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ABSTRACT 

 
The study examined how to give environmental aspects a greater role in mar-
keting. Reka Cables Ltd. as a company committed to environmental responsi-
bility is willing to make an overview of environmental issues and future ex-
pectations.  
 
A focused interview represented the research method of the study. The re-
search material consists of interviews of experts from different units of Reka 
Cables Ltd. The purpose of this study was to explore, on the basis of the in-
terviews, how the environmental aspects can be utilized more in marketing of 
electric cables and, in addition, to evaluate how environmental aspects are 
handled at the moment and future expectations.    
 
The theoretical part consists of introduction to environmental legislation and 
voluntary environmental commitments. There are several ways to bring the 
product to the market in environmental marketing. Alternatives are introduced 
in section concerning environmental marketing. At the end of the thesis a life 
cycle analysis and its phases are introduced. The life cycle analysis provides a 
basis for development of electric cables.  
 
On the basis of the interviews a conclusion was made. A cable manufacturer 
that has evaluated environmental effects from its activities and taken the nec-
essary actions in order to minimize harmful effects, can in the field of envi-
ronmental responsibility communicate about its environmental responsibility 
in an active way and from the customer point of view. The purpose of using 
electric cables is to guarantee continuous and safe distribution of electricity, 
so the purchasing decision is not made by the customer only on the basis of 
environmental aspects.  
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dous Sustances) rajoittaa tiettyjen ympäristölle ja terveydelle hai-
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Ympäristönäkökohta Organisaation toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osa, joka voi 
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1 JOHDANTO 

Useimmat meistä haluavat elää hyvinvoivalla maapallolla. Harva suostuu kui-
tenkaan asumaan ekokylässä tai jopa elämään luonnon keskellä eläinten ja 
kasvien ympäröimänä. Hyvinvointiyhteiskunnan ihmiset elävät mieluummin 
sisällä, liikkuvat paikasta toiseen ja hyödyntävät teknologian tuomia saavu-
tuksia.  
 
Tuotteilla ja teknologian kehittymisellä on myönteisiä vaikutuksia talouskas-
vuun, hyvinvointiin, sosiaaliseen kehitykseen ja yhteiskunnalliseen tasapai-
noon. Elintapojen ja hyvinvoinnin kasvun ja luontoon kohdistuvan kuormi-
tuksen vähentämisen välillä on ristiriita. Kestävien tuoteratkaisujen haasteita 
on erottaa talouskasvu ja lisääntyvä luonnonvarojen kulutus toisistaan. Brut-
tokansantuote (BKT) kuvaa tavaroiden ja palveluiden tuotannon määriä. 
BKT:een rinnalle on kehitetty aidon kehityksen mittari GPI (Genuine Prog-
ress Indicator). Se kertoo ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista. 
 
Sähkö on perustarve, jota ilman ei tulla toimeen. Energian kulutus kasvaa tu-
levaisuudessa. Suurena haasteena on ilmastonmuutoksen torjunta. Sen myötä 
uusiutuvat energiamuodot kehittyvät ja monipuolistuvat. Energiamuodosta 
riippumatta sähkön kuljettamiseen tarvitaan kaapeleita. Kaapeleiden valmis-
tus ja teollinen toiminta ylipäätään aiheuttaa aina ympäristövaikutuksia. Re-
surssitehokkaat ratkaisut ja ympäristöä säästävät tuotteet vähentävät ympäris-
töön kohdistuvaa kuormitusta.   
 
Yhteiskuntavastuullinen liiketoiminta on yrityksen etu. Yrityksillä on talou-
dellisia etuja ajavia syitä toimia vastuullisesti. Ympäristövastuullisuuteen liit-
tyviä taloudellisia etuja ovat muun muassa energian ja raaka-aineiden kulu-
tuksen pienentämisestä syntyneet kustannussäästöt ja positiivinen vaikutus 
yrityskuvaan ja sen mukanaan tuoma kilpailuetu.  
 
Sähkö- ja elektroniikkavalmistajien elinkaarimäärittelyä ja ympäristömyötäis-
tä tuotekehitystä ohjailee viime kädessä lainsäädäntö. EU:n kemikaaliasetuk-
sen REACH:n (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) ja 
EU-direktiivin RoHS 2011/65/EY (Restriction of Certain Hazardous Sustan-
ces) vaatimukset vaikuttavat sekä tuotekehitykseen että valmistukseen. Yritys 
voi pyrkiä vaikuttamaan tuotekehitykseen, mutta standardisointi ja lainsää-
dännön vaatimukset ohjaavat tuotekehityksen suuntaa ja nopeutta. 
 
Kestävällä tuotteella on pitkä elinkaari. Tuotteen pitkä käyttöikä pienentää sen 
ympäristövaikutuksia. Elinkaaren pituus on myös taloudellinen näkökohta. 
Lähellä valmistettujen kotimaisten tuotteiden elinkaari on hyvä. Luonnonva-
rojen kestävä käyttö ja riittävyys ovat tulevaisuuden ympäristöhaaste. Elin-
kaari on yksi lähtökohta, kun sähkökaapeleita kehitetään. 
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Ympäristövastuuta voidaan lähestyä monella tavalla. Tässä tutkimuksessa tar-
koitus on esitellä yleisiä lähestymistapoja ja yhteneväisyyksiä niiden välillä, 
jotta voidaan löytää viitekehys ympäristövastuulliselle toiminnalle.  Ympäris-
töasioita ei voida pitää erillisenä linnakkeena yrityksen toiminnassa. Ne ovat 
sidoksissa muun muassa laatuun, turvallisuuteen ja kustannussäästöihin. Laa-
dukas ja kilpailukykyinen tuote on usein myös ympäristöystävällinen tuote.  
 
Reka Kaapeli on Hyvinkäällä sijaitseva kaapelinvalmistaja, jolla on tehtaat 
Hyvinkään lisäksi Riihimäellä ja Keuruulla. Ympäristöhallintajärjestelmä ISO 
14001 otettiin käyttöön jo vuonna 2001.  
 
Reka Kaapeli Oy on tunnistanut liiketoiminnassaan ympäristövastuullisen 
toiminnan potentiaalin ja edut. Yrityksen tarpeiden pohjalta valittiin parhaiten 
Reka Kaapelille soveltuva kehityskohde. Yrityksen toimeksiannosta tässä 
opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää, mikä on ympäristövastuullisen toimin-
nan osuus sähkökaapeleiden markkinoinnissa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen Reka Kaapelin työntekijöiden nä-
kemyksiä toiminnan ympäristövastuullisuuden tämänhetkisestä tilasta ja esit-
tää ympäristölaadun ja -markkinoinnin kehitystarpeita. Opinnäytetyön alussa 
esitellään lainsäädäntöä ja vapaaehtoisia sitoumuksia. Tämän jälkeen kerro-
taan ympäristövastuullisuudesta ja -markkinoinnista sekä elinkaariarvioinnis-
ta. Tutkimuksellisessa osuudessa esitellään Reka Kaapeli ja tutkimusmetodit. 
Lopuksi esitellään teemahaastattelututkimuksen tulokset. Työn tuloksena on 
tarkoitus selvittää, mitä ympäristöllisiä odotuksia asiakkailla ja henkilökun-
nalla on Reka Kaapelin toimintaa kohtaan. 
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VAPAAEHTOISET SITOUMUKSET 

Ympäristölainsäädäntö koskettaa kaikkia yrityksiä. Yrityksen on oltava selvil-
lä, miten lainsäädäntö ohjaa sen toimintaa ja mitkä säädökset ovat ajantasai-
sia. Yrityksen tulee olla selvillä oman toimintansa vaikutuksista ympäristöön. 
Yrityksen täytyy arvioida toiminnasta aiheutuvat riskit ja minimoida haitalli-
set ympäristövaikutukset. 
 
Ympäristönkäytön ohjauskeinot jaetaan yleensä oikeudellis-hallinnolliseen 
(sääntelyohjaus) ja taloudelliseen ja suostuttelevaan ohjaukseen (informaatio-
ohjaus). Oikeudellis-hallinnollisesta ohjauksesta esimerkkinä on ympäristölu-
pamenettely ja sitä vastaavat lupa- ja ilmoitusmenettelyt. Taloudellisia ohja-
uskeinoja ovat esimerkiksi ympäristöverot ja -maksut. Suostutteleva ohjaus 
perustuu vapaaehtoisiin toimiin, joita ovat muun muassa ympäristömerkit, eri-
laiset sertifioinnit ja ympäristöjärjestelmät, kuten ISO 14001 ja EU:n asetuk-
seen perustuva EMAS-järjestelmä (Eco-Management and Audit Scheme). 
(Koivisto 2011, 14–15.) 

2.1 Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa 

Julkisia hankintoja Suomessa sääntelevät laki julkisista hankinnoista eli han-
kintalaki (348/2007) ja valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista eli han-
kinta-asetus (614/2007). Hankintalakia sovelletaan vain tietyt kynnysarvot 
ylittäviin hankintoihin. Hankintalain 72 §:n mukaan on hyväksyttävä tarjous, 
joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tietyin kriteerein tai hinnaltaan hal-
vin. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa ilmoitettu kokonaistaloudel-
linen edullisuus voi perustua esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen tai tuot-
teen tai prosessin päästörajoihin. Hinnan painoarvo vähenee, jos hankinnassa 
painotetaan muita arviointikriteerejä. (HankintaL 72 §; Harmaala & Jallinoja 
2012, 188.) 
 
Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa luo 
markkinoita ympäristöä säästäville tuotteille ja palveluille. Yhdysvalloissa ja 
Japanissa julkisissa hankinnoissa edellytetään, että ympäristöä säästävät tuot-
teet otetaan huomioon tarjouksissa. Tämä parantaa ympäristövastuullisten yri-
tyksen kilpailukykyä markkinoilla. (Harmaala & Jallinoja 2012, 189.) Suo-
messa valtioneuvosto on tehnyt 8.4.2009 periaatepäätöksen, jonka mukaan 
valtion keskushallinnon tavoitteena on ottaa ympäristönäkökulma huomioon 
kaikissa hankinnoissaan vuonna 2015. Kuntien ja valtion paikallishallinnon 
suosituksena on ottaa ympäristönäkökulma 50 prosenttia hankinnoissa vuonna 
2015. (HE 100/2011 vp.) 
 
Hankintalaki mahdollistaa ympäristönäkökulmien liittämisen mukaan hankin-
takriteereihin. Ympäristömerkkiä tai muuta vastaavaa merkintää ei julkisissa 
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hankinnoissa voida suoraan vaatia tai edellyttää. Sen sijaan hankinnassa voi-
daan edellyttää, että tuote tai palvelu täyttää julkisesti saatavilla olevien ym-
päristömerkkien kriteerit. Euroopan ympäristömerkki ja Pohjoismainen ympä-
ristömerkki täyttävät julkisten hankintojen edellyttämät ympäristömerkkikri-
teerit. (Harmaala & Jallinoja 2012, 190.) 
 
Julkisissa hankinnoissa tarjoajalta ei voida suoraan vaatia sertifioitua ympäris-
töhallintajärjestelmää, kuten ISO14001:ä. Sen sijaan hankintapyynnössä voi-
daan esittää vaatimuksia, jotka viittaavat EMAS-järjestelmän vaatimuksiin. 
Tarjoaja voi vapaaehtoisella kuvauksella osoittaa, että ympäristönsuojelun ta-
son varmistamiseksi ovat sertifioidun ympäristöjärjestelmän lisäksi tehty tar-
vittavat toimenpiteet. (Harmaala & Jallinoja 2012, 190.) 

2.2 Velvoittava lainsäädäntö 

2.2.1 Kestävä kehitys lainsäädännössä 

Kestävä kehitys on periaate, joka pohjautuu Brundtlandin (Maailman kehi-
tyksen) komission ehdotuksiin. Sen tavoitteena on nykyisten ja tulevien suku-
polvien hyvinvoinnin turvaaminen. Hyvinvointitavoitteiden lisäksi periaatteen 
avulla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan toimintoihin ja lainsäädännön si-
sältöön. Kestävän kehityksen periaate jaetaan yleensä neljään elementtiin: 
ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. (Kes-
tävä kehitys n.d.; Hollo 2009, 22.) 
 
Kestävä kehitys esitetään useiden Suomen lakien tavoitteena. Se mainitaan 
esimerkiksi ympäristöhallintoa koskevassa laissa (55/1995, YmpHallL), jonka 
mukaan ympäristöhallinnon yhtenä tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. 
Kestävä kehitys sisältyy myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 
tavoitteisiin. Ympäristönsuojelulailla (YmpSuojL 86/2000) pyritään ympäris-
tön pilaantumisen ehkäisemisen lisäksi edistämään luonnonvarojen kestävää 
käyttöä. Kestävän kehityksen tavoite on mainittu myös maantielain (MaantieL 
503/2005 1 §), jätelain (JäteL 646/2011 1 §) sekä maa-aineslain (Maa-ainesL 
555/1981 1 §) tavoitteita määrittelevässä 1 §:ssä. (Kestävä kehitys valtionhal-
linnossa n.d.) 
 
On mahdollista todeta, että kestävän kehityksen periaate voidaan usein nähdä 
ympäristöllisen säätelyn taustalla. ”Kestävyys” on usein myös erilaisten yh-
teiskunnallisten ja poliittisten tavoitteiden asettelussa. Erityisesti ympäristön-
suojelussa on korostunut ympäristöpoliittisten tavoitteiden ja taloudellisen 
kehityksen yhteys, kun on pohdittu, millaiset keinot ovat rationaalisia ja mie-
lekkäitä kokonaisvaltaisesti katsoen. (Hollo 2001, 12.) 
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2.2.2 Ympäristölainsäädäntö  

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja 
turvata viihtyisä ja terveellinen ympäristö, joka on monimuotoinen ja luon-
nontaloudellisesti kestävä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisyn eli ympäris-
tönsuojelun alalla ympäristö hahmotetaan usein ympäristösektorien kautta. 
Ilmansuojelu, vesiensuojelu ja maaperän suojelu ovat ympäristönsuojelulain 
järjestelmän sektoreita, vaikkakin sääntely perustuu yhtenäiseen järjestel-
mään. (Ekroos ym. 2010, 3–4.) 
 
Ympäristöoikeus on niin sanottua konfliktioikeutta. Siinä vastakkaisia intres-
sejä ovat esimerkiksi suojelutavoitteet ja luonnonvarojen käyttö. (Koivisto 
2011, 13.) Toisin sanoen ympäristönsuojelu oikeudenalana on ympäristön-
käyttöä ja ympäristönsuojelemista (Ekroos ym. 2010, 6). Ympäristöoikeus on 
ongelmakeskeistä. Siinä ympäristöllisiin ongelmiin vastataan lainsäädännön 
keinoin. (Koivisto 2011, 13.) 

2.2.3 Jätelainsäädäntö  

Jätelainsäädännön tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 
ehkäistä jätteiden syntymistä ja jätteistä aiheutuvia haittoja. Uusi jätelaki tuli 
voimaan 1.5.2012. Jätealan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena oli ajan-
mukaistaa jätelainsäädäntö vastaamaan EU:n jätedirektiivin muutoksia ja jäte- 
ja ympäristöpolitiikan suuntauksia. (Jätelainsäädäntö n.d.) 
 
Etusijajärjestys on EU-lainsäädännön mukainen jätehuollon tavoitteiden tär-
keysjärjestys, jossa tiivistyy Suomen jätehuollon keskeiset periaatteet. Etusi-
jajärjestys on 5-portainen: 
- jätteen synnyn ehkäisy 
- uudelleen käyttö 
- hyödyntäminen materiaalina 
- hyödyntäminen energiana 
- loppukäsittely (Jätelainsäädäntö n.d.) 

 
Miten parannetaan kierrätettävyyttä sähkökaapelilla, jonka eliniäksi arvioi-
daan jopa 50 vuotta? Maakaapelit jätetään usein käytöstä poistamisen jälkeen 
maahan. Mikäli kaapelia ei kaiveta ylös, se lisää kaapeloinnin ympäristöhait-
toja. Ympäristövaikutukset pienenevät, jos kaapeli kaivetaan käytön jälkeen 
ylös ja kierrätetään. Tämä voi tapahtua pitkän ajanjakson kuluttua. Tulevilla 
sukupolvilla on käytössä uusia ratkaisuja ja teknisiä menetelmiä.  

 
Tuottajavastuulla tarkoitetaan eräiden tuotteiden valmistajien ja maahantuoji-
en velvollisuutta huolehtia jätteenä käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuol-
lon järjestämisestä. Jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä tuottajien 
vastuu pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisestä laajenee. Käytännössä tä-
mä tarkoittaa sitä, että tuottajan vastuu tuotteesta laajentuu kattamaan tuotteen 
käytön jälkeinen elinkaari eli jätehuolto (Karvonen ym. 2006, 27). Tuottaja-
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vastuu koskee seuraavien tuotteiden valmistajia ja maahantuojia: 1) henkilö-
autot, pakettiautot ja muut niihin rinnastettavat ajoneuvot 2) moottorikäyttöi-
sen tai muun ajoneuvon renkaat 3) sähkö- ja elektroniikkalaitteet 4) paristot ja 
akut 5) sanomalehdet, aikakauslehdet, toimintopaperi ja muut näihin rinnas-
tettavat paperituotteet sekä 6) pakkaukset. 

2.2.4 REACH-asetus 

EU:n kemikaalilainsäädännön uudistamisen tuloksena julkaistiin REACH-
asetus (N:o 1907/2006), joka tuli voimaan 1.6.2007. Asetusta sovelletaan vai-
heittain siten, että se astuu voimaan täydessä laajuudessaan 31.05.2018 men-
nessä. Asetus koskee kaikkia kemikaalien valmistajia, maahantuojia, jatko-
käyttäjiä ja jakelijoita EU:ssa. (Koivisto 2011, 64.) Koska kyseessä ei ole di-
rektiivi, se on suoraan jäsenmaita velvoittavaa oikeutta.  
 
Rekisteröintivaatimukset riippuvat aineiden valmistus- ja maahantuontimää-
ristä (Kärnä 2005, 25). Rekisteröinti on suoritettava, jos aineen valmistus tai 
maahantuonti on enemmän kuin yksi tonni vuodessa. Asetus koskee aineita 
sellaisinaan tai esineissä koko niiden elinkaaren ajan. Rekisteröinnissä val-
mistajan tai maahantuojan tulee hankkia ainetta koskevia tietoja, arvioida ai-
neen käsittelyyn liittyviä riskejä ja toimittaa nämä tiedot Euroopan kemikaali-
virastoon, joka toimii Helsingissä. Näin saadaan tietoa muun muassa kemi-
kaalin ympäristö- ja terveysvaaroista. (Koivisto 2011, 64.) Tietojen välittämi-
seen käytetään pääasiallisesti käyttöturvatiedotetta (Kärnä 2005, 25). 
 
Euroopan kemikaalivirasto ECHA on julkaissut luettelon erityistä huolta ai-
heuttavista aineista eli SVHC-aineista (Substances of Very High Concern). 
Näitä ovat seuraavat aineet: 

- aineet, jotka kuuluvat syöpää aiheuttavien aineiden luokkaan 1 tai 2 
- aineet, jotka kuuluvat perimää vaurioittavien aineiden luokkaan 1 tai 2 
- aineet, jotka kuuluvat lisääntymiselle vaarallisten aineiden luokkaan 1 

tai 2 
- aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä 
- aineet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti bio-

kertyviä 
- aineet, joiden osalta on tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista 

vaikutuksista ihmisten terveyteen tai ympäristöön (Koivisto 2011, 64–
65) 

 
Nämä tunnistetut aineet voivat päätyä luvanvaraisiksi (Koivisto 2011, 64–65). 
Luvanvaraisia aineita koskee ilmoitusvelvollisuus kemikaalivirastolle (Kärnä 
2005, 26).  
 
REACH-asetus jakaa toimijat kolmeen ryhmään: EU:n alueella toimiva val-
mistaja ja maahantuoja, jatkokäyttäjä sekä jakelija. (Koivisto 2011, 65.) 
REACH edellyttää, että maahantuojat ja valmistajat keräävät kattavasti tietoa 
aineista. REACH-järjestelmän käyttöönoton myötä vastuu aineiden riskinar-
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vioinnista siirtyy viranomaisilta tahoille, jotka tuovat aineita markkinoille. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aineen tuottajat arvioivat riskin saatavil-
la olevien altistustietojen ja käyttötapojen perusteella. (Karvonen ym. 2006, 
56–57.) 
  
Tiedonkeruun lisäksi REACH:n tavoitteena on lisätä kemikaalien turvallisuut-
ta ja nopeuttaa ja edistää tuotekehitystä ja uusien aineiden riskinarvioita. Te-
ollisuuden tulee aiempaa paremmin hallita kemikaalien riskejä. (Karvonen 
2006, 10; Kärnä 2005, 24.) Riskinhallinta on osa REACH-asetuksen sovelta-
mista. 

2.2.5 RoHS-direktiivi 

RoHS II-direktiivi 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances) 
on EU:n direktiivi, joka rajoittaa tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä määri-
tellyissä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Uudet laitteet eivät saa 1.7.2006 al-
kaen sisältää direktiivissä mainittuja kiellettyjä aineita. (RoHS-direktiivi 
2011/65/EU n.d.) RoHS-direktiivi rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä ho-
mogeenisessa materiaalissa. Rajoitetut aineet ja enimmäispitoisuudet ovat: 

- lyijy, Pb 0,1 p-% 
- elohopea, Hg 0,1 p-% 
- kuudenarvoinen kromi CR6+ 0,1 p-% 
- bromatut palonestoaineet PBB tai PBDE 0,1 p-% 
- kadmium, Cd 0,01 p-%  (Karvonen ym. 2006, 41) 

 
RoHS-direktiivi on harmonisointidirektiivi eli jäsenmaat eivät voi poiketa sen  
sen vaatimustasosta kansallisessa lainsäädännössään (Karvonen ym. 2006, 
49.)  

2.3 Vapaaehtoiset sitoumukset 

2.3.1 Hallintajärjestelmät 

Tunnetuimpia hallintajärjestelmästandardeja Suomessa ovat ISO 9001 laatu-
standardi ja ISO 14001 ympäristöstandardi. Työterveys- ja turvallisuusstan-
dardi OHSAS 18001 on myös laajasti käytössä. Sosiaalisen vastuun järjestel-
miä ovat muun muassa SA8000, BSCI ja ISO 26001. (Harmaala & Jallinoja 
2012, 107–108.) 
 
Yrityksen laatu-, ympäristö- ja turvallisuushallintajärjestelmiä voidaan integ-
roida ja näin muun muassa vähentää päällekkäistä työtä ja tehostaa resurssien 
käyttöä ja prosesseja. Standardeilla ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 
on monia yhteisiä elementtejä. (Harmaala & Jallinoja 2012, 108.) 
 
Yritys voi rakentaa sertifioimattoman hallintojärjestelmän itselleen sisäiseen 
käyttöön tai luoda sertifioidun hallintajärjestelmän. Jälkimmäisessä tapauk-
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sessa ulkopuolinen, valtuutettu auditoija tarkastaa sertifioidun hallintajärjes-
telmän keskeisen sisällön ja vertaa hallintajärjestelmästandardia yrityksen 
käytännön toimintaan. (Harmaala & Jallinoja 2012, 108–109.)  
 
Sertifikaatteja käytetään todentamaan sitoutumista esimerkiksi laatu- tai ym-
päristöasioiden hallintaan ja jatkuvaan parantamiseen. Sertifikaatti ei kuiten-
kaan välttämättä takaa yrityksen laadun tai ympäristötyön tasoa. Se takaa, että 
yritys on luonut itselleen standardin mukaisen hallintajärjestelmän. (Harmaala 
& Jallinoja 2012, 108.)  
 
EMAS-järjestelmä (Eco-management and audit scheme) on Euroopan Unio-
nin luoma vapaaehtoinen ympäristönhallintajärjestelmä (Harmaala & Jallinoja 
2012, 108). Yritys sitoutuu tiukkoihin ympäristövaatimuksiin vapaaehtoisten 
valintojen perusteella (Hollo 2001, 530–531).  
 
EMAS-järjestelmään voi liittyä yritys, joka harjoittaa teollista toimintaa. Yri-
tyksen tukee laatia kirjallisena ympäristöpolitiikka ja toimipaikkakohtainen 
ympäristöohjelma. Yrityksen tulee noudattaa laatimaansa ympäristöpolitiik-
kaa. (Hollo 2001, 529–530.) Ympäristöpolitiikka on julkinen samoin kuin 
ympäristöselonteko, joka yrityksen tulee laatia vuosittain (Harmaala & Jal-
linoja 2012, 109). Toimeenpanoa varten yrityksellä tulee olla ympäristöasioi-
den hallintajärjestelmä, joka perustuu toimipaikalla suoritettuun ympäristö-
katselmukseen (Hollo 2001, 530). 
 
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on jo käytössä suurimmalla osalla 
isoimmista yrityksistä. Sen jälkeen on yhä enemmän kiinnitetty huomiota 
ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun (ecodesign) hallintaan. (Karvonen ym. 
2006, 30.) 

2.3.2 Ympäristömerkit 

Vapaaehtoisilla ympäristömerkeillä voidaan osoittaa tuotteen kuuluvat vähi-
ten ympäristöä kuormittavien tuotteiden ryhmään. Virallisia ympäristömerk-
kejä ovat Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki ja Euroopan ym-
päristömerkki eli EU-kukka (kuva 1). (Koivisto 2011, 131.) 
 
 

       
 

Kuva 1. Pohjoismainen ympäristömerkki ja Euroopan ympäristömerkki 
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Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki voidaan myöntää tuotteel-
le tai palvelulle, joka täyttää tietyt ryhmäkohtaiset vaatimukset. Eri tuoteryh-
mille on laadittu kriteerejä, jotka ottavat huomioon tuotteen elinkaaren aikai-
set ympäristövaikutukset, kuten energian ja luonnonvarojen kulutuksen, hai-
talliset päästöt ja jätteet. Joutsenmerkki on maksullinen. Useimpien tuotteiden 
ja palvelujen vuosimaksu on 0,3 prosenttia liikevaihdosta. Maksimimaksu se-
kä tuotteille että palveluille on 34 000 €. Ensimmäinen hakemusmaksu on 
2 000 € ja uusintahakemus maksaa 1 000 €. (Koivisto 2011, 131.) 
  
Ympäristömerkkien käytön tavoitteena on välittää puolueetonta tietoa tuottei-
den vaikutuksista ympäristöön ja ohjata tuotteiden valmistusta ja käyttöä ym-
päristöä säästävään suuntaan. Yritys voi hyödyntää ympäristömerkkiä kilpai-
lukykynsä osoittamisessa ympäristöasioissa. (Ympäristömerkit n.d.) 
 
Ympäristömerkkien vähäisyydestä johtuen yritys voi lanseerata muita keinoja, 
joilla voi antaa luotettavan kuvan tuotteen ympäristöominaisuuksista. Omate-
koisten ympäristömerkkien käytössä haasteellista on asiakkaan vakuuttaminen 
tuotteen ympäristövaikutuksista, koska ne eivät ole kolmannen osapuolen 
myöntämiä.  

2.3.3 EcoDesign-direktiivi 

Euroopan Unionissa on käynnissä EcoDesing-direktiivin työohjelma vuosille 
2012–2014. Se liittyy EU:n Ecodesign-direktiiviin (2009/125/EC), jonka ta-
voitteena on vähentää energiaan liittyvien tuotteiden ympäristövaikutuksia ja 
saavuttaa energiasäästöjä koko elinkaaren ajalta. Energiaan liittyvät tuotteet 
kuluttavat luonnonvaroja ja energiaa. Niiden ympäristövaikutukset vaihtelevat 
kuitenkin tasoltaan huomattavasti. (EcoDesing-direktiivi n.d.) 
 
Ensisijaiset tuoteryhmät, joita kaavaillaan Ecodesign-direktiivissä sovelletta-
viksi ovat 
- ikkunatuotteet 
- höyrykattilat (<50 MW) 
- voimakaapelit 
- yrityksen palvelimet, varasto ja lisävarusteet 
- älykkäät laitteet/mittarit ja 
- viinikaapit (Ecodesign-direktiivin alaiset tuoteryhmät n.d.) 
 
Ecodesign menetelmän suhde ympäristömerkkiin (EU:n) ja kehitteillä olevaan 
ympäristöjalanjälkimenetelmään (PEF) ovat selvitystyön alla (Ecodesign-
direktiivin työohjelma n.d.). 
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2.3.4 Vihreät tuotteet – Green Products 

”Sisämarkkinoiden luominen vihreille tuotteille” on Euroopan komission huh-
tikuussa 2013 julkistama tiedonanto. Tiedonannossa esitetään kaksi arvioin-
timenetelmää tuotteiden ja organisaatioiden ympäristötehokkuuden arviointiin 
ja siitä tiedottamiseen: 
1) Tuotteiden ympäristöjalanjälki – PEF (Product Environmental Footprint) 
2) Organisaatioiden ympäristöjalanjälki – OEF (Organisation Environmental 

Footprint) 
(Vihreät tuotteet n.d.) 

 
Menetelmän luomisen taustalla on ympäristötehokkuuden arvioinnin osoitta-
misen ja hyödyntämisen vaikeus. Yritykset käyttävät ympäristönäkökohtia 
markkinoinnissaan ja viestinnässään. Ympäristöväittämien määrä on lisäänty-
nyt ja monipuolistunut. Kuluttajan on vaikea löytää luotettavaa tietoa tuottei-
den ympäristötehokkuudesta. (Vihreät tuotteet n.d.) 
 
Eri tuotteilla on erilaisia ympäristövaikutuksia. Menetelmässä tavoitteena on 
löytää ympäristövaikutuksia, jotka ovat oleellisia kyseisen tuotteen kohdalla. 
Arvioinnissa voidaan keskittyä esimerkiksi neljään tärkeimpään ympäristö-
vaikutukseen, jotka valitaan 14 keskeisimmän ympäristöindikaattorin joukos-
ta. (Vihreät tuotteet.) Ympäristöindikaattoreita ovat ilmastonmuutos, ot-
sonikato, ekotoksisuus (makea vesi), myrkyllisyys ihmiselle (karsinogeeni-
set), myrkyllisyys ihmiselle (ei karsinogeeniset), pienhiukkaset/hengitettävät 
epäorgaaniset aineet, ionisoiva säteily (vaikutukset ihmisen terveyteen), valo-
kemiallinen otsoninmuodostus, happamoituminen, rehevöityminen (maaperä), 
rehevöityminen (vesistöt), luonnonvarojen ehtyminen (vesi), luonnonvarojen 
ehtyminen (mineraalit, fossiilit) ja maaperän muutokset. (Euroopan Unionin 
virallinen lehti 2013, 22.) 
 
Yritys voi ottaa tavoitteekseen olla vihreät tuotteet -yhteensopiva tai luoda 
työkalu, jota yritys käyttää oman toimintansa tarkastelussa. Yritys on tällöin 
ottanut tavoitteekseen olla edelläkävijä ja siten saavuttaa ennakoinnilla mark-
kinaetua. (Vihreät tuotteet n.d.) 
 
Vihreät tuotteet voidaan määritellä ”tuotteiksi, joissa käytetään resursseja 
muita samaan luokkaan kuuluvia tuotteita tehokkaammin ja jotka aiheuttavat 
vähemmän ympäristöhaittoja koko elinkaarensa aikana aina raaka-aineiden 
hankkimisesta tuotteiden valmistukseen, jakeluun, käyttöön sekä käytöstä 
poistamiseen.” (Vihreät tuotteet n.d.) 
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3 YMPÄRISTÖMARKKINOINTI  

Yritysvastuun kehittyminen on tuonut ympäristölliset ja sosiaaliset argumentit 
ja muun vastuullisuuden osaksi yritysten markkinointia (Harmaala & Jallinoja 
2012, 145). Yhteiskuntavastuu on yrityksen hyvää ja aktiivista vastuullisuutta 
kaikilla kolmella osa-alueella, joita ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäris-
töllinen vastuu. 

3.1 Yrityksen ympäristövastuu  

Ympäristöriskien realisoituminen on havahduttanut sidosryhmät ja erityisesti 
sijoittajat siihen, että ympäristöriskit voivat olennaisesti vaikuttaa yrityksen 
tulokseen. Tästä on seurannut, että vastuullisuus halutaan nähdä tärkeänä osa-
na yrityksen hallintatapaa. Lisäksi sidosryhmät luovat markkinoita vähemmän 
ympäristöä kuormittaville tuotteille, koska ovat aiempaa valveutuneempia. 
(Karvonen ym. 2006, 24, 27.) 
 
Ympäristövastuu on laaja käsite. Se voidaan määritellä esimerkiksi yrityksen 
kokonaisvaltaiseksi vastuuksi oman toimintansa mahdollisista vaikutuksista 
ympäristöön. (Koivisto 2011, 11.) 

3.2 Ympäristömarkkinointi 

Yritysvastuun kehittyminen on tuonut vastuullisuuden osaksi markkinointia. 
Vastuullisuusmarkkinoinnissa tuotteita tai palveluja tuodaan esille vastuulli-
suuteen liittyvien argumenttien avulla. Vastuullisuusmarkkinoinnin tarkoitus 
on sama kuin markkinoinnin yleensä eli tuottaa voittoa yritykselle ja hyötyä 
asiakkaille. (Harmaala & Jallinoja 2012, 145–146.) 
 
Ympäristömarkkinointi on osa vastuullisuusmarkkinointia. Tuotteita tai pal-
veluja differoidaan siten, että ne tuodaan esille ympäristöä säästävinä tai muu-
ten ympäristövastuullisina suhteessa muiden toimijoiden vastaaviin tuottei-
siin. Ympäristöön liittyvien asioiden hyödyntäminen voi tarkoittaa myös uu-
sien mahdollisuuksien hyödyntämistä tavanomaisten markkinointikeinojen li-
sänä. (Harmaala & Jallinoja 2012, 145–147.) 
 
Asiakkaan merkitys vastuullisuuden käynnistäjänä tai kohteena voi olla tuote- 
ja kuluttajakeskeinen. Tuotelähtöisessä näkökulmassa yrityksen määrittävät 
tuotteet ja niiden ympäristöominaisuudet. Asiakkaat valitsevat tuotteet ensisi-
jaisesti muiden kuin ympäristöulottuvuuteen liittyvien seikkojen, kuten laadun 
ja hinnan, perusteella. Ympäristöön liittyvät seikat on jo otettu huomioon hin-
nassa. Kuluttajakeskeisessä näkökulmassa asiakkaalla on aktiivinen rooli vas-
tuullisuuden sisällyttämisessä ostopäätökseen. Asiakas voi jopa vaatia yrityk-
siltä vastuullisempia tuotteita. (Harmaala & Jallinoja 2012, 147–148.) 
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Monet ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos, ovat niin monimutkaisia 
asioita, että asiakas ei täysin ymmärrä ostamansa tuotteen yhteyttä siihen. 
Asiakaslähtöisessä ympäristömarkkinoinnissa viestinnästä käy selkeästi ilmi 
hyöty, jonka asiakas ympäristöominaisuudesta saa. Kun vedotaan kuluttajan 
omiin intresseihin, voi asiakas olla valmis maksamaan ympäristöominaisuu-
desta. Kuluttaja haluaa myös olla vakuuttunut siitä, että tuotteen suorituskyky 
pysyy samana ympäristöä säästävillä ja tavanomaisilla tuotteilla. (Harmaala & 
Jallinoja 2012, 165–166.) 
 
Ympäristöväittämät voivat vanhentua nopeasti. Väite on sen hetkisen tiedon 
perusteella tosi, mutta voi muuttua vanhentuneeksi, harhaanjohtavaksi tai epä-
todeksi, kun lainsäädäntö muuttuu tai tutkimustieto lisääntyy. (Harmaala & 
Jallinoja 2012, 170.) 

 
Ympäristömarkkinoiden näkökulmasta on haaste tarjota asiakkaille sellainen 
tuotevalikoima, joka vastaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Asiakkaiden 
arvot ja tavoitteet voivat olla heterogeenisiä suhteessa kestävän kehityksen 
arvoihin, ympäristöä säästäviin ominaisuuksiin tai taloudelliseen hyötyyn. 
(Harmaala & Jallinoja 2012, 170.) 
 
Taru Oksanen on lisensiaattitutkimuksessaan Exploring the Concept of Envi-
ronmental Marketing as a Part of Corporate Environmental Strategy (2002) 
tutkinut ympäristömarkkinoinnin käsitettä osana yrityksen ympäristöstrategi-
aa. Ympäristömarkkinoinnin ymmärtäminen ja kehittäminen vaatii siihen liit-
tyvien järjestelmien ymmärtämistä. Ympäristömarkkinointi on kokonaisval-
taisesti kytköksissä ympäristöstrategiaan, yrityksen tavoitteisiin, asiakkaiden 
tarpeisiin ja ympäristötekijöihin. (Oksanen 2002, 5.) 
 
Markkinoinnilta voidaan edellyttää kestävän kehityksen mukaista vastuulli-
suutta. Ympäristömarkkinoinnin tulee ohjata asiakkaiden tarpeita ympäristölle 
haitattomampiin tuotteisiin ja palveluihin teknisten parannusten kautta. Sen 
täytyy myös pyrkiä tuotteiden kierrätettävyyteen. (Oksanen 2002, 61.) 
 
Ympäristömarkkinoinnista tulevia hyötyjä voivat olla imagon parantuminen, 
tuotteiden uudistuminen tai uudet tuotteet ja pääsy uusille markkinoille. Yri-
tykset haluavat tuotteilleen laajimmat mahdolliset markkinat. Hyvä ympäris-
tölaatu takaa markkinoiden hyödyntämisen mahdollisimman pitkälle ja hou-
kuttelee uusia kohderyhmiä. (Oksanen 2002, 65.)  
 
Holistisen ympäristömarkkinoinnin tavoitteena on arvioida yrityksen tuottei-
den ympäristövaikutuksia kokonaisuudessaan. Miten tuote vaikuttaa koko sen 
olemassaolon ajan ympäristöön – raaka-aineista loppukäsittelyyn. Elinkaa-
riarvioinnin perusteella sidosryhmät voivat vertailla kilpailevien tuotteiden 
ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana. Elinkaariarviointi tarjoaa tie-
toa tuotteen ympäristövaikutuksista kaikista näkökulmista. Sen avulla voidaan 
arvioida, miten tuotteen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. (Oksanen 
2002, 67–68.) 
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Tuotteilla on erilaisia ympäristövaikutuksia elinkaarensa aikana. Haasteena on 
arvioida eri vaikutusten tärkeys objektiivisesti. On hyvä muistaa, että elinkaa-
riarvioinnin tuloksia kannattaa käyttää varovasti markkinoinnissa. Elinkaa-
riarvioinnin tulokset ovat voimassa ainoastaan niissä olosuhteissa, joissa arvi-
ointi tehtiin. Ja markkinointiväittämällä, joka tulosten pohjalta tehdään, voi 
olla käänteinen vaikutus, joka voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja ei-toivottuja 
kysymyksiä sidosryhmiltä. (Oksanen 2002, 72.) 
 
Muita näkökulmia ympäristömarkkinoinnin tuotepäätöksissä ovat vihreän 
tuotteen käsite ja pakkausratkaisut. Tuotepakkauksista on tullut ympäris-
tönäkökohta. Se on ympäristölle haitallinen, koska käytön jälkeen siitä tulee 
jätettä. Sen vuoksi yrityksen, joka haluaa parantaa toimintansa ympäristölaa-
tua, tulee huomioida pakkauskysymykset. (Oksanen 2002, 67, 73.) 
 
Kuluttajille tulee entistä paremmin tiedottaa tuotteiden ympäristöominaisuuk-
sista. Tiedottamisella on ratkaiseva rooli, kun tuotteiden kysyntää halutaan li-
sätä. ”Vihreiden tuotteiden” kysynnän lisäämisessä yritys voi soveltaa tuottei-
siinsa elinkaariajattelua. Muita kysyntää lisääviä välineitä ovat ympäristöhal-
lintojärjestelmät ja ympäristöraportointi. 
 
Tuote voidaan määritellä ympäristömyötäiseksi, jos se jonkin osatekijänsä 
osalta kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin perinteinen tuote 
(Karvonen, 2006, 86). Ympäristöväittämien tueksi tulee löytyä selvitys tuot-
teen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Vertailukohteeksi pitäisi 
löytyä tietoa muun samaan tuoteryhmään kuuluvan tuotteen ympäristövaiku-
tuksista. 
 

4 ELINKAARIARVIOINTI 

Tuotannollisessa toiminnassa pyritään ottamaan huomioon tuotteiden ympä-
ristövaikutukset elinkaariajattelun mukaisesti. Tuotteiden ympäristövaikutus-
ten mittaamiseen käytetään materiaalivirtamalleja, joista elinkaariarviointi on 
tunnetuin. (Harmaala & Jallinoja 2012, 128.)  Energiaan liittyvissä tuotteissa 
ympäristövaikutusten selvittämistä ohjaa lisäksi ekotuotesuunnittelua koskeva 
laki sekä tuoteryhmäkohtaiset asetukset. (Elinkaariarviointi n.d.)  
 
Elinkaariarviointi (LCA=Life Cycle Assesment) on menetelmä, jolla analy-
soidaan ja arvioidaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäris-
tövaikutukset (ns. kehdosta hautaan). Elinkaaritarkastelu sisältää kaikki vai-
heet aina raaka-ainelähteestä ja energian tuotannosta, valmistuksen ja jakelun 
sekä käytön kautta tuotteen poistamiseen käytöstä uusiokäytön, kierrätyksen 
tai käsittelyn kautta. (Harmaala & Jallinoja 2012, 129.) 
 
Elinkaariarvioinnin tarkoitus on toimia menetelmänä, kun hankitaan ja sovel-
letaan tietoa tuotteiden valmistuksen, käytön ja loppukäsittelyn aikaisista ym-
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päristövaikutuksista. Tuotteeseen liittyviä ympäristövaikutuksia seurataan 
raaka-aineiden ottamisessa, tuottamisessa, käytössä, käytöstä poistossa, kier-
rätyksessä ja jätteiden loppusijoituksessa. Elinkaariarvioinnin näkökulmaan 
kuuluu pyrkimys ehkäistä potentiaalisten ympäristökuormien siirtyminen pro-
sessista ja elinkaaren vaiheesta toiseen. (SFS-EN ISO 14040 2006, 6.) 
 
Elinkaariarvioinnin toteuttamiseen on laadittu ISO 14040-sarjan standardit. 
Elinkaariarviotarkastelu voidaan rajata koskemaan jotain tiettyä päästöä tai 
tuotejärjestelmäosaa. (Elinkaariarviointi n.d.) 
 
Standardin mukaan tehty elinkaariarviointi on usein kallis ja aikaa vievä pro-
sessi. Materiaalivirtamallien joukosta löytyy elinkaariarviointia yksinkertai-
sempia työvälineitä. (Harmaala & Jallinoja 2012, 128.)  Käytännön suunnitte-
lutyön avuksi tutkimuskohteiksi voidaan ottaa tuotteen avainominaisuuksien 
ja -indikaattorien määrittely ja seuranta. (Karvonen ym. 2006, 53). Eri mene-
telmien käyttö voi tuottaa ristiriitaisia tuloksia, jolloin väärät tulkinnat ovat 
mahdollisia (Elinkaariarviointi n.d.). 
 
Elinkaariarviointi sisältää neljä vaihetta: tavoitteiden ja soveltamisalan mää-
rittely, inventaarioanalyysi, vaikutusten arviointi ja tulkinta. 

4.1 Tavoitteet ja soveltamisala 

Elinkaariarvioinnin ensimmäinen vaihe käsittää tarkastelun tavoitteiden mää-
rittelyn ja soveltamiskohteen rajauksen. Tarkastelussa tulisi ottaa huomioon 
kaikki elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten kannalta olennaiset vaiheet. 
Soveltamisalueen rajaus on syytä tehdä huolellisesti ja kiinnittää huomiota 
mahdollisiin ongelmakohtiin. 

4.2 Inventaarioanalyysi 

Elinkaariarvioinnin toista vaihetta, jossa ympäristövaikutukset listataan, kut-
sutaan inventaarioanalyysiksi. Inventaarioanalyysin tarkoitus on kerätä ja las-
kea tietoa siten, että tuotejärjestelmän syötteet ja tuotokset tulevat määrälli-
seen muotoon. Inventaarioanalyysivaiheessa selvitetään tuotejärjestelmän 
syötteet, kuten raaka-aineiden käyttö, ja tuotokset, kuten päästöt ilmaan, ve-
teen ja maaperään. (SFS-EN ISO 14040 2006, 16.) 
 
Inventaarioanalyysi edellyttää laajaa tiedonkeruuta tarkasteltavan tuotejärjes-
telmän eri osista. Tietojen kerääminen ja järjestelmään syvempi tutustuminen 
on prosessi, jossa saatetaan tunnistaa rajoituksia tiedon saannissa ja riittävyy-
dessä. Tiedon kerääminen voi usein tuottaa kustannuksia, jolloin tiedonkeruun 
rajoitukset täytyy ottaa huomioon aiemmassa vaiheessa eli soveltamisalan 
määrittelyssä ja dokumentoida selvityksen raporttiosuudessa. (SFS-EN ISO 
14040 2006, 16.) 
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4.3 Vaikutusarviointi 

Vaikutusarviointi on elinkaariarvioinnin kolmas vaihe, jonka tarkoituksena on 
arvioida ympäristövaikutusten merkittävyyttä inventaarioanalyysissä saatujen 
tietojen avulla. Inventaariotiedot yhdistetään tiettyihin ympäristövaikutustie-
toihin ja yritetään niiden avulla ymmärtää ympäristövaikutuksia. Vaikutusar-
viointivaiheeseen liittyy subjektiivisuutta esimerkiksi vaikutusluokkien valin-
nassa, mallintamisessa ja arvioinnissa. (SFS-EN ISO 14040 2006, 17–18.) 

4.4 Tulosten tulkinta 

Tulosten tulkinta on elinkaariarvioinnin viimeinen vaihe, jossa määriteltyjen 
tavoitteiden ja soveltamisalan pohjalta inventaarioanalyysin ja vaikutusarvi-
oinnin tulokset yhdistetään. Tulosten pohjalta tehdään johtopäätöksiä ja anne-
taan suosituksia. (SFS-EN ISO 14040 2006, 18.) 
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4.5 Sähkökaapelin elinkaaren vaiheet 

Kuvassa 2 on esitelty kaapelin elinkaaren vaiheet raaka-aineiden hankinnasta 
ja tuotteen valmistuksen sekä käytön jälkeiseen hyötykäyttöön. Kussakin vai-
heessa käytetään erilaisia syötteitä ja aiheutetaan erilaisia tuotoksia ja ympä-
ristökuormitusta ilmaan, veteen tai maaperään. 

 
Syötteet     Tuotokset 
 
 
 
   
Raaka-aineet             Päästöt ilmaan 
      
     Päästöt veteen 
      
Energia       
     Päästöt maahan 
 
Vesi     Jätteet 
 
     Muut ympäristöä  
     kuormittavat tekijät 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Kaapelin elinkaaren vaiheet 

 

5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA RAJAUS 

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on ympäristönäkökohtien tarkastelu sähkö-
kaapeleiden markkinoinnissa Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 
Toisena tutkimuskohteena on Reka Kaapelin ympäristövastuullisen toiminnan 
nykytilanne. 

Raaka-aineiden hankinta 

Valmistus, jalostus 

Jakelu 

Käyttö, uudelleenkäyttö 

Kierrätys 

Jätteenkäsittely 



 
 

17 
 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet  

Tutkimuksen kohteena ovat sähkökaapelit, joita Reka Kaapeli Oy valmistaa 
Suomessa ja markkinoi kansainvälisesti. Päätavoitteena on teemahaastattelu-
jen avulla kartoittaa Reka Kaapelin henkilöstön näkemyksiä ympäristöasioista 
sähkökaapelien markkinoinnissa. Työssä identifioidaan ympäristömarkki-
noinnin nykytila ja arvioidaan, mitä muutoksia yrityksessä on tarpeen tehdä.  
Toisena tavoitteena on selvittää, miten vastuullisuus ympäristövaikutuksista 
on toteutunut toimeksiantajan toiminnan eri osa-alueilla, ja läpäiseekö se toi-
minnan kokonaisuudessaan.  
 
Työn on tarkoitus toimia kartoittavana tutkimuksena, jonka pohjalta on mah-
dollista kehittää sähkökaapeleiden ympäristömarkkinointia ja yrityksen toi-
mintaa ympäristövaikutusten tarkastelun ajankohtaistamiseksi. Työ on koko-
naisuus, joka antaa suuntaviivat. Varsinainen muutosprosessi vaatii erillisen 
toteutuksen. 
 
Keskeisimmät kysymykset, joihin opinnäytetyössäni pyrin vastaamaan, ovat: 
- Mitkä ovat kaapelituotannon ympäristövaikutuksia? 
- Mitkä ovat rekalaisten mielestä ympäristövastuullisuuteen liittyvät odo-

tukset Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa? 
- Mitä keinoja yrityksellä on lisätä ympäristömarkkinointia? 

5.2 Tutkimuksen rajaus  

Tutkimuksen kohteena on markkinointi. Ensisijaisesti tästä johtuen jätehuolto 
on rajattu tutkimuskyselyn ulkopuolelle. Reka Kaapeli on viime vuosina te-
hostanut kierrätystä ja jätehuoltoa useiden projektien kautta. Materiaalien 
kierrätyksen lisäksi energian ja veden käyttöä seurataan jatkuvasti. Toissijai-
nen syy rajaukseen on, ettei ole katsottu tarpeelliseksi käynnistää päällekkäi-
siä kehitysprojekteja jätehuollossa ja energiankulutuksen seurannassa. 
 
Ympäristöllisten näkökulmien määrittelyssä käytetään standardin SFS-EN 
ISO 14040 määritelmää, jonka mukaan ympäristönäkökohdat ovat ” organi-
saation toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osa, joka voi olla vuorovaiku-
tuksessa ympäristön kanssa”. Ympäristönäkökohtia ovat muun muassa ter-
veydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden käytön minimointi, tuotteen 
käyttöiän pidentäminen, tuotannon resurssitehokkuus, kierrätettyjen materiaa-
lien käytön edistäminen, energian tai veden kulutuksen minimointi, pakkaus-
ten uudelleenkäyttö. 
 
Markkinoinnin näkökulmasta oleellista on ympäristövastuullisuudesta viesti-
minen. Tässä työssä ympäristövastuullisuuteen kuuluvat muun muassa toi-
minnan resurssitehokkuus, tuotteiden koko elinkaaren aikaisten vaikutusten 
huomioiminen, ilman, vesien ja maaperän suojelu, kasvihuonepäästöjen vä-
hentäminen, jätteiden määrän vähentäminen, kierrätys ja kemikaalien terveys- 
ja ympäristöriskien hallinta. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole käsitellä syvällisesti standardivaatimus-
ten ja lakisääteisten REACH-asetuksen ja RoHS-direktiivin vaatimuksia kaa-
peleiden tuotekehitykselle ja valmistukselle. Teoriaosassa nämä on lyhyesti 
esitelty. Mutta teemahaastattelujen yhden lähtökohdan mukaan tuotannollisen 
ja kaupallisen toiminnan edellytyksenä on, että yrityksen tuotteet täyttävät 
lainsäädännön vaatimukset ja ovat standardien mukaisia. Standardien tavoit-
teena on ennen kaikkea taata kaapeleiden käytön turvallisuus ja pitkäikäisyys. 

5.3 Teoreettinen viitekehys ja tutkimusmenetelmät 

Työssä käytetään teoreettisena viitekehyksenä elinkaariajattelua (raaka-
aineiden hankinnasta jätteenkäsittelyyn).   
 
Työn näkökulmaa on laajennettu lisäämällä kaapelitoimialan erityisympäris-
tönäkökohtia ja hakemalla perspektiiviä Ruotsista, jossa ympäristötehokkuut-
ta kohtaan kohdistuu uusia vaatimuksia.  
 
Työ on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Pääasiallisena menetelmänä 
käytetään teemahaastattelua. Kohdejoukkona ovat yrityksen eri osastojen asi-
antuntijat. 

5.3.1 Tutkimushaastattelu  

Tutkimushaastattelutyyppejä on useita. Hirsjärvi & Hurme (2010, 43) erotte-
levat strukturointiasteen perusteella strukturoidun, strukturoimattoman ja puo-
listrukturoidun haastattelun. Erot määräytyvät lähinnä sen mukaan, miten tar-
kasti kysymykset on ennalta muotoiltu ja miten paljon haastattelija muokkaa 
tilannetta. 
 
Haastattelunimikkeet vaihtelevat. Hirsjärvi & Hurme (2010) luettelevat struk-
turoimattoman ja puolistrukturoidun haastattelun, teemahaastattelun, lomake-
haastattelun, syvähaastattelun ja kvalitatiivisen haastattelun. Lomakehaastat-
telut voidaan jakaa omaan luokkaan ja kaikki muut haastattelulajit voidaan 
luokitella puolistrukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Tässä 
yhteydessä tarkastelemme puolistrukturoiduista haastatteluista teemahaastat-
telua. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 43–44.) 

5.3.2 Teemahaastattelu  

Teemahaastattelun avulla saadaan yleensä kerätyksi runsaasti aineistoa. Haas-
tateltavien pieni määrä ei tarkoita, etteikö aineisto olisi laaja ja runsas. Haas-
tattelut voivat olla pitkiä ja yhtä henkilöä on voitu haastatella useamman ker-
ran. Haastatteluaineiston lisäksi tutkija on voinut saada haltuunsa muutakin 
aineistoa, kuten dokumentteja ja videoita, ja tehdä havaintoja haastattelun ai-
kana. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 135.) 
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Analyysivaiheessa aineiston runsaus ja vastausten oikein tulkitseminen tekee 
työn mielenkiintoiseksi mutta myös haastavaksi ja ongelmalliseksi. Tutkija 
viettää usein pitkiä aikoja lukiessaan ja analysoidessaan muistiinpanojaan. 
Aikaa tarvitaan, että ilmiöihin saadaan järjestystä ja löydetään vastauksista 
oikeita merkityksiä. Joskus käy ilmi, että tietoja joudutaan joiltain osin täy-
dentämään tai selventämään. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 135.) 
 

6 TOIMEKSIANNON TAUSTA  

6.1 Organisaatiokuvaus: Reka Kaapeli Oy 

Reka Kaapeli on suomalainen kaapelinvalmistaja, joka toimii kansainvälises-
ti. Yrityksen palveluksessa on noin 240 työntekijää. Yrityksen pääkonttori ja 
yksi tuotantolaitoksista sijaitsevat Hyvinkäällä. Hyvinkäälle on keskitetty yri-
tyksen johdon, myynnin ja hankinnan lisäksi kaapeleiden tutkimus- ja kehi-
tystoiminta. (Reka Kaapeli Oy n.d.) 
 
Reka Kaapeli on valmistanut kaapeleita Hyvinkäällä vuodesta 1961. Yrityk-
sen emoyhtiö on Neo Industrial Oyj, jonka B-osakkeet noteerataan Nas-
daq:ssa. Yritys on kasvanut merkittäväksi toimijaksi kaapelimarkkinoilla. Re-
ka Kaapelilla on myyntiyhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa ja Ve-
näjällä. (Reka Kaapeli Oy n.d.)  
 
Tuotantoa on kolmella paikkakunnalla: Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Keuruul-
la. Hyvinkäällä valmistetaan voimakaapeleita. Riihimäen tehdas on keskitty-
nyt keski- ja suurjännitekaapeleiden valmistukseen. Keuruun tehdas on eri-
koistunut ohjaus-, asennus-, liitäntä-, kytkentä ja tiedonsiirtokaapeleiden sekä 
palonkestävien ja halogeenittomien erikoiskaapeleiden valmistukseen. (Reka 
Kaapeli Oy n.d.) 
 
Reka Kaapeli tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia kotimaisia kaapeli-
tuotteita teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron maakaapeloinnin tarpei-
siin. Yrityksen pääkohderyhmiä ovat verkonrakennus, teollisuus, asuin- ja 
toimistorakentaminen ja energiantuotanto. Keskeistä yrityksen toiminnassa on 
kansainvälinen toiminta, kannattava kasvu, lisäarvon tuottaminen asiakkaille 
sekä luotettavuus, joustavuus ja hyvä palvelu. (Reka Kaapeli Oy n.d.) 

6.2 Tuotteet 

Tuotevalikoimaan kuuluvat kaapelit 75 V:n tiedonsiirtokaapeleista 170 kV:n 
suurjännitemaakaapeleihin. Tuoteryhmiä ovat voimakaapelit, keski- ja suur-
jännitemaakaapelit, tiedonsiirtokaapelit, palonkestävät kaapelit, asennusjoh-
dot ja -kaapelit. Kaapeleissa käytetään alumiinisia ja kuparisia johtimia. Mui-
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ta raaka-aineita ovat muun muassa muovit ja erilaiset laminaatit käyttötarkoi-
tuksesta riippuen. (Reka Kaapeli Oy n.d.) 
 
Reka Kaapelin tuotevalikoimaan kuuluvat tuotemerkit Reko, Rekoclean, Fla-
merex ja Dryrex. Halogeenittomat kaapelit ovat tuoteryhmissä Rekoclean ja 
Flamerex. Näihin tuoteperheisiin kuuluvat kaapelit ovat halogeeni- ja PVC-
vapaita, ja niillä on vähäinen savunmuodostus palossa ja vähäinen palon levit-
tävyys. Lisäksi Rekoclean tuotteiden valmistusmateriaalit ovat helposti kierrä-
tettävissä. Palonkestävät Flamerex tuotteet puolestaan säilyttävät toimintaky-
kynsä palossa. Halogeenittomia kaapelityyppejä ovat esimerkiksi MMJ-HF 
(kuvassa 3), FRHF, FRHF-EMC ja KJAAM-HF. (Reka Kaapeli Oy n.d.) 
 
 

 

Kuva 3. Halogeeniton asennuskaapeli MMJ-HF 3x6 S 

Sähkökaapelien soveltuvuutta eri rakennuksiin ja tiloihin säännellään standar-
deilla. Halogeenittomia ja palonkestäviä kaapeleita käytetään kohteissa, joissa 
tulipalon sattuessa savukaasujen muodostuminen on ongelmallista. Halo-
geenittomia kaapeleita tulee käyttää tiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja eva-
kuointi hankalaa. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaalat, koulut, päiväkodit, jul-
kiset rakennukset ja vanhusten palvelutalot. Oikean tyyppisellä kaapeloinnilla 
voidaan tulipalossa välttää kaapeleiden savusta ja noesta aiheutuvat vahingot. 
(Reka Kaapeli Oy n.d.) 
 
Reka Kaapelin käyttämät raaka-aineet täyttävät RoHS-direktiivin 2011/65/EU 
vaatimukset. Kaapelit eivät sisällä direktiivissä mainittuja haitallisia aineita. 
 
Sähköverkkoja vavisuttaneet myrskyt ovat lisänneet maakaapeloinnin kysyn-
tää. Reka Kaapeli on kehittänyt useita maakaapelityyppejä, joilla sähkön toi-
mitusvarmuutta voidaan lisätä. Uusin ratkaisu on haja-asutusalueen kaape-
lointiin soveltuva keskijännitekaapeli AHXAMK-WP. 

6.3 Ympäristövastuullisuus 

Ympäristövastuulliseen liiketoimintaan kuuluvat asiat ovat lainsäädännön, 
standardien, yrityksen vapaaehtoisten sitoumusten ja sertifiointien sekä liike-
toimintaperiaatteiden kautta aina olleet osa Reka Kaapelin toimintaa.  
 
Ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:2004-standardin ja laatujärjes-
telmä ISO 9001:2008-standardin mukaisesti. Alkuperäinen ympäristösertifi-
kaatti on myönnetty vuonna 2001 ja laatusertifikaatti vuonna 1992. (Reka 
Kaapeli Oy n.d.) 
 
Kaapelituotannosta ei aiheudu päästöä ilmaan, maaperään tai vesistöihin. 
Tuotteiden valmistus ei perustu kemiallisiin prosesseihin tai polttotekniikkaan 
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Vesi  5 512 m3 

Energia (sähkö+lämpö) 
19 502 MWh 
 

Kaapelituotteet 21 319 tn Raaka-aineet 22 764 tn        
metallit, muovit, muut 
 

vaan termisiin ja mekaanisiin prosesseihin. Tuotannollisen toiminnan luon-
teesta johtuen ympäristövastuullisuuden kehittämisen painopiste ei ole ilman, 
veden ja maaperän pilaantumisen ehkäisyssä. Ympäristölupamenettely ei kos-
ke yrityksen toimintaa.  
 
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja riittävyys ovat tulevaisuuden ympäristö-
haaste. Säilyvien luonnonvarojen, kuten metallien, varantoja on rajallinen 
määrä. Metallien louhinta aiheuttaa huomattavia ympäristövaikutuksia. Kaa-
pelituotannossa käytetään arvokkaita luonnonvaroja: kuparia ja alumiinia. 
Reka Kaapeli vaatii, että sen käyttämät raaka-ainetoimittajat osoittavat ole-
vansa ympäristövastuullisia toimijoita. Reka Kaapeli panostaa resurssitehok-
kuuteen ja kierrätykseen, jotta kaikki materiaalit käytetään tehokkaasti, vä-
hennetään jätteen määrää ja otetaan talteen ja kierrätetään elinkaaren eri vai-
heissa.  
 
Materiaalitaseen tunnusluvut vuonna 2012 on esitelty kuvassa 4. 
 
 
Panokset                       Tuotokset 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kuva 4. Materiaalitaseen tunnusluvut vuonna 2012. (Reka Kaapeli Oy n.d.) 

  

Jätejakeet: kierrätettävät, 
hyötykäytettävät, ongelma-
jätteet 1 589 tn 

Päästöt ilmaan, veteen,  
maaperään 0 tn 
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Ympäristökuormituksen vähentämisessä painopiste on resurssitehokkuudessa, 
haitallisten aineiden minimoinnissa, kierrätyksessä ja ympäristövastuullisen 
toiminnan laadun parantamisessa kokonaisuudessaan. Lyijyn käytöstä kaape-
leiden valmistuksessa on luovuttu jo ennen RoHS-direktiivin astumista voi-
maan.  
 
Reka Kaapeli otti vuonna 2012 käyttöön Lean 5S työkalun. Menetelmän avul-
la tehtaiden työpisteille on luotu olosuhteet, joissa työskentely on turvallista, 
ergonomista ja tehokasta. 5S on menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä työn 
turvallisuutta ja tehokkuutta järjestyksen ja siisteyden avulla. 5S tulee japanin 
kielisistä sanoista seiri (erottele), seiton (yksinkertaista), seiso (puhdista), sei-
ketsu (systematisoi) ja shitsuke (standardoi). 
 
Samalla, kun 5S-menetelmä otettiin käyttöön, tehostettiin tehtaiden jätehuol-
toa. Jätepisteiden merkinnät, sijoittelu ja käytännön toimivuus tarkistettiin. 
Lajittelu on optimoitu siten, että kaikki kierrätettäväksi soveltuva jäte ohjau-
tuu materiaalikiertoon. Muovien kierrätysvaihtoehtoja tutkitaan säännöllisesti 
ja etsitään uusia ympäristöä säästäviä ratkaisuja.  
 
EU:n pakkausjätedirektiivin mukaisesti yrityksen on huolehdittava pakkaus-
materiaalin kierrätyksestä ja hyödyntämisestä. Reka Kaapelilla on käytössä 
kelapalautusjärjestelmä. Asiakas saa palauttamistaan puukeloista hyvityksen. 
Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy on myöntänyt Reka Kaapelille PYR-
todistuksen. (Reka Kaapeli Oy n.d.) Todistus ja sopimukseen liittyvä merkki 
ovat osoituksena siitä, että yritys huolehtii markkinoille toimittamiensa pak-
kausten hyötykäytöstä. Yritys voi käyttää merkkiä markkinoinnissaan ja pak-
kauksissa. Sen voi myös laittaa yrityksen kotisivulle. (PYR-merkki n.d.) 

6.4 Ympäristömarkkinointi 

Reka Kaapelin toimintaympäristössä ympäristömarkkinointiin vaikuttavia te-
kijöitä ovat lainsäädäntö, vapaaehtoiset sitoumukset, organisaation omat vaa-
timukset ja markkinoiden tuotteisiin kohdistuvat odotukset. Yrityksen tapa 
toimia korostaa vastuullista toimintaa sekä lainsäädännön että vapaaehtoisten 
sitoumusten kautta. Jatkokäyttäjänä Reka Kaapeli täyttää REACH-asetuksen 
vaatimukset. Sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksen tuotteiden kehittämisvaih-
toehtoja rajoittaa selkeästi RoHS-direktiivi 2011/65/EU. Näitä käsitellään tar-
kemmin luvussa 2. 
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7 TUTKIMUSKYSELY  

Reka Kaapelin haasteltaviksi valituille asiantuntijoille lähetettiin kyselyloma-
ke. Lomakkeen kysymykset oli räätälöity kullekin osastolle erikseen. Lisäksi 
kyselyssä oli kaikille osastoille yhteisiä kysymyksiä. Teemallisesti kysymyk-
set oli jaettu neljään osaan: hankintaan, myyntiin, tuotekehitykseen ja             
-suunnitteluun sekä tuotantoon. Tuotekehityksen ja -suunnittelun haastatte-
luosuus sisälsi kysymykset tuotteen käytön aikaisista ja käytöstä poistamisen 
ympäristövaikutuksista.   
 
Kysely lähetettiin kokonaisuudessaan kaikille vastaajille. Kukin haastateltava 
vastasi oman osa-alueensa kysymyksiin ja yleisiin kysymyksiin. Haastatelta-
ville kerrottiin, että kyselyn tuloksia käytetään sekä markkinointinäkökulman 
tutkimiseen opinnäytetyötä varten että yrityksen toiminnan sisäisen kehittämi-
sen työkaluna.  
 
Teemahaastattelut tehtiin 14.6.–12.7.2013. Haastattelukysely lähetettiin 16 
henkilölle. Haastatteluun osallistui yhteensä 17 henkilöä. Haastateltavien 
määrä oli ennakoitua suurempi, koska eräs haastatelluista kehotti haastattele-
maan yhtä henkilöä lisää. Vastausprosentti oli yli 100, mikä oli ennakoitua 
parempi tulos. Haastateltavat olivat pääasiassa henkilöitä, joiden tehtäväkent-
tään eivät varsinaisesti kuulu ympäristöasiat.  
 
Haastattelun tuloksia esitellään tarkemmin luvussa 8. Liitteessä 1 on esitelty 
haastattelurunko. Liitteessä 3 esitellään Reka Kaapelille tehtyjä kehitysehdo-
tuksia. 

 

8 TULOKSET  

”Videoneuvotteluyhteydet käyttöön!” ”Paperiton toimisto!” ”Pyöräillen töi-
hin!” ”Kierrätys kunniaan!” ”Resurssit tehokkaammin käyttöön!” ”Kaapelit 
vihreiksi!” 
 
Tässä on muutamia poimintoja Reka Kaapelin työntekijöiden haastatteluvas-
tauksista. Opinnäytetyössä haastateltiin yrityksen eri osastojen asiantuntijoita. 
Tavoitteena oli selvittää, miten ympäristönäkökohtia voidaan nykyistä pa-
remmin hyödyntää kaapeleiden myynnissä ja markkinoinnissa sekä kartoittaa 
Reka Kaapelin ympäristöasioiden nykytila ja tulevaisuuden toiveet. Vastaus-
prosentista päätellen työntekijät olivat motivoituneita vastaamaan ympäristö-
kyselyyn. Kaikki haastatteluun pyydetyt osallistuivat tutkimukseen. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksen lähestymis-
tapa ympäristöasioihin oli asiakaslähtöinen ja toiminnallinen. Käytännössä 
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tämä tarkoittaa sitä, että haastattelujen avulla on asiakkaiden odotuksista läh-
töisin etsitty sopivia keinoja tuoda esiin toiminnan ympäristövastuullisuutta. 
Toimintaa on selvitetty ympäristölähtöisesti, mikä tarkoittaa, että ympäristö-
asioiden hoitoa on tutkittu yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. 

8.1 Taustatiedot vastaajista 

Kyselyyn vastasi yhteensä 17 Reka Kaapelin asiantuntijaa. Heidän joukostaan 
yksi henkilö (6 %) työskentelee hankinnan, viisi henkilöä (29 %) tuotekehi-
tyksen ja -suunnittelun, neljä henkilöä (24 %) tuotannon ja seitsemän henkilöä 
(41 %) myynnin asiantuntijoina. Sukupuolijakauma oli varsin miesvaltainen, 
sillä kyselyyn vastanneista 82 % oli miehiä ja 18 % naisia.  

8.2 Näkemykset ympäristönäkökohdista markkinoinnissa 

8.2.1 Hallintajärjestelmät 

Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristönhallintajärjestelmä ISO 14001 ovat 
selvästi yritykselle laadukkaan toiminnan ehto. Ympäristöasioiden painoarvo 
liiketoiminnan kannalta vaihteli vastaajien ja markkinointialueiden välillä. 
Ruotsissa ja Tanskassa tuotteiden ympäristöominaisuudet ovat tärkeitä ja lii-
ketoimintaa ohjaavia etenkin monikansallisten yritysten niihin kohdistamien 
vaatimusten vuoksi. Erityisesti Pohjoismaissa ympäristöhallintajärjestelmä on 
tosiasiallisesti liiketoiminnan perusedellytys. 
 
Kyselyssä myynnin asiakaspäälliköiltä kysyttiin EMAS-
ympäristönhallintajärjestelmästä. Asiakkaat eivät olleet kyselleet EMAS-
järjestelmää yhdeltäkään haastatelluista. Tarjouskyselyissä edellytetään usein 
sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Haastattelujen tulosten mukaan myynnissä 
ISO 14001 on validi. 

8.2.2 Ympäristömerkit 

Ympäristövastuusta viestinnän työkaluna ei ole käytetty ympäristömerkkejä. 
Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että Suomessa ja Baltian maissa 
asiakkaat eivät ole kyselleet ympäristömerkkiä Reka Kaapelin tuotteille.  Yksi 
myynnin haastateltavista kertoi, että Tanskassa asiakkaat ovat kyselleet Poh-
joismaista ympäristömerkkiä eli joutsenmerkkiä.  

8.2.3 Tuote 

Tuotteissa käytetään ainoastaan REACH- ja RoHS-hyväksyttyjä aineita. Tuo-
tekehityksen asiantuntija painotti, että valmistusmateriaalin vaihto vaatii pit-
kät testauksen ennen käyttöönottoa. Materiaalin tulee kestää koko elinkaaren 
ajan. 
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Halogeenittomien kaapeleiden kysyntä jakoi haastateltavien mielipiteitä. 
Myynnin haastateltavista suurin osa (71 %) kannatti suuntausta, jossa markki-
nointistrategiaa muutetaan lisäämällä halogeenittomien kaapeleiden tarjontaa. 
Tämä suuntaus ei kuitenkaan ole vastaajien kesken täysin hallitseva. Haasta-
teltavien mukaan halogeenittomia kaapeleita käytetään yleisimmin kohteissa, 
joissa määräykset niitä vaatii. 

8.2.4 Pakkaus  

Myynnin asiantuntijoilta kysyttiin kelapalautusjärjestelmästä. Ylivoimaisesti 
suurin osa vastaajista (94 %) totesi, että asiakkaat eivät pidä järjestelmää ym-
päristöystävällisenä tai taloudellisena ratkaisuna. Pieni osa vastaajista 12 % 
piti kelapalautusjärjestelmää itsestäänselvyytenä. Yksi haastateltava totesi, et-
tä ilman kelapalautusjärjestelmää ja kelahyvityksiä kelat eivät palautuisi käyt-
töön yhtä hyvin kuin tällä hetkellä. Asiakkaat palauttavat puukelat, koska niis-
tä saa hyvityksen. Palautusjärjestelmästä on tullut käytäntö, jota noudatetaan.  

8.2.5 Ympäristömarkkinointi 

Haastattelukyselyssä esitettiin vaihtoehtoja tulevaisuuden kilpailutekijäksi 
ympäristömarkkinoinnissa: ympäristömerkki, laajempi ympäristövastuura-
portti, ympäristöystävällisempi logistiikka tai joku muu. Vastaajia pyydettiin 
arvioimaan, mitkä niistä parhaiten soveltuisivat ympäristövastuullisen toimin-
nan osoittamiseen. Vastauksissa ei tullut esiin vahvaa kannatusta minkään 
vaihtoehdon puolesta. 
 
Vastauksissa puolestaan mainittiin yksittäisiä keinoja, jotka voitaisiin lisätä 
ympäristömarkkinointiin. Niitä ovat tuotevalikoiman muuttaminen pääasiassa 
halogeenittomaksi, ympäristöystävällisempi logistiikka, joutsenmerkki Poh-
joismaissa, raaka-aineiden ympäristöystävällisyys ja luonnonsuojelun tärkey-
den korostaminen markkinoinnissa. 
 
Haastateltavilta ei kysytty elinkaariarvioinnin käytön tarpeellisuudesta myyn-
nissä. Yksi haastateltava kertoi, että kaapelituotteille on kysytty elinkaariar-
viota. Yksikään haastateltava ei ehdottanut, että sitä voitaisiin käyttää kilpai-
lukyvyn parantamiseksi tulevaisuudessa. Tästä ei voi tehdä suoria johtopää-
töksiä elinkaariarvioinnin merkityksestä ympäristömarkkinoinnissa ja tuottei-
den ympäristöominaisuuksien mittaamisessa. 
 
Yleisesti ottaen ympäristöasioiden hallinta ja kehittäminen nähdään enemmis-
tössä vastanneista myös mahdollisuutena tehostaa ympäristömarkkinointia.  
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8.2.6 Reka Kaapeli ympäristövastuullisena toimijana 

Haastateltavilta kysyttiin, minkä arvosanan he antavat Reka Kaapelille ympä-
ristöasioiden hoitamisesta. Asteikolla 1-5 vastauksien keskiarvoksi tuli 3,68. 
Pienin annettu arvosana oli 2,5 ja suurin oli 5. 
 
Useat vastaajat perustelivat arviotaan ympäristöasioiden hyvällä hoitamisella. 
Haastateltavat arvioivat toimintaa seuraavasti: 
 
”Ympäristöasiat ovat hyvällä mallilla.” 

 

”Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on muodostunut osaksi normaalia 

toimintaa ja toiminnan johtamista.” 

 

”Keskitason yläpuolella.” 

 

”Kaikki erotellaan. On kipperit.” 

 

”Tehtailla lajitellaan hyvin. Selkeät omat keräyspisteet.” 

 

 ”Ylikulutus minimoidaan.” 

 
Toiminnasta löytyi myös parantamisen varaa. Erityisesti hukka niin tuotan-
nossa kuin toimistossa koettiin ympäristöä kuormittavaksi. Vastaajilla oli seu-
raavanlaisia kommentteja: 
 
”Ympäristöasioista on puhuttu vähän.” 

 

”Tuotannossa mietin, miten hukkapätkät saisi niin minimiin kuin mahdollis-

ta.” 

 
”Romujen ja jätteiden lajittelua voisi tehostaa.” 

 

”Toimistossa menee paljon paperia. Paperiton toimisto.” 

 

”Asioita voitaisiin tehdä enemmän sähköisessä muodossa.” 

 

Ennakoiva ympäristöviestintä on vaatimatonta haastattelijoiden vastausten 
perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyntitehtävissä työskente-
levillä viestintä painottuu valmiiksi muotoilluista ympäristöasioista, kuten 
ympäristönhallintajärjestelmästä ISO 14001, kertomiseen yritysesittelyssä. 
Ympäristöviestintä on luonteeltaan enemmän reagoivaa. Tämä tarkoittaa si-
tä, että myyntihenkilöstö viestii ympäristöasioista vastaamalla asiakkaiden 
esittämiin kysymyksiin. Ympäristöviestinnässä ei kyselyn perusteella ollut 
selkeästi havaittavissa ennakoivan viestinnän hyödyntämistä. 
 
Myyntitehtävissä työskentelevien vastauksista nousi esiin ympäristöasioista 
annetun koulutuksen vähäisyys. Yrityksessä on runsaasti ympäristöasioiden 
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osaamista. Sen sisältö kuitenkin vaihtelee henkilöstön kesken. Tästä johtuen 
osaamisen yhtenäistämiselle on selkeästi kysyntää ja tarvetta. Tietoja ympä-
ristölainsäädäntöön liittyvistä sitoumuksista ja käytännön tason vaikutuksista 
koettiin tarpeelliseksi vahvistaa. Tähän liittyen heidän mielestään olisi paran-
nettavaa.  
 
Opinnäytetyön haastattelujen kanssa samaan aikaan julkaistiin Vuoden 2013 
ekoteko-kilpailu. Kriteereitä olivat taloudellisuus, innovatiivisuus ja toteutta-
miskelpoisuus. Ideoita tuli, mutta ne kaikki eivät olleet toteuttamiskelpoisia. 
Valittu toteuttamiskelpoinen idea ei puolestaan tuonut taloudellista hyötyä 
yritykselle. Voittoidea ei täysin täyttänyt asetettuja kriteerejä, mutta ehdotus 
päätettiin siitä huolimatta palkita. 
 

9 POHDINTA 

9.1 Johtopäätökset  

Kaapeleiden käytön tarkoituksena on taata toimiva ja turvallinen sähkönsaan-
ti. Käyttötarkoituksesta johtuen kaapelituotteita harvoin valitaan pelkkien 
ympäristöominaisuuksien perusteella. Tästä huolimatta vastuun kantaminen 
ympäristöstä on yksi kaapeliliiketoiminnan perusedellytyksiä. Tuotteiden ym-
päristöominaisuuksiin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota. 
Kaapelialalla muutoksia tulee sekä vapaaehtoisten sitoumusten että lainsää-
dännön ja standardisoinnin vaatimusten kautta. 
 
Ympäristövastuullisuus on nykypäivänä jo taloudellisen menestymisen ehto 
markkina-alueilla, joilla ympäristöasioiden merkitys on suuri. Sen vuoksi ym-
päristövastuullisuuden tulee johtaa ennakoivaan ympäristöviestintään, jossa 
ollaan askeleen edellä asiakkaita ja muita sidosryhmiä. 
 
Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on liiketoiminnan perusedellytys, 
mutta liiketoiminta ei ole kokonaisuudessaan riippuvainen ympäristötekijöis-
tä. Suomessa ja Baltian maissa liiketoiminnan kannalta toistaiseksi muut sei-
kat osoittautuivat merkittävimmiksi. Muita seikkoja ovat tuotteen hinta, laatu 
ja palvelu.  
 
Kaikki asiakkaat eivät ole ympäristötietoisia. Ympäristötietoisuus voi myös 
vaihdella eri tuoteryhmien välillä. Eri seikat muodostuvat tärkeiksi esimerkik-
si elintarvikkeita tai teknisiä sovelluksia ostettaessa. Yleisesti ottaen ympäris-
tövastuullisuus on yksi positiivinen tekijä, joka voi vaikuttaa ostopäätökseen. 
 
Ympäristövastuullisen toiminnan osoittamiseen yrityksellä on useita vaihtoeh-
toja. Lanseeratako ympäristömerkki vai kehittääkö nykyisiä valintoja? Kaik-
kia tuotteita ei merkitä erityisellä ympäristömerkillä, koska merkin saanti 
maksaa. 
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Vastausten perusteella ei voi tehdä suuria johtopäätöksiä tulevaisuuden kehi-
tystarpeista. Mutta olisi hyvä pohtia, onko ympäristövastuullisuudesta viestin-
tä alihyödynnetty mahdollisuus Reka Kaapelissa. Lainsäädännön asettamat 
velvoitteet ovat tärkeitä ympäristövastuullisuudessa, muuta ne eivät enää ole 
ensisijaisia kehitystä luotsaavia tekijöitä. Lainsäädännön rinnalle ovat nous-
seet ympäristömarkkinoinnin keinot, joiden kautta yritys voi saavuttaa kilpai-
luetua. Tuotteiden ja toiminnan ympäristöominaisuuksista viestintään on ole-
massa erilaisia keinoja, jotka myös muuttuvat nopeasti. Parhaiden vaihtoehto-
jen valinnassa on tarpeen kuunnella asiakkaiden vaatimuksia, mutta myös en-
nakoida tulevaa. 
 
Kestävän kehityksen käytölle ympäristömarkkinoinnissa on tyypillistä induk-
tiivinen yleistäminen. Esimerkki siitä on oletus, jonka mukaan yritys, joka on 
huolehtinut ympäristöasioistaan, noudattaa kestävää kehitystä. Tällaista yleis-
tämistä ei ole syytä pitää täysin vääränä. Kestävä kehitys voidaan kuitenkin 
nähdä punaisena lankana yrityksiä velvoittavassa lainsäädännössä ja osana 
vapaaehtoisten sitoumusten myöntämisehtoja. 
 
Elinkaariarviointi on usein pohjana, kun arvioidaan tuotteiden ympäristöomi-
naisuuksia. Elinkaariarviointia voidaan käyttää tuotteen ympäristömarkki-
noinnissa. Selkeäksi puutteeksi tutkimuskyselyn laadinnassa havaittiin se, että 
elinkaariarvioinnin tarpeellisuudesta ei kysytty haastateltavilta. Toisaalta ky-
selyyn sisältyi avoimia kysymyksiä, joissa elinkaariarvioinnin päivittämisen 
tarpeellisuus oli mahdollista tuoda esiin. 
 
Vastausten perusteella voidaan yleisesti todeta, että mikään osa-alue ei nous-
sut selkeästi kehityskohteeksi. Haastateltavien vastauksissa oli hajontaa siinä, 
missä koettiin olevan parantamista. Vaikka konkreettista kehitysehdotusta ei 
haastattelun tulosten perusteella noussut esiin, kysely antoi ajankohtaisen kat-
sauksen Reka Kaapeli Oy:n ympäristönäkökohtien käyttöön markkinoinnissa. 
Reka Kaapelin pitkäjänteiset toimet ympäristövaikutusten minimoimiseksi 
ovat luoneet hyvän pohjan ympäristöasioiden ottamiselle kokonaisvaltaisesti 
huomioon markkinoinnissa. Tutkimuksessa saatiin hyödyllistä tietoa asiak-
kaiden ja henkilökunnan odotuksista tulevaa varten ja löydettiin kehittämis-
kohteita, jotka lisäävät ekologista markkinointiarvoa, jota voi hyödyntää tule-
vaisuudessa. 
 
Haastattelun tulosten perusteella toiminnan kaikkia osa-alueita arvioidaan liit-
teessä 2. Reka Kaapelille tehtyjä kehitysehdotuksia esitellään tarkemmin liit-
teessä 3. 
 
Kaapelituotannosta ei aiheudu päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Tästä 
johtuen kaapeliyritys ei keskity päästötekniikkaan ja sallittujen raja-arvojen 
alittamiseen samalla tavoin kuin päästöjä synnyttävät teollisuuslaitokset. Tä-
mä ei kuitenkaan vähennä ympäristönsuojelun tarvetta kaapelialalla. Ympäris-
tön säästämisen ja suojelemisen pääpaino vaan on muissa kuin ympäristölu-
paa vaativissa toimissa.  
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Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät hiilidioksidipäästöt sisältyvät usein ympä-
ristökyselyihin. Yrityksen, jonka tuotannosta ei aiheudu suoria hiilidioksidi-
päästöjä ilmaan, toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi osoittautuvat kysely-
jen perusteella vähäisiksi. Tämä ei anna oikeaa kuvaa panostuksesta ympäris-
tön suojelemiseksi. Toiminnasta syntyy hiilidioksidipäästöjä, mutta eivät au-
tomaattisesti aiheuta suurimpia ympäristövaikutuksia. Menetelmän, jossa yri-
tys valitsee toimintansa ympäristövaikutuksia kuvaavat avainindikaattorit, ta-
voitteena on osoittaa, että ympäristönsuojelutoimia on kohdennettu toiminnan 
luonteen edellyttämällä tavalla. 
 
Tulevaisuudessa ekologisten arvojen merkitys korostuu. Vastuullisesti toimi-
va yritys saa lisäarvoa liiketoiminnalleen. On huolehdittava, että jätämme 
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät tuotannollistaloudelliset 
toimintatavat myös tuleville sukupolville.  

9.2 Itsearviointi 

Tämän opinnäytetyön tekeminen oli tiivis prosessi, joka sai alkunsa omasta 
kiinnostuksestani ja yrityksen tarpeista. Prosessin aikana opin katsomaan ym-
päristöasioita yrityksen, sen työntekijöiden ja asiakkaiden näkökannoista. 
Opinnäytetyön tekeminen kirkasti ajatuksia ja oli kaikin puolin antoisa matka. 
Se auttoi löytämään uusia ulottuvuuksia kaapelivalmistuksesta ja ympäristö-
asioista. Ilman sähköä ja kaapeleita sen kuljettamiseen opinnäytetyöni olisi 
jäänyt tekemättä sähköisessä muodossa. 
 
Työn kirjoittamisessa muun työn ohessa oli omat hankaluutensa. Siksi oli ter-
vetullutta saada työnantajalta tukea kirjoittamisen loppuvaiheessa. Miellyttä-
vää oli myös saada haastatella työkavereitani, jotka omien töidensä lomassa 
käyttivät aikaansa kysymyksiini vastaamiseen. Minulle ehdotettiin lisäkysy-
myksiä lähetettyäni teemahaastattelukysymykset ja ehdotettiin erästä henkilöä 
haastateltavaksi. Haastateltavat olivat motivoituneita vastaamaan, vaikka use-
at joutuivat toteamaan, että ympäristöasiat eivät ole heidän ydinosaamistaan.  
 
Olin laatinut runsaasti haastattelukysymyksiä. Tästä huolimatta huomasin, et-
tä melko oleellisiakin asioita oli jäänyt kyselystä pois. Tärkeää olisi ollut sel-
vittää esimerkiksi elinkaariarvioinnin uudistamisen tarpeellisuus ja ajankoh-
taisuus. 
 
Työni ei johtanut suoraan konkreettisiin toimiin. Haastattelujen kautta sain 
kuitenkin välitettyä yritykselle arvokasta tietoa henkilökunnan ja asiakkaiden 
tämänhetkisistä näkemyksistä. 
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Haastattelurunko  
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- kehittämisehdotukset eri osa-alueilla 
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