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Ekokompassin hyödyt
KESKEISET LAIT

MERKITTÄVIMMÄT
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

• Riskienhallinnan työkalu
– Järjestelmällinen ote
– Keskeiset lait, merkittävimmät ympäristövaikutukset
– Maine yhteistyökumppanina, työnantajana, kilpailijana

SÄÄSTÖT JA
MAINE SEKÄ
YMPÄRISTÖN
HYÖTY!

• Ekotehokkuus = kustannustehokkuus
– vähemmällä materiaalin ja energian käytöllä enemmän tuotteita
ja palveluja

• Hyödynnettävissä markkinoinnissa ja viestinnässä
– Mahdollisuus profiloitua vastuullisena toimijana

• Ympäristökuormitus pienenee
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Näin se toimii

1. Kartoita lähtötilanne ja tunnista ympäristövaikutukset.
2. Aseta tavoitteet, suunnittele toimenpiteet ja valitse
tunnusluvut.
3. Seuraa tuloksia ja päivitä toimenpiteet vuosittain.

Kerro tavoitteistanne ja tuloksista myös muille!
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Ekokompassin kriteeristöstä…
•
•

•
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Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä
tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset
Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa organisaatio sitoutuu
ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen
periaatteen mukaisesti
Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit
kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti.
Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö
on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
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Ekokompassin kriteeristöstä…
• Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää
tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten
vähentämiseksi.
– Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle osa-alueelle ja niiden
tulee perustua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin
– Tapahtumissa tavoitteet asetetaan kaikkiin osa-alueisiin.
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Ympäristönäkökohta vs ympäristövaikutus

ympäristövaikutus
ympäristövaikutus (yritys) (en environmental impact; environmental effect)
Yrityksen toiminnan aiheuttama muutos ympäristössä.
Ympäristövaikutukset voivat kohdistua luontoon, ihmisten terveyteen ja
elinolosuhteisiin. Näitä ovat muun muassa päästöt, saasteet ja
ympäristönmuutokset. Ympäristövaikutukset voivat johtua ihmisen toiminnan lisäksi
myös luonnon ilmiöistä.
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Ympäristönäkökohta vs ympäristövaikutus
ISO 14001
Ympäristönäkökohta:
organisaation toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osa, joka on tai voi olla
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
• Ympäristönäkökohta voi aiheuttaa ympäristövaikutuksia.
• Merkittävä ympäristönäkökohta on sellainen, jolla on tai voi olla yksi tai
useampi merkittävä ympäristövaikutus.
• Organisaatio määrittää merkittävät ympäristönäkökohdat yhden tai
useamman kriteerin perusteella.
Ympäristövaikutus:
haitallinen tai hyödyllinen ympäristöä koskeva muutos, joka on kokonaan tai
osittain seurausta organisaation ympäristönäkökohdista.
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Suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset
•

Suorat ympäristövaikutukset:
– suoraan omasta toiminnasta
– aiheuttaja on usein helppo havaita, esimerkiksi tehtaan piipusta tai
auton pakoputkesta tulevat kaasupäästöt
– etenkin teollisuuden suorat vaikutukset ovat nykyään rikkaissa
teollisuusmaissa varsin hyvin tiedossa ja hallinnassa

Epäsuorat ympäristövaikutukset:
- muodostuu tuotteen tai palvelun sellaisessa elinkaaren vaiheessa, joka
ei ole omaa toimintaamme
- voivat aiheutua esimerkiksi raaka-aineiden tai komponenttien
valmistuksessa ja kuljetuksissa tai jätehuollossa
- tapahtuvat usein jossakin muualla, kenties toisella puolella maailmaa
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Hyviä ja haitallisia ympäristövaikutuksia esim.
puhdistuspalveluala
+ kiinteistöjen kestävä käyttö
+ sisäympäristön terveellisyys
+ materiaalitehokkuus
+ energiansäästö yhteistyössä asiakkaiden kanssa
- ilmastopäästöt palvelun tuottamisesta
- kemikaalipäästöt siivousaineista
- jätteet, kertakäyttötuotteet
- työntekijöiden terveyshaitat
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https://ekokompassi.fi/etusivu/materiaalipankki/
Ekokompassi-lomakkeet > Ympäristövaikutusten pisteytys
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Panokset: energiaa, vettä, materiaaleja

Luonnonvarat

Raakaainetuotanto

Valmistusprosessi

Jätehuolto
Jakelu

Käyttö

Kierrätys

Sivutuotteet: päästöjä, jätteitä
14.2.2019

14.2.2019

Lue lisää:
16
www.kadenjalki.fi/blogi/kolme-kovaa-ammattilaiselle/
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Lähde: Sitra
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Ympäristövastuullinen yritys
•
•

•

Vastuullisessa yritystoiminnassa huomioidaan yrityksen suorat ja
epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.
Ympäristövastuullinen yritys tuntee oman toimintansa
ympäristövaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa
muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.
Ympäristövastuuta toteutetaan kokonaisvaltaisesti läpi yritysten
prosessien:
–
–
–
–
–
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energian, materiaalien ja luonnonvarojen säästävä ja tehokas käyttö
jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys
vesien, ilman ja maaperän suojelu
ilmastonmuutoksen torjunta kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä
ympäristöä säästävien ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille: muille yrityksille, julkisille
toimijoille tai kuluttajille ja kansalaisille
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Kemikaalien hallinta
• Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit
kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti.
• Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja
henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen
käyttöön.
https://ekokompassi.fi/etusivu/materiaalipankki/
Ekokompassi –lomakkeet > kemikaaliluettelo
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Kemikaaliturvallisuus
•
•
•
•
•
•

Koko ympäristö koostuu kemiallisista aineista.
Aineet voivat olla luonnosta saatuja tai ne voivat olla ihmisen valmistamia
(synteettisiä). Ilman niitä ei olisi elämää.
Kemikaali voi olla kemiallinen aine tai niiden seos.
Kemikaali voi olla haitallinen ihmisten terveydelle tai ympäristölle.
Terveydelle vaaralliset kemikaalit voivat esimerkiksi ärsyttää ihoa tai silmiä,
aiheuttaa herkistymistä sekä myrkytysoireita tai niillä voi olla vakavia
pitkäaikaisvaikutuksia kuten esimerkiksi syöpää.
Muita vakavia vaikutuksia voivat olla mm. vaikutukset lisääntymiseen tai
sikiönkehitykseen.

Video: The Price You Pay
• https://youtu.be/WSWIAEDJfSg
ECHA: Euroopan kemikaalivirasto:
• https://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life
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Lorem ipsum dolor sit amet
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Kemikaalilait
•
•

•
•
•

Kemikaaleja koskee kattava lainsäädäntö, joka perustuu Suomessa suoraan
sovellettaviin Euroopan unionin asetuksiin
Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntö on tehty ihmisten terveyden ja ympäristön
suojelemiseksi ja se pyrkii kattamaan kemikaalin koko elinkaaren sen valmistuksesta
jätteeksi saakka
EU:n lainsäädännöllä halutaan turvata, että kemikaaleja olisi saatavilla kaikkialla
Euroopassa vastaavin edellytyksin.
Kemikaalilainsäädäntö uudistettiin merkittävästi v. 2007, kun tuli voimaan Euroopan
unionin kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Auhtorisation of Chemicals).
Samalla siirryttiin portaittain noudattamaan maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua
kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmää, GHS (Globally Harmonised System of
classification and labelling of chemicals)

Ajankohtainen lainsäädäntö Ympäristöministeriön sivustolla:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Kemikaalilainsaadanto
Lähde: Tukes
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Kemikaalilait
Työturvallisuuslaki (738/2002) 10 §
• Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
…kaikilla työnantajilla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja
arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja
terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat.
Tämä riskienarviointi ja hallinta ovat osatyöpaikan turvallisuustoimintaa.
Työterveyshuoltolain(1383/2001) 12 §
• Työterveyshuollon sisältöön kuuluu mm.
työn ja työolosuhteiden terveellisyyden
ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Työterveyshuolto osallistuu
työpaikan riskien arviointiin yhtenä asiantuntijatahona.
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Kemikaalilait
Valtioneuvoston asetus kemiallisista
tekijöistä työssä (715/2001) 6 §
• Edellyttää että työnantajan on tunnistettavatyössä esiinty
vien kemiallisten tekijöiden
aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä
työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle
mahdollisesti aiheutuvat riskit.
Kemikaaliriskinarviointi edellyttää tietoa tuotteiden
vaarallisuudesta
ja raja-arvoista sekä altistumisen luonteesta ja määrästä.
Kuva: Pixabay,
cc
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Käyttöturvallisuustiedote
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Käyttöturvallisuustiedote
•

•
•

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa
vaarallisen aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä
turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa.
Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen 31
artiklassa ja liitteessä II.
Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun
toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille
saattamisesta, on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta
kemikaalista käyttöturvallisuustiedote ja toimitettava se kemikaalin
vastaanottajalle.
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Käyttöturvallisuustiedote
•

•

•

•

Käyttöturvallisuustiedote laaditaan vaaralliseksi luokitelluista aineista
ja seoksista sekä luokittelemattomista seoksista, jotka sisältävät
vaarallista ainetta.
Lisäksi jos aine on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT)
tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB)
tai jos aine sisältyy ns. erityistä huolta aiheuttavien aineiden
luetteloon, siitä pitää tehdä käyttöturvallisuustiedote.
Käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvitse toimittaa, jos yleisölle
tarjottavista tai myytävistä kemikaaleista annetaan riittävät tiedot,
joiden perusteella käyttäjät voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
ihmisten terveyden ja ympäristön suojaamiseksi.
Käyttöturvallisuustiedote on kuitenkin toimitettava jos jatkokäyttäjä
tai jakelija pyytää sitä.
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Käyttöturvallisuustiedote on:
•
•
•
•

•

päivättävä ja siinä on oltava vakio-otsikot määrätyssä järjestyksessä
päivitettävä sitä mukaan kun saadaan uutta tietoa kemikaalin ominaisuuksista tai
käytöstä
toimitettava maksutta paperimuodossa tai sähköisesti
toimitettava kemikaalin vastaanottajalle tämän valinnan mukaisesti joko suomen- tai
ruotsinkielisenä taikka näillä molemmilla kielillä
Mikäli käyttöturvallisuustiedotetta joudutaan päivittämään, uusittu tiedote on
toimitettava kaikille edellisen 12 kuukauden aikana kemikaalia vastaanottaneille.
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Kemikaaliturvallisuus
Kemikaaliturvallisuuden ABC:
• hoida kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikan
kemikaaliluettelo kuntoon
• tunnista työpaikan kemialliset vaaratekijät ja selvitä työntekijöiden
altistuminen
(muista myös ilmoittaa syöpävaarallisille aineille altistuvat ASArekisteriin)
• arvioi kemialliset riskit ja laita ne tärkeysjärjestykseen
• päätä ja toteuta tarvittavat toimenpiteet (ennaltaehkäisy ja torjunta)
• varmista työntekijöiden riittävä ohjeistus ja opastus
• huolehdi jatkuvasta seurannasta

28

28

14

14.2.2019

KEMIKAALITURVALLISUUDEN PERIAATTEITA
•
•
•
•
•
•

•
•

Käytä asianmukaisia suojaimia
Estä kemikaalin joutuminen iholle, silmiin ja
hengityselimiin
Tarkista, että työskentelytilassa ei ole
mahdollisia palovaaratekijöitä, kuten kipinävaaraa
Säilytä kemikaalit niiden omissa
astioissaan etiketit puhtaina
Varastoi ja säilytä kemikaalit hyvin suljettuina
niille varatuissa paikoissa
(kemikaalikaapit ja –varastot)
Pidä yhteensopimattomat aineet
erillään toisistaan (palavat nesteet,
hapot, emäkset, hapettavat aineet,
myrkylliset aineet)
Hävitä tarpeettomat kemikaalit asianmukaisesti.
Lähes kaikki kemikaalit ovat vaarallistajätettä.
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Kemikaaliriskien hallinta
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Poisjätetyn kemikaalin vaikutukset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sitä ei tarvitse ostaa
se ei sido rahaa
sitä ei tarvitse vastaanottaa
se ei tarvitse varastointitilaa
se ei koskaan puutu varastosta
sitä ei tarvitse kirjata kemikaaliluetteloon
se ei tarvitse käyttöturvallisuustiedotetta
se ei vaadi perehtymistä vaaratekijöihin
se ei vaadi altistumisselvityksiä
sitä varten ei tarvita suojaimia
se ei aiheuta terveyshaittoja
se ei aiheuta ympäristöhaittoja
se ei tarvitse vaarallisen jätteen varastointitilaa
siitä ei tarvitse maksaa vaarallisena jätteenä

www.seppo.net
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RESURSSIT
TEKNISET
Välineet, laitteet, tilat
Järjestelmät

TOIMINNALLISET
Henkilöstö, asiakkaat
Tiedot, taidot, asenteet

HANKINNAT

JÄTTEET

Hankintamenettelyt

Jätemäärät
Jätteiden lajittelu

Varastonhallinta

OHJAUS

Käytön periaatteet

Kustannukset

Hankintaohjeet, ympäristökriteerit
Jätehuoltosuunnitelma
Opasteet, ohjeistus
Vastuut, seuranta
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Toiminta hätä- ja poikkeustilanteissa
Ennaltavarautumissuunnitelma:
• https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B38B284
6E-14F8-4F4D-A608-A98B5C4E5D60%7D/122683
• Miten teillä?
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Toiminta hätä- ja poikkeustilanteissa
• Hätätilanteet ovat suunnittelemattomia tai
odottamattomia tilanteita, joihin täytyy puuttua
kiireellisesti hyödyntämällä tiettyjä pätevyyksiä,
resursseja tai prosesseja, joilla voidaan estää tai
lieventää hätätilanteista johtuvia toteutuneita tai
mahdollisia seurauksia.
• Hätätilanteet voivat johtaa haitallisiin
ympäristövaikutuksiin tai muihin organisaatioon
kohdistuviin vaikutuksiin.

Lähde: ISO 14001
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Toiminta hätä- ja poikkeustilanteissa
• Kun organisaatio määrittää mahdollisia hätätilanteita
(esim. tulipalo, kemiallinen vuoto, äärimmäiset
sääolosuhteet), sen olisi tarkasteltava seuraavia asioita:
• toimipaikassa olevien vaaratekijöiden luonne (esim.
syttyvät nesteet, säilytystankit ja paineen alaiset kaasut)
• hätätilanteen todennäköisin tyyppi ja laajuus
• hätätilanteiden mahdollisuus lähiympäristössä (esim.
tehdas, tie, rautatie).
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Valmius ja toiminta hätätilanteissa (ISO 14001)
•
•

Kukin organisaatio on vastuussa siitä, että sillä on valmius reagoida
hätätilanteisiin organisaation erityisiin tarpeisiin sopivalla tavalla.
Organisaation olisi hätätilannevalmiuttaan ja vasteprosessejaan
suunniteltaessa tarkasteltava seuraavia asioita:
a) tarkoituksenmukaisimmat menetelmät hätätilanteisiin reagoimiseen
b) sisäiset ja ulkoiset viestintäprosessit
c) ympäristövaikutusten estämiseen tai lieventämiseen vaaditut
toimenpiteet
d) toimenpiteet, joilla reagoidaan erityyppisiin hätätilanteisiin ja
lievennetään niitä
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Valmius ja toiminta hätätilanteissa
e) tarve onnettomuuden jälkeiselle arvioinnille, jotta voidaan määrittää ja
toteuttaa korjaavat toimenpiteet
f) hätätilanteessa toimimiseen suunniteltujen toimenpiteiden säännöllinen
testaus
g) hätätilanteessa toimivan henkilöstön koulutus
h) luettelo avainhenkilöistä ja auttavista tahoista sekä yhteystiedoista (esim.
palolaitos, vuotojen puhdistuspalvelut)
i) hätäpoistumisreitit ja kokoontumispaikat
j) molemminpuolisen avunannon mahdollisuus naapuriorganisaatioiden
kanssa.
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Materiaaleja
Ympäristöosaava ammattilainen:
https://www.ymparistoosaava.fi/
(kiinteistönhoito-, kone- ja metalliala, puhdistuspalveluala,
rakennusala, ruokapalveluala sekä sosiaali- ja terveysala)
Ekokompassi, materiaalit > toimialakortit
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