä pystyttäisiin huomioimaan myös muut YIT-konsernin 

segmentit, jolloin jo laaditut tutkimusasetelmat saisivat moniulotteisemman sä-

vyn. Saatuja tuloksia voitaisiin käyttää hyödyksi laaditun ympäristövastuun toi-

mintamallin päivittämiseen, mahdollistaen näin toiminnan jatkuvan kehityksen. 

YIT-konsernin sisällä järjestettävän verkkokyselyn lisäksi ympäristövastuuta olisi 
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syytä korostaa myös koulutusyhteistyössä esimerkiksi YIT Opinnot -opintokoko-

naisuudessa. Nuoremman sukupolven ajattelumaailma on ulkoisten vaikutteiden 

kautta lähtökohtaisestikin ympäristötietoisempi, jolloin aihepiirin esilletuonnin, 

ympäristövastuullisia toimia kohtaan kannustavan asenteen sekä ympäristöystä-

vällisten ratkaisujen kehittämisen merkitys korostuu entisestään.  

 

Tarkkaa tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa. Tulevaisuus ei myöskään ta-

pahdu itsestään vaan se on luotava ennakointitaitojen, konkreettisten toimenpi-

teiden sekä pitkäjänteisyyden avulla. Tulevaisuuden suunnittelu on siis kokonai-

suudessaan vastuullista toimintaa. Se auttaa tunnistamaan ja kirkastamaan eri 

osa-alueiden tavoitteet, jolloin niitä kohti eteneminen ei koostu vain sattumanva-

raisista toimista. Vahva ja vastuullinen yritys keskittyy oman edun sijaan sitä ym-

päröivään yhteisöön, rakentaa luottamusta ja jakaa menestystä eri osa-alueilla. 

Ympäristövastuusta voidaan olettaa muodostuvan nyky-yhteiskunnan yritystoi-

minnan kannattavuuden suhteen elintärkeä, pitkän aikavälin sijoituskohde, joka 

oikein toteutettuna ja yrityksen toimintatapoihin integroituna luo avaimet menes-

tykseen. Toisaalta, sen huomiotta jättäminen on puolestaan varmin tapa pudottaa 

itsensä yrityksenä kehityksen kelkasta, jolloin uhkana on muiden toimijoiden var-

joon jääminen. ”Creating a strong business and building a better world are not 

conflicting goals – they are both essential ingredients for long-term success” (Wil-

liam Clay Ford Jr. Executive Chairman, Ford Motor Company). 
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Liite 1. Ympäristövastuun toimintamalli 

 

 
   
   

  
 

Panuntie 11, 00620 Helsinki Ympäristövastuun toimintamalli: versio 1.4.2019 – tulostettu 28.3.2019 YIT Suomi Oy                                  

YMPÄRISTÖVASTUUN TOIMINTAMALLI 
 

TOIMINNAN KOHDE TOIMENPIDE 

Ympäristövastuullisen ajattelutavan 

jalkauttaminen 

ü YIT:n ympäristöstrategian ja -tavoitteiden tunnistaminen 
(perehdytys: YIT:n ympäristöohje & jätehuolto-ohje) 

ü Ympäristövastuun integrointi osaksi työmaan normaalia 
toimintaa 

ü Uskallus toimintatapojen jatkuvaan parantamiseen 

Tiedottaminen ja opastus 

ü Keskeisistä ympäristövaikutuksista viestiminen, positiivisen 
toiminnan hyödyt ja kannustus innovatiiviseen ajatteluun 

ü Sisäisen viestinnän määrän lisääminen 
ü Ympäristöasioiden kattavampi huomiointi turvavarttien 

yhteydessä ja tarkistuslistojen sisällyttäminen raportteihin 

Aliurakoitsijoiden sitouttaminen 

ü Ympäristönäkökulmien syvällisempi tuonti sopimuksiin, 
aloituspalavereihin, väliaikakatsauksiin ja loppuraportointiin 

ü Tarvittava koulutus, ohjeistus, työkalut ja tiedottaminen 
ü Haluttujen toimintatapojen edellyttäminen ja toiminnan seuranta 

Jätehuolto ja materiaalitehokkuus 

ü Ennakoiva työmaa-alueen tilankäytön suunnittelu 
ü Syntypaikkalajittelun määrän lisääminen 
ü Konkreettinen lajitteluohje sekä prosessin läpikäynti  

à Mitä, miten ja miksi? 
ü Uusiutuvien ja pitkäikäisten materiaalien hyödyntämisen 

kartoittaminen 

Energiankäyttö 

ü Olosuhdehallinta – työn toteutus suunnitellusti 
ü Vaihtoehtoisten, ekologisempien energiaratkaisujen käytön 

kartoittaminen 

Työmaan ulkoiset vaikutukset 
ü Työmaan etenemisestä ja työvaiheista tiedottaminen 
ü Melu-, tärinä-, pöly- ja näköhaittojen minimoiminen 

Yhteistyö 
ü Vertaisoppiminen parhaista käytännöistä (best practice) 
ü Yritysten välinen yhteistyö kaluston käytössä ja viestimisessä 

Kannusteet ja motivointi 

ü Ympäristötoiminnan sisällyttäminen kannustinjärjestelmään 
ü Jokainen pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan yrityksen 

ympäristökäyttäytymiseen 

ü Tehostettu motivointi aihepiirin työtehtäviin  
à Selvennettävä mitkä ovat ympäristövastuullisen toiminnan 
strategiset tavoitteet ja miten toimintaa mitataan 

Toiminnan mahdollistaminen 
ü Riittävä resursointi toimien ja henkilöstön suhteen 
ü Selkeiden ympäristömittareiden kehittäminen 

Yrityskuva 

ü YIT:n hyvän toimintatavan toimintaperiaatteiden sisäistäminen  
(YIT Code of Conduct) 

ü Ympäristövastuullisen toiminnan näkyminen työmaalla 
ü Ympäristöintressien jakaminen keskeisten sidosryhmien kanssa 
ü Toimialan suunnannäyttäjänä toimiminen 
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Liite 2. The Operating Model of Corporate Environmental Responsibility 

 

 
   
   

  
 

Panuntie 11, 00620 Helsinki The Operating Model of CER: version 1.4.2019 – printed 28.3.2019 YIT Suomi Oy 

THE OPERATING MODEL OF CER*   

*Corporate Environmental Responsibility 
 

TARGET OF ACTION ACTION 

Implementing environmental 
responsibility in the general way of 

thinking 

ü Identifying YIT’s environmental strategy and goals (introduction: 
YIT’s environmental & waste management guidelines) 

ü Integrating CER into the normal daily routines of the worksite 
ü Courage for constant improvement of practices 

Informing and guiding 

ü Communicating on key environmental impacts, benefits of 
positive action and encouragement for innovative thinking 

ü Increasing the amount of internal communication 
ü More comprehensive consideration of environmental issues in 

staff briefings (turvavartit) and including checklists in reports 

Committing subcontractors 

ü Stronger focus on environmental aspects in contracts, initial 
meetings, interim overviews and final reportage 

ü Required training, guidance, tools and information 
ü Requiring and monitoring desired practices 

Waste management and material 
efficiency 

ü Proactive planning of construction area’s space utilization 
ü Increasing the amount of source separation 
ü Concrete sorting guide and process review 

à What, how and why? 
ü Charting the use of renewable and long-life materials 

Use of energy 
ü Managing conditions – work execution as envisaged 
ü Charting the use of alternative, more ecological energy 

solutions 

External effects of the worksite ü Informing about worksite’s progression and work phases 
ü Minimizing noise, vibration, dust and sight impacts 

Cooperation 
ü Peer learning about best practices 
ü Company-to-company cooperation with equipment usage and 

communication 

Incentives and motivation 

ü Inclusion of environmental activities in the incentive system 
ü Role of individual contribution to CER 
ü Enhanced motivation for topic’s work assignments 

à Clarifying what the strategic goals of environmental 
responsibility are and how the action is measured  

Enabling action 
ü Sufficient resources for actions and staff 
ü Development of clear environmental indicators 

Corporate image 

ü Assimilating YIT’s good policies operating principles  
(YIT Code of Conduct) 

ü Visibility of environmentally responsible operations at the 
worksite 

ü Sharing environmental interests with key stakeholders 
ü Acting as the industry vanguard 
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Liite 3. Ympäristövastuun haastattelurunko 
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Kuutti Walls 

16.1.2019  

 

Ympäristövastuu YIT Suomi Oy:ssä – Haastattelurunko 
 
 
Haastateltavan esittely (tehtävänimike, toimiala) 
 
Yleistason kysymykset: 
 

1. Ympäristövaikutukset 
• Tunnistatko oman toimialasi aiheuttamat ympäristövaikutukset? 

Minkälaisia ympäristövaikutuksia oma toimialasi sisältää? 
• Tunnistatko YIT Suomi Oy:n toiminnasta johtuvat ympäristövaikutukset? 

Minkälaisia ympäristövaikutuksia ajattelet YIT Suomi Oy:n toiminnalla olevan? 

 
2. Ympäristövastuun merkitys 

• Miten tärkeänä näet ympäristövastuun toteutumisen YIT Suomi Oy:n 
toiminnassa? 

• Miten koet oman työpanoksesi vaikuttavan yrityksen ympäristötoimintaan? 
• Minkälaisena tekijänä näet ympäristövastuun osa-alueen yrityksen taloudellisen 

kehityksen kannalta? 
 

3. Ympäristövastuun nykytila 
• Miten ympäristövastuu tulee esille omassa työnkuvassasi? 
• Mitkä eri sidosryhmät (laki, työntekijät, sijoittajat, asiakkaat, ympäristöjärjestöt, 

kilpailijat yms.) ja millä tavoilla ne vaikuttavat mielestäsi tällä hetkellä YIT Suomi 

Oy:n ympäristövastuullisuuteen?  
• Millä eri keinoilla ympäristövastuusta saadaan mielestäsi nykyistä tasoa 

”vakavammin” otettava arvo? 
• Onko ympäristön huomiointi mielestäsi lisääntynyt viime vuosien aikana? (esim. 

sopimustasolla, käytännön toteutus, laaditut suunnitelmat, valvonta yms.) 
 

4. Ympäristövastuun yritysvaikutukset 
• Miten ympäristövastuusta mielestäsi viestitään sekä yrityksen sisäisellä, että 

ulkoisella tasolla? 
• Millä tavoin YIT Suomi Oy pyrkii asettamiinsa ympäristötavoitteisiin? 
• Mitkä ovat mielestäsi ne syyt, jotka ajavat yritystä kohti vastuullisempaa 

ympäristötoimintaa? 
• Miten arvioisit YIT Suomi Oy:n ympäristövastuullisuuden tason suhteessa 

muihin rakennusalalla toimiviin kilpailijoihin? 
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5. Ympäristövastuun käytännön toteutus rakennustyömaalla 
• Miten edistäisit työmaaolosuhteissa esiintyvää ympäristövastuullisuutta? 
• Minkälainen ympäristövastuun ohjeistus kehittäisi työmaan nykyistä toimintaa? 
• Millä tavoin työmaalla järjestettävä ympäristökoulutus/-perehdytys/-ohjeistus 

saataisiin työntekijöitä innostavaksi? 
• Miten varmistetaan, että työmaalla tapahtuva ympäristöasioiden vastuunkanto 

koskee kaikkia työmaan osapuolia? 
• Kuinka ja millä tavoin muutkin, kuin ympäristöasioihin liittyvissä erityistehtävissä 

toimivat henkilöt voivat mielestäsi vaikuttaa yrityksen ympäristövastuullisuuteen? 
• Millä tavoin ympäristöasioiden esimerkillisestä hoitamisesta tulisi palkita? 

Kannustinjärjestelmä: Aineellinen vai aineeton – yksilö- vai työmaaperusteinen? 
 

6. Ympäristövastuu erottautumistekijänä 
• Missä ympäristöasioissa YIT Suomi Oy haluaa olla edelläkävijä? 
• Kuinka suurena kilpailuetuna näet ympäristövastuun toteutumisen YIT Suomi 

Oy:n toiminnassa? 
• Minkälaiset ympäristömyötäiset tuotteet/palvelut näkisit yhtenä 

erottautumistekijänä? 
 

7. Tulevaisuuden näkymät ja kehitysprosessi ympäristövastuun saralla 
• Miten uskot Lemminkäisen ja YIT:n fuusioitumisen vaikuttavan yrityksen 

ympäristöasioihin? 
• Minkälaisena näet YIT Suomi Oy:n ympäristötavoitteet sekä lyhyellä, että 

pitkällä aikavälillä? 
• Minkälaisia haasteita ympäristövastuun toteuttaminen mielestäsi kohtaa? 

 
• Tuleeko mieleesi jotain muuta ympäristövastuun aihepiiriin lisättävää? 
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Työnkuvakohtaiset kysymykset: 
 

1. Tuotantopäällikkö 
• Miten eri tavoin voidaan edistää win-win -tilanteiden (Porter 1991) syntyä YIT 

Suomi Oy:n toiminnassa? 
 

2. Laatujohtaja 
• Mikä on uuden Green Growth -strategian pääsisältö ja miten se tulee 

esiintymään YIT Suomi Oy:n toiminnassa? 
• Mikä tekee Green Growth -strategiasta ajankohtaisen? / Miksi strategia on otettu 

nyt käyttöön? 
• Millä keinoilla työmaakohtainen jätteiden kierrätysaste nostetaan nykyisestä (n. 

30%) vuoden 2020 tavoitearvoon (70%)? 
 

3. Vastaavat mestarit. työnjohtajat, työmaainsinööri ja työpäällikkö 
• Tunnetaanko työmaallasi/työmaillasi YIT Suomi Oy:n ympäristöstrategia sekä 

siihen liittyvät tavoitteet? 
Millä tavalla ne näkyvät työmaan/työmaiden toiminnassa? 

• Millä tavoin ympäristö otetaan huomioon työmaallasi/työmaillasi? 
 

4. Aluejohto 
• Onko ympäristövastuullisuudessa aluekohtaisia piirteitä vai etenevätkö kaikki 

yhtenäistä/samaa linjaa? 
• Millä tavoin Ranta-Tampellan alue mielestäsi vaikuttaa yrityksen 

ympäristöimagoon? 
 

5. Ylin johto 
• Miten YIT:n ympäristövastuullisuus on kehittynyt viime vuosien aikana? 
• Millä eri keinoilla ympäristöviestintää pystytään kehittämään sen nykyisestä 

tasosta? 
• Mitkä ovat yrityksen odotukset ja nykyiset vastuut ympäristöasioissa – Jatkuuko 

vastuunjako julkiselta vallalta yritykselle samansuuntaisena?  
 


