
 

 

IDA-MARIA LAMMINEN 

Ympäristöjärjestelmän laatiminen 
Porin Kalustetalo Oy:lle 

Opinnäytetyö 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN  
KOULUTUSOHJELMA 

2020 
 

 



 

 

  

  Tekijä  

Lamminen, Ida-Maria 

Julkaisun laji  

Opinnäytetyö, AMK 

 

Päivämäärä 

Elokuu 2020 

Sivumäärä  

28 + 17 

Julkaisun kieli  

Suomi 

Julkaisun nimi 

Ympäristöjärjestelmän laatiminen Porin Kalustetalo Oy:lle 

 

 

 

Tutkinto-ohjelma  

Energia- ja ympäristötekniikka 

 
 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Porin Kalustetalo Oy:lle ympäristökäsi-

kirja pohjautuen SFS-EN ISO 14001:2015 –standardiin. Ympäristökäsikirjaa rakennet-

tiin vaiheittain ja tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen ja yksinkertainen käsikirja. Ym-

päristökäsikirjan rakentamista tehtiin yhteistyössä Porin Kalustetalo Oy:n toimitusjoh-

tajan ja henkilöstön kanssa.  

 

Opinnäytetyössä selvitettiin ISO 14001 -standardin vaatimukset ympäristöjärjestelmään 

ja yrityksen hyödyt sen käyttöönottamiselle. Porin Kalustetalo Oy:lle määriteltiin ympä-

ristöpolitiikka, johon ylin johto sitoutui. Yrityksen merkittävimmät ympäristönäkökoh-

dat tunnistettiin, jotta voitiin määritellä yritykselle myös ympäristöpäämäärät ja -tavoit-

teet. 

 

Työ toteutettiin aloittamalla selvitys nykytilanteesta alustavalla katselmuksella. Tämän 

jälkeen aloitettiin konkreettisesti rakentamaan ympäristökäsikirjaan ISO 14001 ja ISO 

14004 -standardien avulla. Lopputuloksena syntyi ympäristökäsikirja, joka on Porin Ka-

lustetalo Oy:n käyttöön räätälöity. Ympäristökäsikirja helpottaa yrityksen toimia päivit-

täisissä toimissaan ja tuottaa hyötyjä yritykselle.  

 

Porin Kalustetalo Oy:lle toimitettiin erillinen oma ympäristökäsikirja, joka on tämän 

opinnäytetyön liitteenä. 

Asiasanat  

Ympäristöjärjestelmät, standardit, ISO-standardit, ympäristöjohtaminen 
 

 

 

http://www.finto.fi/
http://www.finto.fi/


 

 

 

Author(s) 

Lamminen, Ida-Maria 

Type of Publication  

Bachelor’s thesis  

 

 

ThesisAMK 

Date 

August 2020 

Number of pages  

28 + 17 

Language of publication: 

Finnish 

Title of publication 

Creating an Environmental Management System for Porin Kalustetalo Oy 

 

 

 

 

Degree program 

Energy and Environmental Engineering 

 

The purpose of this thesis was to create environmental management system to Porin 

Kalustetalo Oy based on SFS-EN ISO 14001:2015. The environmental management sys-

tem was structured in stages and the goal was to create an easy and simple environmental 

handbook. Creating of the environmental handbook was carried out in cooperation with 

the CEO and employees of Porin Kalustetalo Oy. 

 

This thesis explored the requirements of ISO 14001 for the environmental management 

system and the benefits to the company for commissioning of environmental system. An 

environmental policy was defined for Porin Kalustetalo Oy to which general manage-

ment undertook. The most significant aspects of the company were identified in order to 

define the environmental goals and targets as well. 

 

The thesis was carried out by starting an account of the current situation with a prelimi-

nary review. Subsequently, creating of handbook was started to be concretely built by 

using ISO 14001 and ISO 14004 standards as a base. Final result was an environmental 

handbook, tailored for use by Porin Kalustetalo Oy. The environmental handbook makes 

it easier for the company to act in daily activities and delivers benefits to the company. 

 

Porin Kalustetalo Oy was provided with a separate own environmental handbook at-

tached to this thesis.   

Key words  

Environmental Management Systems, Standards, ISO-Standards, Environmental Man-

agement 

http://finto.fi/en/
http://finto.fi/en/


 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ......................................................................................................... 5 

2 ERITYISSANASTO ............................................................................................. 6 

3 TOIMEKSIANTAJA ............................................................................................ 7 

4 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ OSANA YRITYSTÄ ........................................... 9 

4.1 Ympäristöjärjestelmän hyödyt ........................................................................ 9 

5 ISO 14001 -STANDARDI ...................................................................................11 

5.1 EMAS- asetus ...............................................................................................11 

5.2 PDCA – menettely ........................................................................................12 

6 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET.............................................13 

6.1 Ympäristönäkökohdat ...................................................................................13 

6.2 Lakisääteiset vaatimukset ..............................................................................13 

6.2.1 Jätelaki ...................................................................................................14 

6.2.2 Ympäristönsuojelulaki ............................................................................14 

6.3 Ympäristövaikutusten tarkkailu ja mittaukset ................................................14 

7 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAATIMINEN ................................................16 

7.1 Alustava katselmus ........................................................................................16 

7.2 Tuotteet yrityksessä .......................................................................................18 

7.3 Ympäristöpolitiikka .......................................................................................18 

7.4 Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet .................................................................19 

7.5 Yrityksen organisaatio ja vastuut ...................................................................20 

7.6 Pätevyys, ympäristötietoisuus, koulutus.........................................................21 

7.7 Viestintä ........................................................................................................22 

7.8 Toimintaohjeet ..............................................................................................22 

7.9 Dokumentointi ..............................................................................................22 

7.10 Auditointi ....................................................................................................23 

7.11 Johdon katselmus ........................................................................................24 

8 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN ...........................................26 

8.1 Ylläpito .........................................................................................................26 

8.2 Jatkuva parantaminen ....................................................................................26 

8.3 Ympäristöjärjestelmän sertifiointi ..................................................................26 

9 YHTEENVETO ...................................................................................................28 

LÄHTEET 

LIITTEET 

 



5 

 

1 JOHDANTO 

Ympäristöasioiden noustessa enemmän tapetille, on myös yritysten ympäristötietoi-

suus ja ympäristönsuojelu tullut tärkeämmäksi. Järjestelmällisellä laadunvalvonnalla 

ja oikeanlaisella ympäristöjohtamisella voidaan saavuttaa yrityksessä paljon höytyjä. 

Ympäristökäsikirja yrityksen käytössä on yksi keino seurata ympäristövaikutuksia ja 

vähentää niitä. Tässä opinnäytetyössä kehitetään ympäristökäsikirja yritykselle, jolla 

on kivijalkaliike ja verkkokauppa.  

 

Opinnäytetyön aihe tuli toimeksiantajalta, kun toimeksiantajayrityksen johdossa huo-

mattiin tarvetta kiinnittää jatkossa enemmän huomiota ympäristönsuojelun tasoon. 

Toimeksiantajayritys koki myös, että oikeilla ympäristötoimilla syntyy säästöjä yri-

tykselle ja se antaisi myös hyvän kuvan sidosryhmille ympäristötietoisuudestaan. Ym-

päristöasiat ovat vuosi vuodelta tulleet enemmän esille, jonka vuoksi toimeksiantaja 

haluaa myös oman kantaa kortensa kekoon. Opinnäytetyön tekijä on perehtynyt en-

tuudestaan jo erilaisiin laatujärjestelmiin opinnoissaan, joten tekijä sai myös mahdol-

lisuuden käyttää jo hankittua tietoa, sekä myös syventää omaa ammatillista osaamis-

taan. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Porin Kalustetalo Oy:n ympäristöjohta-

mista ja ympäristöasioiden hallintaa rakentamalla yksinkertainen ja helppokäyttöinen 

ympäristökäsikirja, jota rakentaessa on mukailtu SFS-EN ISO 14001 -standardia. Ym-

päristökäsikirja otetaan käyttöön heti sen valmistuttua ja se on koko henkilökunnan 

saatavilla helposti opastamaan tulevaa toimintaa.  
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2 ERITYISSANASTO 

Alle on koottu SFS-EN ISO 14001 -standardista tärkeitä erityistermejä ja niiden mää-

ritelmiä:  

 

Auditointi = järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla hankitaan 

auditointinäyttöä ja arvioidaan sitä objektiivisesti, jotta voidaan määrittää, missä mää-

rin sovitut auditointikriteerit täyttyvät 

 

Indikaattori = mittari, jolla selvitetään toimintojen, johtamisen ja olosuhteiden tila 

 

ISO 14001 = ympäristölaatujärjestelmä 

 

Jatkuva parantaminen = suorituskyvyn parantamiseen liittyvä jatkuva toiminta 

 

Johdon katselmus = yrityksen ylimmän johdon tekemä arviointi ympäristöjärjestelmän 

tilasta 

 

Poikkeama = yrityksen asettaman vaatimuksen pois jäänti 

 

Sitovat velvoitteet = lakisääteiset vaatimukset, joita yrityksen on noudatettava 

 

Ympäristöjärjestelmä = laadunhallintajärjestelmä, jota käytetään ympäristönäkökoh-

tien hallitsemiseen, sitovien velvoitteiden täyteen panoon ja mahdollisten riskien hal-

lintaan 

 

Ympäristönäkökohta = yrityksen toiminnan, tuotteiden tai palvelun osa, joka on yh-

teydessä ympäristön kanssa 

 

Ympäristöpolitiikka = organisaation ylimmän johdon esittämä ympäristönsuojelun ta-

soon liittyvä organisaation tarkoitus ja suunta 
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3 TOIMEKSIANTAJA 

Työn toimeksiantajana on Porin Kalustetalo Oy. Yritys on toiminut perheyrityksenä 

jo vuodesta 1981 ja toimii nyt toisessa sukupolvessa. Porin Kalustetalo Oy kertoo tar-

joavansa laadukkaita design huonekaluja asiakkailleen. 39-vuotiaan kivijalkaliikkeen 

lisäksi yrityksellä on myös 2017 vuonna perustettu verkkokauppa. Porin Kalustetalo 

Oy työllistää tällä hetkellä viisi henkilöä. Liikevaihto oli vuonna 2019 n. 1,5 miljoonaa 

euroa. Verkkokaupan osuus liikevaihdosta on tällä hetkellä noin puolet ja verkkokau-

pan perustamisen myötä yrityksen liikevaihto on kasvanut n. 40 %. (Porin Kalustetalon 

www-sivut 2020; Lamminen henkilökohtainen tiedonanto 10.8.2020) 

 

Porin Kalustetalo Oy toimii jälleenmyyjänä design huonekaluille kuluttajille ja yrityk-

sille. Tärkeimmät sidosryhmät ovat huonekaluvalmistajat kuten mm. Artek, Muurame 

ja Hay. Yrityksellä on Porin keskustassa n. 1200 m2 kivijalkaliike (Kuva 1), jossa se 

on sijainnut alusta alkaen. Varastotiloina toimii samassa pihassa oleva 200 m2 varasto, 

sekä muutaman kilometrin päässä sijaitseva uudempi 135 m2 varasto. (Lamminen hen-

kilökohtainen tiedonanto 10.8.2020) 

 

 

Kuva 1. Yritys on toiminut samassa 1200 m2 liiketilassa jo vuodesta 1981. (Porin 

Kalustetalon arkisto 2020) 
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Porin Kalustetalo Oy:llä ei ole tällä hetkellä käytössä laatujärjestelmää, joten ympäris-

tökäsikirjan käyttöönottoa voidaan kutsua ensimmäiseksi laatujohtamiseen liittyväksi 

järjestelmäksi yrityksen käytössä. Ympäristöasioita ei olla dokumentoitu ja niihin ei 

olla käytetty resursseja entuudestaan. Ympäristöasioiden noustessa enemmän pinnalle, 

on myös Porin Kalustetalo Oy päättänyt ottaa käyttöön ympäristöjärjestelmän nouda-

tettavaksi ja parantaa sitä kautta ympäristönsuojelun tasoaan. (Lamminen henkilökoh-

tainen tiedonanto 10.8.2020) 
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4 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ OSANA YRITYSTÄ 

Kun ilmaston lämpeneminen ja saastuminen kuormittavat jatkuvasti enemmän ympä-

ristöä, niin yhteiskunnan odotukset kasvavat kestävään kehitykseen liittyen. Yrityk-

sissä on vastattu hätähuutoon vähentämällä päästöjä ja keksimällä uusia teknologioita, 

joilla ympäristönsuojelun tasoa voidaan lisätä. Ympäristöjärjestelmä on ollut yritysten 

käytössä 1990 -luvulta asti, tuoden ajan mittaan parannuksia organisaatioiden ympä-

ristöasioihin. SFS-käsikirjan mukaan todetusti parhaimman perustan yrityksille ympä-

ristöasioiden hallintaan antaa ISO 14001 –standardi. (SFS-käsikirja 804:2019, 8) 

 

Nykyään ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla on muitakin, kuin ympäristöhyötyjä. 

Yritykset pyrkivät vastaamaan lainsäädännön pakollisiin ja markkinoinnin asettamiin 

vapaaehtoisiin ympäristöhaasteisiin. Vaikkakin keskeisimpiä tavoitteita ympäristöjär-

jestelmällä on parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa yrityksen toiminnassa, 

kuitenkin hyvin organisoidulla järjestelmällä syntyy yritykselle väistämättä muitakin 

hyötyjä. (Pesonen, Hämäläinen & Teittinen 2005, 13) 

4.1 Ympäristöjärjestelmän hyödyt 

Ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on tarjota yritykselle suunta oikeanlaiseen ym-

päristönsuojeluun sekä valmiudet olla ajan hermolla muuttuvissa ympäristötilanteissa. 

Ympäristöjärjestelmän tehokkuus kuitenkin riippuu yrityksen kaikkien toimielinten si-

toutumisesta siihen. (SFS-EN ISO 14001, 5) 

 

Yrityksen toiminnasta syntyy lähes väistämättä aina ympäristövaikutuksia. Järjestel-

mää käyttämällä voidaan jo ennaltaehkäistä ympäristöhaittoja ja päästöjä, joista yritys 

saattaisi joutua taloudelliseen vastuuseen. Useimmiten ennaltaehkäisy on edullisem-

paa yritykselle, kuin jo vahingon sattuessa jälkikäteen. Yritykselle syntyy myös rahal-

lisia säästöjä hyvin suunnitellun jätehuollon sekä energiatehokkuuden avulla. Ympä-

ristöjärjestelmän käyttöönoton jälkeen yritys voi saavuttaa paremman luonnonvarojen 

säästämisen, tehostamaan entisestään toimintojaan ja toteuttamaan yrityksen sisällä 

erilaisia ympäristötoimia. (Pesonen ym. 2005, 13; SFS-käsikirja 804:2019, 7) 
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Toiminnan läpikäynti mahdollistaa yrityksen omaa tuntemusta toiminnan vahvuuksiin 

ja heikkouksiin. Ympäristöpolitiikan määrittämisen jälkeen yrityksellä on näyttöä ym-

päristöasioiden huomioimisesta ja jatkuvasta parantamisen mallista. Yrityksen imago 

parantuu myös ympäristötietoisten asiakkaiden ja sidosryhmien silmissä. Ympäristö-

järjestelmän käyttämisen myötä voi yritys tarjota vähemmän ympäristövaikutuksia ai-

heuttavia tuotteita ja palveluita, joka tuo merkittävän kilpailuedun. (Pesonen ym. 2005, 

13; SFS-käsikirja 804:2019, 13) 
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5 ISO 14001 -STANDARDI 

ISO 14001 –standardissa määritellään vaatimukset, jotka koskevat ympäristöjärjestel-

mää. Standardi on osa kansainvälisiä ympäristöasioiden ISO 14000- standardeja. ISO-

14001 standardia voidaan soveltaa kaikenkokoisiin yrityksiin ja monipuolisesti eri toi-

mialoilla toimiviin yrityksiin. Ympäristöjärjestelmä antaa perustan yrityksille luoda 

mahdollisimman hyvän ympäristöpolitiikan sekä mahdollistaa tavoitteiden saavutta-

misen eri keinoilla. Tärkeimpänä periaatteena järjestelmän taustalla on kuitenkin ym-

päristönäkökulmat, ympäristönsuojelu sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisy. ISO 

14001- standardia käytettäessä yritys sitoutuu ympäristöasioiden jatkuvaan parantami-

seen ja omien ympäristövaikutusten tunnistamiseen. Standardia käytettäessä on myös 

tunnistettava yrityksen toimintaa koskevat lakisääteiset velvoitteet ja huolehtia niiden 

täyttyminen. (Koivisto 2011, 127) 

 

ISO 14001 -standardin järjestelmällinen noudattaminen on avainasemassa menestyk-

sekkääseen toimintaan organisaation ympäristöasioissa. Kaikista tärkein osa on kui-

tenkin johtoportaan esimerkki, jolla se näyttää yrityksen sitoutuneisuuden ympäristö-

järjestelmään. Myös sidosryhmien, kuten tavaranvalmistajien ja asiakkaiden silmissä 

yritys antaa vaikuttavan kuvan, kun on ottanut huomioon ympäristönäkökulmat toi-

minnassaan. Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ei kuitenkaan takaa tuloksia, vaan ne 

on saavutettava omin toimin yrityksen sisällä. (SFS-EN ISO 14001, 5) 

 

Useat yritykset ovat saaneet kattavasti mittavia tuloksia ISO 14001 –standardin käyt-

töönoton myötä. Merkittäviä parannuksen kohteita on tunnistettu jätteiden vähentämi-

sessä, energiatehokkuudessa ja sitä kautta rahallisissa säästöissä. (SFS-käsikirja 

804:2019, 8) 

5.1 EMAS- asetus 

EU:n yksityisen sektorin EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) -asetus on 

vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä yrityksille. Asetus perustuu EU:n asetukseen 

(EY) N:o 1221/2009, organisaatioiden vapaavalintaiseen osallistumiseen ympäristö-

asioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. Asiaa säädellään Suomessa 
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vapaaehtoisella osallistumisella ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään 

(EMAS-laki, 121/2011). ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja ympäristöraportti eli 

EMAS-selonteko tekevät yhdessä EMAS-järjestelmän. Suomen ympäristökeskus 

(SYKE) rekisteröi EMAS-organisaatiot, jotka sitoutuvat ympäristölainsäädännön nou-

dattamiseen, jatkuvaan ympäristösuojelun tason parantamiseen ja raportointiin. (Koi-

visto 2011, 129; Ympäristön www-sivut 2020) 

5.2 PDCA – menettely 

Ympäristöjärjestelmän kivijalkana toimii PDCA malli (Kuva 1.) (plan, do, check, act 

– suunnittele, toteuta, arvioi, toimi). Tämä malli antaa valmiudet hyvän ympäristöpo-

litiikan laatimiseen sekä ympäristöasioiden parantamiseen yrityksessä. (SFS-EN ISO 

14004, 20) 

 

Järjestelmän suunnitteluvaiheessa asetetaan tavoitteet sekä suunnitellaan parhaat kei-

not tavoitteiden saavuttamiseksi. Toteutusvaiheessa sanat tuodaan teoiksi – suunnitel-

mat otetaan konkreettisesti käyttöön. Arviointivaiheessa mitataan ja seurataan tulok-

sia, verrataan niitä ympäristöpolitiikkaan ja jo ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Toi-

mintavaiheessa parannetaan toimintaa entisestään.  (SFS-EN ISO 14001,6) 

 

 

Kuva 2. PCDA-mallin kaavio  

Plan 

Suunnittele

Do

Toteuta

Check

Varmista

Act

Toimi
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6 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET 

6.1 Ympäristönäkökohdat 

ISO 14001 –standardin mukaisesti yrityksen pitää määritellä toimintansa ja palve-

luidensa ympäristönäkökohdat. Ympäristönäkökohdilla tarkoitetaan yrityksen toimin-

taa, tuotteita ja palveluita, joista voi syntyä ympäristövaikutuksia. Ympäristöjärjestel-

mää rakentaessa on tunnistettava yrityksen merkittävät ympäristönäkökohdat, jotta 

niitä voidaan hallita ja niihin voidaan vaikuttaa. Ympäristönäkökohdat luovat perustan 

koko ympäristöjärjestelmälle, sillä ilman niitä ei voida luoda ympäristöpolitiikkaa, ta-

voitteita, henkilöstön koulutusta, sisäistä viestintää sekä eri indikaattoreita. (SFS-EN 

ISO 14001, 16; SFS-EN ISO 14004, 29) 

 

Ympäristönäkökohtia voi olla: 

• Tuotteet 

• Energian käyttö 

• Jätteet 

• Tila 

• Varastointi 

• Tuotteiden kuljettaminen 

• Ulkoisten toimittajien ympäristönsuojelun taso ja käytännöt 

• Jätteen hallinta 

6.2 Lakisääteiset vaatimukset 

Ympäristöjärjestelmän käytössä on tunnistettava myös lakisääteiset vaatimukset, jotka 

yrityksen toimintaa koskevat ympäristöasioissa. Yrityksen pitää varmistaa miten eri-

laisia lakeja sovelletaan juuri tämän yrityksen toiminnassa. Pelkästään ympäristöjär-

jestelmää käyttävälle yritykselle ei kuitenkaan riitä, että lakeja noudatetaan, vaan pitää 

myös miettiä miten ympäristönsuojelua voidaan jatkuvasti kehittää toiminnassa. Oh-

jeistuksena pienille ja keskisuurille yrityksille kuitenkin on, että ympäristöjärjestelmän 

vastuuhenkilö tutustuu lakiin ja mahdollisiin niihin tuleviin muutoksiin ja niistä tiedo-

tetaan yrityksen henkilöstölle. (Pesonen ym. 2005, 26-29) 
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6.2.1 Jätelaki 

Jätelain tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä vaaraa tai haittaa, jotka johtuvat jätteistä. 

Jätelain avulla voidaan edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja saavuttaa toimiva 

jätehuolto, sekä ennaltaehkäistä roskaantumista. Sovelluksen kohteina on toiminnat ja 

tuotteet, jotka tuottavat jätettä. (Jätelaki 646/2011 1 luku 1-2 §) Porin Kalustetalo Oy:n 

toiminnasta syntyy jätettä, joten jätelaki on otettava huomioon rakentaessa ympäristö-

käsikirjaa.   

6.2.2 Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä ympäristön pilaantu-

mista. Lain avulla myös voidaan turvata monimuotoisen ympäristön pysyminen ja kes-

tävä kehitys. Ympäristönsuojelulaissa kerrotaan, että toiminnanharjoittajan on järjes-

tettävä toimintansa ennaltaehkäisemällä ympäristön pilaantumista, tai rajoittamalla 

sitä. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 1 luku 1 §) 

 

Ympäristönsuojelulaki liittyy Porin Kalustetalo Oy:n toimintaan, sillä tässäkin kohtaa 

yrityksen toiminnasta aiheutuu ympäristövaikutuksia. Toimeksiantajayritys kuitenkin 

on toimitusjohtaja A. Lammisen mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 10.8.2020) tie-

toinen ympäristönsuojelulaista, jolloin yritys pyrkii myös vähentämään ympäristön pi-

laantumista omilla toimillaan.  

6.3 Ympäristövaikutusten tarkkailu ja mittaukset 

Kun ajatellaan jatkuvan parantamisen periaatetta, on tuloksia mitattava, analysoitava 

ja verrattava, jotta voidaan varmistaa ympäristövaikutusten vähentämisen onnistumi-

nen. Yrityksen pitää myös valvoa, että toiminta on lainmukaista ja lupamääräysten 

mukaista. Useimmiten yrityksessä mitataan vain niitä kohteita, joilla on merkittäviä 

ympäristövaikutuksia. Mittausjärjestelmää rakennettaessa luodaan ensin kuva siitä 

mitä pitää mitata ja miksi, sekä mittauksille vastuuhenkilö. Mittausten jälkeen tulokset 
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analysoidaan, jonka jälkeen tehdään parannusehdotuksia. Poikkeamatianteet on otet-

tava huomioon silloin, kun yritys joutuu väistämättä toimimaan ympäristötavoitteiden 

vastaisesti. Poikkeamilla tarkoitetaan tilannetta, kun mittaukset näyttävät, ettei ympä-

ristövaikutuksia saada pienennettyä tai lainsäädäntöä joudutaan rikkomaan. (Pesonen 

ym. 2005, 32-36) 

 

Tyypillisimpiä mittauksen kohteita yrityksessä on raaka-aineiden käyttö, tuotteiden 

seuranta, päästöt, jätteiden määrä ja kierrätys, energiankulutus sekä prosessin turvalli-

suus. (Pesonen ym. 2005, 34) Toimeksiantajayritykselle on määritelty omaan ympä-

ristökäsikirjaan räätälöidyt mittarit yritykselle tärkeille kohteille.  

 

Porin Kalustetalo Oy mittaa merkittävimpiä ympäristönäkökohtia. Ympäristökäsikir-

jaan on tehty taulukko mitattavista näkökohdista ja merkitty myös vastuuhenkilöt. Mit-

tausten tuloksia tarkastellaan auditoinnin yhteydessä.  

 

Taulukko 1. Ympäristöjärjestelmän mittaukset 

Ympäristöjärjestelmän mittaukset 

Energian kulutus (sähkö ja kaukolämpö) Ympäristövastaava 

Jätteen määrä Ympäristövastaava 

Ympäristövahinkojen lukumäärä Toimitusjohtaja 

Ympäristöystävällisen pakkausmateri-

aalin osuus 

Toimitusjohtaja 

Henkilöstön koulutus ja pätevyys Toimitusjohtaja 

Ajoneuvojen kilometrit Ympäristövastaava 
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7 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAATIMINEN 

7.1 Alustava katselmus 

Ennen ympäristöjärjestelmän laatimisen aloitusta on suositeltavaa tehdä alustava kat-

selmus, jolla saadaan kuva yrityksen ympäristövaikutuksista ja mitä toimia ympäris-

töasioiden eteen on jo tehty. Tämän jälkeen voidaan seurata ympäristöjärjestelmän ra-

kentamisen mallia (Kuva 3). ISO 14001- standardissa ei vaadita alustavan ympäristö-

katselmuksen tekemistä, mutta se on hyvin suositeltavaa yrityksen ympäristöasioiden 

tilan selvitykselle. (Pesonen ym. 2005, 41-42) 

 

Kuva 3. Ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheet  

 

Ympäristökatselmuksen toteutuskeinoja on usein haastattelut, tarkastukset, mittaukset 

ja edellisten auditointien tai muiden dokumenttien tarkastelu. Ympäristökatselmusta 

toteutettiin Porin Kalustetalossa tarkastelemalla paikan päällä toimintatapoja, sekä 

haastattelemalla. Toimitusjohtaja A. Lammisen mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 

10.8.2020) yrityksellä ei ole dokumentteja ympäristöasioista, joten keskityttiin haas-

tatteluun. Yrityksellä ei ole ollut ympäristöasioihin tarkkoja toimintaohjeita, jonka 

vuoksi yritykselle rakennettiin alusta alkaen juuri Porin Kalustetalolle räätälöity ym-

päristökäsikirja pohjautuen ISO 14001 -standardiin. (Pesonen ym. 2005, 42) 

 

Alustavassa katselmuksessa aloitettiin tiedonkerääminen tutustumalla toimeksianta-

jayrityksen toimiin, palveluihin sekä tuotteisiin. Porin Kalustetalossa oli ennestään 

jonkin verran hyvää kierrätystä olemassa ja henkilöstö noudatti niitä melko hyvin. 

Tuotteiden tilauksessa on keskitytty pääosin myynnillisiin hyötyihin, yritys on kuiten-

kin jatkossa valmis panostamaan mm. kierrätysmateriaaleista tehtyihin huonekaluihin 

tai muihin ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin.  

 

Alustava katselmus Ympäristöpolitiikka Ympäristöohjelma Ympäristöjärjestelmä
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Jätteitä lajiteltiin kolmeen eri jäteryhmään: pahvi, sekajäte ja energiajäte. Yrityksen 

ympäristökäsikirjaan luotiin selkeä kierrätyssuunnitelma kaikkiin heiltä syntyviin jä-

tevirtoihin ja jätevirtojen määrää aletaan dokumentoimaan. Yritys käyttää verkko-

kauppatuotteiden pakkausmateriaaleina pahvia ja muovia. Vaihtoehtoisesti materiaa-

liksi voisi miettiä muovien osalta kierrätysmateriaaleista valmistettuja pakkausmateri-

aaleja.  

 

Tavaroiden kuljetus tapahtuu pääosin yrityksen toimesta kuljettamalla, mutta asiak-

kaan tilatessa verkkokaupasta kauempaa tuotteita toimitetaan ulkopuolisten lähettiyri-

tyksen kautta. Ajokilometrejä syntyy diesel käyttöisellä autolla vuodessa n. 50 tuhatta 

kilometriä. Ajot ovat suunniteltu tähän mennessä jo siten, että kilometrejä tulisi mah-

dollisimman vähän.  

 

Merkittäviä ns. negatiivisia ympäristönäkökohtia Porin Kalustetalo Oy:ssä on mm. 

dieselkäyttöinen kuljetus, öljypoltin varastossa, energiankulutus kivijalkamyymälässä 

ja jätteiden alhainen kierrätys sekä jätteen määrä. Myös positiivisia ympäristönäkö-

kohtia löytyy, nimittäin kivijalkaliikkeessä on kaksi ilmalämpöpumppua ja toisessa 

varastossa lämmitys tapahtuu myös pelkästään ilmalämpöpumpun avulla. Porin Ka-

lustetalo Oy:ssä myydään kestäviä huonekaluja, jotka sinänsä ovat positiivisia ympä-

ristönäkökohtia miettien, sillä niiden elinkaari on todella pitkä.  

 

Tuotteet voivat asiakkaalta päätyä vielä uusiokäyttöön kirpputorin, tai muun kierron 

kautta ja niiden uudelleen jälleenmyyntiarvo säilyy kohtuullisen korkeana. Esimer-

kiksi Artekin valmistavat huonekalut ovat kestävää kehitystä ajatellen valmistettuja, 

sillä huonekaluissa käytettävä puu on saanut kasvaa n. 50-80 vuotta metsässä, joten 

Artekin mielestä huonekalun pitäisi kestää vähintään yhtä kauan asiakkaan käytössä. 

Tämän valmistajan tuotteet ovat niin kestäviä, että Artek jopa on perustanut 2nd cycle 

-kaupan, eli tuotteet pääsevät vielä uusiokäyttöön uusille omistajilleen kestävyydensä 

vuoksi.  (Artekin www-sivut 2020; European Circular Economy Stakeholder Platform 

www-sivut 2020) 
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7.2 Tuotteet yrityksessä 

Porin Kalustetalo Oy:ssa on monia eri merkkisiä tuotteita myynnissä. Suosituimpia 

näistä ovat kuitenkin mm. Artek, Muurame sekä Hay. Näistä kaksi ensimmäistä val-

mistajaa ovat suomalaisia ja Hay on tanskalainen yritys. Tuotteita hankittaessa myyn-

tiin on mietitty tietysti tuotteiden menekki sekä myynnillinen kate. Tuotteet ovat pää-

asiallisesti valmistettu puusta tai muovista. (Lamminen henkilökohtainen tiedonanto 

10.8.2020) 

 

Kivijalkaliikkeessä on esillä tuotteista mallikappaleita. Asiakkaan tehdessä tilauksen 

ja mikäli tuotetta ei löydy suoraan varastosta, tuotteet tilataan valmistajalta, josta ne 

toimitetaan toimeksiantajayritykselle. Asiakas joko itse noutaa tuotteen kivijalkaliik-

keestä, tai se toimitetaan asiakkaalle yrityksen toimesta. Verkkokaupassa tuotteita on 

laajempi valikoima, sillä myynnissä olevat tuotteet eivät vie tilaa kivijalkaliikkeestä. 

Tämä mahdollistaa laajemman valikoiman tuotteita. Verkkokaupasta asiakkaan tila-

tessa, tuote toimitetaan asiakkaalle esim. matkahuollon tai yrityksen oman kuljetuksen 

toimesta, kuitenkin toimeksiantajayrityksen varaston kautta. (Lamminen henkilökoh-

tainen tiedonanto 10.8.2020) 

7.3 Ympäristöpolitiikka 

Yrityksen ylimmän johdon tehtävänä on määritellä ympäristöpolitiikka yritykselle 

noudatettavaksi ja myös sitoutua siihen. Ympäristöpolitiikka kertoo yrityksen tavoit-

telemat ympäristöarvot. ISO 14001- standardin mukaisesti vähimmäisvaatimuksena 

ympäristöpolitiikassa on sitoutua ympäristönsuojeluun, sitoutua sitovien velvollisuuk-

sien täyteen panoon ja jatkuvasti parantaa ympäristöjärjestelmää, jolloin ympäristön-

suojelun taso parantuu. Johdon sitoutumisen jälkeen myös se toimii esimerkkinä ja 

motivaattorina henkilökunnan sitouttamiseen ympäristöjärjestelmään. Johdon tuki on 

siis ehdoton edellytys onnistuneeseen ympäristöasioiden hallintaan ja saada vakuutet-

tua sidosryhmät ja henkilöstön asian vakavuudesta. (Pesonen ym. 2005, 45; SFS-käsi-

kirja 804:2019, 29) 

 

Jokaisessa yrityksessä ei voida noudattaa samanlaista ympäristöpolitiikkaa, vaan siitä 

on luotava yritykselle omanlainen. Ympäristöpolitiikassa pitää olla mainintaa, miten 
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yritys aikoo jatkuvasti parantaa ympäristöasioitaan, miten yritys aikoo estää ympäris-

tön pilaantumista ja miten yrityksen oma toiminta vaikuttaa ympäristöön.  Ympäristö-

politiikassa muodostetaan käsitys siitä, mitä ympäristöpäämääriä ja tavoitteita yrityk-

sellä on. Yrityksen ympäristöpolitiikka pitää olla julkisesti saatavilla ISO 14001 -stan-

dardin mukaisesti ja se julkaistaan useimmiten yrityksen vuosikertomuksessa tai se voi 

olla nähtävillä esim. yrityksen verkkosivuilla. (Pesonen ym. 2005, 46-47) 

 

Ympäristöpolitiikan perustana toimii käsikirja, jossa selvitetään ympäristötavoitteet. 

Käsikirjaa ei tarvitse jatkuvasti muuttaa, mutta lainsäädännön muuttuessa tai yrityksen 

oman toiminnan muuttuessa tai kehittyessä, on myös hyvä tarkastella ympäristöpoli-

tiikan osiota uudelleen. Ympäristöpolitiikasta on myös tiedotettava yrityksen henki-

löstölle tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityksen sisällä on oltava keskinäinen sama ta-

voite, johon koko henkilöstön toiminta pohjautuu. Porin Kalustetalolle on rakennettu 

oma ympäristöpolitiikka yrityksen omaan ympäristökäsikirjaan, jossa yrityksen johto 

on sitoutunut noudattamaan ja auttamaan sen jalkauttamisessa koko yrityksessä. (Pe-

sonen ym. 2005, 44-47) Ympäristöpolitiikkaa määriteltäessä otettiin huomioon asiat, 

jotka tulivat ilmi alustavassa katselmuksessa ja mitä asioita Porin Kalustetalo Oy ha-

luaa ympäristötoimillaan saavuttaa. Ympäristöpolitiikka rakennettiin yhdessä ylim-

män johdon kanssa, sillä ISO 14001 -standardin mukaisesti ylimmän johdon pitää 

määritellä ympäristöpolitiikka toiminnalleen (Liite 2).  

 

On myös tärkeää viestiä ympäristöpolitiikasta myös yrityksen ulkopuolelle, jotta si-

dosryhmät tietävät yrityksen tekevän osansa ympäristönsuojeluun. Ympäristöpolitii-

kasta voi viestiä esim. verkkosivustolla, vuosikertomuksessa, sähköpostin allekirjoi-

tuksessa tai muulla näkyvällä tavalla. (SFS-käsikirja 804:2019, 29) 

7.4 Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet  

Ympäristöjärjestelmässä käytetään kahdenlaisia päämääriä, yleisluontoisia päämääriä 

ja tarkempia tavoitteita. Ympäristöpäämäärät tarkoittavat määriteltyjä pyrkimyksiä, 

joita yritys asettaa ympäristöasioilleen. Useimmiten päämäärät ovat esitetty ympäris-

töpolitiikassa, mutta ne voidaan esittää myös erillään siitä. Päämäärät eivät kuitenkaan 

aina tarkoita tiettyä aikataulua asioissa tai tiettyä määrää, vaan asioita voidaan katsoa 
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pidemmällä kaavalla. Tavoitteet ovat taas usein hieman päämääristä yksityiskohtai-

sempia, joissa onnistumista kohti on määrätty jokin tietty aika tai määrä. (Pesonen ym. 

2005, 49) 

 

Porin Kalustetalo Oy:lle määriteltiin omat ympäristöpäämäärät ja –tavoitteet. Keskei-

simpinä tavoitteina on energiankäytön pienentäminen, jätevirtojen vähentäminen, pa-

rempi kierrätys, ajojen vielä parempi yhdistely, henkilökunnan kouluttaminen ympä-

ristötietoisemmaksi sekä henkilökunnan sitouttaminen ympäristöjärjestelmään. Myös 

pieniä kehitysideoita on kirjattu ympäristökäsikirjaan mm. ympäristöystävällisten 

tuotteiden valikoiman suurentaminen myös niin, että verkkokaupassa voisi olla oma 

osio mistä ympäristötietoiset asiakkaat löytäisivät tuotteet helpommin. Kehitysideana 

myös on ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien käyttöönotto ja itse toimitetta-

essa asiakkaalle tuotteita, pakkausmateriaalit kerätään pois takaisin yritykseen kierrä-

tettäväksi tai uudelleen käyttöön.  

7.5 Yrityksen organisaatio ja vastuut 

Yrityksen johdon tehtävänä on varmistaa resurssit, joilla ylläpidetään ympäristöjärjes-

telmän kehittämistä ja toteuttamista. Ympäristökäsikirjaan määritellään tavoitteiden 

saavuttamista varten vastuuhenkilöt sekä aikataulut, mikäli aikataulu on määritelty. 

Vastuuhenkilöiksi voidaan valita yrityksen sisältä mistä tiimistä vain ympäristöohjel-

manlaisesti. Ympäristöjärjestelmän mukaisesti on myös määriteltävä jokaiselle vas-

tuuhenkilölle varahenkilö. Ylläpitoa varten on kuitenkin tärkeä varata tarpeeksi resurs-

seja, jotta ympäristöjärjestelmän ylläpito voi olla mahdollista. Vastuuhenkilöiden li-

säksi on myös ohjeiden mukaista nimetä johdon edustaja, joka tässä tapauksessa on 

yrityksen toimitusjohtaja. Vastuiden määrittämisen jälkeen on niistä tiedotettava yri-

tyksen sisällä henkilöstölle. (Pesonen ym. 2005, 52-54) 

 

Porin Kalustetalo Oy:lle määriteltiin vastuuhenkilöt ympäristöjärjestelmän mukaisesti 

(Taulukko 2). Ympäristöasioiden hoitajaksi valittiin ympäristövastaava, jolle on va-

rattu resursseja kuukausittain hoitamaan ympäristöjärjestelmän asioita. Yrityksessä 

työskentelee viisi henkilöä, joten vastuut jaettiin kolmeen eri osaan; toimitusjohtajalle, 

ympäristövastaavalle ja koko henkilöstölle.  
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Taulukko 2. Ympäristöjärjestelmän roolit ja vastuut 

Ympäristöjärjestelmän roolit ja vastuut 

Vastuu Vastuuhenkilö 

Ympäristöpolitiikka Toimitusjohtaja 

Ympäristötavoitteet Koko henkilöstö 

Ympäristönäkökohtien tarkastelu Ympäristövastaava 

Sitovat velvoitteet Toimitusjohtaja 

Jatkuva parantaminen Toimitusjohtaja, ympäristövastaava 

Henkilökunnan pätevyys Toimitusjohtaja 

Toiminnan katselmus Toimitusjohtaja 

7.6 Pätevyys, ympäristötietoisuus, koulutus 

Työntekijöiden motivointi ja koulutus lähtee aina väistämättä yrityksen ylimmästä joh-

dosta. Ympäristötietoisuus, ympäristöarvot ja ympäristötyön motivointiin eväät tule-

vat yrityksen ylimmältä johdolta. Teoria muutetaan käytäntöön ja jokaisella yrityksen 

työntekijällä pitäisi olla samat tavoitteet ympäristöjärjestelmän noudattamiseksi päi-

vittäin. Ympäristöjärjestelmän käyttöönoton jälkeen on henkilöstölle hyvä pitää lyhyt 

koulutustilaisuus liittyen uuteen järjestelmään, sillä ISO 14001- standardissa vähim-

mäisvaatimuksen on, että koko henkilöstö tietää mitkä lainsäädännöt yritystoimintaan 

vaikuttaa. Henkilöstön on siis tiedettävä mihin yrityksessä ympäristöpolitiikalla suun-

nataan ja mitä ympäristövaikutuksia työntekijän työstä voi yrityksessä seurata.  (Peso-

nen ym. 2005, 55-57) 

 

Kuitenkin hyvän ja säännöllisen koulutuksen lisäksi on hyvä tarkastella henkilöstön 

pätevyyttä, eli samalla saadaan tieto koulutuksen tehokkuudesta. Tarkastelun kohteena 

voi olla esim. työntekijöiden ymmärrys ympäristöpolitiikasta ja heidän ymmärryk-

sensä ja tietoisuus omien työtehtäviensä aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Koulut-

taessa henkilöstöä on pidettävä koulutuksista kirjaa, jotta voidaan varmistaa koulutuk-

sen saanti. Myös säännöllisesti on pidettävä koulutuksia tietoisuuden ylläpitämiseksi. 

(Pesonen ym. 2005, 55-57) Porin Kalustetalo Oy ottaa käyttöönsä koulutusrekisterin 

(Liite 8), jossa kerrotaan koulutuksen aihe ja päivämäärä. Koulutuksista vastuun ottaa 

ylin johto, joka myös perehdyttää uudet työntekijät yrityksen ympäristökäsikirjaan.  
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7.7 Viestintä 

Ympäristöjärjestelmän käytöstä on hyvä viestiä yrityksen sidosryhmille, kuten asiak-

kaille ja maahantuojille. Viestintää on tärkeä myös harjoittaa yrityksen sisällä, esimer-

kiksi tiedotteille ilmoitustauluilla sekä henkilöstöpostilla. Ulkoisella tiedotuksella tie-

dotetaan useimmiten yrityksen merkittävimmistä ympäristönäkökohdista ja myös ym-

päristöpolitiikka on oltava julkisesti saatavilla. Sidosryhmien kyselyihin ympäristöasi-

oista on myös määriteltävä standardin mukaisesti yhteyshenkilö, joka Porin Kaluste-

talossa on erikseen nimetty ympäristövastaava. (Pesonen ym. 2005, 58-59) 

 

Porin Kalustetalon verkkosivuille luodaan oma ”sivusto” nimeltään ”Ympäristö”. Si-

vustolta löytyy julkisesti yrityksen ympäristöpolitiikka, sekä merkittävimmät ympä-

ristönäkökohdat. Sivustolla kerrotaan myös yrityksen ottaneen käyttöön ISO 14001 -

standardin mukaisen ympäristökäsikirjan, jonka mukana on myös ympäristövastaavan 

yhteystiedot mahdollisille lisäkysymyksille.  

7.8 Toimintaohjeet 

Merkittäville ympäristönäkökohdille yrityksen sisällä on laadittava kirjallinen toimin-

taohje ympäristövaikutusten pienentämiseksi tai välttämiseksi. Toimintaohjeilla on 

tarkoitus pyrkiä hallitsemaan merkittävimpiä ympäristönäkökohtia ja samalla parantaa 

ympäristösuojelun tasoa ohjeilla. Toimintaohjeiden laatiminen aloitetaan tunnista-

malla merkittävät ympäristönäkökohdat. Ympäristökäsikirjaan on luotu toimintaoh-

jeita ja kehitysideoita merkittäville ympäristönäkökohdille (Liite 9). Ohjeessa kerro-

taan todella tarkasti, miten jokin työ suoritetaan tai miten korjaavat toimenpiteet suo-

ritetaan. (Pesonen ym. 2005, 60-61) 

7.9 Dokumentointi 

Ympäristöjärjestelmän dokumentointi tehdään aina kirjallisesti ja se toimii käsikirjana 

ohjeen muodossa työntekijöille ja sisältää toimintaohjeet. Dokumenteista käytetään 

sanaa “Ympäristökäsikirja”, joka tässä kohtaa myös luodaan toimeksiantajayritykselle 
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(Liite 1). ISO 14001 –standardissa annetaan hyvin tarkasti ohjeet dokumentointiin, 

joita pitää noudattaa. (Pesonen ym. 2005, 63-65) 

7.10 Auditointi 

Yrityksen pitää tehdä asianmukaisesti ja säännöllisesti myös sisäisiä auditointeja, joi-

den tietojen perusteella saadaan ympäristöjärjestelmän tilasta analysoitua tietoa. Au-

ditoinneista selviää, onko järjestelmää ylläpidetty riittävästi ja täyttyykö vaadittavat 

asiat. Ympäristöjärjestelmän sisällä puhutellaankin auditointia nimikkeellä toiminnan 

sisäinen ympäristöauditointi. Tärkeänä tehtävänä on myös löytää ympäristöjärjestel-

män puutteet, kehittämis- ja parannuskohteet. Auditointeja suoritetaan, jotta saadaan 

tietoa johdon katselmukseen. (Pesonen ym. 2005, 67-68) 

 

Ympäristöauditoinnissa tulee käsitellä koko yrityksen toiminta, mutta sitä ei tarvitse 

käsitellä samalla kertaa. Yritys siis laatii omanlaisen auditointiohjelman, jossa määri-

tellään auditoinnin kohteet ja läpikäynnin säännöllisyys (Taulukko 2). Usein pk-yri-

tykset auditoivat kerran tai kaksi vuodessa.  Auditoinneille määritellään omat auditoi-

jat, jotka ovat tarkastelukohteista puolueettomia, mutta kuitenkin auditoijalla tulee olla 

tietämystä aiheesta. (Pesonen ym. 2005, 68-70)  

 

Taulukko 3. Auditoinnin aikataulu 

Auditoinnin aikataulu 

Toiminto Tammi-

Helmi 

Maalis-

Huhti 

Touko-

Kesä 

Heinä-

Elo 

Syys-

Loka 

Marras-

Joulu 

Kierrätys x      

Jäte  x     

Energia   x    

Ajot     x  

Muut      x 

 

Auditoinnin toteuttaminen tapahtuu kohteessa, jota auditoidaan. Tapahtuma alkaa aina 

alkupalaverista ja lopussa pidetään loppupalaveri. Aloituspalavereissa käydään läpi 

auditoinnin tarkoitus ja aikataulu. Aloituspalaverin jälkeen siirrytään tarkastelemaan 

auditoitavaa kohdetta. Mikäli puutteita havaitaan, tulee siitä perustaa poikkeama, 
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jonka jälkeen aloitetaan etsimään poikkeaman syytä. Poikkeamista luodaan aina erik-

seen oma poikkeamaraportti (Taulukko 4). Lopetuspalaverissa käydään läpi auditoin-

nin tulokset. Tuloksissa läpikäydään usein vahvuudet ja poikkeamat. Jos poikkeamia 

löytyy, niiden korjaamiselle tehdään aikataulu ja sovitaan uudesta auditoinnista kor-

jauksien jälkeiseen ajankohtaan. Auditoinnin jälkeen tuloksista laaditaan aina kirjalli-

nen raportti, jossa kerrotaan tarvittavat tiedot mm. auditoija, ajankohta, läpikäydyt ai-

neistot ja haastatellut henkilöt. (Pesonen ym. 2005, 70-72) 

 

Taulukko 4. Poikkeamaraportti 

Poikkeamaraportti 

Auditoitava yritys: Poikkeaman nro: 

Auditoitava kohde: ISO 14001- standardin osio, johon poik-

keama perustuu: 

Poikkeama: 

 

 

Auditoija: 

Korjaustoimenpiteet: 

Vastaava: 

 

Aikataulu: 

Toimenpiteet: 

 

 

Valmis pvm: 

 

 

7.11 Johdon katselmus 

Johdon katselmuksella tarkoitetaan katselmointia mitä tehdään tietyin aikavälein. Ym-

päristöjärjestelmän yhden kauden päättää aina johdon katselmus, jonka jälkeen uusi 

kausi alkaa. Johdon katselmuksella käsitellään ympäristöpolitiikkaa, päämäärä ja ta-

voitteet ja niiden nykytilanteeseen soveltuvuus. Käsittelyn kohteina on myös yrityksen 

edistyminen päämääristä ja toteutuneet asiat. Johdon katselmuksen ei kuitenkaan tar-

vitse käsitellä kaikkia samalla kertaa ja se voidaan suorittaa yhteydessä esim. johdon 
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muiden kokousten yhteydessä, jotta se ei veisi erillistä uutta resurssia johdolta. Yri-

tyksen ylin johto suorittaa aina johdon katselmuksen, jolloin samalla ylin johto sitou-

tuu ympäristöjärjestelmään. Tulokset dokumentoidaan, ja edellisen kerran katselmuk-

sen tulokset toimivat seuraavan kerran katselmuksen perustana. (Pesonen ym. 2005, 

73-74; SFS-EN ISO 14001, 38) 
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8 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

8.1 Ylläpito 

Ympäristöjärjestelmän ylläpitäminen ei vaadi useinkaan yhtä paljon resursseja yrityk-

seltä, kuin sen rakentaminen ja käyttöönotto. Kuitenkin ympäristöjärjestelmän käyt-

töönoton jälkeen, on varmistettava, että järjestelmä otetaan konkreettisesti käyttöön, 

ennen kuin ylläpitämistä aletaan edes miettimään (Liite 7). Järjestelmän ylläpidon tär-

kein fokus on kuitenkin ympäristönsuojeluntason jatkuva parantaminen. Vaikka ISO 

14001- standardi perustuu pääsääntöisesti ympäristöhallintajärjestelmän kehitykseen, 

on kuitenkin lopputulos riippumattomasti myös yhteydessä ympäristönsuojelun tason 

parantamiseen. Järjestelmää ylläpitäessä voidaan järjestelmää syventää ja laajentaa. 

Toimintoja voidaan esimerkiksi soveltaa yrityksen uusiin toimintoihin ja yrityksen si-

dosryhmiin. Uusien toimintojen tullessa yritykseen, on niistä tunnistettava merkittävät 

ympäristönäkökohdat ja otettava niistä aiheutuva ympäristövaikutukset huomioon. 

Mikäli ympäristönäkökohdat ovat merkittäviä, on ne mainittava myös yrityksen ym-

päristöpolitiikassa. Päämäärät ja tavoitteet on päivitettävä uusien toimintojen myötä. 

(Pesonen ym. 2005, 92) 

8.2 Jatkuva parantaminen 

Kuten ISO 14001 –standardissa mainitaan, on yrityksen jatkuvasti parannettava ym-

päristönsuojelun tasoa ja ympäristöjärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta. Yritys mää-

rittää itse aikataulun ja parantamisen kohteen laajuuden. Jatkuvaa parantamista voi-

daan käsitellä kokonaisuutena, tai sitä voidaan hallita myös osa-alueina. (SFS-EN ISO 

14001, 24, 38) 

8.3 Ympäristöjärjestelmän sertifiointi 

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti on mahdollista saada ns. todistuksena yrityksen ISO 

14001- standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästään. Edellytyksenä on kuitenkin 

toimiva ympäristöjärjestelmä ja että yritys toimii tämän mukaisesti. Ennen sertifikaa-

tin saamista suoritetaan sertifiointiauditointi, jonka suorittaa ulkopuolinen tekijä. 
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Tarkoituksena on tarkastella ympäristöjärjestelmää, sen vahvuuksia ja heikkouksia. 

Mikäli poikkeamia esiintyy, saa yritys aikaa niiden korjaamiseksi. Kun auditointi on 

onnistuttu suorittamaan puhtaasti läpi, saa yritys sertifiointiorganisaatiolta ympäris-

tösertifikaatin. (Pesonen ym. 2005, 79-80) Porin Kalustetalolla ei ole tarkoitus sertifi-

oida ympäristöjärjestelmäänsä.  
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9 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä oli tarkoituksena rakentaa Porin Kalustetalo Oy:lle helppokäyttöinen 

ja yksinkertainen ympäristökäsikirja yrityksen käyttöönotettavaksi. Ympäristöasiat 

nousevat vuosi vuodelta enemmän tapetille, joten myös toimeksiantajayritys on kiin-

nostunut tekemään osansa ympäristöasioiden hyväksi. Ympäristöjärjestelmää ei ole 

tarkoitus sertifioida, mutta silti ympäristökäsikirjan perustana käytettiin ISO 14001 -

standardia, sillä se on helposti sovellettavissa erilaisilla aloilla toimiville yrityksille 

koosta riippumatta. Opinnäytetyön rajaus tehtiin Porin Kalustetalon merkittävimpien 

ympäristönäkökohtien käsittelyyn, sekä ympäristöpolitiikan määrittämisen lisäksi itse 

ympäristökäsikirjan luontiin. 

 

Vaikka ympäristöjärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja ylläpitäminen vaatii yri-

tykseltä jonkin verran resursseja, voi taas ympäristöjärjestelmän avulla yritys monin 

eri tavoin. Hyötyä on imagollisesti, yritykselle syntyy rahallisia säästöjä sekä merkit-

tävät ympäristönvaikutukset tunnistetaan ja niitä voidaan täten helpommin hallita ja 

vähentää. ISO 14001 -standardin avulla yritykselle saatiin rakennettua juuri pk-yrityk-

selle sopiva ympäristöjärjestelmä alasta riippumatta.  

 

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta on paljon erilaisia hyötyjä toimeksiantajayri-

tykselle ja heidän toiminnan kautta myös hyötyjä ympäristölle. Järjestelmän käyttöön-

oton jälkeen on silti varmistettava konkreettinen järjestelmän käyttö jonka jälkeen yl-

läpito-, ja kehitystyötä voidaan lähteä tekemään eteenpäin. ISO 14001- standardi pe-

rustana rakennettu ympäristöjärjestelmä antaa valmiudet kehittää toimintaa vaikka 

kuinka pitkälle, kunhan yrityksen resurssit ovat siihen myös suotuisat. Porin Kaluste-

talolle tulee olemaan pelkkää positiivista järjestelmän käyttöönotosta. Jatkossa ympä-

ristöystävällisia vaihtoehtoja tuotteisiin tulee varmasti olemaan enemmän, sillä kierto-

talous on myös löytänyt perille huonekalualalle. 
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1. Johdanto 

 

Tämä ympäristökäsikirja on suunniteltu Porin Kalustetalo Oy:n käyttöön. Käsikirjaa rakentaessa on 

käytetty perustana SFS ISO-EN 14001:2015 -standardia. Ympäristöjärjestelmän käyttö antaa 

yritykselle oikeanlaisen suunnan ympäristönsuojeluun sekä valmiuksia muuttuviin tilanteisiin. 

Ympäristöjärjestelmän avulla yritys voi ansaita taloudellisia säästöjä, saavuttaa paremman 

luonnonvarojen säästämisen, tehostamaan toimintojaan ja parantamaan imagoaan sidosryhmien 

silmissä. 

ISO 14001 -standardia voidaan soveltaa kaikenkokoisiin ja eri aloilla toimiviin yrityksiin. 

Ympäristöjärjestelmä antaa perustan määritellä hyvän ympäristöpolitiikan ja mahdollistaa tavoitteiden 

saavuttamisen oikeilla toimilla. Ympäristöjärjestelmää käyttäessä yritys sitoutuu ympäristöasioiden 

jatkuvaan parantamiseen ja omien ympäristönäkokohtiensa tunnistamiseen. 

 

2. Ympäristöpolitiikka 

 

Elokuussa 2020 Porin Kalustetalo Oy:n ylin johto on määritellyt ympäristöpolitiikan yritykselle ja on 

luvannut sitoutua siihen. Ympäristöpolitiikka kertoo yrityksen tavoittelemat ympäristöarvot. Johdon 

sitouttaminen toimii esimerkkinä ja motivaattorina henkilökunnan ympäristöjärjestelmään 

sitouttamiseen. Ympäristöpolitiikasta ja muutoksista siihen tiedotetaan yrityksen henkilöstölle sekä 

sidosryhmille. Ylimmän johdon allekirjoittama ympäristöpolitiikka on julkisesti luettavissa 

verkkosivustolla. (Liite 1)  

 

3. Ympäristönäkökohdat 

 

Ympäristönäkökohdilla tarkoitetaan yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluita, joista voi syntyä 

ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohdat voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Yrityksen 

merkittävimmät ympäristönäkökohdat on tunnistettu ympäristöjärjestelmän rakentamisen alussa, 

alustavassa katselmuksessa.  
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Porin Kalustetalo Oy:n ympäristönäkökohdat 

Ympäristönäkökohta Vaikutus (negatiivinen/positiivinen) 

Ajot (dieselkäyttöiset autot) - 

Varaston lämmitysjärjestelmä öljy - 

Energiankulutus - 

Jätteiden kierrätys - 

Jätteiden määrä - 

Ilmalämpöpumppujen käyttö + 

Pitkän elinkaaren omaavat tuotteet + 

 

 

4. Ympäristöpäämäärät ja tavoitteet 

 

Porin Kalustetalo Oy on asettanut seuraavat ympäristöpäämäärät ja tavoitteet: 

• Kierrätyksen kehittäminen 

• Jätevirtojen vähentäminen 

• Ajojen vähentäminen/yhdistäminen 

• Enemmän huomiota energiankulutuksen vähentämiseen 

• Henkilökunnan koulutus ympäristötietoisemmaksi 

• Henkilökunnan sitouttaminen ympäristöjärjestelmään 

• Öljylämmityksen vaihto varastosta vähäpäästöisempään 

 

5. Vastuut organisaatiossa 

 

Ympäristöjärjestelmän mukaisesti on määritelty vastuut organisaatiossa seuraavanlaisesti: 

Ympäristöjärjestelmän roolit ja vastuut 

Vastuu Vastuuhenkilö 

Ympäristöpolitiikka Toimitusjohtaja 

Ympäristötavoitteet Koko henkilöstö 

Ympäristönäkökohtien tarkastelu Ympäristövastaava 

Sitovat velvoitteet Toimitusjohtaja 
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Jatkuva parantaminen Toimitusjohtaja, ympäristövastaava 

Henkilökunnan pätevyys Toimitusjohtaja 

Toiminnan katselmus Toimitusjohtaja 

 

Ympäristöpäämäärien mittausten vastuut: 

Ympäristöjärjestelmän mittaukset 

Energian kulutus (sähkö ja kaukolämpö) Ympäristövastaava 

Jätteen määrä Ympäristövastaava 

Ympäristövahinkojen lukumäärä Toimitusjohtaja 

Ympäristöystävällisen pakkausmateriaalin 

osuus 

Toimitusjohtaja 

Henkilöstön koulutus ja pätevyys Toimitusjohtaja 

Ajoneuvojen kilometrit Ympäristövastaava 

 

Taulukoissa määriteltyjen vastuiden lisäksi on myös koko henkilöstön vastuulla noudattaa 

ympäristökäsikirjassa määrättyjä asioita ja tehdä parhaansa ympäristönsuojelun tason nostamiseksi. 

Henkilöstön koulutus on toimitusjohtajan vastuulla. Henkilöstön on tiedettävä, mihin yrityksessä 

ympäristöpolitiikalla suunnataan ja mitä ympäristövaikutuksia työntekijän työstä voi yrityksessä 

seurata. Käyttöön on suunniteltu koulutusrekisteri, jossa kerrotaan koulutuksen aihe ja päivämäärä. 

(Liite 7) 

 

6. Dokumentointi 

 

Ympäristöjärjestelmään liittyvät asiakirjat dokumentoidaan ympäristökäsikirjan yhteyteen. 

Dokumentoitavia asiakirjoja ovat mm. politiikka, päämäärät ja tavoitteet ja niiden seuranta, 

ympäristönäkökohdat, vastuut ja auditoinnit. Ympäristökäsikirja on sähköisessä muodossa, jotta sitä on 

helppo muokata tarvittaessa. Asiakirjat tallennetaan myös sähköisesti, jotta niiden käsittely ja 

jakaminen on helpompaa. 

 

7. Auditointi 
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Auditoinnin avulla varmistetaan kaikkien vaatimusten täyttyminen tai poisjäänti. Mikäli vaatimukset 

eivät täyty, on asiasta laadittava poikkeamaraportti (Liite 4). Porin Kalustetalo Oy:n sisäiselle 

auditoinnille on suunniteltu oma aikataulu, jotta kaikkea ei tarvitse käsitellä kerralla, joka myös säästää 

pienyrityksen resursseja: 

 

Auditoinnin aikataulu 

Toiminto Tammi-

Helmi 

Maalis-

Huhti 

Touko-

Kesä 

Heinä-Elo 

 

Syys-Loka Marras-

Joulu 

Kierrätys x      

Jäte  x     

Energia   x    

Ajot     x  

Muut      x 

 

8. Toimintaohjeet 

 

8.1. Ajot 

Tuotteiden kuljetukset asiakkaille suunnitellaan siten, että samalla pyritään viemään samaan suuntaan 

useampi kuljetus.  

Kehitysehdotuksia taloudellisempaan ajamiseen: 

• Rengaspaineiden tarkistaminen säännöllisesti, liian tyhjät lisäävät polttoaineen kulutusta jopa 

4% 

• Ilmastoinnin käyttö vain, kun sen on aivan välttämätöntä 

• Ei ylimääräistä tyhjäkäyntiä 

• Ylimääräisen taakan poisto takatilasta 

• Samalla ajokerralla pyritään viemään samaan suuntaan meneviä kuljetuksia useampia 

kerrallaan 

• Tarkastellaan vaihtoehtoa vaihtaa vähäpäästöisempään kulkuneuvoon, esim. kaasukäyttöinen 

 

8.2. Jätehuolto ja kierrätys 
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Porin Kalustetalo Oy:n toiminnasta syntyy väistämättä jätteitä. Jätteiden kierrätykseen on tehty ohje 

yrityksen sisäiseen käyttöön (Liite 3) ja jätevirtojen määrää seurataan vuositasolla.  

 

8.3. Energian kulutus 

 

Porin Kalustetalon energiankulutusta mitataan vuosittain ja energiankulutusta pyritään vähentämään. 

Isot energiamäärät kuluvat kaukolämmössä, mutta myös sähkön käyttöä on runsaasti.  

 

Energiansäästövinkkejä 

• Valojen sammutus, mikäli huone jää tyhjäksi yli 10 minuutiksi 

• Kohdevalaistuksen käyttö/liiketunnistinvalaistuksen käyttö 

• Luonnonvalon hyödyntäminen 

• Tietokoneissa ja muissa laitteissa virransäästötilat käytössä 

• Tietokoneen näytön sammutus työajan ulkopuolella 

• Lepotila tietokoneessa työajan ulkopuolella 

• Liiketilan lämpötilan tarkastelu 

• Kopiokoneen sammutus käytön ulkopuolella 

• Ilmalämpöpumppujen energiatehokas käyttö 

• Led-valojen käyttöönotto 

• Varaston isot nosto-ovet kiinni aina kun mahdollista 

• Energiatehokkuuden tarkastelu 

• Kiinteistökunnossapito 

 

 

8.4. Henkilöstön ympäristötietoisuus 

 

Henkilöstön tulee: 

• noudattaa ympäristöpolitiikkaa 

• tunnistaa yrityksen ympäristöpäämäärät ja tavoitteet 

• osallistua ympäristöasioihin liittyviin koulutuksiin 

• toimia vastuullisesti ympäristöasioiden hoidossa 
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• tunnistaa oman työnsä ympäristövaikutukset 

• kehittää ja ideoida ympäristöjärjestelmää 

Henkilöstön ympäristötietoisuutta tarkastellaan myös auditoinnin yhteydessä. Henkilöstölle on luotu 

kyselylomake, jossa selvitetään henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioihin. (Liite 5) 

 

9. Jatkuva parantaminen ja ylläpito 

 

Mikäli yrityksen toimet tai toiminnot muuttuvat, on myös niiden ympäristönäkökohdat tunnistettava. 

Jos uusia ympäristönäkökohtia syntyy, tulee niistä mainita myös ympäristöpolitiikassa. Myös 

päämäärät ja tavoitteet on päivitettävä, mikäli se on tarpeellista.  

Mikäli auditoinnin yhteydessä on havaittu poikkeamia, on niiden korjaamiselle laadittava oma aikataulu 

ja korjattava ne. Poikkeamista laaditaan aina poikkeamaraportti (Liite 4). Korjausten jälkeen auditointi 

suoritetaan uudelleen. 

Ympäristöjärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta ja ympäristönsuojelun tasoa on kehitettävä yrityksessä 

jatkuvasti. Jatkuvaa parantamista voidaan käsitellä kokonaisuutena tai erillisinä osa-alueina. Jatkuvan 

parantamisen perustana toimii PCDA -malli.  

 

 

 

Järjestelmän suunnitteluvaiheessa asetetaan tavoitteet sekä suunnitellaan parhaat keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Toteutusvaiheessa sanat tuodaan teoiksi – suunnitelmat otetaan konkreettisesti 

Plan 

Suunnittele

Do

Toteuta

Check

Varmista

Act

Toimi
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käyttöön. Arviointivaiheessa mitataan ja seurataan tuloksia, verrataan niitä ympäristöpolitiikkaan ja jo 

ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Toimintavaiheessa parannetaan toimintaa entisestään.   

  



 

 

LIITE 2 

Porin Kalustetalo Oy 

Ympäristöpolitiikka 

 

 

Elokuussa 2020 Porin Kalustetalo Oy:n ylin johto on määritellyt ympäristöpolitiikan yrityk-

selleen ja on luvannut sitoutua siihen. Yrityksen toiminnasta aiheutuvat merkittävät ympäris-

tövaikutukset on selvitetty ympäristökäsikirjaa laatiessa alustavassa katselmuksessa ja yritys 

on niistä tietoinen.  

Käyttämällä ja toteuttamalla ympäristöjärjestelmää Porin Kalustetalo Oy haluaa varmistaa asi-

akkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien tietoisuuden yrityksen suhtautumisesta ympä-

ristöasioihin. Porin Kalustetalo Oy:n tavoitteena on luoda mahdollisimman vähän päästöjä toi-

minnassaan ja kiinnittää ympäristönsuojeluun vielä enemmän huomiota ympäristöjärjestelmän 

avulla. Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan kaikkia Porin Kalustetalo Oy:n toimin-

taan liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia. Tavoitteena on ympäristöasioiden kehittyminen toi-

minnassamme, jolloin tuloksena on vähemmän päästöjä ja enemmän kestävää kehitystä. Porin 

Kalustetalo Oy:n ympäristöpäämäärinä ja -tavoitteina on energiankäytön pienentäminen, jäte-

virtojen vähentäminen, kierrätyksen tason nostaminen, vuosittaisen kuljetuskilometrien mää-

rän pienentäminen, henkilökunnan kouluttaminen ympäristötietoisemmaksi sekä henkilöstön 

sitouttaminen ympäristöjärjestelmään. Porin Kalustetalo Oy pyrkii myös valitsemaan myyn-

nissä olevat tuotteensa jatkossa ympäristöasiat mielessä.  

 

Ympäristöpolitiikka on julkinen kaikille luettavaksi verkkosivustollamme. 

 

Porissa elokuussa 2020 

 

____________________ 

Antti Lamminen 

Toimitusjohtaja 

 



 

 

LIITE 3 

Ympäristöpäämäärien seurantalomake 

 

Päivämäärä:                                         Lomakkeen täyttäjä: 

 

PÄÄMÄÄRÄ VASTUUHEN-

KILÖ 

AIKATAULU TOIMENPIDE 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 



 

 

LIITE 4 

Kierrätysohje 

 

Jäteastia Paikka Sallitut jätteet 

Keräyspaperi Alakerran toimisto 

Yläkerran toimisto 

Sanomalehdet 

Mainokset ja esitteet 

Värilliset paperit 

Kirjekuoret 

Uusiopaperi 

Keräyspahvi Sisäpiha Pahvilaatikot 

Ruskea kartonki 

Paperikassit 

Biojäte Taukohuone Elintarvikkeet 

Suodatinpussit poroineen 

Talouspaperit, lautasliinat 

Munakennot 

Kasvit 

Kompostoituvat jätteet 

Energiajäte Taukohuone Pakkausmuovi (ei PVC) 

Likainen paperi ja pahvi 

Puu 

Styroksi 

Paperiset pyyhkeet 

Tekstiilit 

Sekajäte Taukohuone 

Alakerran toimisto 

Yläkerran toimisto 

Lajittelematon jäte 

Muovinkeräys Taukohuone Puhtaat muoviset pakkaukset 

Pesuainepakkaukset 

Muovikassit, muovipussit 

Ongelmajätteet Alakerran toimisto Paristot 

 

SER-jätteet Yläkerran toimisto Pienkoneet 

Tietokoneet, näppäimistöt 

Televisiot 

Kylmälaitteet 

Luottamukselliset paperit Alakerran toimisto Paperit laitetaan silppuriin, 

josta ne laitetaan keräykseen 

 



 

 

LIITE 5 

Poikkeamaraportti 

 

Poikkeamaraportti 

Auditoitava yritys: Porin Kalustetalo Oy Poikkeaman nro: 

Auditoitava kohde: ISO 14001- standardin osio, johon poikkeama 

perustuu: 

Poikkeama: 

 

 

Auditoija: 

Korjaustoimenpiteet: 

Vastaava: Aikataulu: 

Toimenpiteet: Valmis pvm: 

  



 

 

LIITE 6 

Vuosittainen henkilöstön kyselylomake 

 

Mitä erilaisia jätteitä yrityksessä kierrätetään? 

Paperi  Kyllä          ⃝              Ei         ⃝ 

Biojäte           Kyllä          ⃝              Ei         ⃝ 

Ongelmajäte   Kyllä          ⃝              Ei         ⃝ 

Lasi                  Kyllä          ⃝              Ei         ⃝ 

Pahvi              Kyllä          ⃝              Ei         ⃝ 

Energiajäte   Kyllä          ⃝              Ei         ⃝ 

Muovi         Kyllä          ⃝              Ei         ⃝ 

Muu, mikä? _______________________________ 

 

Tiedätkö jätepisteiden sijainnit? 

Kyllä          ⃝              En        ⃝ 

 

Oletko saanut riittävästi koulutusta liittyen ympäristöasioihin työpaikallasi? 

Kyllä          ⃝              En        ⃝ 

 

Koetko ympäristöasioihin suhtautumisen positiiviseksi työpaikallasi? 

Kyllä           ⃝              En        ⃝ 

 

Voisiko yritys mielestäsi parantaa ympäristöasioiden hallintaa jotenkin, miten? 

Kyllä        ⃝            _____________________________________________ 

Ei             ⃝   

 

Oletko kiinnostunut kehittämään yrityksen ympäristöjärjestelmää? 

Kyllä        ⃝              En        ⃝ 

 



 

 

LIITE 7 

Käyttöönoton jälkeisiä kysymyksiä johdolle 

 

Ympäristöjärjestelmän käyttöönoton jälkeen johdon olisi hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä 

Kysymys Kyllä / Ei 

Onko yrityksen ympäristöjärjestelmän vastuut ja valtuudet jaettu ja 

onko resurssit sen ylläpitämiseksi varattu? 

 

Seurataanko yrityksen ympäristönsuojelun tason paranemista?  

Tunnistetaanko uusiin toimintoihin liittyvät ympäristönäkokohdat?  

Päivitetäänkö yrityksen toimintaohjeita säännöllisesti?  

Tarkkaillaanko ja mitataanko kaikkia niitä toimintoja, jotka voivat 

aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia? 

 

Tarkennetaanko yrityksen ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita sekä 

ympäristöohjelmia säännöllisesti? 

 

Perehdytetäänkö uudet työntekijät ympäristöasioiden hallintaan?  

Raportoiko ja tiedottaako yritys ympäristöjärjestelmän merkityk-

sestä? 

 

Arvioidaanko yrityksen ympäristöjärjestelmän toimivuutta ja tehok-

kuutta säännöllisesti? 

 

 



 

 

LIITE 8 

Koulutusrekisteri 

 

Päivä-

määrä 

Koulutus Kesto Osallistujat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

LIITE 9 

Kehitysideoita 

 

Kehitysideoita Porin Kalustetalo Oy:n toimintaan 

Idea Tila (Suoritettu/-) 

Verkkokauppaan helposti asiakkaalle näkyviin ympäristöystävälliset tuotteet  

Ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien käyttöönotto  

Pakkausmateriaalien asiakkaalta poistuonti uusiokäyttöä varten kuljetuksen 

yhteydessä 

 

Ympäristöystävällisten tuotteiden lisääminen entisestään valikoimaan  

Ympäristöjärjestelmästä tiedottaminen henkilöstölle johdon katselmuksen yh-

teenvedosta 

 

Henkilöstön kouluttautuminen myös ulkopuolisissa ympäristöasioiden koulu-

tuksissa 

 

Pahvilaatikoille hankitaan pahvipuristin   

Energiatehokkuuskatselmuksen teettäminen  

Öljylämmityksen korvaaminen vähäpäästöisemmällä järjestelmällä  

Kuljetuskaluston päivittäminen vähäpäästöisemmiksi  

 


