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KÄSITTEET 
 
Alustava ympäristökatselmus 
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitetaan alustavalla ympäristökatselmuksella. 
Sen avulla saadaan kuva ympäristöasioiden tasosta, ympäristövaikutuksien seurauk-
sista, pienentämiskeinoista ja parannusehdotuksista. 
 
Auditointi 
Dokumentoitu tai systemaattinen menetelmä, jonka avulla tarkastellaan eri standardien 
vaatimustenmukaisuutta ja toimivuutta. Auditointien avulla saadaan tietoa toiminnan 
kehittämistä varten. 
 
CNC-koneistus 
Computerized numerical control. CNC -koneita ohjataan numeerisesti digitaalisen tie-
doston avulla tietokonetta käyttäen. Tarkoituksena on luoda raaka-aineesta lähes valmis 
tuote. Raaka-aineen materiaalina voidaan käyttää lähes mitä vain, mutta yleisimmin 
CNC -koneita käytetään metallin lastuavaan työstöön. 
 
Elinkaariajattelu 
Tuotteen aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee sisältää valmistusprosessin lisäksi 
kaikki ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. 
 
EMAS-asetus 
(The European Community Eco-Management And Audit Scheme) Euroopan yhteisön ym-
päristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, joka on vapaaehtoinen yrityksille/or-
ganisaatioille tarkoitettu ympäristöjohtamisen väline. Se perustuu EU:n asetukseen N:o 
1221/2009 ja koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mu-
kaisesti ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöraportista. (SYKE, 2013)  
 
ISO 9001 
Laatujärjestelmä, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Toimii työkaluna lii-
ketoiminnan, prosessien ja johtamisen kehittämisessä. 
 
ISO 14001 
ISO14000 -standardisarjan ympäristöjohtamisen osa, joka on vaatimusstandardi. 
 
ISO standardi 
ISO on lyhenne englannin kielen sanoista International Organization for Standardization.  
 
Katselmus 
Viranomaisen järjestämä, paikalla tehtävään havainnointiin perustuva menettely, jolla 
viranomainen hankkii selvitystä asian ratkaisemista varten. 
 
Organisaatio 
Yritys tai yhteisö, jolla on omat toiminnot ja hallinto.  
 
Sertifikaatti 
Ulkopuolisen sertifiointiorganisaation myöntämä todistus siitä, että yrityksen ympäris-
töjärjestelmä vastaa ISO 14001 -standardin vaatimuksia. 



 
 
 
Sidosryhmä 
Kaikki ne ulkopuoliset tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä tai joihin sen toiminta 
vaikuttaa tai jotka jollain tavalla vaikuttavat yrityksen toimintaan. 
 
Strukturoimaton haastattelu 
Haastattelumuoto, joka voi olla avoin- tai teemahaastattelu. Avoimessa haastattelussa 
keskustellaan aiheesta ja teemahaastattelussa puhutaan haastattelijan suunnittele-
mista teemoista. 
 
Teknologiateollisuus 
Viiteen päätoimialaan (kone- ja metalliteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus, tie-
totekniikka-ala, metallien jalostus ja suunnittelu ja konsultointi) jaettu teollisuuden ala. 
Suomen tärkein vientiala. Lähes 300 000 suomalaista on töissä teknologiateollisuuden 
yrityksissä. 
 
Ympäristöjärjestelmä 
Organisaation hallintajärjestelmän osa, jota käytetään sen ympäristöpolitiikan kehittä-
miseen ja toteuttamiseen ja hallitsemaan ympäristönäkökohtia. 
 
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen 
Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu sekä yri-
tyksen henkilöstön opastaminen/kouluttaminen toimimaan näiden suunnitelmien mu-
kaisesti. 
 
Ympäristökäsikirja 
Dokumenttikokonaisuus, joka sisältää kuvauksen yrityksen ympäristöjärjestelmästä 
sekä siihen liittyvän ohjeistuksen ja tiedostot. 
 
Ympäristönäkökohta 
Toiminto, joka vaikuttaa ympäristöön, johon organisaatio voi itse vaikuttaa. 
 
Ympäristöpolitiikka 
Yrityksen ympäristöjärjestelmän ympäristönhoidon periaatteet, ympäristöarvot ja ym-
päristöpyrkimykset. Ympäristöpolitiikka kertoo, mitä yritys haluaa ympäristönhallinnal-
laan saavuttaa. 
 
Ympäristövaikutus 
Ihmisen toiminnasta aiheutuva positiivinen tai negatiivinen ympäristössä tapahtuva 
muutos, joka on kokonaan tai osittain seurausta organisaation ympäristönäkökohdasta. 
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1 JOHDANTO 

Nykyisin yrityksiltä odotetaan jatkuvaa parantamista ympäristöasioiden 
hoidossa. Hyvä ympäristönsuojelun taso, tiedostava työympäristö ja nega-
tiivisten ympäristövaikutusten välttäminen ovat tärkeitä asioita monille 
asiakkaille. Onnistuakseen ympäristöasioiden hallinnassa yrityksellä on ol-
tava hyvää ympäristöasioiden johtamista. Ympäristöasioiden johtamiseen 
löytyy monia eri työkaluja, mutta käytetyin malli on ympäristöjärjestelmät, 
joihin on ohjeita esimerkiksi ISO 14001 -standardissa. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään kone- ja metalliteollisuuden alan yrityk-
sen, ISO 14001 -standardin mukaan laadittavaa, ympäristöjärjestelmän 
luomisprosessia. Työ aloitettiin tekemällä kartoitus yrityksen nykytilan-
teesta. Kartoitus tehtiin käyttäen apuna SFS-EN ISO 14001 -standardin run-
koa. 
 
ISO 14001 -standardi oli yritykselle luonnollinen valinta, koska sillä on jo 
ISO 9001 -standardin laatujärjestelmä käytössään. Järjestelmien toiminta-
periaatteet ovat samankaltaiset, jolloin järjestelmien lomittain käyttämi-
nen on helppoa. 

 
Yrityksessä on tähän mennessä tehty päätökset ja hankinnat painottaen 
taloudellisiin hyötyihin. Nyt yritys kuitenkin kokee, että on aika investoida 
ympäristöjärjestelmään, joka sekin voi lisätä taloudellisia hyötyä. Yrityk-
sessä uskotaan, että ympäristöasiat ovat kilpailuvaltti markkinoilla, sillä 
monet asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvostavat ympäristöystävällistä ja 
kestävää toimintaa.  
 
Yrityksessä on aikaisemmin jo kiinnitetty huomiota lajitteluun ja ympäris-
töasioihin, joilla on taloudellinen hyöty. Tämän vuoksi työn sisältö painot-
tuu standardin sitovien velvoitteiden ja lakisääteisten sekä muiden velvoit-
teiden selvittämiseen ja analysointiin. 
 
Työn keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: Mitä ympäristötavoitteita yri-
tyksen tulee asettaa? Mitä ympäristönäkökohtia metalliteollisuuden alalla 
toimivan yrityksen tulee huomioida? Mikä tilanne yrityksessä on tällä het-
kellä, täyttyvätkö yrityksen ympäristönäkökohdat, jos eivät, mitä tulee 
tehdä? 

 
Opinnäytetyössä käsitellään yleistä tietoa toimeksiantajayrityksestä, ym-
päristöjärjestelmän sisältämää teoriaa, teorian käytäntöönpanoa, yrityk-
sen ympäristöpolitiikkaa ja -tavoitteita ja johtopäätöksiä. 
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2 HONPUMET OY 

Honpumet Oy on vuonna 1983 perustettu alihankintakonepaja, joka on 
painottanut toimintansa CNC-koneistamiseen. Tämä alun perin yhden 
miehen yritys on kasvanut vuosikymmenien kuluessa, tiloja on laajennettu 
ja henkilöstöä palkattu lisää toiminnan ja työmäärän lisääntyessä. Tämä 
alumiinikoneistusta tarjoava tilauskonepaja sijaitsee Pirkanmaalla, Sasta-
malan kaupungissa. Yrityksellä on asiakkaita ympäri maailmaa, merkittä-
vimpinä mainittakoon Purso Oy, Sapa Profiilit Finland ja Promeco Group. 
Vuoden 2017 liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa, joka on 32 % kasvua vuo-
desta 2016. (Honpumet Oy, n.d.) 
 
Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä hallinnon lisäksi noin 40 henkilöä. 
Yrityksen organisaatiokaavio on kuvattuna alla näkyvässä kuvassa (kuva 1). 
 
 

 

Kuva 1. Honpumet Oy:n organisaatiokaavio 

 
Yritys toimii tilauskonepajana, joka tarkoittaa sitä, että yritys ei itse kehitä 
tai suunnittele työstämiään alumiiniprofiileja. Tämän vuoksi kehitys ja 
suunnittelu on rajattu yrityksen ympäristöjärjestelmän ulkopuolelle.  
 
Yrityksellä on hallitilaa yhteensä reilut 4 000 m2 ja oma kopillinen kuorma-
auto tilausten noutoa ja muita kuljetuksia varten. Yrityksellä on käytössään 
monipuolinen konekanta, joka vastaa tehokkaasti erilaisten kappaleiden 
valmistushaasteisiin. Konekapasiteetti mahdollistaa 2,7 mm –  
13 500 mm kokoisten kappaleiden työstön. (Honpumet Oy, n.d.) 
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Yrityksellä on käytössään vuonna 2014 sertifioitu ISO 9001 laatujärjes-
telmä. Viimeisin ulkoinen auditointi on suoritettu vuoden 2018 lopulla.  
 
Laatujärjestelmän toimintakäsikirja on yrityksessä sähköisessä muodossa, 
ja materiaalista on hyötyä ympäristöjärjestelmän rakentamisprojektissa. 
Tavoitteena on saada järjestelmien materiaalit liitettyä toisiinsa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Laatujärjestelmän tiedostoihin on tarkoitus liittää lin-
kit ympäristöjärjestelmän kohtiin, jotka koskevat samaa aihealuetta. Lo-
mittain toimivat järjestelmät helpottavat tavoitteiden seurantaa ja ylim-
män johdon työtä. 
 
Laatujärjestelmän kautta yrityksellä on jo aiempaa kokemusta niin sisäi-
sistä, kuin ulkoisistakin auditoinneista. Lisäksi tulosten dokumentointi ja 
kirjanpito on tuttua, ja yrityksellä on käytössään oma Word-tiedostopohja 
ja tiedostojen merkintätapa, jotka helpottavat ja nopeuttavat jokapäi-
väistä tiedonhakua. 

3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 

Ympäristöjärjestelmä tarjoaa organisaatiolle viitekehyksen ympäristön-
suojeluun ja ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen siten, että säilytetään 
tasapaino yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien tarpeiden kanssa. (SFS-EN 
ISO 14001:2015) 
 
Ympäristöjärjestelmässä selvitetään yrityksen toiminnan, käytettävien ja 
valmistettavien tuotteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kun yrityk-
sen ympäristövaikutukset on selvitetty, suunnitellaan organisaation toi-
mintatavat sellaisiksi, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän negatii-
visia ympäristövaikutuksia.  
 
Ympäristöjärjestelmä on järjestelmällistä ja tavoitteellista ympäristöasioi-
den hallintaa, jonka avulla organisaation johto märittelee ja toteuttaa ym-
päristöasioiden hallintaan liittyvät tavoitteet. Yrityksen työntekijät koulu-
tetaan toimimaan ylimmän johdon asettamien tavoitteiden mukaisesti.  
(Pesonen, Hämäläinen & Teittinen, 2005, 11) 

3.1 ISO 14001 -standardi 

ISO 14001 -standardi on ISO 14000 -sarjaan kuuluva ympäristöjärjestel-
mästandardi, joka käsittelee vaatimuksia ja opastusta niiden soveltami-
sesta. ISO 14000 -sarja sisältää laajan kattauksen ympäristöjohtamisen 
työkaluja ja tekniikoita, joista ympäristöjärjestelmät ovat vain yksi osa 
(kuva 2). 
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Standardi ei suoraan aseta vaatimuksia organisaation ympäristönsuojelun 
tasolle, mutta tason tulee vastata lainsäädännön ja muiden yritystä koske-
vien määräysten vaatimaa tasoa. Yrityksen ympäristönsuojelun tason tu-
lee toteuttaa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. (Pesonen ym. 
2005, 15) 
 
Ympäristöjärjestelmä, joka on tehty ISO 14001 -standardin pohjalta, sovel-
tuu organisaatiolle, joka pyrkii poistamaan toiminnan ympäristöriskejä, yl-
läpitämään ja jatkuvasti parantamaan ympäristöjärjestelmäänsä, toimi-
maan ympäristöpolitiikkaansa mukaisesti, osoittamaan muille noudatta-
vansa toimintapolitiikkaa, hakemaan mahdollisesti ulkopuolisen organi-
saation sertifiointia ympäristöjärjestelmälleen ja vakuuttamaan, että toi-
minta tapahtuu ISO 14001 -standardin mukaisesti. (Moisio, Sahlberg & 
Tuominen, 2005, 10) 
 

 

Kuva 2. ISO 14000 -sarja (Suomen standardoimisliitto SFS ry, n.d.) 
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3.2 EMAS-asetus 

EU:n EMAS -asetus (EY, 1221/2009) ja Suomen EMAS-lakiin (EY, 121/2011) 
perustuva EMAS -standardi on ympäristöasioiden hallinta ja auditointijär-
jestelmä, joka koostuu ISO 14001 -standardin mukaisesta ympäristöjärjes-
telmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. (Ympäristö, 
2013) 
 
EMAS -järjestelmään voivat liittyä kaikki organisaatiot toimialasta riippu-
matta. Sen avulla varmistetaan, että ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 
toteutetaan ISO -standardin mukaisesti. Tästä pitää huolen EMAS -rekiste-
röinti, joka saadaan julkisen ympäristölausunnon avulla, ja voidaan tehdä, 
jos yrityksellä on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.  (Laki vapaa-
ehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjes-
telmään 121/2011§3; Pesonen ym. 2005, 17-18) 
 
EMAS-organisaatio sitoutuu ympäristölainsäädännön noudattamiseen, 
ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ja julkiseen raportoin-
tiin ympäristöasioista. 

3.3 Kestävä kehitys 

Kestävään kehitykseen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen kohdistuvat 
yhteiskunnalliset odotukset ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Syitä 
tähän ovat muun muassa ympäristön saastuminen, lainsäädännön ja viran-
omaisvaatimusten tiukkeneminen ja kestämätön jätteiden käsittely. Ilmas-
tonmuutoksen torjuminen, resurssien kestävä käyttö, luonnonsuojelu ja 
biodiversiteetin vaaliminen ovat kasvavassa trendissä nykyorganisaatioi-
den toiminnassa. 
 
Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata hyvät elämisen mahdollisuu-
det nykyisille ja tuleville sukupolville. Se on jatkuvasti tapahtuvaa yhteis-
kunnallista muutosta, joka tapahtuu maanlaajuisesti, alueellisesti ja paikal-
lisesti. Kestävä kehitys jaetaan ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
kulttuuriseen kestävyyteen. (Ympäristöministeriö, 2013) 

3.4 Jatkuva parantaminen 

ISO 14001 -standardi pitää sisällään vaatimuksen ympäristönsuojelun ta-
son jatkuvasta parantamisesta. Jatkuva parantaminen ja siitä seuraava ym-
päristönsuojelun tason paraneminen ovat ympäristöjärjestelmän keskeisiä 
tavoitteita. Ympäristöjärjestelmä lisää yrityksen imagoa ja taloudellista 
hyötyä, parantaa kilpailukykyä vastuullisuuden korostuessa, parantaa työ-
ilmapiiriä ja työssä viihtymistä ja sovittujen toimintatapojen myötä yrityk-
sen toimintavarmuus lisääntyy. (Pesonen ym. 2005, 13) 
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PDCA-malli (Plan-Do-Check-Act eli suunnittele-toteuta-arvioi-toimi) on 
sekä ISO 14001 -standardin että ISO 9001 -standardin perusperiaatteita. 
Jatkuva ja toistuva malli on jatkuvan parantamisen kannalta merkittävää. 
Alla olevassa kuvassa 2 havainnollistetaan PDCA -mallin periaatetta. Suun-
nitteluvaiheessa asetetaan päämäärät ja tavoitteet ja luodaan tarpeelliset 
toimintamallit tulosten saavuttamiseksi. Prosessin toteuttamisen jälkeen 
tuloksia mitataan ja arvioidaan. Tulosten saavuttamisen jälkeen voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin, jotta saadaan parannettua tulosta/suoritusta. Arvi-
ointivaiheessa verrataan saatuja tuloksia aiemmin tehtyihin arvioihin. Kor-
jaamisvaiheessa toimivat asiat standardoidaan ja tarvittaessa palataan ta-
kaisin suunnitteluvaiheeseen. (SFS-EN ISO 14001:2015, 6) 
 
 

Kuva 3. PDCA-ympyrä. (SFS-EN 14001:2015, 6) 

 
PDCA-syklin vaiheet muodostavat tieteellisen tiedonhankintaprosessin. 
PDCA tarjoaa käytännöllisen välineen haastavan tavoitetilan saavuttami-
seen. Uusien käyttäytymismallien kehittäminen on muutosprosessi, joka 
tapahtuu ajan mittaan PDCA-syklin kautta. (Rother, 2011, 122) 
 
PDCA-menetelmää on hyvä arvioida aika ajoin, eli tehdä niin sanottuja tar-
kastuksia, jossa arvioidaan tavoitteita ja onko niitä saavutettu. Tämä hel-
pottaa asioihin reagoimista pienillä toimenpiteillä.  Usein tehtyjen tarkas-
tusten avulla muutoksia on helpompi lähteä tekemään, jos toiminta on sel-
västi menossa väärään kehityssuuntaan. (Rother, 2011, 240) 
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4 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

Ympäristöjärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon yrityksen tä-
mänhetkinen tilanne, yrityksen toiveet, lainsäädäntö ja muut vaatimukset 
ja ympäristöriskit ja poikkeustilanteet. Näiden pohjalta voidaan määritellä 
yrityksen ympäristönäkökohdat, -politiikka, ympäristöpäämäärät ja -ta-
voitteet ja keinot niiden seurantaan ja mittaamiseen. 

4.1 Yrityksen ympäristöpolitiikka 

Ympäristöpolitiikassa asetetaan yrityksen ympäristötoiminnan periaat-
teet, jotka määrittelevät ja allekirjoittavat, organisaation ylin johto. Ylim-
män johdon vastuulla on varmistaa, että yrityksen ympäristöpolitiikka on 
tarkoituksenmukainen organisaation toimintojen, tuotteiden ja palvelui-
den luonteeseen, laajuuteen ja ympäristövaikutuksiin nähden, ja sitoutua 
jatkuvan parantamisen filosofiaan ja ehkäistä ympäristön pilaantuminen. 
Ylin johto sitoutuu myös noudattamaan alalle soveltuvaa lainsäädäntöä ja 
asettaa perusteet ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden määrittelylle ja 
katselmoinnille. Ylimmän johdon vastuulla on myös dokumentoida tai 
määrätä organisaatiosta eri henkilöitä dokumentoimaan päivittynyt tieto 
järjestelmään ja tiedottaa asiat organisaation jokaiselle jäsenelle. Ympäris-
töpolitiikan tietojen on oltava julkisesti kaikkien saatavilla. (Pesonen ym. 
2005, 45-46)  
 
Jokainen yritys, jolla on ympäristöjärjestelmä, määrittelee oman ympäris-
töpolitiikkansa ja toimii sen mukaan. Ympäristöpolitiikkaan tehdään sään-
nöllisesti muutoksia ja se elää yrityksen toiminnan mukana. 

4.2 Ympäristöjohtaminen 

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmässä määritellään johtajuuteen liittyviä 
vaatimuksia ympäristöjärjestelmän suhteen. Ympäristöjohtajuuden avulla 
pyritään varmistamaan ympäristöjärjestelmän toteutuminen ja haluttujen 
tulosten saavuttaminen sekä organisaation ympäristönsuojelun tason jat-
kuva parantaminen. (SFS-EN ISO 14001:2015, 14-15) 
 
Organisaation ylimmän johdon tulee varmistaa, että ympäristöpolitiikka 
laaditaan ja ympäristötavoitteet asetetaan yhdenmukaisesti organisaation 
strategian ja toimintaympäristön kanssa. Ylin johto on vastuussa myös 
siitä, että ympäristöjärjestelmän vaatimukset yhdistetään organisaation 
liiketoimintaprosesseihin, ja että tarvittavat resurssit ovat saatavilla. (SFS-
EN ISO 14001:2015, 14-15) 
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Ylimmän johdon jokaisen yksilön tulee pitää huoli, että muita johtoon kuu-
luvia henkilöitä tuetaan ja autetaan heidän vastuualueillaan, jotta voidaan 
saavuttaa ympäristöjärjestelmän vaikuttavuus organisaatiossa. (SFS-EN 
ISO 14001:2015, 14-15) 
 

4.3 Ympäristönäkökohdat 

Organisaation on määriteltävä toimintojensa, tuotteidensa ja palve-
luidensa hallittavissa olevat ympäristönäkökohdat, sekä niiden ympäristö-
vaikutukset elinkaarinäkökulmasta tarkastellen.  
 
Ympäristönäkökohtia määriteltäessä on otettava huomioon muutokset 
tuotteissa, palveluissa ja toiminnoissa, normaalista poikkeavat olosuhteet 
ja ennustettavat hätätilanteet. (SFS-EN ISO 14001:2015, 16)  
 
Merkittävien ympäristönäkökohtien tunnistamisessa on huomioitava 
päästöt ilmaan, veteen ja maaperään, jätteiden käsittely, raaka-aineiden 
ja luonnonvarojen käyttö sekä melu- ja hajuhaitat. (Pesonen ym. 2005, 23) 
 
Ympäristönäkökohtien tunnistaminen on jatkuva prosessi, ja tiedot ajan-
kohtaisista näkökohdista on aina oltava kirjattuna ja arvioituna ympäristö-
järjestelmää varten. 
 
Yrityksessä on jo aikaisemmin mietitty mahdollisia näkökohtia. Useat pro-
sessit pitävät sisällään energiankulutusta, kemikaalien käyttöä ja vaihtele-
vasti erilaisia pakkausmateriaaleja. Osa ympäristönäkökohdista on kuiten-
kin mahdotonta toteuttaa, kuten esimerkiksi pakkausmateriaalien vähen-
täminen, ja pakkausmateriaalin vaihtamisesta ekologisempaan. Vaihto ei 
aina onnistu logistisista ja/tai asiakkaan toiveiden vuoksi. Painotus on aina 
siinä, että tuotteet saadaan vahingoittumattomana asiakkaalle. 
 

4.4 Sidosryhmien tunnistaminen 

Yrityksen on tunnistettava sidosryhmänsä, että se voi kartoittaa, miten ym-
päristönäkökohdat jakautuvat koko sidosryhmään. Sidosryhmien tunnista-
misessa auttaa yhteistyökumppaneiden, alueellisesti läheisten ja vaati-
musten pohtiminen. Alla olevassa kuvassa 4 on kartoitettu yrityksen sidos-
ryhmiä. 
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Kuva 4. Yrityksen sidosryhmät 

 
 

4.5 Poikkeustilanteet ja ympäristöriskit 

Poikkeama tarkoittaa tilannetta, jossa toimitaan yrityksen omien ympäris-
tötavoitteiden tai lainsäädännön vastaisesti.  
 
Pelastuslain (379/2011 §15) mukaan rakennuksen teollisuus- ja liiketoi-
minnan harjoittaja on velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden synty-
mistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen 
vaaratilanteissa. Yrityksessä on oltava pelastussuunnitelma, jolla varmiste-
taan, että onnettomuus- ja vaaratilanteissa osataan toimia oikealla tavalla. 
Suunnitelmaa tehtäessä yrityksen on hyvä toimia yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten, pelastuslaitoksen, palokunnan, vesilaitoksen, prosessilait-
teiston toimittajien ja kunnallisten laitosten kanssa. (Pesonen ym. 2005, 
38) 
 
Pelastussuunnitelmaan sisältyy ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vai-
kutukset, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, poistumis- ja suo-
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jautumismahdollisuudet, sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt, tur-
vallisuushenkilöstö, alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henki-
lösuojaimet ja ensiaputarvikkeet, ohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinko-
tilanteita varten ja ohjeet siitä, miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saa-
tetaan asianomaisten tietoon. 
 
Yrityksen tulee tunnistaa sen ympäristövaikutukset myös poikkeus- ja hä-
tätilanteissa. Jokaisen yrityksen tulee siis tiedostaa toimintansa ympäristö-
riskit. ISO 14001 -standardissa ei vaadita yrityksiä tekemään riskikartoi-
tusta tietyllä tavalla, mutta jokaisen yrityksen tulee päättää, kuinka se ar-
vioi poikkeus- ja hätätilanteet ja niihin mahdollisesti liittyvät ympäristövai-
kutukset. (SFS-EN ISO 14001:2015, 20-21) 

4.6 Lainsäädäntö 

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta toi-
minnan on täytettävä ympäristölainsäädännön laatimat vaatimukset.  
Honpumet Oy:n toimintaa ohjaa monet lainsäädännölliset velvoitteet ja 
vaatimukset. Kone- ja metalliteollisuudella on omat vaatimuksensa, ja 
kunta ja muut sidosryhmät asettavat omia vaatimuksia, joita yrityksen on 
noudatettava. Lainsäädännössä on aina määritelty jokaisen lain periaat-
teet, säännökset, kiellot ja velvollisuudet. 
 
Ympäristöjärjestelmään keskeisimmin liittyviä lakeja ovat ympäristönsuo-
jelulaki, jätelaki, valtioneuvoston asetus jätteistä ja kemikaalilaki. Opinnäy-
tetyönprojektin osana ympäristöjärjestelmän toimintakäsikirjaan on luotu 
helposti luettava luettelo, joka sisältää tärkeimmän lainsäädännön ja vaa-
timukset (liite 4,5,6 & 7). 
 

4.6.1 Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulain avulla pyritään ehkäisemään ympäristön pilaantu-
minen ja/tai pilaantumisen vaara, ja laki asettaa velvoitteita kemikaalien 
käyttöön. Päästöjen vähentäminen ja ehkäisy ovat myös merkittävä osa la-
kia. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014) 
 
Honpumet Oy on ottanut käytäntöönsä jo monet ympäristönsuojelulain 
mukaiset käytännöt, esimerkiksi käyttämällä valuma-astioita osana vaaral-
lisen jätteen säilömistä. Ympäristöjärjestelmän yhteydessä nämä on kui-
tenkin tunnistettava ja pystyttävä dokumentoimaan asianmukaisesti. 

4.6.2 Jätelaki 

Jätelain 17 §:n mukaan vaaralliset jätteet on eroteltava muusta jätteestä, 
ja ne tulee säilyttää suljetussa tilassa. Vaarallisesta jätteestä on pidättävä 



   11 
 

 
 

myös kirjaa, jossa käy ilmi jätteen laji, laatu, määrä, alkuperä ja jätteen toi-
mituspaikka. (Jätelaki 646/2011 §17) 
 
Tuotannon harjoittajan on oltava selvillä tuotannossaan syntyvistä jät-
teistä, sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja jätehuollosta. Yrityksellä 
on oltava mahdollisuus kehittää tuotantoa/tuotetta siten, että jätteen 
määrä ja/tai haitallisuus vähenevät.  (Jätelaki 646/2011 § 12) 

 

4.6.3 Valtioneuvoston asetus jätteistä 

Valtioneuvoston asetuksilla täydennetään lakeja ja annetaan niihin tarken-
nuksia. Asetuksen 2. ja 3. luvussa tarkennetaan jätteiden merkintä- ja vaa-
rallisten jätteiden pakkaamisvelvoitteita. (Valtioneuvoston asetus jätteistä 
179/2012) 

4.6.4 Kemikaalilaki 

Kemikaalilaissa säädellään Euroopan unionin määrittelemän lainsäädän-
nön täytäntöönpanoa ja muita velvoitteita, jotka koskevat kemikaaleja. 
Lain tarkoitus on suojella ympäristöä ja terveyttä kemikaalien haitoilta. 
(Kemikaalilaki 599/2013) 

4.6.5 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätehuoltovaatimukset 

Kunta vastaa yhdyskuntajätehuollon osalta asumisessa sekä kunnan hal-
linto- ja palvelutoiminnassa syntyvästä jätteestä. Kunnalla on velvollisuus 
järjestää toissijaisesti muun kuin vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuolto, 
eli TSV-palvelu. Jätteen haltijan on pyydettävä palvelua kunnalliselta jäte-
huoltoyritykseltä. Kunnalliselta toimijalta palvelun haluavan yrityksen, 
joka tuottaa säännöllisesti jätettä (yli 1 000€/vuosi), tulee tehdä TSV-
sopimus kunnallisen jätehuollon kanssa. (Jätelaki 646/2011 § 33). Honpu-
met Oy käyttää Pirkanmaan Jätehuollon palveluita vain sekajätteen nou-
toon, ja muut jätejakeet on kilpailutettu yksityisiltä jätehuollon toimijoilta. 
Näin ollen TSV -laki ei kosketa yrityksen toimintaa.  

4.6.6 Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 

Asetuksessa säädetään käytettyjen pakkausten erilliskeräystä, uudelleen-
käyttöä, kierrätystä ja jätehuoltoa. (Valtioneuvoston asetus pakkauksista 
ja pakkausjätteistä 518/2014) 
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4.7 Kone- ja metalliteollisuus ja ympäristö 

Kone- ja metalliteollisuuden toimilla on paljon erilaisia ja eritasoisia ympä-
ristövaikutuksia. Vaarallisia ja muita kemiallisia aineita käytetään töiden eri 
vaiheissa. Aineiden joutuessa vesistöön, ne aiheuttavat merkittävää hait-
taa ympäristölle. Lisäksi teollisuuden prosesseissa vapautuu ilmaan eri-
tyyppisiä yhdisteitä ja hiukkasia. 
 
Tyypillisiä jätteitä, jotka syntyvät kone- ja metalliteollisuudessa, ovat pak-
kaamisesta ja työstövaiheessa syntyvä jäte ja ylijäämäinen raaka-aine. 
 
Kone- ja metalliteollisuuden välilliset vaikutukset ympäristöön ovat mer-
kittävät. Raaka-aineiden louhinta, kuljetukset, tuotteiden pakkaaminen, 
suurien energiamäärien tuottaminen ja käytöstä poistettujen metallituot-
teiden ympäristövaikutukset ovat asioita, jotka vaikuttavat ympäristöön. 
 
Kone- ja metalliteollisuudenalan keskeiset ympäristönäkökohdat liittyvät 
materiaalien, kemikaalien, veden ja energian kulutukseen tuotteiden elin-
kaaren aikana. Tuotteen elinkaari voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: 
raaka-aineen valinta, valmistus, tuotteen käyttö ja loppusijoitus. Jokainen 
elinkaaren vaihe on tärkeä, ja jokaiseen voidaan vaikuttaa omilla valin-
noilla. (Ympäristöosaava, n.d.) 
 
Alan yritykset ovat usein alihankkijoina pitkissä tuotantoketjuissa, jolloin 
on vaikea hahmottaa omien valintojen tärkeyttä ja vaikutusta lopputuot-
teeseen ympäristöominaisuuksiin. Elinkaariajattelussa kaikki ympäristölle 
hyödylliset valinnat vaikuttavat lopputuotteen ympäristöominaisuuksiin. 
 
Elinkaariajattelusta voi olla hyötyä ympäristöjärjestelmän vaatimien mitta-
reiden ja tavoitteiden laatimisessa niin, että materiaalin hankinnasta läh-
tien pohditaan sen koko elinkaaren kestävyyttä. 

4.8 Sertifiointi ja auditointi 

Jos yrityksen ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001 -standardin vaatimuk-
sia, on se mahdollista sertifioida. Sertifioinnin jälkeen yrityksellä on lupa 
käyttää sertifioinnin logoa yritystä koskevissa tiedotteissa ja tiedostoissa. 
Yrityksen on ylläpidettävä ympäristöjärjestelmänsä vaatimuksia, ja niitä 
seurataan säännöllisesti. (Pesonen ym. 2005, 79-81) 
 
Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ovat säännöllisiä tapahtumia, joiden avulla 
selvitetään yrityksen ympäristöjärjestelmän tilanne. Vuoden välein sisäiset 
auditoinnit, ja harvemmin, mutta vähintään kolmen vuoden välein, ulkoi-
set auditoinnit. Ulkoisten auditoinnin yhteydessä auditoinnin suorittaja ke-
hottaa yritystä parantamaan joidenkin asioiden tilaa, ja siihen palataan sit-
ten seuraavassa auditoinnissa. (SFS-EN ISO 14001:2015, 22) 
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Tietyin väliajoin pidetään riippumaton ympäristöjärjestelmään kohdistuva 
organisaation kehittämismenettely, jolla selvitetään, miten sovitut toimin-
tatavat, ympäristönäkökohdat ja viranomaisvelvoitteet toteutuvat organi-
saation toiminnassa. Lisäksi, jos standardin ajankohtaisuudessa ilmenee 
uudistettavaa, järjestelmään tehdään mahdolliset muutokset. (UEF, n.d)  

5 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Opinnäytetyö toteutettiin hyödyntämällä kvalitatiivista tutkimusotetta ja 
strukturoimatonta teemahaastattelua. Kyseessä oli toiminnallinen opin-
näytetyö, ja avoin teemahaastattelu soveltuu hyvin laajan aihealueen kar-
toittamiseen. 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimusote 

Tässä opinnäytetyössä sovelletaan kvalitatiivista eli laadullista tutkimus-
otetta. Haastattelut ja avoimet kysymykset, erilaiset dokumentit ja yleinen 
havainnointi ovat osa laadullista tutkimusotetta. Vastausten perusteella 
saadaan laaja käsitys tutkimuskysymyksien ja -ongelmien analysointiin ja 
mallintamiseen ja tietojen avulla pyritään ymmärtämään ilmiötä. 
 
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen on kokonaisvaltainen projekti, joka 
vaatii moniulotteisen johtopäätöksen. Työssä käytettiin avoimia haastat-
telukysymyksiä (liite 1), jonka ansiosta vastauksien avulla voidaan saada 
laajalti tietoa eri aihealueista. Kyseessä oli strukturoimaton teemakysely, 
jonka avulla saadaan vähintään puoliavoimia vastauksia. Vastausten avulla 
voidaan analysoida yrityksen toimintaa. Tavoitteena ei ollut muodostaa sy-
vähaastattelua, koska se olisi tarpeettoman syvällinen työn aiheeseen näh-
den. (Tuomi, 2018, 87) 
 
Koska laadullinen tutkimus on kokonaisvaltainen ja kysymykset ovat avoi-
mia, ja tuloksia tulee vastauksia analysoimalla. Laadullisessa tutkimusot-
teessa tutkija on ulkopuolinen tarkastelija, joka sovittaa kerätyn tiedon 
teoriaan. Tutkijan tehtävä on luoda ja tuoda ymmärrystä tutkimuskysy-
mysten ja -vastausten avulla. Jotta ymmärrys voidaan saavuttaa, tulee tut-
kimuksen sisältää haastatteluja, avoimia kysymyksiä ja havaintoja.  (Kana-
nen, 2015, 65-70.) 
 
Haastateltaessa yrityksen johtoa teemahaastattelulle luonteenomaisesti 
haastattelun aihepiiri oli ennakkoon määritelty, mutta tilanteen niin vaa-
tiessa kysymysrungon järjestyksessä joustettiin ja vastauksia saatiin va-
paamman keskustelun kautta. (Näpärä, 2017) 
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Haastattelussa teemoilla pyritään tavoittamaan ilmiö ja ymmärrys ilmi-
östä. Teemat pyritään valitsemaan niin, että niillä saadaan hahmotettua 
koko ilmiö mahdollisimman kattavasti. (Kananen, 2015, 147-149) 
 
Yrityksen johtoryhmästä valikoitiin huollon ja hankintojen vastuuhenkilö ja 
laatujärjestelmän vastuuhenkilö, joita haastateltiin paikan päällä kysymys-
rungon (liite 1) mukaan, jossa pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon 
tietoa yrityksen tämänhetkisestä tilasta. Vastausten avulla saatiin kartoi-
tettua ympäristöasioissa toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia.  

6 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS JA TULOKSET 

Ympäristöjärjestelmän rakentamisprosessi aloitetaan alustavalla kartoi-
tuksella, jonka avulla saadaan selville yrityksen ympäristönäkökohtia ja 
voidaan määritellä ympäristötavoitteita. Ympäristöjärjestelmän vaatimus-
tenmukaisuuden takaa ISO 14001 -standardin asettamien vaatimusten to-
teuttaminen, tulosten mittaaminen ja tietojen dokumentointi.  

6.1 Alustava ympäristökatselmus 

Työt alkoivat keväällä 2018, ja tiedonkeruu aloitettiin tutustumalla yrityk-
sen laatujärjestelmään liittyvään materiaaliin. Laatu- ja ympäristöjärjestel-
mien vaatimusten yhteneväisyyksiä vertailtiin, ja pyrittiin kartoittamaan 
tarvittavia tutkimuskysymyksiä ympäristöjärjestelmän rakentamisen edis-
tämiseksi. 
 
Yritys on tähän mennessä tehnyt päätökset ja hankinnat taloudellisiin hyö-
tyihin painottaen. Yritys kuitenkin kokee, että on aika hankkia ympäristö-
järjestelmä, jonka avulla voidaan saavuttaa kilpailuvalttia markkinoilla. 
Suoranaista kyselyä asiakkailta ei ole vielä tullut, mutta yrityksen johdolla 
on vahva näkemys ympäristöjärjestelmän hyödyistä. 
 
Kartoitus tehtiin tutustumalla yrityksen sisäiseen verkkoon, joka sisältää 
tiedot kulutuksesta ja laatujärjestelmän tiedostot, joka sisältää paljon laa-
tujärjestelmän vuoksi tehtyjä dokumentteja ja alustavia tiedostoja ympä-
ristöjärjestelmää varten. Monet ympäristöasioihin liittyvät tiedostot olivat 
kuitenkin päivittämättömiä. 
 
Yrityksessä on kiinnitetty jo aikaisemminkin huomiota esimerkiksi lajitte-
luun. Yrityksessä lajitellaan kaikki mikä on mahdollista, biojäte pois lukien. 
Sekajäte, puu, metalli, pakkausmuovit, pakkausmuovivanteet, pahvi, pa-
peri ja vaaralliset jätteet kierrätetään, ja niistä pidetään kirjaa. Tuotan-
nosta syntyvät alumiinilastut ja ylijäämäinen raaka-aine kerätään ja toimi-
tetaan uudelleen sulatettavaksi (kuva 5). Yrityksen käyttämä kappaleiden 
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pesuprosessi on kemikaalivapaa ja pesukoneet ladataan aina täyteen. (Pir-
honen, 2018) 
 
 

 

Kuva 5. Alumiinilastut kerätään työstökoneilta ja puristetaan/briketöi-
dään yrityksessä, josta materiaali jatkaa matkaa uudeksi raaka-
aineeksi. 

 
Yritys toimii tilauskonepajana, ja vaatimukset tuotteista ja niiden pakkaa-
misesta tulevat aina asiakkaalta. Ympäristöasioihin vaikuttaminen näissä 
tilanteissa on yrityksen puolesta vaikeaa.  
 
Ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja mainittiin mm. dieselkäyttöi-
set ajoneuvot, öljypolttimet ja koneistuksessa käytössä olevat kemikaalit 
(leikkuuneste, öljyt, vaahdonestoaineet). Positiivisiakin ympäristövaiku-
tuksia löytyi, esimerkiksi sähköllä toimivat pumppukärryt ja maalämpö-
pumppu.  
 
Tuotannossa käytettävät vaaralliset aineet ja siellä syntyvät vaaralliset jät-
teet ovat säilytetty niille tarkoitetuissa muovisissa ibc-konteissa valualtai-
den päällä (kuva 6). 
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Kuva 6. Öljytynnyrit valualtaan päällä. 

 
Haitallisia päästöjä konepajalla ei juuri synny, mutta seurantaa varten yri-
tyksellä on hiukkasia mittaava sisäilmalaite. Mittaukset suoritetaan sisäil-
malaitteiden huollon yhteydessä. 
 
Vuotuista vedenkulutusta ei osattu tarkkaan mitata, mutta arvio on noin 
1000 m3 vuodessa. Tuotannossa sijaitseva profiilien pesuun tarkoitettu pe-
sukone vie 1 m3 vettä tunnissa.  
 
Yrityksen huolto- ja hankintavastaavan mukaan työkoneiden sähkön otto-
teho on 30-90 kW, jonka vuoksi yksittäisten koneiden energiankulutusta 
on vaikea seurata tai mitata esimerkiksi vuotuisella tasolla. Yrityksen 4000 
m2:n hallien lämmittäminen vievät merkittävät osuuden yrityksen energi-
ankulutuksesta. 
 
Honpumet Oy:llä on kattava konekanta, jonka avulla se voi täyttää monien 
asiakkaiden tuotteiden asettaman vaatimustason. Yrityksellä on käytös-
sään yhteensä 9 profiilintyöstökeskusta; kaksi 5-akselista, neljä pystyka-
raista, kaksi vaakakaraista, robotti Fanuc R2000i, Pemsertier 2000. Koneilla 
työskennellään kolmessa vuorossa viiden päivän viikkoa. (Honpumet Oy, 
n.d.) 
 
Yrityksellä on käytössään kopillinen kuorma-auto, ja tuotannossa kuski, 
joka ajaa ja kuljettaa kuormia päivittäin asiakkaille ja yritykselle itselleen. 
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Varsinaista ajosuunnittelua ei ole tehty, vaan maalaisjärjen avulla järjes-
tetty, että viedessä tuodaan kuormia lähialueilta ja toisin päin. (Pirhonen, 
2018) 

6.2 Ympäristötavoitteet ja -päämäärät 

Yrityksen ympäristötavoitteet määriteltiin, ja yrityksen johto on sitoutunut 
tarkistamaan tavoitteiden tilanteen vuosittain. Tavoitteina ovat energia-
määrän käytön ja sekajätteen määrän vähentäminen suhteutettuna liike-
vaihtoon, vaarallisten kemikaalien käytön vähentäminen, työajokilomet-
rien vähentämien ja ympäristötietouden lisääminen yrityksessä.  
 
Toimenpiteitä ja tavoitteiden saavuttamista seurataan toimenpidetaulu-
kolla ja muutostarvelomakkeella, jota katselmoidaan yrityksen ylimmän 
johdon toimitusvarmuusseurannan yhteydessä. Vastuu seurannasta yri-
tyksen laatu- ja ympäristövastaavalla. 

6.3 Ympäristöjärjestelmä 

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen oli helppoa aloittaa yrityksessä, jossa 
on kiinnitetty ympäristöasioihin jo aikaisemmin huomiota, ja laatujärjes-
telmän ansiosta monet asiat ovat kunnossa ja dokumentoitu. 
 
Ympäristöjärjestelmä tulee vielä auditoida, mutta kaikki ominaisuudet sen 
saavuttamiseksi on olemassa. Ympäristöjärjestelmälle luotiin oma toimin-
takäsikirja standardin rakenteen mukaisesti, tarpeelliset dokumentit, tal-
lenteet ja tiedostot luotiin, ja limitettiin yhdessä yrityksen laatujärjestel-
män kanssa. 
 
Ympäristöjärjestelmän mukana tuleva ympäristöpolitiikka on integroitu 
yrityksen laatupolitiikan kanssa. 

6.3.1 Organisaation toiminnan muutostarpeet 

Alustavaa kartoitusta tehdessä, ilmaantui muutamia ominaisuuksia, joista 
organisaatio on tietoinen ja sitoutunut muuttamaan. Muutostarpeista luo-
tiin helposti luettava luettelo, jossa on organisaation tärkeimpiä muutos-
tarpeita. 
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Taulukko 1. Muutostarpeet yrityksen toiminnassa 

 
 
Lämmitys yrityksen tiloihin tulee pääsääntöisesti maalämpöpumpuista, ja 
koneet lämpiävät hieman käynnissä ollessaan, mutta haastatteluissa kes-
kustelunaiheeksi nousi hallien lämmittäminen ja lämmityskulut talviai-
kaan. Kylmille kuukausille ei voida olosuhteiden vuoksi tehdä paljoakaan, 
mutta yrityksen tiloissa on kuitenkin paljon potentiaalia lämmöntuottoon. 
Koneet ovat vuorokauden ympäri päällä ja mahdollisesti lämpiävät toimi-
essaan. 
 
Yrityksellä on sähkösopimus Leppäkosken sähkön kanssa, joka tarjoaa yri-
tykselle energiaa 4,80 snt/kWh (alv 0 %) 4€/kk (alv 0 %) perusmaksulla. 
Yrityksen energiankulutus vuoden 2018 helmikuussa oli 115 000 kWh, kun 
taas elokuussa se oli 83 771 kWh. Mittareiden tulkinnassa tulee siis ottaa 
huomioon vuodenaikojen vaihtelut ja siitä koituva energiankulutuksen 
tarve. (Leppäkosken sähkö, n.d.) 
 
Yrityksen tulisi myös kiinnittää huomiota ostamansa sähkön alkuperään, 
uusiutuvan energian ostaminen on aina ympäristön kannalta parempi 
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vaihtoehto. Sähkölaskujen loppusummat tulevat korkeammiksi, mutta pal-
jon sähköä kuluttavan yrityksen on mahdollista vaikuttaa valinnoillaan uu-
siutuvan energian tulevaisuuteen ja sen tuotannon kannattavuuteen. 
 
Työterveys on tehnyt yritykseen melumittauksia, mutta tulokset eivät ole 
yrityksen tiedostoissa. Tulokset on hyvä olla yrityksen omissa tiedostoissa, 
että voidaan tarvittaessa selvittää milloin melumittaukset ovat suoritettu. 
Dokumentaatio on oltava yrityksen hallussa ulkoisia auditointeja varten. 
 
Yrityksen tilojen valaistukseen kiinnitettiin huomiota jo opinnäytetyöpro-
sessin aikana, ja yhden työstöhallin loisteputkivalaistus korvattiin koko-
naan LED-valaisimilla (kuva 7). Tarkoitus on vaihtaa kaikki valaisimet ener-
giatehokkaampiin led-valoihin. Led-valaisimien etuna on niiden energiate-
hokkuuden lisäksi myös pitkäikäisyys. 
 
 

 

Kuva 7. Loisteputkivalaisimet korvattu LED-valaisimilla. 

 
Yrityksen tiloissa on jäteastioita energiajakeelle, metallille, muoville, kaa-
topaikkajätteelle, pahville ja muovivanteelle (kuva 8). Jätteiden laittelu on 
hyvällä mallilla, mutta nimitykset ovat vanhentuneita ja vaativat päivitystä. 
Osana työtä laadittiin yrityksen tuotantoon ja toimistolle uudet lajitteluoh-
jeet jokaiseen jäteastiaan. Päivitetyt lajitteluohjeet ovat selkeät ja siistit, ja 
jäteastioissa olevat tarrat ovat helppolukuiset. 
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Kuva 8. Jäteastiat paperille ja pahville, kaatopaikkajätteelle, muovivan-
teelle ja muoville. 

 
Yrityksen pelastussuunnitelmaan tulee lisätä mahdollisten ympäristöris-
kien torjunta ja pelastustoimet tilanteesta riippuen. Ennaltaehkäisyn kei-
not koulutetaan työntekijöille perehdytyksessä ja työn ohessa. 
 
Ympäristönäkökohdat määriteltiin, ja niiden pohjalta rakennettiin alla nä-
kyvä taulukko, jonka avulla voidaan seurata yrityksen tilannetta. 
 

Taulukko 2. Yrityksen ympäristönäkökohdat  

 
 
Yrityksen kuorma-auton ajosuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota, jotta 
voidaan pitää ajettujen kilometrien ympäristöpäästöt mahdollisimman 
pieninä. Kuorma-auton polttoaineena toimii polttoöljy, diesel, joka on uu-
siutumaton luonnonvara ja saastuttaa ilmastoa. 
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6.4 Mittarit, analysointi  

Yrityksen tavoitteena oli saada konkreettiset mittarit käyttöön, jotta he 
voivat arkielämässä nähdä ympäristötekojen hyötysuhteen myös taloudel-
lisesti. Mittareina toimii kokonaisliikevaihto ja siihen suhteutettuna säh-
kön-, lämmitys-, veden- ja muu kulutus, lisäksi jätteiden määrää voidaan 
hallinnoida liikevaihtoa seuraamalla. Sen avulla voidaan konkretisoida jo-
kaisen osa-alueen määrä liikevaihdossa, ja vertailla edellisiin vuosiin.  
 
Mittareiden avulla saatavat tulokset mahdollistavat yritykselle keinot tar-
kastaa ympäristötavoitteiden tilanne, ja onko ne mahdollisesti saavutettu. 
Yritys pystyy myös asettamaan toiminnalleen tavoitteita tulevaisuudessa, 
kun ilmenee tekijöitä, johon voidaan vaikuttaa. 
 

6.5 Koulutus, vastuut ja viestintä 

Yritys nimittää johtoryhmän kokouksessa jokaiseen ympäristöjärjestelmän 
mukana tulevaan vastuualueeseen omat vastuuhenkilöt. Yrityksen laatu- 
ja ympäristövastaavalla on suurin vetovastuu järjestelmän alkuunpanosta.  
 
Tuotannon työntekijöitä tiedotetaan uudesta järjestelmästä ja sen tuo-
mista muutoksista juuri ennen järjestelmän voimaanastumista. Alkupereh-
dytyksessä käydään läpi koko järjestelmän rakentamisprosessi, ja kerro-
taan miten järjestelmä vaikuttaa tuotannon jokapäiväiseen toimintaan.  
 
Ympäristöjärjestelmään liittyvä viestintä on iso tekijä ympäristöjärjestel-
män toimivuuden kannalta. Honpumet Oy viestii asiakkaiden ja toimitta-
jien kanssa pääosin sähköposti ja puhelimen välityksellä. Sisäisen viestin-
nän kanavina toimivat toiminnanohjausjärjestelmä, tulosteet ja sanallinen 
viestintä. Viestikanavat, viestit, viestijät ja viestintätilanteet on kuvattu yri-
tyksen viestintäsuunnitelmassa. Yleisesti viestintätarpeet nousevat sito-
vista velvoitteista ja muutoksista toimintaympäristössä. 

6.6 Ympäristökäsikirja 

Ympäristöjärjestelmää rakentaessa on järkevää niputtaa kaikki dokumen-
tit helposti yhteen paikkaan, joita voivat olla esimerkiksi organisaatiokaa-
vio, perehdyttämismateriaalit, prosessit, sisäiset standardit, ympäristövaa-
timukset ja riskikartoitukset. Dokumentointi on muutenkin merkittävässä 
roolissa ympäristöjärjestelmää rakentaessa ja sitä ylläpitäessä. Kaikki jär-
jestelmään liittyvät materiaalit tulee olla aina helposti saatavilla päivityksiä 
ja auditointeja varten. 
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Taulukko 3. Dokumentoituihin asiakirjoihin lisättävät kirjainyhdistelmät 
helpottavat dokumenttien tulkinnassa. (Ympäristöjärjestelmän 
toimintakäsikirja, 2018) 

 
 
Ympäristöjärjestelmän toimintakäsikirja pitää sisällään kuvauksen yrityk-
sen ympäristöjärjestelmän osista sekä niihin liittyvistä ohjeistuksista ja tal-
lenteista. Käsikirjasta on löydyttävä lähteet, mistä ympäristöjärjestelmän 
osien toimintaan liittyvää tietoa on saatavilla.  (Pesonen ym. 2005, 63-64) 
 
Ympäristökäsikirjaa lähdettiin työstämään siten, että se on suoraan ISO 
14001 -standardin pohjan mukainen. Näin se on helposti luettavissa ja sitä 
voidaan tarkastella yhdessä standardin pohjan kanssa.  

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Honpumet Oy:n ympäristövaikutukset ovat kokonaisuudessaan melko vä-
häiset, on silti tärkeää, että yritys kiinnittää huomiota ympäristöasioihin, 
luonnonsuojeluun ja toimii jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.  
 
Yrityksellä on paljon työntekijöille suunnattua ohjeistavaa materiaalia, 
joka on vanhentunutta tai muuten päivityksen tarpeessa. Opinnäytetyö-
prosessin aikana ja alustavaa kartoitusta tehdessä ilmeni tarve päivitetyille 
ohjeille.  
 
Kaikki ympäristöjärjestelmän mukana tuleva uusi materiaali tulee olemaan 
koko organisaation saatavilla, ja henkilöstö perehdytetään uusiin toimin-
tatapoihin yhteisessä perehdytyskoulutuksessa. Jokainen uusi työntekijä 
saa ympäristöjärjestelmään liittyvän perehdytyksen aina muun työhön liit-
tyvän perehdytyksen yhteydessä. Uusien työntekijöiden perehdytyksen 
hoitaa aina aihealueesta vastaava henkilö. 
 
On tärkeää, että ympäristöasiat saadaan yrityksessä osaksi työntekijöiden 
jokapäiväistä toimintaa. Toimivat prosessit ja selkeät toimintaohjeet ovat 

Asiakirja                     aihealue-> Laatu-
asiakirja 
tai  
useampaa ai-
healuetta 
koskeva 
asiakirja 

Ympäristön-
suojelu-
asiakirja 

Turvallisuus-
asiakirja 

Käsikirja (taso I) LK  YK   TK   

Prosessin kuvaus (taso II)  LP YP TP   

Asiakirja / työohje (taso III)   LA YA TA 

Lomake (taso IV) LL   YL   TL   

Tallenne  LT YT TT 
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tärkeä pohja toimivan arjen takaamiseksi. Koko organisaation sitoutumi-
nen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä laatu- ja ympäristöpolitiikan integ-
roitumisen onnistumiseksi on erityisen tärkeää. 
 
Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja ympäristöjärjestelmän toimi-
vuuden kannalta on merkittävää, että asetettujen ympäristötavoitteiden 
toteutumisen seurantaan, ympäristönäkökohtien päivittämiseen ja henki-
löstön kouluttamiseen käytetään riittävä määrä resursseja.  
 
Honpumet Oy:n ylin johto on sitoutunut ympäristönsuojelun tason jatku-
vaan parantamiseen, ylläpitämällä toimintoja, joilla on positiivisia ympäris-
tövaikutuksia ja vähentämällä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Syste-
maattisella ja tavoitteellisella ympäristönäkökohtien ja -politiikan seuran-
nalla hyödynnetään ympäristöjärjestelmän merkittävät vaikutukset yrityk-
sen sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. 
 

7.1 Itsearviointi 

Opinnäytetyöprosessi oli opettavainen ja moniulotteinen kokemus. Työ-
elämälähtöisen opinnäytetyön tekeminen on tuonut uutta näkökulmaa 
omaan ajatteluuni työelämästä.  
 
Työ oli laaja ja siksi huolellinen teoriaan perehtyminen oli hyvä ja välttä-
mätön tehtävä, jonka jälkeen päästiin vasta varsinaiseen työntekoon. 
 
Ympäristöjärjestelmä rakentuu pitkälti standardin vaatimusten pohjalta, 
mutta yrityksen nykytilanteen kartoitus vaikuttaa myös paljon tulevan ym-
päristöjärjestelmän sisältöön. Alustavassa ympäristökartoituksessa haas-
tattelukysymykset olivat ympäripyöreitä ja tämän takia moniin tarvittaviin 
kysymyksiin ei mahdollisesti saatu vastausta. Kysymysten huolellisempi 
suunnittelu olisi ollut tarpeen, vaikka kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin 
kuitenkin vastaus prosessin eri vaiheissa.  

 
Työn tekeminen oli katkonaista ja toisinaan jouduin odottamaan viikko-
kausia vastauksia kysymyksiini. Se tietenkin hidastaa prosessin etenemistä. 
Projektiin sitoutunut yritys kuitenkin saattoi työn maaliin kanssani. 
 
Henkilökohtaisia tavoitteitani olivat kokonaisen projektin loppuun viemi-
nen, itseni haastaminen ja uuden oppiminen. Opinnäytetyön ollessa valmis 
voidaan päätellä, että ensimmäinen tavoite on saavutettu. Itseni haasta-
minen opinnäytetyön ja kokopäiväisen työn välillä pallottelun ja kokonai-
suuksien käsittämisen kanssa saavutin myös. Opin myös valtavasti uutta, 
koko ympäristöjärjestelmän rakennusprosessi on valtavan moniulotteinen 
ja pitää sisällään standardin asettamia vaatimuksia, jotka pitää ottaa huo-
mioon.  
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Liite 4 
Laki- ja vaatimuslista/ Jätelaki 

 
 
 
 

Laki 
Py-
kälä Edellytykset 

Miten täytämme vaa-
timukset 

Miltä osin koskee 
meitä Viranomainen  

Jätelaki 8§ Etusijajärjestys 

Jätteen määrän vä-
hentäminen, uudel-
leenkäyttö, kierrätys, 
energiaksi, loppusijoi-
tus. 

Toimintaperiaat-
teet niin, että jät-
teiden määrän vä-
hentäminen on ta-
voite. 

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  

Jätelaki 12§ 
Selvilläolo- ja tiedonan-
tovelvollisuus 

Kaikilla tieto tuotan-
nossa syntyvän jät-
teen olomuodosta ja 
sen terveys- ja ympä-
ristövaikutuksista. 

Jätteen elinkaaren 
oltava läpinäkyvä. 

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  

Jätelaki 16§ 

Vaarallisten jätteiden 
pakkaamis- ja merkit-
semisvelvollisuus 

Vaaralliset jätteet asi-
anmukaisesti pakattu, 
merkattu ja sijoitettu 
erilliseen tilaan. 

Jokaisen työnteki-
jän perehdytys jät-
teiden oikeaoppi-
siin toimintatapoi-
hin. 

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  

Jätelaki 17§ 

Vaaralliset jätteet ero-
teltava muusta jät-
teestä, suljetussa ti-
lassa, vaarallisesta jät-
teestä oltava kirjanpito 

Vaaralliset jätteet eril-
lään muista jätteistä, 
säilytettynä suljetussa 
tilassa, kemikaalilista. 

 Tuotannossa syn-
tyy vaarallisia jät-
teitä. 

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  

Jätelaki 29§ 

Jätteen luovuttaminen 
vain luvanvaraiselle 
toimijalle Varmistus. 

Jätteitä vastaanot-
tavien yritysten lu-
vanvaraisuus tie-
dossa. 

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  

Jätelaki 118§ 
Kirjanpito- ja tiedonan-
tovelvollisuus Jätekirjanpito. 

Lain noudattami-
nen. 

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  

Jätelaki 119§ 

Kirjanpitoon sisällytet-
tävät tiedot ja niiden 
säilyttäminen Jätekirjanpito. 

 Lain noudattami-
nen. 

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  

Jätelaki 120§ 

Toiminnanharjoittajan 
seuranta- ja tarkkailu-
velvollisuus Jätekirjanpito.   

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  

Jätelaki 121§ Siirtoasiakirja 
Jäteauton kuljetta-
jalla. 

Jos siirtoasiakirjaa 
vaativaa jätettä, se 
on asianmukaisesti 
täytetty. 

ELY-keskus, kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen  
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Liite 5 
Laki- ja vaatimuslista/Valtioneuvoston asetus jätteistä 
 
Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 4§ 

Jäteluettelo ja 
vaarallien jäte 

Jätekirjanpito & kemikaa-
lilista. 

Säännöllinen 
päivitys. ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 7§ 

Jätteen pakkaa-
minen, merkit-
seminen, jät-
teestä annetta-
vat tiedot 

Jätteet lajitellaan ja paka-
taan asianmukaisesti, 
pakkauksissa merkintä si-
sällöstä. 

 Tuotannosta 
syntyvät jätteet. ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 8§ 

Vaarallisen jät-
teen pakkaus 

Pakataan erilleen, este-
tään vuoto maaperään. 

Vuotoaltaat asti-
oiden alla, tilat 
säilytykselle ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 9§ 

Vaarallisen jät-
teen merkitse-
minen 

Jätteet merkitään asian-
mukaisesti. 

 Vaaralliset jät-
teet tuotan-
nosta. ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 10§ Jätteen keräys 

Jokaiselle jätejakeelle 
omat astiat, astioihin 
merkattu tarkkaan mitä 
astiaan saa laittaa, astioi-
den käytön mahdollista-
minen tarpeeksi tiheällä 
tyhjennysvälillä. 

 Tuotannossa 
syntyvät jätteet. ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 14§ 

Yhdyskuntajäte 
erilliskeräys ja 
kierrätys 

Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy noutaa lajitellun seka-
laisen yhdyskuntajätteen. 

 Yhdyskuntajät-
teen keräys. ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 17§ Öljyjäte 

Tynnyrit, säiliöt, valuma-
astiat. 

 Tuotannon öljy-
jätteet. ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 20§ 

Jätteen tuotta-
jan kirjanpito Jätekirjanpito.   ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 24§ 

Siirtoasiakirjan 
merkittävät tie-
dot ja niiden 
vahvistaminen 

Tietojen todeksi toteami-
nen. 

 Siirtoasiakirjaa 
vaativat jätteet. ELY-keskus  

Valtioneuvos-
ton asetus jät-
teistä 25§ 

Jätteen käsitte-
lyn seuranta- ja 
tarkkailusuunni-
telma Jätekirjanpito. 

 Tuotannossa 
syntyvät jätteet. ELY-keskus  
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Liite 6 
Laki- ja vaatimuslista/Ympäristönsuojelulaki 

 

Ympäristön-
suojelulaki 6§ 

Selvilläolovelvolli-
suus 

 Oman toiminnan ym-
päristövaikutukset ja -
riskit tiedossa.    

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 7§ 

Ennaltaehkäisyn ja 
haittojen mini-
moinnin periaate 

 Ympäristön pilaantu-
misen ehkäiseminen, 
valuma-altaat. 

 Ympärstöjär-
jestelmä, pe-
lastussuunni-
telma ja riskiar-
viointi. 

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 8§ 

Luvanvaraisesta ja 
rekisteröitävästä 
toiminnasta aiheu-
tuvan ympäristön-
pilaantumisen eh-
käisy 

 BAT, energiatehok-
kuus, päästöjen ja ym-
päristövaikutusten 
tarkkailu.   

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 11§ 

Sijoituspaikan va-
linta 

 Toiminnan sijoittami-
nen niin, että ympäris-
tön pilaantumisen vaa-
raa ei ole, tai se voi-
daan ehkäistä. 

 Tuotannossa 
huomioitu. 

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 14§ 

Pilaantumisen tor-
juntavelvollisuus 

 Toimenpiteet välittö-
mästi, jos lainsäädän-
töä ei noudateta.  Huomioitu. 

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 15§ 

Ennaltavarautu-
misvelvollisuus 

 Onnettomuustilantei-
siin varautuminen. 

 Pelastussuun-
nitelma. 

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 16§ 

Maaperän pilaa-
miskielto 

 Läpäisemättömällä 
materiaalilla päällyste-
tyt tuotantotilat ja 
piha.   

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 17§ 

Pohjaveden pilaa-
miskielto. 

 Läpäisemättömällä 
materiaalilla päällyste-
tyt tuotantotilat ja 
piha.   

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 19§ 

Kemikaalien käyt-
töä koskevat erityi-
set velvollisuudet. 

 Kemiakaalien käyttö il-
man ympäristön pi-
laantumisen vaaraa. 

 Kemikaalien 
säilöminen lain 
asettamien 
vaatimusten 
mukaan. 

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 20§ 

Yleiset periaatteet 
ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa ai-
heuttavassa toi-
minnassa. 

 Ympäristön kannalta 
parhaiden toimintape-
riaatteiden noudatta-
minen.   

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  

Ympäristön-
suojelulaki 53§ 

Parhaan käyttökel-
poisen tekniikan 
arviointi. 

 Arviointien teko, ym-
päristönäkökohdat. 

 Ympäristöjär-
jestelmä. 

ELY-keskus, kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomainen  
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Liite 7 
Laki- ja vaatimuslista/ Muita lakeja ja vaatimuksia 

Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäris-
töasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään 7§       

ELY-keskus, kun-
nan ympäritön-
suojeluviranomai-
set, metsäkeskuk-
set, Energiamark-
kinavirasto, Tur-
vallisuus- ja kemi-
kaalivirasto 

Työterveyshuoltolaki           

REACH-kemikaaliasetus   

Kemikaali-
listauksen 
ylläpito. 

Lista 
ole-
massa, 
päivite-
tään 
sään-
nölli-
sesti. 

Asetus 
edellyttää 
rekiste-
röintiä 
kaikilta 
Euroopan 
talousalu-
eella val-
miste-
tuilta ja 
sinne 
maahan-
tuoduilta 
aineilta. 

Euroopan kemi-
kaalivirasto 

Sastamalan kaupungin ympäristönsuojelumää-
räykset   

Omaa toi-
mintaa 
koskevien 
määräys-
ten nou-
dattami-
nen. 

Kau-
pungin 
asetta-
mat 
velvoit-
teet 
täy-
tetty.   

Ympäristönsuoje-
luviranomainen 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 
(https://www.tampere.fi/tiedostot/k/KovALS-
vCW/Kunnalliset_jatehuoltomaaraykset_paivi-
tys_2018-02-07.pdf)   

Omaa toi-
mintaa 
koskevien 
määräys-
ten nou-
dattami-
nen. 

Seka-
jätteen 
nouto 
Pirkan-
maan 
Jäte-
huolto 
Oy:n 
palve-
luiden 
kautta.   

Jätehuolto- ja val-
vontaviranomai-
nen 
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