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YMPÄRISTÖOPAS TEKNISELLE KAUPALLE 
-Oppaan toteutus 

Ympäristöjärjestelmien avulla estetään ympäristöhaittojen syntyä sekä vähennetään 
luonnonvarojen tarpeetonta tuhlaamista. Ympäristöjärjestelmien tarkoituksena on saada kerättyä 
tarkkaa tietoa yrityksen toiminnasta. Tiedon avulla yritystä ja sen toimintatapoja voidaan kehittää.     
Ympäristölainsäädäntö sekä työturvallisuuslaki asettavat omia vaatimuksia ympäristö- sekä 
työturvallisuusasioihin Ympäristöjärjestelmien keskeinen tavoite on saavuttaa tasalaatuisia 
tuotteita sekä palvelua.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut luoda teknisen kaupan yritykselle ympäristöopas. 
Tavoitteena oli myös saada varastotiloista toimivammat sekä yhtenäinen jätepiste yritykseen. 
Tämän työn avulla helpotettiin yritystä huomioimaan ympäristöasiat päivittäisessä toiminnassa 
sekä edistettiin yrityksen toiminnan laadun parantamista. 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin tutkimalla sekä arvioimalla tietoa eri lähteitä käyttäen. Tietoa 
etsittiin saatavana olevista ympäristöasioita sekä -järjestelmiä koskevista lähteistä ja julkaisuista. 
Opas toteutettiin havainnoimalla omaa sekä muiden työskentelyä kohde yrityksessä, oikeassa 
työympäristössä. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkasteltiin useita erilaisia 
ympäristöjärjestelmiä. Työssä pohdittiin ympäristöjärjestelmien hyötyjä sekä niiden laatimiseen 
liittyviä asioita. Tietoa kerättiin tutustumalla kirjallisiin- sekä sähköisiin lähteisiin.   

Tämän työn tarkoituksena oli auttaa kohdeyritystä huomioimaan ympäristöasioitaan paremmin. 
Lisäksi opinnäytetyöllä tavoiteltiin ratkaisuja helpottamaan jokapäiväistä työskentelyä varastossa. 
Työn avulla yritykseen järjestettiin yhtenäinen jätepiste, kaikille jäte- sekä kierrätysmateriaaleille. 
Tämä työn avulla kannustettiin kohdeyritystä huolehtimaan ympäristöasioistaan. Työllä tavoiteltiin 
tehokkaampaa jätteiden lajittelua ja pitkällä tähtäimellä kustannussäästöjä jätekuluissa. 

Opinnäytetyön avulla pystyttiin yrityksessä lisäämään tietoa ympäristöasioiden hoitamisen 
tärkeydestä sekä hyödyistä. Toimivan jätepisteen sekä varaston uudelleen järjestelyn avulla 
helpotettiin päivittäistä työskentelyä. Tarkoituksena on tulevaisuudessa vakiinnuttaa 
ympäristöasioiden hoito jokapäiväiseksi toimenpiteeksi yrityksessä. Tällä pyritään auttamaan 
yritystä toimimaan tehokkaasti ja saamaan mahdollisia kustannussäästöjä alentuneena 
energiankulutuksena. 
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ENVIRONMENTAL GUIDE TO TECHNICAL TRADE 
-Implementation of the guide 

Environmental systems prevent environmental damage and reduce unnecessary waste of natural 
resources. The purpose of environmental management systems is to gather accurate information 
about a company's operations. With the help of information the company and its practices can be 
developed. Environmental legislation and the Occupational Safety and Health Act set their own 
requirements for environmental and occupational safety issues. The key objective of 
environmental systems is to achieve consistent products and service.  

The aim of this thesis is to create an environmental guide for a technical trade company. The goal 
was also to get more efficient storage facilities and a uniform waste collecting point for the 
company. This thesis made it easier for the company to take environmental issues into account 
in its day-to-day operations and to improve the quality of its operations. 

The thesis was carried out by studying and evaluating information from various sources and 
publications on environmental issues and systems. The guide was implemented by observing the 
work of one's own, and others' work, in the target company, in the right working environment. 
Various environmental systems were examined in the theoretical part of the thesis. The work 
discussed the benefits of environmental systems and the issues related to their development. 
Information was collected by reading literature and electronic sources. 

The purpose of this work was to help the target company take better account of its environmental 
issues. In addition, the thesis sought solutions to facilitate everyday work in the warehouse. With 
the help of the work, a uniform waste point was arranged for the company for all waste and 
recycling materials. This work encouraged the target company to take care of its environmental 
issues.  The work aimed at more efficient waste sorting and, in a long term, cost savings in waste 
costs. 

The thesis helped to raise awareness of the importance and benefits of environmental 
management in the company. A workable waste point and reorganization of the warehouse 
helped to ease daily routines within the target company. In the future the goal is to establish 
environmental management as an everyday activity in the company. This is to help the company 
work efficiently and to achieve potential cost savings as reduced energy consumption. 
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1 JOHDANTO 

Ympäristöjärjestelmien avulla voidaan estää ympäristöhaittojen syntyä sekä vähenne-

tään luonnonvarojen tarpeetonta tuhlaamista. Ympäristöjärjestelmien tarkoituksena on 

saada kerättyä tarkkaa tietoa yrityksen toiminnasta. Tiedon avulla yritystä ja sen toimin-

tatapoja voidaan kehittää tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Käyttämällä 

ympäristöjärjestelmiä pyritään saavuttamaan tasalaatuisia tuotteita sekä palvelua.       

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut luoda teknisen kaupan yritykselle ympäristö-

opas. Tavoitteena oli myös saada yrityksen varastotiloista toimivammat. Työn avulla jär-

jestettiin yritykseen yhtenäinen toimiva keräyspiste jäte- sekä kierrätysmateriaaleille. Tä-

män työn avulla helpotettiin yritystä huomioimaan ympäristöasiat päivittäisessä toimin-

nassa sekä edistettiin yrityksen toiminnan laadun parantamista.  

Kohdeyritys Laakeriteam Oy on vuonna 2003 perustettu tekninen tukkukauppa. Yritys 

työllistää kuusi henkilöä. Yritys sijaitsee Turun Kärsämäessä Ohikulkutien varressa. Laa-

jasta ja monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyy runsaasti laakereita, voimansiirtotuot-

teita, tiivisteitä, työkaluja, hiomatuotteita, erilaisia kemikaaleja, voiteluaineita, liimoja 

sekä kierretiivisteitä. Tekninen kauppa tuo maahan sekä myy tuotteita rakentamiseen ja 

teollisuuteen. Haasteena on saada teknisen kaupan tuomat sekä myymät tuotteet kier-

rätettyä mahdollisimman hyvin, niiden jatkokäsittelyä varten. Monet alalla myytävistä 

tuotteista sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Hyvänä esimerkkinä tuotteen kierrä-

tettävyydestä toimii teräs. Teräksen valmistaminen on vaatinut paljon energiaa, mutta 

sitä pystytään kierrättämään lähes rajattomasti. Teknisen kaupan maahan tuomien sekä 

myymien tuotteiden kierrätyksessä, voidaan pyrkiä samaan lopputulokseen. 

Aihe on erittäin ajankohtainen ja ympäristöasiat puhuttavat myös globaalissa mittakaa-

vassa. Ympäristöasiat ovat tärkeitä yritysten sekä organisaatioiden imagolle ja kilpailu-

kyvylle. Hyvin hoidetut ympäristöasiat helpottavat yritysten ja organisaatioiden toimintaa 

sekä antavat yrityksestä luotettavan ja vastuullisen kuvan. Aihetta on käsitelty ja tutkittu 

laajasti. Aiheesta on paljon tutkimustietoa sekä myös eriäviä mielipiteitä, asian tiimoilta 

löytyy.  Ympäristöjärjestelmillä voidaan vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutoksen hillit-

semiseen. Ilmastomuutoksen etenemisen hidastaminen on meidän kaikkien yhteinen 

tehtävä, ja yritykset sekä organisaatiot voivat osallistua siihen jokapäiväisessä toimin-

nassaan. Ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutus koko ihmis- ja eläinkunnalle. Sen 

kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä, niitä voidaan vaan ennustaa.  
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Taloudellista hyötyä saadaan, kun tuotteita ja materiaaleja varastoidaan sekä käsitellään 

oikein. Tavaran oikealla käsittelyllä pyritään myös ehkäisemään hävikin syntymistä. Jä-

temateriaalit kerätään sekä lajitellaan mahdollista jatkokäsittelyä sekä kierrätystä varten. 

Lajittelun tarkoituksena on pyrkiä vähentämään sekajätteeseen päätyvän jätteen koko-

naismäärää. Melkein kaikkia pakkausmateriaaleja voidaan käyttää uudelleen. 

Energiakuluissa voidaan säästää sammuttamalla valot sekä laitteet, joita ei juuri käytetä. 

Lämmityskuluissa voidaan säästää, kun vältetään turhaa ovien auki pitämistä sekä tuki-

taan mahdolliset vuodot, jotta lämpö ei pääse karkaamaan.  Varaston lämpötilan voi sää-

tää 7-12 °C:een. Varastotiloille riittää peruslämpö, koska niissä ei oleskella jatkuvasti.  

Mahdollisia ympäristöpäästöjä voidaan välttää keräämällä ja toimittamalla jätteet asian-

mukaisiin keräyspisteisiin, josta ne päätyvät kierrätykseen ja sieltä eteenpäin jatkojalos-

tukseen. Ympäristöjärjestelmät perustuvat vapaaehtoisuuteen sekä lainsäädäntöön. 

Ympäristöjärjestelmät helpottavat ja selkeyttävät yrityksen toimintaa. Järjestelmien ta-

voitteena on auttaa yritystä saavuttamaan tasalaatuisia tuotteita sekä palveluja.  

Tässä opinnäytetyössä laadittiin Laakeriteam Oy:lle ympäristöopas. Työn tavoitteena oli 

laatia ohjeistus yrityksen jätehuollon sekä ympäristöasioiden hoitamisesta. Työssä teh-

tiin ja toteutettiin yhtenäinen jäte- sekä kierrätysmateriaali piste. Yrityksen varastotilat 

järjestettiin uudelleen toimivammaksi. 

Työn teoriaosuudessa käsitellään ympäristöjärjestelmien laatimista sekä niistä saatavia 

hyötyjä. Työssä kerrotaan erilaisista ympäristömerkeistä sekä kevennetyistä ympäristö-

järjestelmistä. Ympäristöoppaan tavoitteena on ollut parantaa yrityksen toimintatapoja 

sekä auttaa yritystä kehittämään ympäristöasioitaan. Oppaan tekemiseen käytettiin ha-

vainnointia omasta sekä muiden työskentelytavoista kohdeyrityksessä. Lisäksi käytettiin 

omaa työkokemusta alalta. Oppaan yhteyteen liitettiin tarkastuslista. Listassa käydään 

läpi yksinkertaiset tarkastustoimet. Listaan on koottu asioita, joiden päivittäinen läpi-

käynti on tärkeää, jotta ympäristöön liittyvät asiat tulevat huomioiduksi. Tarkastuslistan 

avulla voidaan kerätä tietoa, ongelmista sekä muista huomiota vaativista asioista. Tar-

kastuslista on selkeä ja sen läpikäyminen on nopeaa. Listan mukaisen tarkastuksen te-

kee päivittäin varastotyöntekijä. Varastotyöntekijä kerää täytetyt listat niille varattuun 

kansioon. Kerätyn tiedon perusteella voidaan yhteisesti palavereissa arvioida, ovatko 

asiat sujuneet hyvin vai tarvitseeko jokin asian hoito muutosta toimintatapoihin. 
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2 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HYÖDYT 

Ympäristöjärjestelmillä eli ympäristönhallintajärjestelmillä pyritään ennen kaikkea laa-

dunvalvontaan. Laadulla tarkoitetaan yrityksen valmistamien tuotteiden sekä palveluiden 

ja toiminnan laatua ylipäätään suhteessa toimintaan ja sen ympäristövaatimuksiin ja -

vastuisiin. Järjestelmien avulla pyritään tasalaatuisiin tuotteisiin ja palveluihin. (Koivisto 

2011, 125-126.)  

Yritykset sekä yhteisöt voivat hallita heidän toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuk-

sia ympäristöjärjestelmien avulla. Tällainen järjestelmä on mahdollista toteuttaa lähes 

jokaisessa organisaatioissa. Ympäristöjärjestelmän avulla pyritään selvittämään, minkä-

laisia ympäristövaikutuksia yrityksen toiminta ja yrityksen käyttämät sekä valmistamat 

tuotteet aiheuttavat. Lisäksi pyritään arvioimaan, mitä poikkeustilanteet voivat aiheuttaa. 

Kun ympäristöjärjestelmää rakentavan yrityksen ympäristövaikutukset ovat selvillä, or-

ganisaation toimitavat suunnitellaan sen mukaiseksi, että niistä aiheutuu mahdollisim-

man vähän ympäristöhaittoja. (Pesonen ym. 2005, 11.) 

Yrityksen työntekijät koulutetaan niin, että he voivat työskennellessään ehkäistä sekä 

vähentää tai välttää haitallisten ympäristövaikutuksen syntymisen. Kaikkia toiminnan ja 

tuotteiden aiheuttamia ympäristöhaittoja ei voida poistaa tai ei pystytä välttämään sa-

manaikaisesti. Tämän vuoksi järjestelmiä tulee kehittää jatkuvasti. Tämän vuoksi ympä-

ristöjärjestelmään sisällytetään yrityksen ympäristöpäämäärät, jotka on määritetty tär-

keiksi sekä yrityksen kannalta merkittäväksi ja ympäristövaikutusten mukaiseksi.  (Pe-

sonen ym. 2005, 11-12.)  

Kiire on ongelma, joka väijyy ympäristöongelmien taustalla. Tavaroita tuotetaan ja hylä-

tään yhä nopeammin. Tietoa kerätään ja unohdetaan yhä vilkkaammin, tuotteita pitää 

päivittää aikaisempaa useammin. Kiireestä on tullut ongelma. Kiire vaikuttaa ihmisten 

terveyteen sekä ympäristöön ja aiheuttaa ylikuormitusta. Kiirettä lisäävät esimerkiksi tie-

donvälityksen, liikenneyhteyksien sekä taloudellisen kilpailun nopeutuminen. (Lyytimäki 

2006, 150.) 
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2.1 Haitalliset ympäristövaikutukset 

Haitallisten ympäristövaikutusten järjestelmällisellä vähentämisellä pyritään paranta-

maan yrityksen ympäristönsuojelun tasoa. Ympäristöjärjestelmä ei määrää saavutetta-

valle ympäristönsuojelun tasolle mitään vaatimuksia. Yritys voi itse määrittää vapaaeh-

toisesti tavoittelemansa ympäristönsuojelun tason. Järjestelmän tekeminen ja käyttämi-

nen ei siis välttämättä tarkoita erinomaista ympäristösuojelun tasoa. Sen sijaan järjes-

telmä tarjoaa menetelmän, jonka avulla yrityksen ympäristönsuojelun tasoa voidaan jat-

kuvasti kehittää sekä parantaa. Järjestelmä antaa yritykselle mahdollisuuden huomioida 

ympäristöasiat jokapäiväisessä toiminnassaan. (Pesonen ym. 2005, 12.) 

2.2 Ympäristöjärjestelmän laajuus 

Ympäristöjärjestelmää voidaan käyttää koko yrityksessä tai osassa sen toimintayksi-

köstä. Järjestelmän rakentaminen kannattaa yleensä aloittaa niistä toimintayksiköistä tai 

siitä toiminnasta, josta aiheutuu eniten vakavia ympäristöhaittoja. Aloittaa voi myös sel-

laisesta toiminnasta, mihin valmiiksi kohdistuu lakisääteisiä ympäristönsuojelua koskevia 

velvoitteita. Jokainen yritys joutuu itse arvioimaan omat ympäristönäkökohtansa sekä 

niihin liittyvien ympäristövaikutusten tärkeyden. Arvioinnissa ei kannata verrata omaa 

toimintaa muihin vaan valita omista ympäristöasioista merkittävämmät. Ympäristöjärjes-

telmän käyttöä kannattaa hyödyntää myös niissä toiminnoissa, joissa siitä voi saada suo-

raan liiketoiminnallista hyötyä, esimerkiksi vähentyneenä raaka-aineen sekä energian 

kulutuksena. Ympäristöjärjestelmällä voi saavuttaa myös ympäristömyönteisen imagon 

tuomaa kilpailuetua. Ympäristömyönteisen imagon avulla yritys pystyy rakentamaan it-

selleen positiivista kuvaa liiketoiminnastaa. Sen avulla yritys voi kasvattaa tulostaan. 

Ympäristöjärjestelmiä ei voida toteuttaa samanlaisena kaikissa yrityksessä. Järjestel-

män yksityiskohdat sekä niiden laajuus on sovellettava yrityksen omiin tarpeisiin ja läh-

tökohtiin. Järjestelmän laajuuteen vaikuttaa myös yrityksen toimintaan liittyvät mahdolli-

set riskit. (Pesonen ym. 2005, 12,23.) 
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2.3 Ympäristöjärjestelmästä saatavat hyödyt 

Jatkuva parantaminen ja sen myötä yrityksen ympäristönsuojelun tason paraneminen 

ovat ympäristöjärjestelmän rakentamisen keskeisiä tavoitteita. Niiden lisäsi yritys voi 

saavuttaa oikein rakennetulla järjestelmällä muitakin hyötyjä. Taloudellista hyötyä yrityk-

selle kertyy siitä, että sellaiset päästöt ja ympäristöhaitat, joiden syntymisestä yritys voi 

joutua taloudelliseen vastuuseen, ehkäistään jo ennakolta. Ympäristövahinkojen korjaa-

minen jälkikäteen on huomattavasti kalliimpaa, kuin vahinkoihin varautuminen ja niiden 

ehkäiseminen. Kaikkia ympäristö haittoja tai päästöjä voi olla mahdotonta korjata. Kaik-

kia ympäristöhaittoja ei kuitenkaan voida ehkäistä ennalta, mutta jo niiden minimointi 

säästää yrityksen kustannuksia. Lisäksi kustannussäätöjä voi syntyä tehostuneen toi-

minnan ansiosta esimerkiksi pienentyneinä jätemaksuina sekä säästöinä raaka-aine ja 

energiakustannuksissa. Yrityksille voi syntyä yllättävänkin suuria puhdistuskustannuksia 

hätä- ja onnettomuustilanteissa, jollei näihin tilanteisiin ole riittävästi varauduttu. Ympä-

ristöjärjestelmän avulla yritys voi varautua poikkeustilanteisiin esimerkiksi rajoittamalla 

ympäristöhaittoja niin alueellisesti, kuin määrällisestikin. Valmiiksi suunniteltu ja hallittu 

toiminta riski- ja onnettomuustilanteissa voi pelastaa yrityksen mahdolliselta imagon me-

netykseltä sekä siitä aiheutuvilta liiketoiminnallisilta tappioilta. (Pesonen ym. 2005, 13.) 

2.4 Kilpailukyvyn parantaminen 

Ympäristöpolitiikan ja ympäristölausunnon julkaiseminen sekä ulkopuolisen arvioijan 

myöntämä ympäristösertifikaatti todistavat, että yritys huomioi ympäristöasiat kaikessa 

toiminnassaan. Ne kertovat myös siitä, että yrityksen ympäristöasioiden hoitoa pyritään 

aktiivisesti ja järjestelmällisesti parantamaan ja kehittämään. Tämä vahvistaa yrityksen 

luotettavaa ja ympäristömyönteistä imagoa, joka asiakkaiden ympäristötietoisuuden li-

säämisen myötä voi parantaa yrityksen kilpailukykyä. Ympäristöjärjestelmän rakentami-

nen vaatii yrityksen kaikkien toimintojen yksityiskohtaista läpikäyntiä. Se lisää yrityksen 

omien toimintaprosessien tuntemusta ja auttaa yritystä tunnistamaan prosessien puut-

teita sekä vahvuuksia. Mahdollisia ympäristövaikutuksia aiheuttavien prosessien toimin-

taa tarkkaillaan ja sitä mitataan säännöllisesti. Tulokset kirjataan ylös ja niiden perus-

teella voidaan toimintaa kehittää. Poikkeamat tavanomaisesta toiminnasta kertovat ym-

päristöriskin lisäksi prosessin toiminnallisista ongelmakohdista, joihin parannustoimet tu-

lee kohdistaa. (Pesonen ym. 2005, 13-14.) 
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2.5 Yrityksen toimintavarmuus 

Yhteisesti sovitut toimintatavat kaikissa niissä yrityksen toiminnoissa, joka voi aiheuttaa 

suuria tai huomattavia ympäristövaikutuksia, ja niiden säännönmukainen tarkkailu sekä 

mittaaminen auttavat yritystä lisäämään tuotteiden ja laadun toimintavarmuutta ja tasa-

laatuisuutta. Samalla kun ne ehkäisevät ympäristövahinkojen muodostumista, ne myös 

voivat ehkäisevät toimintaseisokkeja, sekä virheellisesti ja turhaan tehdyn työn määrää. 

Työtehtävien kirjallisten sekä selkeiden toimintaohjeiden noudattaminen auttaa paranta-

man yrityksen ympäristönsuojelun tasoa. Sen avulla yritys pystyy myös parantamaan 

toimintojen laatua. (Pesonen ym. 2005, 14.) 

2.6 Työilmapiirin parantaminen 

Ympäristöjärjestelmien rakentaminen vaatii yrityksen työntekijöiltä aikaa sekä paljon 

työtä, mutta oikein rakennettu järjestelmä voi parantaa työilmapiiriä sekä se lisää työssä 

viihtymistä. Kun työntekijät pääsevät mukaan suunnittelemaan omien töidensä ympäris-

töpäämääriä ja -tavoitteita sekä näiden toteuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä, he saavat 

vaikuttaa työnsä sisältöön sekä työn tavoitteiden suunnitteluun. Tämä lisää heidän työ-

motivaatiotaan sekä työntekijän tunnetta siitä, että heidän mielipiteitään ja työtään ar-

vostetaan. (Pesonen ym. 2005, 14.) 

Ympäristöasioiden hoitoon liittyviä vastuita sekä valtuuksia tulee jakaa kaikille työnteki-

jöille. Ympäristöasioiden hoitamiseksi on annettava täydennyskoulutusta, joka lisää 

myös tunnetta siitä, että työntekijöihin luotetaan sekä heidän kehitykseensä ollaan val-

miita panostamaan. Selkeät ja ymmärrettävät toimintaohjeet opastavat työtekoa. Häiriö- 

ja onnettomuustilanteiden tarkat toimintaohjeet luovat työntekijöille turvallisuuden tun-

teen työssä. Lisäksi yhteisesti sovitut toimintatavat tiedon jakamiseksi lisäävät avoi-

muutta ja turvallisuutta sekä työviihtyvyyttä. Avoin sekä läpinäkyvä ympäristötiedottami-

nen parantaa myös kaikenlaisen muun tiedon jakamista työntekijöiden keskuudessa. 

Kaikenlaisen tiedottamisen avoimuus on hyväksi työympäristössä. Ympäristöasioiden 

yhdistäminen muiden asioiden käsittelyyn edistää yrityksen toiminnan tehokasta käyttöä 

sekä antaa selkeyttä sen toiminnalle. Päällekkäisten toimien poistaminen säästää yrityk-

sen voimavaroja. (Pesonen, ym. 2005, 14.) 
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2.7 Päämäärien ja tavoitteiden tarkentaminen 

Ympäristöhallintajärjestelmässä määriteltyjä ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita on tar-

kasteltava uudelleen myös järjestelmän laatimisen jälkeenkin. Etenkin ympäristötavoit-

teet on käytävä säännöllisesti läpi ja niitä on muutettava, kun aikaisemmat tavoitteet on 

saavutettu. Mikäli tavoitteisiin ei ole päästy, on niitä muutettava toimintaan sopivaksi. 

Tavoitteita pyritään kiristämään, jos niiden avulla ei ole pystytty saavutettu riittävän hy-

vää ympäristösuojelun tasoa. Jos taas riittävä taso on jo saavutettu, voidaan tavoitteet 

siirtää mahdollisesti jollekin toiselle huomiota vaativalle toiminnolle. Vaiheittaisella tavoit-

teiden asettamisella siirrytään pikkuhiljaa ensisijaisista ja tärkeistä parannuskohteista 

vähemmän huomiota vaativien kohteiden parantamiseen. Ympäristöpäämäärien sekä -

tavoitteiden saavuttamistoimenpiteitä eli ympäristöohjelman toteutumista, täytyy seurata 

säännöllisesti. Jos tavoitteita ei voida saavuttaa toimenpiteiden avulla, tulee niitä muut-

taa. Aina kun yrityksen tavoitteita uudistetaan, on uusien tavoitteiden saavuttamiseksi 

määriteltävä myös toimenpiteet sekä niiden toteuttamiseksi nimetyt vastuuhenkilöt ja toi-

menpiteidenaikataulut. Kun yritykseen palkataan uusia työntekijöitä, heille kerrotaan ym-

päristövaikutuksista, mikä aiheutuu heidän työstään. Heille myös kerrotaan, miten ym-

päristöhaittoja voidaan ehkäistä tai vähentää heidän työtehtävissään. Perusasiat voi-

daan kertoa heille jo perehdytysvaiheessa. (Pesonen ym. 2005, 94.) 

2.8 Järjestelmän arviointi 

Tärkein ympäristöjärjestelmän ylläpidon ja jatkuvan parantamisen varmistava tehtävä on 

järjestelmän toimivuutta tarkasteleva säännöllisesti tehtävä arviointi. Järjestelmän toimi-

vuutta tarkastellaan ympäristöjärjestelmän rakentamisvaiheessa tehdyn auditointiohjel-

man mukaisesti. Tarkastelun avulla varmistetaan myös järjestelmän jatkuva parantami-

nen ja kehittäminen. Tarkastelujen tulokset ja samoin muuta järjestelmän toimimisesta 

kertovaa aineistoa käsitellään ja käydään järjestelmällisesti läpi säännöllisesti pidetyissä 

arvioinneissa. Niissä arvioidaan, onko järjestelmä edelleenkin toimintaan soveltuva, 

käyttökelpoinen sekä riittävän tehokas. Järjestelmän käyttö tulee olla yrityksen ympäris-

töpolitiikan mukaista ja sen tulee parantaa ympäristönsuojelun tasoa. (Pesonen ym. 

2005, 95-96.) 
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3 SFS-EN ISO 14001 

Suomen, kuten lähes koko muunkin maailman, käytetyin ympäristöjärjestelmä on ISO 

14001–standardin mukainen järjestelmä. ISO eli International Organization for Standar-

dization on vuonna 1947 perustettu kansainvälinen standardoimisjärjestö, jonka tehtä-

vänä on tuottaa standardeja, sekä ympäristöjärjestelmiä eri aloille. ISO 14001-ympäris-

töjärjestelmän menestys perustuu käytännössä sille, että globalisoituvassa kaupankäyn-

nissä tarvitaan, kaikkien yhteisesti ymmärtämä järjestelmä, joka takaa luotettavuuden 

kaikkien toimijoiden välillä. Lisäksi ISO 14001-ympäristöjärjestelmä joustaa ja se sovel-

tuu lähes kaikille eri aloille. Se on käyttökelpoinen lähes kaikissa organisaatioissa. (Suo-

men standardisoimisliitto SFS 2015.) 

Tasapainon löytäminen ympäristön, yhteiskunnan ja talouden välille on tärkeää, jotta ny-

kyhetken tarpeet voidaan tyydyttää sekä tulevilla sukupolvilla on mahdolisuus tyydyttää 

tarpeensa myös tulevaisuudessa. Kestävää kehitystä tavoitellessa pyritään saavutta-

maan kestävyyden kolme tekijää. Kestävään kehitykseen, läpinäkyvyyteen ja vastuun-

alaisuuteen kohdistuvat yhteiskunnalliset asiat sekä odotukset ovat kasvaneet. Taustalla 

ovat lainsäädännön lisääntyminen, saastumisen aiheuttama ympäristön kuormittumisen 

kasvaminen, resurssien tehoton käyttö, vääränlainen jätteiden käsittely ja lajittelu, ilmas-

tonmuutos, ekosysteemien heikkeneminen sekä biodiversiteetin katoaminen. Tämän 

seurauksena organisaatiot ovat ottaneet järjestelmällisen lähestymistavan ympäristöasi-

oiden hallintaan luomalla vapaaehtoisia ympäristöjärjestelmiä, joilla ne voivat tukea kes-

tävää kehitystä ympäristön osalta. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2015.) 

 

3.1 Ympäristöjärjestelmän tarkoitus 

Tämän kansainvälisen standardin tarkoitus on tarjota organisaatioille pohja ympäristön-

suojeluun ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen siten, että sen avulla pysty-

tään säilyttämään tasapaino yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien tarpeiden kanssa. Or-

ganisaatiot voivat lähteä sen avulla kehittämään omiin tarpeisiin soveltuvaa järjestelmää. 

Järjestelmällinen lähestymistapa ympäristöasioiden hallintaan, voi tarjota johdolle mah-

dollisuuden hankkia tietoa, jonka avulla voidaan menestyä pitkällä aikavälillä. Sen avulla 
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voidaan luoda vaihtoehtoja, joilla organisaatio voi panostaa kestävään kehitykseen. 

(Suomen standardisoimisliitto SFS 2015.) 

• Suojelemalla ympäristöä voidaan estää ja lieventää haitallisia ympäristö-

vaikutuksia. 

• Lieventämällä ympäristöolosuhteista organisaatiolle aiheutuvia mahdollisia 

haitallisia ympäristövaikutuksia. 

• Auttamalla organisaatiota niiden velvoitteiden täyttämisessä. 

• Parantamalla huomattavasti ympäristönsuojelun tasoa. 

• Vaikuttamalla siihen, kuinka organisaation tuotteet ja palvelut suunnitel-

laan, miten ne tehdään, jaetaan, kulutetaan sekä poistetaan käytöstä elin-

kaariajattelun mukaan. Tämä voi estää ympäristövaikutusten siirtymisen 

tahattomasti muualle elinkaareen. 

• Saavuttamalla taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä sekä ottamalla käyttöön 

ympäristön kannalta järkeviä vaihtoehtoja, joilla voidaan vahvistaa organi-

saation asemaa markkinoilla. 

• Viestimällä ympäristöön liittyvästä asioista olennaisille sidosryhmille. 

(Suomen standardisoimisliitto SFS 2015.) 

 

Kansainväliset standardit, eivät lisää tai muuta organisaatioon kohdistuvia lakisääteisiä 

vaatimuksia. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2015.) 

3.2 Suunnittelu, toteutus, arviointi ja toiminta 

 

Ympäristöjärjestelmän rakenteen perustana on PDCA-malli (plan, do, check, act – suun-

nittele, toteuta, arvioi, toimi). PDCA-malli tarjoaa iteratiivisen prosessin, jonka avulla or-

ganisaatio voi kehittää itselleen jatkuvan parantamisen mallin. Mallia voidaan soveltaa 

ympäristöjärjestelmän kaikissa osissa. PDCA-mallia voidaan kuvata seuraavasti. (Suo-

men standardisoimisliitto SFS 2015.) 
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• Suunnittele: asetetaan ympäristötavoitteet ja luodaan prosessit, joiden 

avulla saavutetaan organisaatiolle tärkeät ympäristöohjelman mukaiset ta-

voitteet. 

• Toteuta: toteutetaan suunnitelman mukaiset toimet. 

• Arvioi: seurataan ja kirjataan tulokset, sekä verrataan niitä asetettuihin ta-

voitteisiin 

• Toimi: pyritään jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen, sekä 

niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. (Suomen standardisoimisliitto SFS 

2015.) 

 

 

 

Kuva 1. PDCA-malli. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2015.) 
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4 EMAS-JÄRJESTELMÄ 

 

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on kaikenlaisille yrityksille ja organi-

saatioille tehty vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä on organisaa-

tion ympäristöjohtamisen väline, sen avulla organisaatio voi tunnistaa toimintansa, tuot-

teidensa ja palvelujensa välilliset sekä välittömät ympäristövaikutukset. (Ympäristö.fi 

2013.) Organisaation tulee pyrkiä vähentämään suunnitelmallisesti päästöjen ja jätteiden 

sekä energian ja luonnonvarojen kulutusta. Tavoitteena on toiminnannasta aiheutuvien 

ympäristövaikutusten vähentäminen ja kustannusten supistaminen. EMAS-järjestelmä 

perustuu EU:n asetukseen (EY) N:o 1221/2009 ja muodostuu kansainvälisen ISO 14001 

-ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä ja -raportista toisin 

sanoen EMAS-selonteosta. (Ympäristö.fi 2013.) 

EMAS-organisaatio sitoutuu: 

• ympäristölainsäädännön noudattamiseen toiminnassaan 

• ympäristönsuojelun tason kokoaikaiseen parantamiseen 

• julkisesti tehtävään ympäristöasioita koskevaan raportointiin 

(Ympäristö.fi 2013.) 

 

Avoimuus sekä ympäristötietojen julkinen raportointi ovat merkittävä osa EMAS-järjes-

telmää. EMAS-selonteon sisällöt ovat aina vahvistettuja, joten niitä on helppo hyödyntää 

viestinnässä.  EMAS-järjestelmässä huomioidaan myös henkilöstön osallistuva toiminta 

ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. EMAS-organisaatiolle annetaan käyttöön 

EMAS-sertifikaatti sekä EMAS-logo. Organisaatio voi hyödyntää niitä kaikessa viestin-

nässään. EMAS-järjestelmään voi kuulua EU:n ja ETA:n alueella toimivien yritysten sekä 

organisaatioiden lisäksi myös EU:n ulkopuolella toimivia organisaatioita tietyin vaatimuk-

sin. Organisaatiot, joilla on toimipaikkoja useassa EU-maassa, voivat hakea toimipaik-

kojen yhteistä rekisteröintiä siinä EU-maassa, jossa niillä on päätoimipaikka tai jossa 

konsernin EMAS-rekisteröintiä johdetaan. (Ympäristö.fi 2013.) 
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4.1 EMAS-järjestelmän toteuttaminen 

Organisaatioiden ympäristöjärjestelmät luodaan EU:n EMAS-asetuksen (EY N:o 

1221/2009) mukaiseksi. Kansallinen laki osallistumisesta vapaaehtoiseen ympäristöasi-

oiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (121/2011, EMAS-laki) määrittelee muun mu-

assa EMAS-asetuksen mukaiset viranomaiset. Laki säätää toimet EU:n ulkopuolella si-

jaitsevien organisaatioiden rekisteröinnin toteuttamisesta Suomessa. Lisäksi laki määrit-

telee organisaatioiden valvontaan liittyviä asioita. EMAS-laki ei sisällä vaatimuksia orga-

nisaation ympäristöjärjestelmän toteuttamisesta. (Ympäristö.fi 2013.) 

EMAS-järjestelmän toteuttamisen edistämiseksi Euroopan komissio on tehnyt käsikirjan, 

joka sisältää vinkkejä ja käytäntöön liittyvää asiaa EMAS-järjestelmästä kiinnostuneille 

organisaatioille.  Käsikirja havainnollistaa EMAS-asetuksessa ilmaistuja vaatimuksia 

(Komission päätös 2013/131/EU). EMAS käsikirja sisältää lisäksi hyödyllistä tietoa ym-

päristöasioista. Euroopan komissio on laatinut eri toimialoille sektorikohtaisia viiteasiakir-

joja. Niihin on kirjattu alan parhaita käytäntöjä sekä ympäristöindikaattoreita. Asiakirjat 

tulee huomioida ympäristöraportoinnissa. Lisätietoja asiakirjoista antaa Komission 

EMAS-sivut. Euroopan komissio on myös antanut ohjeita EU:n konsernitason rekiste-

röinnistä, kolmansissa maissa toimivien organisaatioiden rekisteröinnistä sekä maail-

manlaajuista rekisteröinnistä (Komission päätös 2911/832/EU). Ohje täydentää EMAS-

asetusta. Se tarkastelee organisaatioiden rekisteröintiä, joissa rekisteröitävään organi-

saatioon kuuluu monia toimipaikkoja eri maista sekä myös Euroopan unionin ulkopuo-

lelta sijaitsevista maista. Ohje käsitelee rekisteröinnin hakemiseen ja myöntämiseen liit-

tyviä menettelyjä. (Ympäristö.fi 2013.) 

4.2 ISO 14001:stä EMAS-järjestelmään 

Siirtyminen ISO 14001 -standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä, EMAS-järjestel-

mään vaatii vain pienen muutoksen. EMAS-järjestelmän vaatimukset ympäristöjärjestel-

mälle ovat samanlaiset kuin ISO 14001:ssä. EMAS-rekisteröintiä tavoittelevalla organi-

saatiolla ei tarvitse olla ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää käytössään. EMAS-järjestel-

mässä organisaatio tekee ympäristöjärjestelmän tuottaman tiedon pohjalta julkisen ym-

päristöselonteon, jonka tekemiseen EMAS-asetus antaa valmiin pohjan. Julkinen ympä-

ristöselonteko kertoo avoimesti sidosryhmille organisaation ympäristön hyväksi 
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tekemästä työstä. Organisaation käytössä on myös EMAS-logo, jota se voi käyttää kai-

kessa viestinnässään. (Ympäristö.fi 2013.) 

4.3 Ympäristömerkit 

Ympäristömerkit kertovat tuotteiden hyvistä ympäristövaikutuksista ja auttavat tekemään 

ekologisia ostosvalintoja. Ympäristömerkit ovat maksullisia. Kaikille ympäristöystävälli-

sille tuotteille ei ole varaa hakea ympäristömerkkiä, vaikka mahdollisia tuotteita olisi pal-

jon. Pohjoismaissa käytetty Joutsenmerkki on ympäristömerkeistä kaikkein tunnetuin. 

Sitä käytetään kaikissa Pohjoismaissa. Joutsenmerkin saaneita tuotteita löytyy useista 

eri tuoteryhmistä sekä palveluista. Joutsenmerkkejä on esimerkiksi pesuaineissa ja pa-

perituotteissa sekä joillakin ravintoloilla. Joutsenmerkin voi saada, jos tuotteen elinkaari 

kuormittaa ympäristöä vähemmän, kuin vastaavanlaiset toiset tuotteet keskimäärin. Eu-

roopassa on käytössä kukkatunnus. Se on Joutsenmerkin kaltainen, EU- ja ETA-maissa 

käytössä oleva ympäristömerkki. Kukkatunnus myönnetään tuotteille samoin edellytyk-

sin, kuin Joutsenmerkki. (Ekokumppanit Oy 2012.) 

Luonnonmukaisesti tuotetut elintarvikkeet, jotka kasvatetaan ilman lannoitus- sekä tor-

junta-aineita, tunnistaa EU:n luomumerkistä, tai Luomu – valvottua tuotantoa -merkistä 

(aurinkomerkki). On olemassa Luomu-liiton myöntämä leppäkerttumerkki, joka edellyttää 

tuotteelta, että se on täysin kotimainen. (Ekokumppanit Oy 2012.) 

Reilun kaupan merkki kertoo, että tuote valmistettu eettisesti. Elintarvikkeiden lisäksi tar-

jolla on myös reilun kaupan kukkia sekä vaatteita. Banaanit, kahvi ja suklaa ovat tunne-

tuimpia reilun kaupan tuotteita. On olemassa paljon muita valmistajien tai tietyn tuote-

ryhmän omia ympäristömerkkejä. Usein tuotteella ei ole mitään luotettavaksi tiedettyä 

ympäristömerkkiä, vaan sitä mainostetaan ”vihreänä” tai ”luonnollisena”. On tärkeää, 

että kerrotaan selkeästi, mikä tekee siitä muita tuotteita ympäristöystävällisemmän ja 

paremman valinnan. Luotettavampia reilun kaupan tuotteiden ostospaikkoja ovat esi-

merkiksi ekokaupat. Mitä epämääräisempi viittaus tuotteessa esitetään ympäristöystä-

vällisyyteen, sitä kriittisemmin kannattaa viittaukseen suhtautua. (Ekokumppanit Oy 

2012.) 
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4.4 Kevennetyt ympäristöjärjestelmät 

Green Office on toimistoille suunnattu WWF:n ympäristöjärjestelmä, joka on toteuttamis-

tavaltaan hyvin kevyt ja yksinkertainen. Green Office soveltuu kaiken kokoisiin toimistoi-

hin, niin yksityisiin yrityksiin kuin julkishallintoon. Green Office motivoi henkilöstöä arjen 

ekotekoihin sekä parantaa kaikkien työntekijöiden ekotietoisuutta. Oppilaitosten käyt-

tämä ympäristöjärjestelmä on kevennetty ympäristöjohtamisen menetelmä, joka on ke-

hitetty nimenomaan oppilaitosten tarpeisiin. Oppilaitokset voivat hakea sertifikaattia 

omalle ympäristöjärjestelmälleen. OKKA-säätiö toimii tämän järjestelmän sertifiointieli-

menä. (Sarkkinen 2006, 122.) 

Vihreää lippua käytetään päiväkotien, koulujen sekä oppilaitosten kestävän kehityksen 

ohjelmassa. Ohjelmassa pyritään ympäristökuormituksen vähentämiseen, kestävän ke-

hityksen kasvatukseen ja lasten sekä nuorten osallisuuteen. Kysymyksessä on käytän-

nönläheinen toimintamalli. Se on osa kansainvälistä Eco-Schools-ympäristöohjelmaa 

(www.eco-schools.org). Ohjelmaan osallistuu kouluja jo yli 35 maassa. Suomen ympä-

ristökasvatuksen seura hallinnoi Vihreää lippua Suomen osalta. (Sarkkinen 2006, 122.) 

4.5 Ilmastomuutos 

Ilmastonmuutos on meitä kaikkia, sekä tulevia sukupolvia koskeva ongelma, jonka hi-

dastamiseksi ja ehkäisemiseksi meidän kaikkien tulee tehdä töitä. Henkilökohtaisilla va-

linnoilla voimme kantaa oman kortemme kekoon. Suurempia ilmastotekoja voidaan 

tehdä, joko asettamalla rajoituksia tai määräämällä asioista lailla. Ympäristömyönteiset 

teot perustuvat yleensä vapaehtoisuuteen, joita eri organisaatiot sekä yritykset voivat 

sitoutua käyttämään. Kaikkien ympäristöjärjestelmien käyttö luo positiivista ympäristö-

myönteistä imagoa sekä edistää meidän yhteisien ympäristöasioiden hoitoa. Positiivinen 

ympäristöystävällinen imago on tärkeää organisaatioille ja yrityksille sekä edistää niiden 

liiketoimintaa. Lupaukset pitää myös täyttää, ne eivät saa olla pelkästään sanahelinää, 

ilman oikeita tekoja. Järjestelmiä käyttäviä tulee kouluttaa ja perehdyttää ja niihin tulee 

sitoutua. Järjestelmiä tulee päivittää jatkuvasti muutostarpeiden mukaan. 
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Hyvinvointi ja luonnonvarat eivät ole jakautuneet tasaisesti maailmalla. Voimme omilla 

valinnoillamme vaikuttaa siihen, että emme turhaan tuhlaa energiaa sekä vähennämme 

osaltamme luonnonvarojen tarpeetonta käyttöä. Puhdas luonto on meille arkipäiväinen 

asia, johon olemme tottuneet. Kaikki pienet arkipäivän valintamme, vaikuttavat suureen 

kokonaisuuteen, jonka avulla pystymme hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä. 

Jokainen voi tehdä vihreitä valintoja, niiden avulla saa hyvän mielen, sekä suunnan sille 

millaista yhteiskuntaa rakennamme tuleville jälkipolville. Muutos lähtee liikkeelle, kun jo-

kainen muuttaa asennettaan ja käyttäytymistään ekologisemmaksi. 

Erilaiset maantieteelliset olot, erilaiset kulttuurit sekä perinteet määrittävät osaltaan sitä, 

millaisia ongelmia pidetään tärkeinä eri puolilla maailmaa. Suomessa ympäristön tila on 

paljon parempi, kuin monessa muussa maassa, eivätkä ympäristöongelmat aiheuta pa-

hoja terveyshaittoja. (Lyytimäki 2006, 204.) 

Maailman tulevaisuus on ratkaisevassa käännekohdassa ja nyt tekevämme valinnat vai-

kuttavat tulevaisuuteemme. Maapallon keskilämpötila on nousussa, se kuinka kauan 

näin voi jatkua on arvoitus. Kuinka paljon voimme vielä lisätä hiilidioksidipitoisuutta, jotta 

olemme tilanteessa mistä ei voi enää palata tasapainotilanteeseen? Jotta ei saavutettaisi 

kriittistä pistettä kaikkien ihmisten tulisi pitää ilmastonmuutosta kaikkein tärkeimpänä 

asiana. Jokainen voi pienentää hiilijalanjälkeään muutamalla elämäntapojaan ympäris-

tömyönteiseksi (Alex Shimo-Barry 2008, 136.) 

Toisinaan ilmastonmuutos vaikuttaa hidasliikkeiseltä hyökyaallolta. Näemme sen lähes-

tyvän kaukaisuudessa hitaasti, mutta varmasti. Silti jätämme edelleen kaikissa huo-

neissa valon ja lämmityksen päälle, viemme lapset autolla kouluun ja lennämme ympäri 

maailmaa työ- ja lomamatkoillamme. Meille on kerrottu, että jossakin vaiheessa se iskee 

ja että sen vaikutukset muuttavat maailman toisenlaiseksi, mutta koska kukaan muukaan 

ei välitä, miksi meidän pitäisi? Jostain syystä asiat, jotka tapahtuvat joskus tulevaisuu-

dessa eivät vaikuta nykyisiin tekemisiimme. Meidän tulisi ymmärtää, että energiaa tuh-

laava elämäntapamme tulisi siirtää historiaan ja aloittaa uusi aikakausi. Ainoa mahdolli-

suus on alkaa toimia nyt heti. (Alex Shimo-Barry 2008, 137.) 
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5 YRITYSESITTELY LAAKERITEAM OY 

Laakeriteam Oy on vuonna 2003 perustettu tekninen tukkukauppa. Yritys työllistää kuusi 

henkilöä. Yritys sijaitsee Turun Kärsämäessä Ohikulkutien varressa. Laajasta ja moni-

puolisesta tuotevalikoimasta löytyy runsaasi laakereita, voimansiirtotuotteita, tiivisteitä, 

työkaluja, hiomatuotteita, erilaisia kemikaaleja, voiteluaineita, liimoja sekä kierretiivis-

teitä. Asiakkaina ovat Turun telakka sen alihankkijat, konepajat, kunnossapitoyritykset, 

maatalous- ja muut yrittäjät sekä lisäksi kuluttaja-asiakkaat koko Suomesta. Yrityksen 

valtteina ovat asiantuntemus, laadukkaat tuotteet, kilpailukykyiset hinnat, nopeat toimi-

tukset sekä monipuolinen varastovalikoima. 

Laakeriteam Oy:n liikevaihto oli vuonna 2017 1,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi edel-

lisestä vuodesta 15,2 prosenttia. Tilikauden tulos oli 22000 euroa, sekä liikevoittopro-

sentti oli 4,8. (Taloussanomat yritystiedot 2017.)  

Ympäristöasiat tulivat Laakeriteamissa ajankohtaiseksi, kun mietittiin uusien jätesopi-

musten solmimista, sekä tarkasteltiin vanhojen sopimusten toimivuutta. Vanhan sopi-

muksen toimivuudessa oli puutteita, jotka vaativat huomioita. Säiliöiden tyhjennyksiä ei 

ollut hoidettu aina ajallaan. Sillä seurauksella, kaikki roskat eivät mahtuneet roskasäili-

öön, vaan ylimääräisiä roskia kertyi varastotiloihin. Yrityksen ympäristöasioita haluttiin 

lähteä kehittämään ja parantamaan sekä lisäksi yrityksestä puuttui yhtenäinen keräys-

piste. Yrityksen varastotilat olivat epäkäytännölliset sekä ahtaat. Nämä asiat hoidettiin 

kuntoon järjestelemällä paikat uudelleen. Yrityksen ympäristöasioista laadittiin ympäris-

töopas. Ympäristöopasta lähdettiin toteuttamaan siivoamalla varastot sekä järjestämällä 

keräyspiste toimivaksi. Oppaan avulla on helppo tehdä havaintoja sekä kirjata ylös muu-

toksia, huomioita ja kehitettäviä asioita. 

5.1 Tekninen kauppa 

Tekninen kauppa on teollisuuteen ja rakentamiseen tarvittavien tuotteiden, kuten raaka-

aineiden, osien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien myyntiä ja maahantuontia, sekä 

niihin liittyvien palveluiden ja ratkaisujen toteuttamista. Teknisen kaupan yritykset tuovat 

maahan tuotteita myös kuluttajille, kuten moottoripyöriä, mopoja, skoottereita, maasto-

ajoneuvoja, puutarha- ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. (Tekninen 

kauppa 2017.) 
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Teknisen kaupan merkitys teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyvyn kehittämisessä on 

erittäin suuri. Tekninen kauppa mahdollistaa teollisuudelle välttämättömien tuotteiden 

saatavuutta sekä varmistaa tuotteiden laadun. Teknisen kaupan yritykset tuovat maahan 

tuotteiden lisäksi kansainvälistä osaamista, tuotteiden valmistajien päämiesten tuke-

mana. Osaamisellaan yritykset auttavat parantamaan asiakkaidensa tehokkuutta ja tuot-

teita. Tämä edesauttaa teollisuuden kilpailukyvyn kehittymistä. Ratkaisujen ja palvelui-

den merkitys teknisen kaupan yritysten toiminnasta on koko ajan nousussa. Tekninen 

kauppa myös vie suomalaisen teollisuuden tekemiä tuotteita ulkomaille. Asiakkaita ovat 

kaikki teollisuuden toimialat, rakentaminen ja julkinen sektori, sekä vähittäiskauppa, niin 

Suomessa kuin muissakin maissa. Keskeisiä teollisuusasiakkaita ovat Varsinais-Suo-

messa konepajat ja telakat. Teknologiateollisuus, metsä- kuten paperi- ja selluteollisuus, 

sekä rakennus-, kemian- ja kaivosteollisuus ovat myös suuria asiakkaita. (Tekninen 

kauppa 2017.) 

Hyvin hoidetut ympäristöasiat ovat teknisen kaupan alalla tärkeitä, koska monista tekni-

sistä tuotteista voi aiheutua ympäristöhaittoja ja ne myös saattavat sisältää ympäristölle 

haitallisia aineita tai kemikaaleja.  Kaikkien velvollisuus on tuntea sekä huolehtia toimin-

nastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja olla tietoinen toiminnan mahdollisista ris-

keistä. Teknisillä aloilla kehitetään uusia teknologia- sekä ympäristöratkaisuja, jotka 

edesauttavat raaka-aineiden ja tuotteiden kehitystä sekä materiaalien uusiokäyttöä. 

Ympäristö ei ole enää pelkästään yritystoimintaa rajoittava tekijä. Ympäristö mahdollis-

taa myönteisen kehityksen ja sen avulla toimintaa voidaan kehittää. Ympäristö sisältyy 

kaikkeen yritystoimintaan ja se merkitsee uhkakuvien sijasta yhä enemmän myös mah-

dollisuuksia. Yritysten haasteena on positiivisten mahdollisuuksien avulla pyrkiä paran-

tamaan ja kehittämään kilpailukykyään sekä lisäämään voimavarojaan riskien välttä-

miseksi. (Tuominen ym. 2015, 5.) 

5.2 Tekninen toimiala lukuina  

• Vuonna 2017 alan oli liikevaihto 9,2 miljardia €  

• Alalla työskentelee 20 000 henkilöä 

• Liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta +7,5 % (Tekninen kauppa 2017.) 
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6 YMPÄRISTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Ympäristösuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on, kirjata ylös tarkasti kaikki toimin-

taan vaikuttavat asiat sekä kerätä tietoa niistä. Analysoimalla tätä kerättyä tietoa voidaan 

helposti osoittaa, jos jokin asia ei toimi.  Näin voidaan määrittää ongelmakohtia sekä 

niiden aiheuttajia. Ympäristösuunnitelmaa pitää päivittää sekä kehittää, jotta se pysyy 

muuttuvien olosuhteiden tasalla.  

Kaikki materiaalit, joita ei voida käyttää uudelleen tulee kerätä ja toimittaa asianmukai-

seen keräyspisteeseen. Jätelaki määrää osaltaan jätteenkäsittelyä koskevia asioita. Jä-

telaki määrää, että jätteen tuottaja on velvollinen hävittämään tuottamansa jätteen asi-

aankuuluvalla tavalla. Mahdolliset vaaralliset aineet tulee toimittaa viipymättä keräyspis-

teeseen, jotta ympäristölle aiheudu niistä vaaraa.  Jäte voi aiheuttaa päästöjä ympäris-

töön, joka saattaisi olla vahingollista luonnolle, kasveille, eläimille tai ihmisille. Jätteiden 

käsittelyssä on tarkkaa, että kaikki jätteeksi päätyvät materiaalit lajitellaan oikein.  

Työntekijät monesti tietävät tai keksivät parhaiten, miten heidän työtään voidaan muuttaa 

ympäristöä säästävämmäksi. Kun itse osallistuu ideointiin ja kehittämiseen, motivoituu 

myös tositekoihin. (Michael Lettenmeier 1994, 157.)  

Opinnäytetyöni on ollut toiminnallinen ja olen luonut mahdollisimman selkeän ympäris-

töoppaan Laakeriteam Oy:lle. Työn tarve syntyi, kun varaston pienistä tiloista sekä jäte-

huollosta haluttiin saada toimivammat. Varastoon saatiin lisää tilaa viemällä kierrätyk-

seen menevät tavarat pois ja järjestämällä tarpeellisille tavaroille omat paikat. Varaston 

tiloista saatiin aikaisempaa toimivammat. Varasto ei enää ruuhkaudu yhtä helposti, 

usean kuorman saapuessa samaan aikaan.  Aikaisempaa ohjeistusta ympäristöasioista 

ei yrityksessä ole ollut käytössä. 

Suunnittelun apuna käytin työssäni tekemiäni havaintoja omasta sekä muiden työsken-

telystä. Osallistuva havainnointi tarkoittaa, että havaintojen tekijä itse osallistuu havain-

tojen tekemiseen kohteessa sekä kirjaa havainnot ylös. Havaintojen perusteella saadaan 

tietoa kohteesta ja siellä tapahtuvasta toiminnasta, jonka perusteella voidaan tehdä pa-

rannuksia ja muutoksia toimintaan. Oppaan tekemisen aikana yrityksessä oli perehdy-

tettävä työntekijä, jonka avulla voitiin tehdä huomioita työskentelystä sekä toiminata-

voista. 
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Tavoitteena on ollut tehdä ohje yrityksen ympäristöasioiden hoitamisesta. Lisäksi työn 

toisena tavoitteena oli saada varastotilat toimivammaksi sekä jätteille ja kierrätettäville 

materiaaleille yhtenäinen piste. Ympäristöopas on lyhyt ja selkeälukuinen. Kuvat ja tar-

kastuslista ovat osa opasta, se on työväline, jota on helppo lähteä käyttämään. Tarkas-

tuslistan täyttäminen ei vaadi paljon aikaa.  Tarkastuslista sisältää avoimia kysymyksiä, 

joihin voi merkitä havaintoja sekä tehtyjä toimenpiteitä. Oppaan avulla jokaisen työnteki-

jän on helppo toimia samalla tavalla. Varastossa työskentely on helpottunut, lisätilan an-

siosta. Piha-alue sekä myymälä on helppo pitää siistinä tarkastuslistan läpikäynnillä sekä 

huomioiden tekemisellä ja puuteiden korjaamisella. Oppaan avulla jokaisen työntekijän 

on helppo toimia samalla tavalla. 

6.1 Ympäristölaki 

Ympäristölaki määrää, että seuraavista asioista tulee huolehtia minitasolla. Näitä asioita 

on mahdollista lähteä kehittämään omaksi toimivaksi ympäristöjärjestelmä kokonaisuu-

deksi. 

 

 Ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä 

sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja. 

 Turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuo-

toinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta. 

 Edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja hai-

tallisuutta ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. 

 Tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon otta-

mista kokonaisuutena. 

 Parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätök-

sentekoon. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 1 §.) 

 

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristö-

riskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 

(Ympäristönsuojelulaki 527/2014 6 §.) 
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Kierrätyksellä pyritään vähentämään neitseellisen raaka-aineiden käyttöä. Kierrätetty 

raaka-aine on pitkälle prosessoitua, jolloin jatko tuotantoprosessissa voidaan käyttää vä-

hemmän energiaa, vettä ja kemikaaleja, kuin uuden tuotteen valmistuksessa. Kierrätyk-

sen ansiosta kaatopaikkasijoituksen aiheuttamia kustannuksia ja ympäristöhaittoja voi-

daan vähentää. (Sarkkinen 2006, 99.) 

6.2 Euroopan unionin jätedirektiivi 

Euroopan unionin jätedirektiivi (European Council 1991) asettaa jätteiden hallinnan hie-

rarkian seuraavanlaiseksi: 

 Jätteiden synnyn ennaltaehkäisy eli tuotannon ja kulutuksen jätepotentiaalin vä-

hentäminen. 

 Jätteiden hyötykäyttö eli jätteiden kaatopaikkakäsittelyn vähentäminen ja jättei-

den polton, ilman energian talteenottoa, vähentäminen. 

 Kaatopaikkahaittojen minimointi eli jätteen turvallinen hävittäminen. (Hokkanen 

ym. 2012, 183.) 

6.3 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaki määrää työantajaa huolehtimaan seuraavista määräyksistä, jotka vai-

kuttavat työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen: Työnantaja on tarpeellisilla toimenpi-

teillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muu-

hun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 

(Työturvallisuuslaki 2002, 8 §.) 

 Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset 

ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselli-

set tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista 

varotoimista. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolo-

suhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan 

noudatettava seuraavia periaatteita. (Työturvallisuuslaki 2002, 8 §.) 
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 Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään. 

 Vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan 

vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla. 

 Yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 

tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomi-

oon. (Työturvallisuuslaki 2002, 8 §.) 

 

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen tur-

vallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta 

työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvalli-

suutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla 

työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. (Työturvallisuuslaki 2002, 8 §.) 

Vastuullinen ja avoin yritystoiminta on yksi monista kilpailukykytekijöistä, jolla yritykset 

voivat parantaa liiketoimintaansa. (Sarkkinen 2006, 173). 

6.4 Mitä asioita halutaan seurata? 

 

Kun suunnitellaan ympäristöopasta aluksi pitää miettiä, mitä halutaan seurata ja kuinka 

tarkasti. On mahdollista seurata kaikkea hyvinkin yksityiskohtaisesti. On myös päätet-

tävä, kuinka usein tarkastuksia tehdään ja miten niistä raportoidaan. Lisäksi pitää päät-

tää, sitä miten saatua tietoa analysoidaan. Laakeriteamin ympäristöoppaassa keskityttiin 

seuraaviin asioihin: 

 

 Yrityksen tilat sekä ympäristö. 

 Tehokas jätteiden käsittely, lajittelu sekä kierrätys. 

 Toimivat tilat ja vapaat kulkuväylät. 

 Energian kulutus. 
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 Laakeriteam Oy:ssä kerättäviä jätteitä ovat: 

 pahvi/kartonki 

 paperi/tietoturvajäte 

 pakkausmateriaalit 

 metalliromu 

 talousjäte/kaatopaikkajäte  

 elektroniikkaromu 

 kuormalavat 

6.5 Järjestelmän noudattaminen 

Ennen oppaan laatimista varastot siivottiin ja kaikki kertyneet roskat ja ylimääräiset kier-

rätettävät materiaalit vietiin pois. Kaikki tavarat järjestettiin omille paikoilleen. Kaikki yri-

tyksen työntekijät huolehtivat omalta osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tavaroi-

den säilyttämisestä omilla paikoillaan. Varastotyöntekijän tehtävänä on huolehtia, että 

jätehuolto toimii ja tyhjennykset tehdään ajallaan sekä mahdolliset poikkeamat ilmoite-

taan viipymättä eteenpäin. Tämä on tärkeää, jotta mahdollisessa poikkeustilanteessa 

pystytään toimimaan normaalisti, eikä ylimääristä jätettä pääse kertymään varastotiloi-

hin. 

Poistumisteitä ei saa tukkia roskalla tai ylimääräisellä tavaralla. On tärkeää säilyttää ta-

varoita oikealla paikalla, jotta siisteys ja yleinen turvallisuus säilyy ja tavarat löytyvät hel-

posti. Tavaroiden oikea säilytys on tärkeää, jotta tavarat pysyvät myyntikuntoisena. Ta-

varat eivät saa esimerkiksi päästä kastumaan, mahdollisen vesivahingon sattuessa. 

Kemikaalien säilytys oikeassa paikassa on tärkeä turvallisuuskysymys, palo- ja räjäh-

dysvaarallisten aineiden osalta. Palotarkastusten yhteydessä saadaan myös tärkeää tie-

toa yrityksen mahdollista riskitekijöistä sekä korjattavista asioista. Roskat tulee säilyttää 

niille tarkoitetuissa astioissa, suljettuna jätesäkeissä.  

Palavaa materiaalia, kuten kuormalavoja ei saa pinota rakennuksen seinustalle palovaa-

ran sekä kulkureittien tukkeutumisen vuoksi. Varasto huolehtii romumetallin sekä tar-

peettomien ja rikkinäisten sähkölaitteiden toimittamisesta kierrätykseen. Varaston tehtä-

vänä on huolehtia myös tulevan tavaran hyllyttämisestä omalle paikalleen, sekä asiak-

kaalle tilatun tavaran toimittamisesta perille. 
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Käytetyt mustekasetit kerätään ja toimitetaan kierrätykseen Brotherille samalla, kun tila-

taan uusia kasetteja. Tarpeetonta tulostusta vältetään, ja käytetyt paperit, jotka eivät 

mene paperinkeräykseen tai tietoturvajätteeseen, käytetään muistilappuina kassatyös-

kentelyssä. 

6.6 Tavoitteiden seuranta 

Ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamistoimenpiteiden eli ympäristöohjelman 

toteutumista pitää seurata säännöllisesti. Jos tavoitteita ei voida saavuttaa toimenpitei-

den avulla, on niitä muutettava. Aina kun yrityksen tavoitteita uudistetaan, on uusien ta-

voitteiden saavuttamiseksi määriteltävä myös toimenpiteet sekä niiden toteuttamisen 

vastuuhenkilöt ja aikataulut. Aina kun yritykseen palkataan uusia työntekijöitä, heille on 

määriteltävä ympäristöasioiden hoitamiseen kuuluvat roolit, vastuut ja valtuudet. Uusille 

työntekijöille kerrotaan, mitä ympäristövaikutuksia heidän työtehtävänsä aiheuttavat ja 

miten he voivat estää tai vähentää työtehtävistään syntyviä ympäristöhaittoja. Perusasiat 

yrityksen ympäristöjärjestelmästä voidaan kertoa jo uusien henkilöiden perehdyttämisai-

heessa. Tarvittaessa voidaan järjestää myös lisää ympäristöasioiden koulutusta uusien 

henkilöiden pätevöittämiseksi. Lisäksi vanhan henkilökunnan koulutustarpeita seurataan 

säännöllisesti ja sille järjestetään tarvittaessa ympäristöasioiden hoitoon liittyvää lisäkou-

lutusta. (Pesonen, ym. 2005, 94-95.) 

6.7 Tarkastuslistan laatiminen 

Päivittäisistä ympäristö- sekä jäteasioista laadittiin tarkastuslista. Listan läpikäynti vie 

päivittäin noin viisi minuuttia. Tarkastuslistan avulla käydään läpi yrityksen tilat, ympäris-

tön yleinen siisteys sekä piha-alue. Listaan merkitään havaitut puutteet tai ongelmat sekä 

toimet niiden korjaamiseksi. Esimerkkinä mahdolliset varoitukset asiakkaille poikkeusti-

lanteista tai sääolosuhteista. Listan avulla käydään läpi varastot, myymälä, sosiaalitilat 

sekä konttori. Kulkureitit täytyy pitää vapaana ja tavarat omilla paikoillaan. Poistumisteitä 

ei saa tukkia, eikä niiden eteen kerätä tavaraa. Keliolosuhteet määräävät, pitääkö mah-

dollisesti hiekoittaa pihaa, tehdä lumitöitä tai muita toimenpiteitä piha-alueella. 

Tarkastuslistan avuilla voidaan havaita, jos tarvitsee varautua johonkin poikkeustilantee-

seen. Toinen tarkastuslista, joka käydään läpi kerran viikossa, sisältää jäte- sekä ener-

giankulutuksen liittyviä huomioita. Seurannan perusteella, voidaan havaita, jos niihin 
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liittyvissä asioissa tapahtuu muutoksia.  Listojen avulla voidaan tehdä huomioita, mikäli 

esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysväliä olisi mahdollista harventaa. Energiankulutuk-

sessa voidaan säästää pitämällä varaston väliovet suljettuna, jotta lämpö ei karkaa va-

raston puolelle. Tavarankuljettajia voidaan myös opastaa varaston nosto-oven oikeaan 

käyttöön. Lämmönhukkaa voidaan välttää, kun nosto-ovea ei aukaista kokonaan. Sam-

muttamalla tarpeettomat sähkölaitteet ja turhat valot säästyy energiaa. Täytetyt listat ke-

rätään niille varattuun kansioon ja niitä käydään läpi yhteisissä palavereissa. Molemmat 

tarkastuslistat liitteenä. 

6.8 Kehittämiskohteiden löytäminen 

Käymällä läpi tarkastuslistojen avulla saatua tietoa, voidaan löytää toimintaan liittyviä 

kehittämiskohteita. Tiedon kerääminen auttaa ennakoimaan sekä kehittämään toimin-

taan tehokkaammaksi. Tavoitteeksi voidaan myös asettaa, jokin konkreettinen asia: esi-

merkiksi jätemäärän pienentäminen, jollain tietyllä aikavälillä. Tiedon kerääminen auttaa 

yritystä saamaan toiminnan laadun tasaiseksi. 

Toiminnan laatu on mitattavissa olevaa virheettömyyttä sekä suunnitteluvaatimusten 

täyttymistä. (Hokkanen ym. 2012, 171).    

Tuloksia tulee analysoida yhteisesti, jotta kaikki voivat kertoa omat mielipiteet kehittä-

miskohteille. Tärkeintä on kuitenkin, että osataan kerätä oikeaa tietoa, jonka perusteella 

saadaan toiminnan laatua koskevaa tietoa.  Kerättävään tiedon kohdetta pitää muuttaa, 

jos ei saada riittävästi tietoa yrityksen laatu- sekä ympäristöasioista.   

Tulosten perusteella voidaan myös miettiä tulevia kehittämiskohteita. Tulosten perus-

teella voidaan myös tehdä kehittämissuunnitelma. Kun ympäristöasioiden kehittämistä 

lähdetään viemään pidemmälle, on tulevaisuudessa mahdollista käyttää esimerkiksi 

Turku energialta veloituksetta lainattavia energiankulutusmittareita. Mittareita löytyy säh-

könkulutuksen, vedenvirtausnopeuden ja pintalämpötilojen seuraamiseen. Mittareiden 

avulla voidaan seurata tarkasti veden sekä energiankulutusta. Energiankulutus mittarin 

avulla voidaan mitata laitteiden sähkökulutusta. 
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Paljon kuluttavat sähkölaitteet kannattaa vaihtaa uusiin, vähemmän kuluttaviin. Veden 

kulutusmittarilla voidaan laskea, kuinka paljon vesipisteestä tulee vettä ja kannattaako 

hanat vaihtaa, rajoittimilla varustettuihin säästö- tai elektronisiin hanoihin. 

Pintalämpömittarin avulla voidaan tarkkailla lämpötiloja sekä havaita mahdollisia vuoto-

kohtia, joita voidaan tiivistää. Lisätietoja mittareista, sekä niiden lainauspaikoista saa yri-

tyksen nettisivuilta. (Turku Energia 2019.) 

Kehittämiskohteita voi löytää tarkkailemalla työympäristöä ja tekemällä havaintoja. Mikäli 

jokin ei toimi kunnolla, se voidaan ottaa kehityskohteeksi. Voidaan myös asettaa tavoit-

teita, mihin tulisi pyrkiä sekä päivittää tavoitteita tai asettaa uusia, mikäli niihin päästän. 

Oman asuinpaikkansa ympäristön tilaa ihmiset pystyvät arvioimaan uutisoinnin lisäksi 

myös tekemiensä havaintojensa perusteella. Monet ympäristömuutokset etenevät kui-

tenkin piilossa tai ovat niin hitaita, että niihin totutaan. (Lyytimäki 2006, 205.)   

Ympäristömuutoksiin kiinnitetään luultavammin huomioita silloin, kun ne koetaan erityi-

sen haitallisiksi. Monet terveydelle haitallisina pidetyt ympäristön ominaisuudet ovat kui-

tenkin hyvinvoinnille tarpeellisia pieninä annoksina ja oikeassa tilanteessa saatuna. 

Haju-, äänienergia- tai valoaltistumisen suuruus sekä niiden ajankohta ja laatu määritte-

levät, onko kyseessä hyöty vai haitta. (Lyytimäki 2006, 206.)   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut luoda Laakeriteam Oy:lle ympäristöopas, 

jonka avulla yritys voisi huolehtia päivittäin ympäristöasioiden toimivuudesta. Tavoit-

teenani oli helpottaa ja selkeyttää päivittäistä työskentelyä yrityksessä. Tavoitteena oli 

myös saada varastotilat toimivammaksi sekä yhtenäinen keräyspiste jäte- sekä kierrä-

tysmateriaaleille. Tämän työn avulla helpotettiin yritystä huomioimaan ympäristöasiat 

päivittäisessä toiminnassa sekä edistettiin yrityksen toiminnan laadun parantamista.   

Työ toteutettiin viemällä kierrätykseen menevät tavarat keräykseen ja järjestämällä 

muille tavaroille omat paikat. Varaston tiloista saatiin toimivammat siivoamalla sekä jär-

jestämällä tavarat uudelleen. Varasto ei enää ruuhkaudu yhtä helposti, usean kuorman 

saapuessa samaan aikaan.  

Haasteena tekemiselle oli kuitenkin kiire, joka välillä aiheuttaa sen, että ympäristöasiat 

jäävät vähemmälle huomiolle, kun liiketoiminnalliset asiat hoidetaan ensin. Ympäristö-

asiat ovat kuitenkin erittäin tärkeitä ja niiden hoitamiseen lähivuosina kiinnitetään aina 

vain enemmän huomiota. Käytämme luonnonvaroja ja vastineeksi meidän tulee huoleh-

tia ympäristöstämme. Ympäristöasioista huolehtiminen perustuu kokemukseen ja tie-

toon. Voimme myös tulevaisuudessa kehittää uusia menetelmiä ympäristöstä huolehti-

miseen. Omassa työssään jokainen voi kiinnittää huomiota työnsä ympäristövaikutuksiin 

ja minimoida haitalliset vaikutukset. 

Työn tuloksena syntyi ympäristöopas, joka on lyhyt ja selkeälukuinen. Kuvat ja tarkas-

tuslista ovat osa opasta. Tarkastuslistan täyttäminen on nopeaa, se on työväline, jonka 

käyttö on helppoa. Tarkastuslistan avulla voidaan tehdä havaintoja ympäristöstä. Op-

paan avulla, jokaisen työntekijän on helppo toimia samalla tavalla.  Piha-alue sekä myy-

mälä on helppo pitää siistinä tarkastuslistan läpikäynnillä sekä huomioiden tekemisellä 

ja puuteiden korjaamisella. Yritykselle saatiin tehtyä yhtenäinen kierrätyspiste. Lisää tilaa 

varastoon saatiin tavaroita järjestelemällä. 

Mielestäni näissä asioissa onnistuttiin hyvin, varasto sekä jätepistepiste ovat työskente-

lyn kannalta paljon aikaisempaa toimivampia. Kierrätettäviä materiaaleja on helppo kä-

sitellä ja niiden lastaaminen autoon käy vaivattomasti, koska niitä säilytetään nosto-oven 

lähellä varastossa, eikä niitä tarvitse erikseen kuljettaa ovista tai kynnysten yli. Henkilö-

kohtaisesti olen kiinnostunut ympäristöasioista sekä niiden hoitamisesta ja 
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kehittämisestä. Työni tavoitteena oli helpottaa omaa ja muiden työskentelyä yrityksessä 

sekä parantaa ympäristöasioista huolehtimisesta päivittäisessä työskentelyssä.  

Vaikka tarkastuslistaa ei vielä ole otettu käyttöön, sen käyttöönotto jatkossa on helppoa 

ja nopeaa. Tämän listan avulla yritys voi huolehtia sisä- ja ulkotiloista sekä kerätä tietoa 

mahdollisista kehityskohteista. Tämä työn tuloksella voi mielestäni osoittaa, että pienikin 

järjestely voi auttaa saavuttamaan työskentelyä helpottavia asioita.        

Tulevaisuudessa voidaan kehittää yritystä sekä sen tulevia ympäristöhaasteita, kohti 

kestävää kehitystä mahdollisimman monessa asiassa. Pienistä asioista koostuu suu-

rempi kokonaisuus, jonka avulla voidaan asioita parantaa kokonaisvaltaisesti. Työn seu-

raava askel on ottaa opas päivittäiseen käyttöön ja alkaa tekemään huomioita ympäris-

töstä sekä kirjaamaan tietoja tarkastuslistojen avulla.  
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