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YMPÄRISTÖ 
& 

TUOTTEEN ELINKAARI 



Ympäristöekologia &  
Kestävä kehitys 

 Ekologia eliöiden ja eliölajien vuorovaikutus toistensa sekä niitä 

ympäröivän elottoman ympäristön kanssa 

 Ympäristö + ekologia = Ympäristöekologia 

  Ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus 

 Tavoitetila:  

Ekologinen kestävyys – kestävä kehitys 

 Ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn siten, 

etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus 

vaarannu 

 

 

 

 

 



Tilanne nyt: 
Maapallon ekologinen kantokyky 
koetuksella 

•  Ekologinen jalanjälki = 

 maa-ala, joka 

 tarvitaan ihmisen 

 kuluttaman ravinnon, 

 materiaalien ja energian 

 tuottamiseen sekä 

 syntyneiden jätteiden 

 käsittelyyn 

•  Maapallon pinta-alasta 

 25 % tuottavaa 

 = 2 ha/hlö 

•  Nykyinen kulutus 

 vastaa 2,6 ha/hlö 

  

 

 



Ekologinen jalanjälki & maapallon kantokyky 

Planeettojen  

lukumäärä 

Tilanne nyt: 
Maapallon ekologinen kantokyky 
koetuksella 

Lähde: IPCC 



Kestävän kehityksen edellytykset 

 Uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen, 

tärkeimpänä fossiiliset polttoaineet (metallit, mineraalit) 

 Korvaaminen 

 Käytön vähentäminen 

 Kierrätys  

 Ympäristöä vähemmän kuormittavat tuotantotekniikat ja 

kulutustottumukset 

 Materiaalitehokkuus 

 Energiatehokkuus 

 Kestävät tuotteet, uusiokäyttö ja kierrätys 

 

KULUTUKSEN JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN 

 

 

 

 

 



Kestävä kehitys & Yritystoiminta 
Uhka vai Mahdollisuus? 

 MAHDOLLISUUS! 

 Vastuullinen yritys tunnistaa ja huomioi ympäristöasiat koko toimintaketjussa – 

tuloksena ympäristötehokkuus: 

   Parantaa kilpailukykyä 

 Ympäristötietoisen asiakkaan vaatimukset täyttävä tuote 

 Kilpailutekijä laadun ja hinnan ohella 

  Kustannussäästöt – enemmän vähemmästä 

 Raaka-aineiden, energian ja veden kulutus 

 Ympäristövaikutusten alentuminen 

EKOLOGISET PUUTUOTTEET ETULYÖNTIASEMASSA! 

 

 

 

 



Miten siis toimia? 

 Elinkaariajattelu  

 Tunnistetaan tuotteen ympäristövaikutukset  

sen elinkaaren aikana 

 

 

 

 Ympäristöjärjestelmä 

 Määritellään toimintatavat ympäristöasioiden hallitsemiseksi 

ja ympäristömyönteisen toiminnan tavoitteelliseksi 

kehittämiseksi 

 

 

 



Tuotteen elinkaari 

 Elinkaariajattelussa huomioidaan 

ympäristövaikutukset tuotteen 

elinkaaren ajalta 

 Raaka-aineet 

 Kuljetukset 

 Valmistus 

 Käyttö 

 Käytöstä poisto 

 Tuotteen elinkaaren aikana 

huomioidaan  

 Tarvittavat panokset:  

energia ja energianlähteet, raaka-

aineet, vesi, apuaineet 

 Tuotokset: väli- ja lopputuotteet, 

päästöt, jätteet 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: www.ymparisto.fi 



 Elinkaariajattelun tavoitteet  

 Materiaalitehokkuuden edistäminen 

 Energiankulutuksen vähentäminen 

 Päästöjen vähentäminen 

 Ympäristölle haitallisten aineiden käytön 

korvaaminen/minimointi 

 Käyttöiän pidentäminen 

 Uudelleenkäytön ja kierrätettävyyden edistäminen 

 Jätemäärän vähentäminen 

Tuotteen  

elinkaarivaikutusten 

optimointi 

Ekotehokas 

tuote 

Kilpailuetu! 

Kustannussäästöt! 

Tuotteen elinkaari 



ILMAPÄÄSTÖT 
& 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
 



Ilmapäästöt  
 

 Ilmapäästöjä muodostuu palamisprosessissa ja tietyissä tapauksissa 

suoraan tuotantoprosessista 

 Tyypillisimmät ilmapäästöt: 

 Typen oksidit (NO2)   Polttoaine ja palamisilma 

 Rikin oksidit (SO2)   Polttoaine 

 Hiukkaset   Polttoaine 

 Raskasmetallit   Polttoaine (myös metallien tuotanto, jätteen poltto) 

 Hiilidioksidi (CO2)  Polttoaine 

 Häkä (CO)   Polttoaine (epätäydellinen palaminen) 

 PAH    Polttoaine (epätäydellinen palaminen) 

 NMVOC    Polttoaineesta ja prosessista  

       (haihtuminen: esim. puu, liuottimet) 

 
 

 



Ilmapäästöjen vaikutukset 

Typen oksidit (NO2) 

 Happamoituminen:  

 Kasvillisuusvauriot (neulaset, lehdet) 

 Maaperästä liukenee kasveille ja eliöille myrkyllisiä      

alumiini- ja raskasmetalli-ioneja 

 Ravinteiden huuhtoutuminen 

 Muutokset kasvi- ja eläinlajistossa   

 Vesistöjä ja metsämaita rehevöittävä vaikutus 

 Hengityselinoireita; erityisesti lapset ja astmaatikot 

 Edesauttaa haitallisen otsonin muodostumista 

alailmakehässä 

 Lehti- ja neulasvauriot; heikentää metsien kasvua 

 Voimakas kasvihuonekaasu 

 Ärsytysoireita ihmisille (nenä, silmät, kurkun limakalvot) 

 

 



Ilmapäästöjen vaikutukset 

 Rikin oksidit (SO2) 

 Happamoituminen. Voi myös suoraan vaurioittaa lehtiä ja neulasia 

 Hengitystieinfektiot, yskä, hengenahdistus, keuhkoputkien 

supistuminen 

 Hiukkaset 

 Voivat vaikuttaa raskasmetallien, PAH-yhdisteiden ja 

happamoittavien yhdisteiden kulkeutumiseen  

 Viihtyisyyshaitta: likaantuminen 

 Hengitettävät hiukkaset (PM10 ja PM2,5) kulkeutuvat syvälle 

keuhkoihin, jolloin voi aiheutua 

 Hengitystieinfektioita, astmakohtausten lisääntymistä 

 sydän- ja verisuonisaurauksia 

 Raskasmetallit 

 Kertyvät sisäelimiin  rikastuminen ravintoketjussa 

 Vaikutuksia: syöpä, geenimutaatiot, hedelmättömyys, hermosto-, 

sisäelin-, sydän- ja verisuonivauriot 

 
 

 



Ilmapäästöjen vaikutukset 

 Häkä (CO) 

 Häkämyrkytys, oireita mm. päänsärky, huimaus, pahoinvointi, 

uneliaisuus  

 

 VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)    

 Osallisena myrkyllisen alailmakehän otsonin 

muodostumisessa 

 Osa yhdisteistä syöpävaarallisia ja perimää vaurioittavia 

 

 PAH (polyaromaattiset hiiliyhdisteet) 

 Syöpävaarallisia yhdisteitä 

 
 

 



Ilmapäästöjen vaikutukset 

 Hiilidioksidi (CO2) 

 Merkittävin kasvihuonekaasu  

 kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos 

 Kioton pöytäkirja: 

kasvihuonekaasujen 

vähentäminen v. 1990 tasosta  

v. 2008-2012: 

 

 Kehittyneet maat -5,2 % 

 EU: – 8 % 

  Suomi: v. 1990 taso 

 

 
 

 

 Hiilidioksidipäästöt Suomessa 1990-2009 

verrattuna Kioton päästötavoitteisiin 

 

Lähde: Tilastokeskus 



Kasvihuoneilmiö & 
Ilmastonmuutos 

 Kasvihuoneilmiö =  

kasvihuonekaasut estävät  

maan lämpösäteilyn poistumisen  

 Ilmastonmuutos = kasvihuoneilmiön 

voimistuminen ja ilmakehän  

lämpötilan nousu 

 Tärkeimmät kasvihuonekaasut: 

 Vesihöyry 

 Hiilidioksidi 

 Metaani 

 Typpioksiduuli  

 Otsoni 

 Ihmiskunnan päästöt lisäävät 

kasvihuonekaasuja, merkittävimpänä 

hiilidioksidi 

Lähde: Ilmatieteen laitos 



 Hiilidioksidin lisääntyminen 

aiheutuu fossiilisten 

polttoaineiden poltosta ja 

metsien hävittämisestä 

 Hiilidioksidia sitoutuu 

kasvien yhteyttämisessä ja 

sen liukenemisessa mereen 

 Hiilidioksidin määrä 

ilmakehässä lisääntyy 

n. 15 Gt vuodessa 
Lähde: Ilmatieteen laitos 

Kasvihuoneilmiö & 
Ilmastonmuutos: Hiilidioksidi 

Hiilen kierto 



Kasvihuoneilmiö & 
Ilmastonmuutos: Hiilidioksidi 

Maapallon keskilämpötila on kasvanut 0,7 astetta  

samanaikaisesti kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut 

Lähde: IPCC 



Ilmastonmuutos: 
maailmanlaajuisia vaikutuksia 

 Ääriolosuhteiden 

yleistyminen 

 Kuivuus; aavikoituminen 

 rankkasateet, tulvat 

 Haitalliset vaikutukset 

ekosysteemiin 

 lajien monimuotoisuus 

 elinmahdollisuudet 

 Tautien lisääntyminen 

 Jäätiköiden vetäytyminen, 

merenpinnan nousu 

 

 
Lähde: Ilmatieteen laitos 



Ilmastonmuutos –  
vaikutuksia Suomessa 

 Ilmastovyöhykkeiden siirtyminen pohjoisemmaksi 

 Metsän kasvun lisääntyminen erityisesti pohjoisessa 

 Kasvi- ja eläinlajien muutokset 

 Pohjoiset lajit vaarassa 

 Uusia lämpimien ilmastovyöhykkeiden lajeja 

 Mm. uusia tuholaislajeja 

 Etelä-Suomen kuusivaltaisuus vähenee 

 Pitkät kuivuusjaksot ja rankkasateet 

 

 

 

 



Ilmastonmuutoksen 
torjuminen 

 Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla/CO2-

neutraaleilla energianlähteillä 

 Energiankulutuksen vähentäminen 

 Hiilinielujen lisääminen: 

 Metsittäminen 

 Puunkäytön edistäminen 

 

 



Metsien merkitys hiilinieluna 

 Puut sitovat yhteyttämisessä 

ilmakehästä hiilidioksidia 

 Puun sitoma hiilidioksidi 

vapautuu vasta puun 

lahotessa tai sitä 

poltettaessa 

 Kestävässä 

metsätaloudessa korjattu 

puu korvataan istutuksilla ja 

puu käytetään puutuotteiden 

valmistukseen  

HIILINIELU 

 

Lähde: www.puuinfo.fi 



Puutuotteiden merkitys 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 

 Hiili on varastoituneena 

puutuotteeseen koko sen 

elinkaaren ajan: käyttö, 

uudelleenkäyttö, kierrätys  

 

 

PUUTUOTTEET 

HIILIVARASTONA 

Lähde: www.puuinfo.fi 



Puutuotteiden merkitys 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 

PUUTUOTTEET HIILIVARASTONA 

 Puutuotteiden massasta 

49 % hiiltä 

 Euroopassa puutuotteiden 

kulutus on n. 60 milj. t /v 

 Puutuotteilla huomattava 

merkitys 

ilmastonmuutoksen 

torjunnassa! 

 

 

Lähde: www.puuinfo.fi 



Puutuotteiden merkitys 
ilmastonmuutoksen torjunnassa  

MUIDEN MATERIAALIEN KORVAAMINEN PUULLA 

 Puulla voidaan korvata 

fossiilisia polttoaineita 

kuluttavia materiaaleja 

 Puukuutiometrin 

tuottaminen vähentää CO2-

päästöjä verrattuna 

vastaavan teräs-, muovi tai 

betonimäärän 

valmistamiseen 

 

 

 Lähde: www.puuinfo.fi 



Puutuotteiden merkitys 
ilmastonmuutoksen torjunnassa  

MUIDEN MATERIAALIEN KORVAAMINEN PUULLA 

 Puu on ylivoimainen materiaali, kun tarkastellaan tuotteen 

elinkaaren  aikaisia CO2-päästöjä:  

 

 

 

Lähde: www.puuinfo.fi 



 Korvaamalla fossiilisia 

polttoaineita puulla voidaan 

merkittävästi vähentää 

energiantuotannon 

hiilidioksidipäästöjä 

 Puutuotteiden etu on, että 

käytön päättyessä niiden 

sisältämä energia voidaan 

hyödyntää 

 

 

Puutuotteiden merkitys 
ilmastonmuutoksen torjunnassa 

 

FOSSIILISTEN POLTOAINEIDEN KORVAAMINEN 

Lähde: www.puuinfo.fi 



Puutuotteet - ekologinen edelläkävijä  
 
PUUTUOTTEET = KEINO HILLITÄ 
ILMASTONMUUTOSTA! 

 Uusiutuva 

 Hiilivarasto 

 Alhaiset CO2-päästöt 

 Vaihtoehto muille 

materiaaleille 

 Kierrätettävä 

 Energiakäyttö 

 

Lähde: www.puuinfo.fi 



MELU 
& 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
 



Melu ja sen vaikutukset 

 Melu = häiritsevää ääntä, joka rasittaa tai vahingoittaa 

elimistöä fyysisesti tai psyykkisesti 

 Melun leviämiseen vaikuttaa 

 Säätila 

 Esteet (rakennukset, maasto) 

 Maanpinnan muoto 

 Geometrinen vaimennus, ilman vaimennus 

 



dB 

Heikoin  

mahdollinen 

äänitaso 

Makuuhuone 

Normaali  

keskustelu 
Heikko tuuli 

 

ÄÄNITASO 

Rekka-auton 

moottorin starttaus 

Vilkasliikenteisen kadun 

melutaso 
Disco Kipukynnys 

Suihkukoneen 

läheisyydessä 

 

Korkein  

mahdollinen 

äänitaso 

Melu ja sen vaikutukset 

 Terveysvaikutukset (yksilöllisiä): 

 Univaikeudet 

 Stressi; keskittymisvaikeudet – häiritsee työskentelyä ja 

oppimista  

 
Kuuluvaurio; pitkäaikainen altistus 



VESISTÖPÄÄSTÖT 
& 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
 



Vesistöpäästöt ja 
ympäristövaikutukset 

 Orgaaninen kuormitus (COD, BOD7) 

 Hapenkulutus  happikato 

 Ravinteet: typpi ja fosfori 

 Rehevöityminen  happikato 

 Lämpökuorma 

 Ranta- ja vesikasvillisuuden runsastuminen 

 Kasviplanktonin lisääntyminen 

 Lämpötilamuutokset voivat vaikuttaa kalojen liikkeisiin 

 



JÄTTEET 
& 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
 



JÄTTEET 
synnyn ehkäisy, kierrätys ja hyötykäyttö 

 Lähtökohtana tulisi olla materiaalitehokkuus, jolloin 

jätteen määrä on minimoitu 

 Jätteiden synnyn ehkäisyyn ja hyötykäyttöön 

velvoittaa myös jätelainsäädäntö (Jätelaki ja –asetus) 

 Jätelainsäädännön jätehierarkia: 

1. Jätteen synnyn ehkäisy 

 Jätteen välttäminen 

 Uudelleenkäyttö 

2. Hyötykäyttö materiaalina 

 Lajittelu ja kierrätys hyötykäyttöön 

3. Hyötykäyttö energiana 

4. Loppusijoitus kaatopaikalle tai ongelmajätteenä 

 

 

 

 

 

 



JÄTTEET 
Miksi välttää jätettä ja kierrättää? 

 Säästöt hankinta- ja jätehuoltokustannuksissa 

 Jäte on rahanarvoista, ostettua tavaraa: 

hävikkimateriaaleja, pakkauksia, kalusteita, laitteita, 

välineitä 

 Tilaa säästyy 

 Hyötyjätteen lajittelu luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

 Säästöt jätekustannuksissa: ns. sekajäte on kallein jätelaatu 

– hinta nousee jatkuvasti!  

 

 Ympäristömyönteinen imago 

 Asiakasvaatimusten täyttäminen 

 Naapurisopu; ”siisti takapiha” 

 Nykyaikainen tapa toimia 

 

 

 

 



JÄTTEET 
Miksi välttää jätettä ja kierrättää? 

 Ympäristövaikutusten vähentäminen 

 Kaatopaikkojen ympäristövaikutukset 

 Metaanipäästöt – erittäin voimakas kasvihuonekaasu 

 Suotovedet – rehevöittäviä (myrkyllisiä) yhdisteitä 

 Jätteiden kuljettamisen ja käsittelyn ympäristövaikutukset 

 

 Luonnonvarojen säästäminen 

 Yli 90 % ihmisen käyttöön ottamista luonnonvaroista 

muuttuu jätteeksi jo tuotteiden valmistusprosessien aikana! 

 Voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita 

 Jätteellä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita 

 

 Energiankulutuksen vähentäminen 

 Raaka-aineiden hankinta, valmistus, logistiikka, varastointi, 

käsittely 

 

 

 

 



Oletko tullut ajatelleeksi, että 

 Yhden toimistopapeririisin (á 2,4 kg) tuottamiseen 

tarvitaan 28 kg luonnonvaroja 

 Tietokonepäätteen valmistamiseen kuluu 1,8 t 

luonnonvaroja 

 USA:ssa valmistettiin 144 miljardia muovipulloa 

poisheitettyjen tilalle: tähän kului energiaa 53,5 miljoonan 

raakaöljybarrelin verran ja syntyi 4,8 miljoonaa tonnia 

kasvihuonekaasuja 

 Yksi kangasrullapyyhe vastaa 11 000 käsipyyhepaperia 

elinkaarensa aikana 

 Rullapyyhe = 2 kg jätettä 

 Paperipyyhkeet = 33-72 kg jätettä 

 

JÄTTEET 
Miksi välttää jätettä ja kierrättää? 



Jätteen haitallisuuden 
vähentäminen 

 Liuotinpesuaineiden korvaaminen 

vähäliuotteisilla/kasviöljypohjaisilla pesuaineilla 

 Vesiohenteiset maalit, lakat 

 Kasviöljypohjaiset työstönesteet 

 Loisteputket, joissa elohopea korvattu ympäristölle 

vähemmän haitallisilla aineilla 

 



Jätteen vähentäminen 

 Tuotantoprosessien kehitys hävikin minimoimiseksi 

 Sivutuotteiden uudelleenkäyttö, jatkojalostus  

 Jäte voi olla toiselle arvokas raaka-aine 

 Pakkausten uudelleenkäyttö (kuormalavat, laatikot, kontit) 

 Kertakäytöstä kestävään, määrästä laatuun 



Jätteen hyödyntäminen 

PAPERI  Sanomalehtien ja pehmopaperin uusioraaka-aineeksi 

PAHVI, KARTONKI Pahvin ja hylsykartongin raaka-aineeksi 

METALLIT  Metallituotteiden raaka-aineeksi 

ENERGIAJAE  Oheispolttoaineeksi voimalaitoksille ja teollisuuteen 

BIOJÄTE  Kompostoidaan maanparannusaineeksi, biokaasun tuotanto 

LASI   Pakkauslasin ja lasivillan valmistukseen 

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU  

   Puretaan  eri materiaalit hyötykäyttöön 

 

 

     

 

 

 

 



BIOJÄTE = eloperäinen, 
maatuva jäte 
 

KYLLÄ KIITOS: 

 Ruoantähteet ja kiinteä 

rasva 

 Hedelmien ja vihannesten 

kuoret 

 Kahvinporot ja teepussit 

 Paperiset lautasliinat, 

hammastikut 

EI KIITOS:  

 Ei muovipussiin pakattuna! 

 Nesteet  valutetaan viemäriin 

 Nestemäiset rasvat, öljyt  

 pakattuna kaatopaikkajäteastiaan 

 Purukumi, tupakantumpit 

 Lääkkeet, myrkylliset aineet 

 



KERÄYSPAPERI 
 

KYLLÄ KIITOS: 

 Sanoma- ja aikakauslehdet 

 Kopio- ja tulostepaperi 

 Mainokset 

 Valkoiset kirjekuoret 

EI KIITOS:  

 Likainen tai märkä paperi 

 Käärepaperi, pehmopaperi, lahjapaperi 

 Pahvit, kartongit, ruskeat paperikassit 

 Itsejäljentävä paperi 

 Liimapintainen paperi (tarrat) 

 Muovitettu paperi 

 Muut materiaalit 



PAHVI JA KARTONKI 
 

KYLLÄ KIITOS: 

 Aaltopahvilaatikot 

 Kartonki-, pahvi- ja 

paperipakkaukset, myös 

nestepakkaukset 

 WC- ym. paperihylsyt  

 muovipinnoitetut 

käärepaperit, esim. 

kopiopaperin kääreet  

 Voimapaperi, paperikassit   

EI KIITOS:  

 likaisia ja huuhtelemattomia pakkauksia  

 muovikasseja ja -rasioita  

 styroksia  

 runsaasti painoväriä ja teippiä sisältäviä 

pinnoitettuja lahjapapereita 

 



METALLIT 
 

LAJITTELE ERIKSEEN: 

 Rautaromu (musta metalli) 

 Haponkestävä teräs 

 Alumiini 

 Kaapelijäte 

EI KIITOS:  

 Sähkö- ja elektroniikkaromu 

 Kahvipaketit 

 Sekamateriaalit, joissa enin osa muuta 

kuin metallia 



KERÄYSLASI 
 

KYLLÄ KIITOS: 

 Pantittomat lasipullot ja –

purkit 

 Väritön ja värillinen 

erikseen 

 PANTILLISET PULLOT 

PALAUTUSPISTEESEEN! 

EI KIITOS:  

 Ikkunalasi, peililasi, muu tasolasi 

 Kristalli 

 Posliini, keramiikka 

 Hehkulamput 

 Kuumuutta kestävä lasi 

 Opaalilasi 



ENERGIAJAE 
 

KYLLÄ KIITOS: 

 Muovipakkaukset, 

muovikääreet 

 Muoviastiat ja -

ruokailuvälineet 

 Paperinkeräykseen 

soveltumaton paperi  

 Likaantunut pahvi ja 

kartonki 

 Puupakkaukset, -lavat 

(kierrätykseen 

kelpaamattomat) 

EI KIITOS:  

 PVC-muovi 

(numerotunnus 03) 

 mapit, kansiot, 

muovitaskut, 

piirtoheitinkalvot 

 suojavaatteet, -käsineet 

 letkut, putket 

 Metallipinnoitetut esineet: 

kahvipakkaukset, 

alumiinivuoratut 

mehutölkit 

 Biojäte 

 

EI KIITOS:  

 Metalli, lasi 

 Siivousjäte 

 Paristot, lamput, 

ongelmajätteet 

 Saniteettijätteet 

 



KAATOPAIKKAJÄTE 
 

KYLLÄ KIITOS: 

 Hyödynnettäväksi 

kelpaamaton jäte, mm. 

 PVC-muovi 

 Siivousjäte, tuhka 

 Hehkulamput 

 Monimateriaali-tuotteet, 

joista hyötyjätteitä ei voida 

irrottaa 

 Jätelajit, joita syntyy vain 

vähän tai joita ei voida 

hyödyntää lähialueella 

EI KIITOS:  

 Hyötyjäte, jolle on oma keräys 

 Uudelleen täytettävät pullot 

 Ongelmajätteet 



ONGELMAJÄTTEET 
 

 Ympäristölle haitallisia aineita sisältävät jätteet; vaativat 

erikoiskäsittelyn 

 Lajiteltava ja varastoitava erillään muista jätteistä 

 Ongelmajätteet toimitettava asianmukaiseen, 

luvanvaraiseen käsittelyyn 

 Ongelmajätteet päätyvät käsittelyn tuloksena pääosin 

hyötykäyttöön joko materiaalina tai energiana 

 

 

 



ONGELMAJÄTTEET 
 

 Öljyt ja öljyiset jätteet kuten käytetty voiteluöljy ja hydrauliikkaöljy sekä erilaiset vesi- ja 

öljyseokset esimerkiksi öljynsuodattimet, kytkin- ja jarrunesteet, öljypakkaukset ja trasselit  

 Romuakut ja akkunesteet (sisältävät raskasmetalleja ja akkuhappoa)  

 Ladattavat pienoisakut ja raskasmetalliparistot  

 Loisteputket ja lamput (myös pienloistelamput)  

 Kovettumattomat maalit, lakat, liimat sekä näitä jätteitä sisältävät pakkaukset ja tarvikkeet, 

työvälineet ja massat  

 Hartsit, ohenteet, liuottimet (kuten tärpätti, tinneri, asetoni), kyllästysaineet, puunsuoja-aineet  

 Hapot ja emäkset esim. emäksiset pesuaineet, rikki-, suola-, etikka- ja muurahaishappo  

 Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet ja niiden pakkaukset  

 Voimakkaat puhdistusaineet, desinfiointiaineet, maali- ja lakanpoistoaineet, valkaisuaineet, 

tahranpoistoaineet  

 Lääkejätteet  

 Erityisjätteet ja lietteet erikseen 

 

 

 

 



ENERGIA 
& 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
 



Energia 

Energiankulutus  Suomessa 

v. 2009 = 369,8 GWh 

Energialähteet  Suomessa 

v. 2009 



Energiantuotannon päästöt 

Kasvihuonekaasupäästöt 

sektoreittain v. 2009 
 Energiatuotannolla on merkittävä 

vaikutus ilmapäästöihin; suurin osa 

Suomen ilmapäästöistä on peräisin 

energiantuotannosta 

 Välillisiin energiantuotannosta 

aiheutuviin ympäristövaikutuksiin voi 

siis vaikuttaa  

 Energiansäästöllä 

 Suosimalla uusiutuvista 

energianlähteistä tuotettua 

energiaa, esim.  

 Norppasähkö 

 Vihreä sertifikaatin sähkö 

 

 

 



Energiatehokkuus 

 Energiatehokkuus: tuotteen tuottamiseen kulutetaan 

mahdollisimman vähän energiaa 

 Energiatehokkuus tulee huomioida jo hankinnoissa 

 Energiankulutuksen riittävä mittaus tärkeä osa 

energiatehokkuutta 

 Energiataseet; tavoitetasot 

 Poikkeamat normaalikulutuksesta 

 Kulutuksen jakautuminen 

 Säästötoimenpiteiden vaikutus 

 Energiaselvitys 

 Kokonaisvaltainen selvitys kulutuskohteista ja 

tehostamismahdollisuuksista 

 

 

 

 



Energiatehokkuus-sopimus 

 EK ja TEM sopivat 4.12.2007 elinkeinoelämän energiatehokkuus-sopimuksen 

kaudelle 2008-2016. Sopimukseen on liittynyt 10 toimialaliittoa, mm. 

Metsäteollisuus. 

 Sopimusta toteutetaan alakohtaisilla toimenpideohjelmilla  

 puutuoteteollisuudella oma toimenpideohjelma 

 Liittyminen vapaaehtoista 

 Sopimuksen velvoitteet: 

 Energiansäästötavoitteet 

 Sitoutuminen jatkuvan parantamisen toimenpiteisiin 

 Toiminnan organisointi ja suunnittelu 

 Energiatehokkuudenparantaminen 

 Raportointi (energiankäyttö ja sen tehostaminen) 

 Koulutus ja sisäinen viestintä 

 Energiatehokkuuden huomiointi suunnittelussa ja hankinnoissa 

 Lisäksi tulee pyrkiä energiatehokkaan teknologian ja toimintatapojen käyttöönottoon, 

logistiikan energiatehokkuuden huomioimiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön 

 Sopimukseen liittyneellä yrityksellä on mahdollista saada tukea 

 Energiakatselmukseen 

 Energiansäästöinvestointeihin 

 

 

 

 

 

 

 



 Energiansäästö tuotantoprosessissa, tyypillisiä 

esimerkkejä: 

 Jätelämmön hyödyntäminen 

 Ajotapamuutokset 

 Taajuusmuuttajat 

 Paineilman energiatehokkuus 

 Säännölliset tarkastukset vuotojen havaitsemiseksi 

 Laiteliitännöissä sulkuventtiilit 

 Sopivan kokoiset paineilmakompressorit (taajuusmuuttajaohjattu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiansäästövinkkejä 



 Toimisto 

 Valojen sammutus  

 valaistuksen osuus toimiston sähkönkulutuksesta n. 30 % 

 Energiansäästölamput  

 energiansäästö 80 % vrt. hehkulamppu 

 Virta pois tietokoneista ja näytöistä työpäivän päätteeksi 

 Toimistolaitteissa virransäästötoiminnot päällä 

 Lämmitys 

 Asteen lasku lämpötilassa vastaa n. 5 % lämmityskustannusten 

säästöä 

 Käyttöveden kulutuksen vähentäminen, optimilämpötila on 55 astetta 

 Riittävä eristys, automaattisesti sulkeutuvat ovet tuotantotiloissa 

 Sulatusjärjestelmien toimivuus, sammutus lumi- jääkauden 

ulkopuolella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiansäästövinkkejä 



 Ilmastointi 

 Ilmastoinnin aikaohjaus: pysäytys/tehon vähentäminen kun tila 

ei käytössä 

 Poistoilmapuhaltimien pysäytys seisokkien ajaksi 

 Tuloilman lämpötilan optimointi, poistoilman lämmön 

talteenotto 

 Ilmastointikoneiden säännölliset huollot ja puhdistukset 

 

 

 

 

 

 

 

Energiansäästövinkkejä 



KEMIKAALIT 
& 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
 



Kemikaalit 
 Suomessa 30 000 valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi 

luokiteltua ainetta 

 Tiettyjen kemikaalien käyttöä on pyritty rajoittamaan niiden aiheuttamien 

ympäristö- tai terveyshaittojen vuoksi (esim. hormonitoimintaa häiritsevät 

aineet, hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet, fluorikaasut) 

 Kemikaalien kertymistä ja vaikutuksia ihmisiin, eläimiin ja kasveihin on 

tutkittu on tutkittu enimmäkseen yksittäisten myrkkyjen ja suurten 

altistuksen osalta: eri myrkkyjen yhteisvaikutuksista ja altistumisesta 

pitkällä aikavälillä tiedetään vähemmän 

 Myrkyt voivat vaikuttaa eliöön  

 biokemiallisesti esimerkiksi kiinnittymällä entsyymeihin ja hormoneihin sekä 

estämällä tai muuttamalla niiden toimintaa.  

 rakenteellisia muutoksia syövyttämällä, ärsyttämällä tai liuottamalla 

 Kemikaalin ympäristö- ja terveyshaitat on esitetty kemikaalin 

käyttöturvallisuustiedotteessa 



KEMIKAALIT ja  
toiminnanharjoittajan velvollisuudet 

 Selvilläolovelvollisuus 

 Kemikaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista 

 Käyttöturvallisuustiedotteet  helposti saatavilla 

 Varasto- ja kulutusmääristä 

 Huolehtimisvelvollisuus 

 Noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja 

ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 

 Kemikaalit tulee varastoida asianmukaisesti ja ehkäistä 

vuotojen pääsy ympäristöön 

 Tiiviit, katetut varastot 

 Valuma-altaat, reunukset, kallistukset 

 

 

 

 

 

 

 



KEMIKAALIT ja  
toiminnanharjoittajan velvollisuudet 

 Valintavelvollisuus 

 Kemikaalista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi 

toiminnanharjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella 

mahdollista, valittava käyttöön olemassa olevista 

vaihtoehdoista kemikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten 

vaaraa 

 Erityisen haitallisia aineita: 

 Polttoaineet 

 Voiteluaineet 

 Kylmäaineet 

 Puhdistusaineet 

 Biosidit 

 Palonestoaineet 

 maalit, liimat, hartsit, lakat 

 Liuottimet 

 Hapot ja emäkset 

 

 

 

 

 

 

 



Uudet kemikaalimerkinnät 
 Kemikaalimerkinnät muuttuvat  

kemikaalien luokitusta, merkintää ja 

pakkaamista koskeva asetus  

(CLP-asetus) 

 Siirtymäaika 2010-2015  



 
YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ 

 
 



Keskeinen 
ympäristölainsäädäntö 

 Osa-alueet 

 Yleinen ympäristönsuojelu 

 Ilmansuojelu 

 Jätehuolto 

 Kemikaalit 

 Meluntorjunta 

 Vesiensuojelu 

 Ympäristövahingot 

 

 Suomen lainsäädäntö internetissä:  

http://www.finlex.fi 

 

 

 

 



Ympäristölainsäädäntö 
YMPÄRISTÖNSUOJELU 

 
 YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI 4.2.2000/86 

 Lain tavoitteet: 

 1) ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja 

vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; 

 2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä 

luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; 

 3) ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia; 

 4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten 

arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena; 

 5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 

ympäristöä koskevaan päätöksentekoon; 

 6) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä; sekä 

 7) torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää 

kehitystä. 

 

 

 

 



4 § Yleiset periaatteet 

 Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 

 Haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai, milloin haitallisten 

vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoitetaan ne mahdollisimman 

vähäisiksi. 

 Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate 

 Menetellään muutoin toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja 

varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon 

toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä 

mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. 

 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate 

     Käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

 Ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate 

 Noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja 

kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine-  

ja polttoainevalintoja. 

 Aiheuttamisperiaate 

 Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa 

vaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta 

mahdollisimmanvähäisiksi 

 

 

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
YMPÄRISTÖNSUOJELU 

 
 



5 § Yleiset velvollisuudet 

 Selvilläolovelvollisuus 

 Toiminnanharjoittajan oltava selvillä: 

 Toimintansa ympäristövaikutuksista 

 Ympäristöriskeistä 

 Haitallisten aineiden vähentämismahdollisuuksista 

  

7 § Maaperän pilaamiskielto, 76 § Ilmoitusvelvollisuus 

 Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta 

taikka organismeja tai mikro-organismeja siten, että 

seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, 

josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu 

niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.  

 Jos maahan on päässyt edellä tarkoitettua ainetta, siitä on 

ilmoitettava valvontaviranomaiselle 
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8 § Pohjaveden pilaamiskielto, 76 § Ilmoitusvelvollisuus 

 Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen 

paikkaan tai käsitellä siten, että 

– tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 

pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai 

sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; 

– toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle 

vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä 

voitaisiin käyttää; tai 

– toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa 

loukata yleistä tai toisen yksityistä etua 

 Ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle, mikäli em. 

Mainittua ainetta on päässyt pohjaveteen 
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28 § Yleinen lupavelvollisuus 

 Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa 

– toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista 

– jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua uoman tai altaan pilaantumista (vesilaki) 

– toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua kohtuutonta rasitusta (naapuruusuhdelaki) 

– jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn 

 Luvanvaraisista toiminnoista säädetään erikseen ympäristönsuojeluasetuksella 

(18.2.200/169); puutuoteteollisuuden luvanvaraiset toiminnot: 

– lastulevyä, kuitulevyä, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas; 

– ikkunatehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 10 000 ikkunayksikköä vuodessa; 

– ovitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 5 000 ovea vuodessa; 

– liimapuutehdas taikka sellainen muita liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava 

tehdas, jossa liimojen kulutus on yli 25 tonnia vuodessa; 

– sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 vuodessa sahatavaraa, 

viilutehdas taikka sellainen kuorellisen puutavaran vesivarasto, jossa pidetään puutavaraa 

samanaikaisesti vähintään 20 000 m3, ei kuitenkaan vesivarasto, jossa on suljettu 

vesienkäsittelyjärjestelmä; 

– puun kyllästämö taikka sellainen muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, jossa 

käytetään suojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa; 

Lupaviranomaisena toimii Aluehallintovirasto 
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30 § Poikkeukset luvanvaraisuudesta 

 Lupaa ei tarvita niille toiminnoille, joista on säädetty 

erikseen valtioneuvoston asetuksella  Toiminnan 

rekisteröinti 

– polttoaineteholtaan enintään 20 megawatin sähköä tai lämpöä 

tuottava laitos tai kattilalaitos sekä kaasua tai öljyä polttoaineena 

käyttävä polttoaineteholtaan alle 50 megawatin laitos tai 

kattilalaitos; 

– asfalttiasema; 

– polttonesteiden jakeluasema; 

– toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 

  62 § Poikkeukselliset tilanteet 

 Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai 

laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä 

aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi 

aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa 

tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia 

jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan 

ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. 

Jos lupamääräystä ei voida tilapäisesti noudattaa, 

toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta 

valvontaviranomaiselle 
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103 § Jätevesien puhdistamisvelvollisuus 

 Jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan 

tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja 

käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön 

pilaantumisen vaaraa. 

104 § Selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta 

 Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle 

omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella 

harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka 

saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 
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YMPÄRISTÖNSUOJELUASETUS 18.2.2000/169 

 Lueteltu luvanvaraiset toiminnot 

 Toimivaltaiset viranomaiset toiminnoittain 

– Aluehallintovirasto; puutuoteteollisuuden toiminnot 

 lastulevyä, kuitulevyä, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava 

tehdas; 

 ikkunatehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 10 000 ikkunayksikköä vuodessa; 

 ovitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 5 000 ovea vuodessa; 

 liimapuutehdas taikka sellainen muita liimattuja tai laminoituja puutuotteita 

valmistava tehdas, jossa liimojen kulutus on yli 25 tonnia vuodessa; 

 kuorellisen puutavaran vesivarasto, jossa pidetään puutavaraa samanaikaisesti 

vähintään 20 000 m3 

 puun kyllästämö 

 

– Kunnallinen viranomainen; puutuoteteollisuuden toiminnot 

 sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 vuodessa 

sahatavaraa tai viilutehdas 

 puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, jossa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 

tonni vuodessa; 

 

 Esitetty ympäristölupahakemuksen sisältö 
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 EMAS -järjestelmä eli Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta 

ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään 

8.11.2002/914 ja EMAS-asetus 25.11.2010  

 EMAS- järjestelmä on tarkoitettu vapaaehtoiseksi kaikille organisaatioille, 

jotka pyrkivät parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa. EMAS- järjestelmän 

käyttöönotto edellyttää, että organisaatio rekisteröityy toimivaltaiselle 

toimielimelle (SYKE). 

 Rekisteröinti edellyttää, että järjestelmä laaditaan ja sitä ylläpidetään asiaa 

koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Järjestelmän hyväksyvät ulkopuoliset 

todentajat, joista mittatekniikan keskuksen on pidettävä erityistä luetteloa. 
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 Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä 

toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 23.5.2001/435 

 

 Asetuksen tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 

vähentämällä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä ilmaan 

kohdistuvia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 

 Sovelletaan toimintoihin, joissa liuottimia kulutetaan enemmän kuin se 

määrä, joka kullekin toiminnolle on määritelty asetuksen liitteen 1 

taulukoissa.  

 Puutuoteteollisuuteen liittyviä toimintoja: puun maalaus, liimaus, laminointi, 

kyllästäminen  

 Asetus sisältää em. toiminnoille haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

päästöraja-arvot (poistokaasut), vaihtoehtona päästöjen 

vähentämisohjelma, jolla päästävä samoihin raja-arvoihin 
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 Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin 

energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 27.10.2010/445 

 Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö 

 Päästöraja-arvot hiukkas-, NO2- ja SO2 –päästöille 

 Polttoaineittain, luokiteltuna eri polttoainetehon kattiloille 

 Määräyksien jätevesien, jätteiden käsittelystä ja meluntorjunnasta sekä päästöjen 

tarkkailusta 

 Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja 

kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta 

3.12.2002/1017 

 Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin 

rajoittamisesta 19.12.2002/1266 
 Moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muualla kuin tieliikennelainsäädännössä tarkoitetulla tiellä ei ajoneuvon 

moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle –15 °C saa moottoria ennen ajoon 

lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuuttia. Traktorin, moottorityökoneen ja auton alustalle rakennetun 

työkoneen moottoria saa kuitenkin käyttää ennen ajoneuvolla tai koneella tehtävän työn alkamista  

ajoneuvon toimintavalmiiksi saattamiseen tarvittavan ajan. 
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  Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 9.8.2001/711 

 Raja-arvot mm. NO2,- SO2, CO- ja pienhiukkaspitoisuuksille; koskee alueita, 

jossa asuu tai oleskelee ihmisiä. 

 

Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 

 17 §  
Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 

lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 

aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, 

liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, 

lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Arvioitaessa rasituksen 

kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu 

tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen 

alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. 
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 JÄTELAKI 3.12.1993/1072 

 4 § Yleinen huolehtimisvelvollisuus 

 Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy 

mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta 

jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällöin on 

erityisesti: 

 1) tuotannon harjoittajan huolehdittava siitä, että tuotannossa käytetään säästeliäästi raaka-

ainetta ja että raaka-aineen käyttöä korvataan jätteellä; 

 2) tuotteen valmistajan huolehdittava ja maahantuojan vastaavasti varmistauduttava siitä, 

että tuote on kestävä, korjattava ja uudelleen käytettävä tai jätteenä hyödynnettävä ja ettei 

tuotteesta jätteenä aiheudu edellä tarkoitettua vaaraa, haittaa tai vaikeutta; sekä 
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 6 § Jätehuollon järjestämistä koskeva huolehtimisvelvollisuus 

 jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä 

 jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin 

järjestettyyn jätehuoltoon; 

 ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia; 

 jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 

 jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan 

torjuntamenetelmää; 

 jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti; 

 jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai 

ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisen taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti 

ja taloudellisesti mahdollista; 

 erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin paitsi, jos se on jätteiden hyödyntämisen tai 

käsittelyn kannalta välttämätöntä ja se voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa; 

 milloin sekoittuminen on tapahtunut yleiskiellon vastaisesti, on erottelu tehtävä, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ja tarpeen 

terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi; 

 jätteet on käsiteltävä jossakin lähimmistä asianmukaisista jätteen käsittelypaikoista 

 jätehuolto on pyrittävä suunnittelemaan, järjestämään ja rahoittamaan sekä jätehuollon hyväksymismenettelyjä soveltamaan siten, että 

maahan saadaan sopivasti erilaista käsittelyä edellyttäviä asianmukaisia jätteiden käsittelypaikkoja 

. 

 

 

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
JÄTEHUOLTO 

 
 



  

 19 § Roskaamiskielto 

 Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, 

ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa 

terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin 

rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa 

 

 20 § Roskaantuneen alueen puhdistamisvelvollisuus 

 Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Roskaajana pidetään 

myös huvi- tai muun sellaisen tilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu 

tilaisuuden seurauksena. 

 

  

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
JÄTEHUOLTO 

 
 



  

 56 § Selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus 

 Oltava selvillä jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä sen määrän ja haitallisuuden 

vähentämisestä ja jätehuollosta sekä mahdollisuuksista kehittää tuotantoaan tai tuotettaan 

siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenee. 

 Jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, 

lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä 

terveys- ja ympäristövaikutuksista 

 Pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneen, kerätyn, varastoidun tai välivarastoidun, 

kuljetetun, hyödynnetyn tai käsitellyn sekä myydyn tai välitetyn jätteen määrästä, lajista, 

laadusta ja alkuperästä, sekä toimitettaessa jäte muualle, sen syntypaikasta samoin kuin 

toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämistavasta tai käsittelytavasta 

 

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
JÄTEHUOLTO 

 
 



  

 JÄTEASETUS 22.12.1993/1390 

 Aineet ja ominaisuudet, joiden perusteella jäte luokitellaan ongelmajätteeksi 

 Jätteen ja ongelmajätteen pakkaaminen ja merkitseminen 

 Katso myös: Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä 

ongelmajätteiden pakkaamisesta 29.8.1996/101 

 Yleiset jäte- ja ongelmajäteluokat 

 Katso myös: Ympäristöministeriö asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden 

luettelosta 22.11.2001/1129 

 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa 28.6.2006/591 

 Asetuksessa määritellään periaatteet, joilla mm. betonimursketta sekä kivihiilen, turpeen ja 

puuperäisen polttoaineen poltossa syntyvää lentotuhkaa ja pohjatuhkaa voidaan käyttää 

tietyissä maanrakennuskohteissa ilman ympäristölupaa. Kohteita ovat mm. yleiset tiet ja 

pyörätiet, pysäköintialueet, urheilukentät, ratapihat sekä teollisuuden varastointialueet. 

Jätteen saa luovuttaa vain hyödyntämispaikan haltijalle ehdolla, että hyödyntämispaikka on 

ilmoitettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja että jätteen laadunvarmennus ja 

hyödyntäminen toteutetaan asetuksessa määritellyllä tavalla. 
 

Ympäristölainsäädäntö 
JÄTEHUOLTO 

 
 



 

Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta 30.1.1997/101 

 Öljyjäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia 

lisäkustannuksia. Öljyjäte on pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään uudistamalla ja 

toissijaisesti energiana. 

 Öljyjätteeseen ei saa sekoittaa muuta jätettä eikä ainetta siten, että siitä voi aiheutua haittaa 

terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon järjestämiselle. 

 Öljyjätteen määrästä, laadusta , alkuperästä ja varastoinnista on pidettävä kirjaa. 

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 9.9.2004/852 

 Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen – kerättävä erikseen 

Kunnan jätehuoltomääräykset 

 Yksityiskohtaiset määräykset jätehuollon järjestämisestä, keräyksestä ja hyödyntämisestä 

kunnan tai kuntayhtymän alueella  

 Löytyvät kunnan nettisivuilta, esim. Kemijärveä koskevat jätehuoltomääräykset  

http://www.kemijarvi.fi/saannot_ja_toimintaohjeet --> jätehuoltomääräykset 

 

 

 

 
 

Ympäristölainsäädäntö 
JÄTEHUOLTO 
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 KEMIKAALILAKI14.8.1989/744 

 Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja 

sekä palo- ja räjähdysvaaroja. 

 15 § Huolehtimisvelvollisuus 

 Kemikaalin valmistuksessa, maahantuonnissa ja muussa tässä laissa tarkoitetussa 

kemikaalinkäsittelyssä on noudatettava kemikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen 

riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. 

 16 a § Valintavelvollisuus 

 Kemikaalista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi toiminnanharjoittajan on, silloin kunse on 

kohtuudella mahdollista, valittava käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai 

menetelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa. 

Ympäristölainsäädäntö 
KEMIKAALIT 

 
 



 

 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 

29.1.1999/59 

12 § Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi 

13 § Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi 

15 § Turvallisuusselvitysvelvoite 

16 § Pelastussuunnitelmavelvoite 

17 § Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupahakemus 

40 § Ilmoitus vähäisestä toiminnasta 

 Pykälissä 12 ja 13 on esitelty laskentatapa, jolla määritellään, onko kemikaalien 

käsittelylaajamittaista vai vähäistä. Laajamittainen käsittely ja varastointi on luvanvaraista. 

Lupaa haetaan kirjallisella hakemuksella turvatekniikan keskukselta. Vähäisestä käsittelystä 

ja varastoinnista tulee tehdä ilmoitus kunnan pelastusviranomaiselle. Asetuksen liitteessä 1 

on määritelty, milloin tiettyjen kemikaalien säilyttämisestä tulee tehdä turvallisuusselvitys. 

Pelastussuunnitelmaa edellytetään, kun kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on 

laajamittaista. 

Ympäristölainsäädäntö 
KEMIKAALIT 

 
 



 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

3.6.2005/390 

7 § Selvilläolovelvollisuus 

 Toiminnanharjoittajan tulee hankkia valmistamiensa, käsittelemiensä ja varastoimiensa 

vaarallistenkemikaalien sekä räjähteiden fysikaalisista ja kemiallisista, palo- ja 

räjähdysvaarallisista sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisista ominaisuuksista ja 

luokituksesta tiedot, jotka ovat kohtuudella saatavissa ja jotka ovat riittävät tässä laissa 

säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. 

8 § Valintavelvollisuus 

 Vaarallisista kemikaaleista ja räjähteistä aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi ja 

torjumiseksi toiminnanharjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, valittava 

käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali, räjähde tai 

menetelmä. 

11 § Organisaatio ja henkilöstö 

 Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tuotantolaitoksen turvallisuuteen liittyvät 

johdon ja henkilöstön tehtävät ja vastuualueet on selkeästi määritelty organisaation  

kaikilla tasoilla. 

Ympäristölainsäädäntö 
KEMIKAALIT 

 
 



 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

3.6.2005/390 

23 § Luvanvaraisuus 

 Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain 

turvatekniikan keskuksen luvalla. 

24 § Ilmoitusvelvollisuus 

 Vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain 

tekemällä siitä ilmoituksen. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus 

pelastusviranomaiselle, jollei ilmoitusta 23 §:n 2 momentin nojalla tule tehdä turvatekniikan 

keskukselle. 

KTMp palavista nesteistä 15.4.1985/313 

 Tekniset vaatimukset varastoinnille 

KTMp maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 30.3.1983/344 

 Tärkeillä pohjavesialueilla olevien maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden 

määräaikaistarkastukset  

 

 

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
KEMIKAALIT 

 
 



 Öljyvahinkojen torjuntalaki 29.12.2009/1673 

 Yli 100 m3 öljyvarastot: öljyntorjuntavaatimuksia 

 VNp pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle 

vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 19.5.1994/364 

 Luettelo aineista, joita ei saa päästää pohjaveteen 

  

VNp eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta 

vesiin 19.5.1994/363 

 Luettelo aineista, joita ei saa päästää vesiin 

 Lisäksi luettelo aineista, joiden päästäminen on luvanvaraista 

  

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
KEMIKAALIT 

 
 



  

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista123.11.2006/1022 

 Määritelty vesiympäristölle haitalliset, joita ei saa päästää pintaveteen eikä  

vesilaitoksen viemäriin 

 

 Valtioneuvoston asetus a maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioinnista 1.3.2007 

 Määritelty haitallisten aineiden kynnys- ja ohjearvot maaperän pilaantuneisuuden 

arvioimiseksi 

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
KEMIKAALIT 

 
 



  

VNp melutason ohjearvoista 29.10.1992/993 

 Päätöksessä on määritelty mm. asuinalueilla, virkistysalueilla sekä hoito- ja 

oppilaitostenlähialueilla sallittavat korkeimmat melutasot. Mikäli melutasot ylittyvät, saattavat 

ympäristöviranomaiset edellyttää yksittäisiltä yrityksiltä meluselvitystä ja tarvittaessa 

melutason alentamista. 

 Päiväohjearvo 55 dB (klo 7-22) 

 Yöohjearvo 50 dB (klo 22-7) 

 Loma-asuminen, virkistysalueet, luonnonsuojelualueet: päiväaika 45 dB, yöaika 40 dB 

 

Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 

60 § Melua aiheuttava tilapäinen toiminta 

 Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus 

tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten 

rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan  

erityisen häiritsevää. 

Ympäristölainsäädäntö 
MELUNTORJUNTA 

 
 



  

VESILAKI19.5.1961/264 

1. luku:15 § (Vesistön muuttamiskielto) 

 Vesistöstä ei saa johtaa vettä tai ryhtyä vesistössä tai maalla muuhun toimenpiteeseen siten, 

että siitä tai sen seurauksena voi aiheutua sellainen vesistön aseman, syvyyden, 

vedenkorkeuden, vedenjuoksun tai muu vesiympäristön muutos, joka  

1) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa toisen vesialueelle, kalastukselle, maalle, rakennukselle tai 

muulle omaisuudelle; 

2) aiheuttaa tulvan vaaraa, yleistä vedenvähyyttä tai vesiluonnon ja sen toiminnan 

vahingollista muuttumista; 

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä, kulttuuriarvoja tai 

vesistön käyttökelpoisuutta vedenhankintaan tahi sen soveltuvuutta virkistyskäyttöön; 

4) huonontaa vesistön puhdistautumiskykyä tai muuttaa valtaväylää tai vaikeuttaa yleisen 

kulku- tai uittoväylän käyttämistä;  

5) aiheuttaa vaaraa terveydelle; taikka 

6) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua 

9. Luku 

Säädökset pinta- ja pohjaveden ottamisesta  

Ympäristölainsäädäntö 
VESILAINSÄÄDÄNTÖ 

 
 



 VESIHUOLTOLAKI 9.2.2001/119 

 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja 

viemäriin. Tästä velvoitteesta kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi tietyin ehdoin 

myöntää poikkeuksen. Vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan on pyydettäessä annettava 

toisilleen vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisen sekä vesihuollon hoitamisen kannalta 

tarpeelliset tiedot.  

  

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
VESILAINSÄÄDÄNTÖ 

 
 



 LAKI YMPÄRISTÖVAHINKOJEN KORVAAMISESTA 19.8.1994/737 

 

1 § Lain soveltamisala 

 Ympäristövahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, 

joka on ympäristössä aiheutunut: 

 1) veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta; 

 2) melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta; taikka 

 3) muusta vastaavasta häiriöstä. 

 

7 § Korvausvelvolliset 

 Korvausvelvollisuus lankeaa ns. ankaran vastuun periaatteen mukaisesti, eli myös 

tahattomasta toiminnasta aiheutunut haitta on korvattava.  

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
YMPÄRISTÖVAHINGOT 

 
 



LAKI YMPÄRISTÖVAHINKOVASTUUVAKUUTUKSESTA 30.1.1998/81 

1 § Lain soveltamisala 

 Ympäristövahingosta ja vahingon torjuntakustannuksista ja kustannuksista vahingoittuneen 

ympäristön saattamiseksi ennalleen maksetaan korvausta, jos: 

 1) korvausta ei ole täysimääräisesti saatu perityksi siltä, joka on ympäristövahinkojen 

korvaamisesta annetun lain mukaan vastuussa vahingon korvaamisesta 

(korvausvelvollinen), ja korvausta ei saada korvausvelvollisen vastuuvakuutuksesta; tai 

 2) korvausvelvollista ei ole saatu selvitetyksi. 

Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 2.10.1998/717 

1 § Vakuuttamisvelvollinen toiminta 

 Ympäristövahinkovakuutuksen on velvollinen ottamaan sellainen yksityisoikeudellinen 

yhteisö, jolla on: 

1) vesilain 10 luvun 24 tai 31 §:n mukainen vesioikeuden lupa 

2) ympäristölupamenettelylain mukainen alueellisen ympäristökeskuksen myöntämä 

ympäristölupa 

3) kemikaalilain 1 tai 2 momentissa tarkoitettu turvatekniikan  

keskuksen lupa  

 

 

Ympäristölainsäädäntö 
YMPÄRISTÖVAHINGOT  

 
 



RIKOSLAKI 19.12.1889/39 

 Ympäristörikoksista säädetään rikoslain 48 luvussa. 

 Rikosnimikkeinä mainitaan ympäristön turmeleminen, törkeä 

ympäristön turmeleminen, ympäristörikkomus, 

tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen, 

luonnonsuojelurikos ja rakennussuojelurikos. 

 

Ympäristölainsäädäntö 
YMPÄRISTÖVAHINGOT  

 
 



YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN 
PERUSTEET  

JA HYÖDYT YRITYKSELLE 
 
 



Miten hallita kaikki toimintaan 
liittyvät ympäristöasiat ja 
velvoitteet? 

VASTAUS: Rakenna yrityksellesi 

 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 

(ympäristönsuojelun toimintaohjelma) 

 Toiminnan ohjauksen apuväline  

 ympäristöasioiden  

 systemaattiseksi huomioimiseksi  

 jatkuvan parantamisen hengessä 



Ympäristöjärjestelmän  
pääperiaatteet 

 1. Ympäristövaikutusten ja velvoitteiden tunnistaminen 

 Ympäristönäkökohdat ja ympäristövaikutukset 

 Luvat, lait, muut velvoitteet 

 

 2. Sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen = 

ympäristövaikutusten vähentämiseen 

 Politiikka 

 Päämäärät 

 Tavoitteet 

 Kehitysohjelmat 



Ympäristöjärjestelmän  
pääperiaatteet 

3. Ympäristöasioiden soveltaminen toimintaan 

 Organisointi ja vastuut 

 Ohjeet 

 Koulutus, tiedonkulku 

 Hätätilannevalmius; toiminta poikkeustilanteessa 

 

4. Seuranta ja parantaminen 

 Mittareiden valinta 

 Säännöllinen tarkkailu 

 Arvioinnit 

 Katselmukset 

 



Ympäristöjärjestelmän  
pääperiaatteet 

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi 

 ISO 14001:2004 standardin mukaan (yleisin) 

 EMAS (Eco Management and Audit Scheme) 

 Ulkopuolinen = puolueeton todennus ympäristöasioiden 

hyvästä hoidosta 

 Helpottaa myös erilaisten ympäristömerkkien hakemista, 

kuten Joutsenmerkki, EU-kukka 

 

 

 



Ympäristöjärjestelmän 
hyötyjä yritykselle 

 Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen ympäristöasioiden 

hoito 

 Asetetaan tavoitteet 

 Mitataan toiminnan tasoa säännöllisesti 

 Jatkuva parantaminen 

 

 Tuotantotehokkuus & kustannussäästöt 

 Jätteen, hylyn ja päästöjen minimointi 

 Energiatehokkuus 

 Työmenetelmien, tuotantotekniikan kehittyminen 

 Kunnossapidon optimointi 

 

 

 

 

 

 



Ympäristöjärjestelmän 
hyötyjä yritykselle 

 

 Ympäristömyönteinen imago – edistää luottamusta ja 

yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 

 Naapurusto 

 Yhteistyökumppanit 

 Viranomaiset 

 Tiedotusvälineet 

 Ympäristöjärjestöt 

 

 Kilpailuedun saavuttaminen 

 Asiakasvaatimusten täyttäminen 

 Tuote erottuu edukseen kilpailijoista 

 Korostetaan myönteisiä ympäristönäkökohtia! 

 

 

 

 

 

 

 



Ympäristöjärjestelmän 
hyötyjä yritykselle 

 Vältetään yllätykset 

 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 

 Systemaattinen menettely lakisääteisten vaatimusten tunnistamiseksi, 

seuraamiseksi ja huomioimiseksi toiminnassa.  

 Asiakasseuranta, markkinaseuranta 

 Tiedusteluihin vastaaminen 

 Ympäristövaikutusten seuraaminen ja vaatimuksiin vertaaminen 

 Kehityssuunta tiedossa  pystytään reagoimaan ajoissa ja ohjaamaan toimintaa 

 Ympäristöriskien hallinta 

 Varautuminen tulevaisuuden vaatimuksiin 

 Ympäristöasioiden huomiointi tuotteiden ja prosessien suunnittelussa ja 

investoinneissa 

 Ennakoidaan lainsäädännön ja lupaehtojen vaatimuksia 

 Teknologiakehityksen seuraaminen – paras käytettävissä oleva tekniikka 

 

 

 

 

 

 



Ympäristöjärjestelmän 
hyötyjä yritykselle 

 Viihtyisä ympäristö - kaikille 

 Ympäristövaikutusten minimointi  elinkelpoinen ympäristö  

 

 Logistiikan tehostuminen 

 Raaka-aineiden hankinta 

 Sisäinen logistiikka 

 Tuotekuljetukset 

 

 Toimittajayhteistyön kehittyminen 

 Ekotehokkuusajattelu koskee myös toimittajia  

 Uudet tuotteet ja ratkaisut 

 

 

 

 

 

 



Ympäristöjärjestelmän 
hyötyjä yritykselle 

 Riskien pienentyminen 

 Ympäristöriskit tunnistettu ja hallittu 

 Kemikaaliturvallisuus, paloturvallisuus 

 Käsittely, varastointi, kuljetukset 

 Edullisemmat vakuutukset 

 

 Parantaa henkilöstön tietoisuutta ja motivaatiota 

 Koulutus, opastus, vuorovaikutus: jokainen tunnistaa 

oman työnsä ympäristövaikutukset 

 Hyvä Me!  - henki yrityksessä  

 Ympäristö on yhteinen asia! 

 

 

 

 

 

 



Jatkuu seuraavalla kerralla: 
 
Miten ympäristöjärjestelmä 
rakennetaan? 
 
KIITOS MIELENKIINNOSTA! 


