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Ammattilainen ja ympäristö
Tässä osiossa kerrotaan niistä kestävän kehityksen haasteista, joita ammattilaiset ja yritykset kohtaavat
toimialasta riippumatta, ja periaatteista, joita voidaan soveltaa alalla kuin alalla. Oman alasi sisällöt alkavat
osiosta Kiinteistönhoitoala ja ympäristö.

Ammattilainen muuttuvassa maailmassa
Maailma on nopeasti muuttumassa. Öljyn ja raaka-aineiden hinnat nousevat, kun niiden varannot kuluvat
ja kysyntä kasvaa. Se kannustaa yrityksiä säästäväisyyteen mutta myös uusiin, nokkelampiin
toimintatapoihin. Asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä ja eettisistä näkökohdista on kasvussa, olipa kyse
yksityisistä kuluttajista, yrityksistä tai julkisesta sektorista.
Vielä 2000-luvun alussa ajateltiin yleisesti, että ympäristöalaan erikoistuneet asiantuntijat ja insinöörit
ratkaisevat ympäristöongelmat. Nykyisin ymmärretään, että ratkaisun avain on monenlaisten toimijoiden
yhteistyö. Ympäristö on joka alan, joka yrityksen ja joka ammattilaisen asia.
Ympäristöosaava yritys minimoi omat haitalliset ympäristövaikutuksensa. Fiksuimmat ajattelevat kuitenkin
pidemmälle ja tarjoavat asiakkaalle ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta vähentämään turhaa energian ja
luonnonvarojen kulutusta. Tällaisia ratkaisuja etsivät yhä useammat asiakkaat. Ympäristöosaamisesta on
tullut osa ammattitaitoa ja kannattavaa yritystoimintaa.

Ympäristöosaavan ammattilaisen nyrkkisäännöt
Ympäristöasiat ovat usein laajoja ja monimutkaisia. Aina ei ole saatavilla riittävästi tietoa oikeiden
ratkaisujen tekemiseksi. Usein ei edes ole selvää vastausta, mikä olisi ympäristön kannalta paras
vaihtoehto.
Onneksi järjellä pääsee pitkälle. Vaikka eri toimialoilla on erilaiset ympäristövaikutukset, muutama
nyrkkisääntö pätee varsin hyvin kaikkeen toimintaan. Suunta on olennaisin, vaikka kaikkia kysymyksiä ei
osattaisi vielä ratkaista.

1. Katse kokonaisuuteen: elinkaariajattelu
Perinteisesti ympäristökysymyksiä on tarkasteltu organisaation oman toiminnan rajoissa: miten paljon
energiaa kuluu, mitä jätteitä ja päästöjä syntyy ja niin edelleen. Tämä onkin tärkeää, ja se on
ympäristövastuullisen toiminnan ensimmäinen vaihe.
Monilla aloilla suurin osa ympäristövaikutuksista on kuitenkin epäsuoria: ne syntyvät muualla kuin omassa
toiminnassaJos haluamme ottaa vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista kokonaisuutena ja saada
aikaan merkittäviä tuloksia, meidän täytyy tarkastella asiaa koko elinkaaren ajalta.

2. Kaikki hyöty irti: materiaalitehokkuus ja kierrätys
Luonnonvarojen käyttöönotto ja jalostaminen raaka-aineiksi ja edelleen tuotteiksi kuluttaa siis paljon
energiaa ja materiaaleja, jotka myös tuotetaan luonnonvaroista.
Kun luonnonvarat on kerran otettu käyttöön, niistä tulisikin ottaa kaikki hyöty irti. Tähän on olemassa
monia keinoja.
 Käytetään pitkään. Käyttämällä tuotteita pitkään säästetään luonnonvaroja ja energiaa.
Esimerkiksi laitteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla
säännöllisesti ja korjaamalla pikkuviat heti.



Käytetään tehokkaasti. Luonnonvaroja ei kannata seisottaa varastossa. Materiaalitehokkuutta



on, että tuotetta käytetään paljon: käytetään työpaikalla yhteisiä työvälineitä, lainataan tai
vuokrataan niitä tuotteita, joita tarvitaan harvoin.
Kierrätetään raaka-aineet. Kierrätysmateriaalista saadaan raaka-ainetta huomattavasti
helpommin kuin neitseellisistä luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta
käyttöä ja säästää energiaa ja rahaa.

3. Ei harakoille: Energiansäästö
Energia on yksi lähivuosikymmenten suurista kysymyksistä. Etenkin öljyn saatavuus heikkenee ja hinta
nousee. Samaan aikaan uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman läpimurto tekee
tuloaan.
Olipa energianlähde mikä tahansa, energiansäästö merkitsee aina taloudellista säästöä. Energiaa voi
säästää esimerkiksi kiinteistön lämmityksessä ja ilmastoinnissa, sähkölaitteiden käytössä ja liikenteessä.

4. Turvallisuus - terveys - ympäristö
Ympäristöasiat kulkevat usein käsi kädessä ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Ympäristöriski on usein myös
terveysriski, ja aina maineriski. Ihmisen ja ympäristön turvallisuutta edistävät esimerkiksi
 mahdollisimman myrkyttömien tuotteiden, kuten rakennusaineiden, sisustus- ja
huonekalumateriaalien ja kemikaalien valitseminen
 kemikaalien turvallinen säilyttäminen, käytön seuranta ja huolellisuus
 vaarallisten jätteiden oikea säilytys ja käsittely.

5. Ajattele asiakasta
Yritykset ovat olemassa asiakkaitaan varten ja asiakkaidensa varassa. Tiedätkö, mitä asiakas tarvitsee?
Myytkö hyötyä vai turhuutta? Tavoitteletko nopeaa voittoa vai pitkää asiakassuhdetta?
Ammattilaisena voit vaikuttaa jossain määrin myös asiakkaasi ympäristövaikutuksiin. Millaista tuotetta tai
palvelua suosittelet ja millä perustein? Neuvomalla asiakasta tuotteen valinnassa, käytössä ja
hävittämisessä voit auttaa häntä toimimaan ympäristöystävällisemmin ja tuvallisemmin.

Mihin voin vaikuttaa ammattilaisena
Pohdi mihin voit vaikuttaa omassa työssäsi:
 suunnitteluun, esimerkiksi raaka-ainevalintoihin
 hankintoihin
 kiinteistön energiankulutukseen
 laitteiden sähkönkulutukseen
 logistiikkaan - esimerkiksi turhien ajojen välttämiseen
 laitteiden ja muiden välineiden käyttöikään
 kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön
 jätteiden lajitteluun
 vaarallisten jätteiden turvalliseen säilyttämiseen ja jatkokäsittelyyn
 asiakkaan ajatteluun ja toimintaan
 oman työpaikan talouteen
Miten voin vaikuttaa ammattilaisena
 ole ylpeä ammattitaidostasi: toimi parhaan tietosi ja taitosi mukaan
 käytä ammattilaisjärkeä
 ota selvää ja kerro muillekin
 kysy ja keskustele työpaikallasi
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Ympäristövaikutukset
Ihminen vaikuttaa ympäristöön
Kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutusta ympäristöön. Usein sanalla ympäristövaikutus viitataan ihmisen
aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin, ympäristöongelmiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että
toiminnallamme voi olla myös myönteisiä vaikutuksia.
Ympäristöongelmia on ratkottu ainakin 1800-luvulta lähtien, jolloin saivat alkunsa esimerkiksi ilmanlaadun
ja vesistöjen suojelu. 1900-luvun loppupuoliskolta alkaen ympäristöasioihn on kiinnitetty jatkuvasti
enemmän huomiota. Länsimaissa ympäristön tila onkin monessa suhteessa selvästi parempi kuin vielä
parikymmentä vuotta sitten.
Monet ongelmat ovat kuitenkin siirtyneet tuotannon mukana halvan työvoiman maihin, ja niiden
mittakaava on kasvanut. Paikallisten ja alueellisten ympäristövaikutusten rinnalle ovat nousseet
maailmanlaajuiset uhkat.
Myös nykyisiin ympäristöongelmiin voidaan löytää helpotusta. Ratkaisut eivät ole ainoastaan
erikoistuneiden asiantuntijoiden ja insinöörien käsissä. Päin vastoin: useimmat ratkaisut riippuvat eri
alojen ammattilaisten, kuluttajien ja kansalaisten osallistumisesta.

Ympäristö vaikuttaa ihmiseen
Kun ihminen muuttaa ympäristöään, vaikutus kiertyy lopulta takaisin ihmiseen. Hengitysilman, veden ja
ravinnon laatu, jopa melu vaikuttavat terveyteemme. Ympäristökemikaalit kertyvät elimistöömme ja
voivat aiheuttaa sairauksia tai häiritä lisääntymistä. Taloutemme on riippuvainen luonnonvaroista,
esimerkiksi metsien ja kalakantojen uusiutumiskyvystä. Olemme osa ympäristöämme.

Suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia
Ympäristövaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin. Suoria ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi
tehtaan piipusta tai auton pakoputkesta tulevat ilmansaasteet. Etenkin teollisuuden suorat vaikutukset
ovat nykyään rikkaissa teollisuusmaissa varsin hyvin tiedossa ja hallinnassa.
Kaikilla toimialoilla on myös epäsuoria ympäristövaikutuksia, jotka voivat olla paljon merkittävämpiä kuin
suorat. Raaka-aineiden tuotanto saattaa tuottaa myrkyllisiä jätevesiä ja aiheuttaa terveyshaittoja toisella
puolella maailmaa. Kiinteistöjen lämmitys aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, joiden vaikutus ilmastoon on osa
vähitellen etenevää, monimutkaista prosessia. Tällaisia epäsuoria ympäristövaikutuksia meidän on vaikea
tunnistaa ja tiedostaa.

Ympäristövaikutusten laajuus
Ympäristövaikutukset voivat olla paikallisia, alueellisia tai maailmanlaajuisia. Paikallisia
ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi kemikaalien saastuttama maaperä, ruuhkaliikenteen aiheuttama
huono ilmanlaatu tai voimalaitoksen päästölaskeuma lähiympäristöön.
Usein ympäristövaikutukset eivät jää paikallisiksi vaan leviävät laajemmalle alueelle. Kaivoksen
jätekemikaalit virtaavat vesistössä kauas alajuoksulle. Suomeen kulkeutuu ilmansaasteita KeskiEuroopasta, ja Itämeren tilaan vaikuttavat kaikkien rantavaltioiden jätevedet ja maatalous. Luonnon
monimuotoisuuden väheneminen näkyy usein alueellisesti, kun tietyt kasvi- ja eläinlajit harvinaistuvat tai
kuolevat sukupuuttoon.
Ympäristövaikutukset leviävät myös maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Kiinan suurkaupunkien saasteet
kiertävät ilmakehässä ympäri maapalloa, joskin laimentuen. Sademetsien hakkuut vaikuttavat koko
maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Ilmastonmuutos on globaali, monimutkainen ilmiö, jonka
monia syy- ja seuraussuhteita ei osata ennakoida.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Kone- ja metalliala

5

Ympäristöongelmista lyhyesti
Happamoituminen. Eräät ilmansaasteet, kuten typpioksidi, typpidioksidi ja rikkidioksidi, aiheuttavat
happamoitumista. Ne liukenevat sadeveteen hapoiksi, ja vähitellen maaperä ja vesistöt muuttuvat
happamammaksi. Se vaikuttaa kasveihin ja eläimiin, esimerkiksi järven kalakanta voi muuttua. Typpi- ja
rikkioksideja muodostuu erityisesti liikenteessä ja energiantuotannossa.

Ilmansaasteet vaikuttavat sekä paikallisella, alueellisella että globaalilla tasolla. Paikallisesti ilmanlaatu
vaikuttaa ihmisten terveyteen. Ilmansaasteet voivat olla kaasuja tai pienhiukkasia, jotka kulkeutuvat
hengittäessä keuhkoihin ja verenkiertoon. Ne voivat altistaa sydänsairauksille ja hengityselinsairauksille,
kuten astmalle. Jotkin ilmansaasteet, kuten rikkidioksidi ja typenoksidit, kulkeutuvat pitkiä matkoja ja
aiheuttavat esimerkiksi happamoitumista ja rehevöitymistä (typpi). 1990-luvulta lähtien lähinnä
länsimaissa on onnistuttu vähentämään tehokkaasti liikenteen ja teollisuuden päästöjä paremman
teknologian avulla.

Ilmastonmuutos. Ilmasto on muuttunut useita kertoja maapallon historiassa, myös ihmislajin
olemassaolon aikana. Tällä hetkellä meneillään oleva ilmastonmuutos on kuitenkin aiempia nopeampi ja
sen arvioidaan johtuvan pitkälti ihmisen toiminnasta. Esimerkiksi sademetsien laajamittaiset hakkuut ja
fossiilisten polttoaineiden käyttäminen vaikuttavat maapallon ilmakehän koostumukseen. Se puolestaan
muuttaa pitkällä aikavälillä eri alueiden sääolosuhteita, kuten lämpötiloja, tuulia sateita. Muuttuvat
olosuhteet vaikututtavat kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä ihmisen terveyteen, turvallisuuteen ja
talouteen. Lue lisää: www.ilmasto-opas.org.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien
(kasvien ja eläinten) runsautta ja niiden elinympäristöjen monipuolisuutta, mutta myös lajien sisäistä
perinnöllistä vaihtelua. Perinnöllinen monimuotoisuus on tärkeää, jotta laji pysyy terveenä, ja jotta se voi
selviytyä esimerkiksi ympäristön muutoksista. Luonnon monimuotoisuus vähenee tällä hetkellä
nopeammin kuin koskaan maapallon historiassa. Ihminen muokkaa ympäristöään niin voimakkaasti, että
kasvi- ja eläinlajien elinympäristöt hupenevat ja pirstaloituvat erillisiksi saarekkeiksi. Luonto on arvo
itsessään, mutta tällä hetkellä maailmassa ollaan heräämässä myös luonnon suureen merkitykseen
ihmisen terveydelle ja taloudelle.

Melu vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Melu voi vaikeuttaa työskentelyä, lepoa viestintää ja
oppimista ja aiheuttaa stressiä. Voimakas melu saattaa vaurioittaa kuuloa pysyvästi. Meluhaitat ovat
lisääntyneet etenkin kaupungeissa ja niiden suurin aiheuttaja on liikenne.

Otsonikato. Otsoni on kolmesta happiatomista muodostuva molekyyli. Sitä esiintyy luonnostaan lähinnä
15 - 25 kilometrin korkeudella ilmakehässä, missä otsonikerros suodattaa auringonvalosta
ultraviolettisäteitä. Näin se suojaa eliöitä auringon haitalliselta säteilyltä. 1970-luvulla huomattiin, että
otsonikerros oli heikkenemässä. Syyksi osoitettiin CFC-yhdisteet ja halonit, joiden käyttö kiellettiin
kansainvälisellä sopimuksella vuonna 1985. Otsonista puhutaan myös ilmansaasteiden yhteydessä. Sitä
muodostuu liikenteen päästöistä, ja hengitysilmassa se on myrkyllistä.

Rehevöityminen ymmärretään yleensä vesistön ongelmana. Jos vesistöön tulee jatkuvasti lisää ravinteita,
se alkaa rehevöityä. Levien ja muiden vesikasvien kasvu kiihtyy, ja vesi muuttuu sameammaksi. Samalla
kasvi- ja eläinlajisto muuttuu. Myös sinilevät voivat lisääntyä ja muodostaa laajoja massoja, joita usein
nimitetään kukinnoiksi. Osa sinilevistä on myrkyllisiä. Ravinteita tulee vesistöihin jätevesissä, maatalouden
valumina ja ilmansaasteissa.

Ympäristön kemikalisoituminen. Maailmassa on käytössä noin satatuhatta ihmisen tuottamaa
kemikaalia, ja uusia kehitetään jatkuvasti. Osa kemikaaleista on luokiteltu vaarallisiksi. Koska kemikaalit
ovat luonnolle vieraita, osa niistä hajoaa luonnossa hitaasti tai ei ollenkaan. Tällaiset kemikaalit kertyvät
luontoon ja ihmiseen aiheuttaen esimerkiksi terveysongelmia ja lisääntymishäiriöitä. Kyseessä eivät ole
ainoastaan teollisuuskemikaalit, vaan esimerkiksi kosmetiikassa käytetyt keinotekoiset hajusteet ja

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Kone- ja metalliala

6

lääkeaineena käytetyt hormonit kertyvät jätevesistä vesistöihin. Keinotekoisten kemikaalien lisäksi
raskasmetallit kuormittavat luontoa ja rikastuvat ravintoketjuissa.

Elinkaariajattelu
Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen eri vaiheita alkaen raaka-aineiden tuottamisesta jä päätyen
käytöstä poistamiseen.
Jokainen elinkaaren vaihe kuluttaa energiaa ja materiaaleja, esimerkiksi erilaisia kemikaaleja, vettä ja
työvälineitä. Itse tuotteessa on vain murto-osa niistä luonnonvaroista, joita sen elinkaaren aikana kuluu.
Muu palautuu ympäristöön jätteinä tai päästöinä.
Energiaa ja materiaaleja tarvitaan esimerkiksi
 luonnonvarojen käyttöönotossa
 raaka-aineiden ja komponenttien tuotannossa
 kuljetuksissa ja jakelussa
 käytössä
 jätehuollossa

Myös palveluita voidaan tarkastella elinkaarinäkökulmasta: mitä raaka-aine- ja energiapanoksia tarvitaan
palveluprosessin eri vaiheissa? Mitä jätteitä ja päästöjä syntyy matkan varrella?
Kun tarkastellaan elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia, eri tuotteilla ja palveluilla korostuvat eri
vaiheet. Esimerkiksi ruokapalvelualalla raaka-ainetuotanto aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen,
ei keittiön toiminta. Rakennusten merkittävin ympäristövaikutus muodostuu niiden käyttövaiheessa,
erityisesti energiankulutuksesta. Siihen voidaan vaikuttaa rakennusteknisin keinoin ja huoltotoimenpiteillä.

Elinkaariajattelun hyödyt
Kun tiedetään, missä elinkaaren vaiheessa ympäristövaikutukset ovat suurimmat, osataan toimenpiteet
kohdistaa tehokkaasti oikeisiin asioihin.
Kattavan elinkaarianalyysin tekeminen tuotteelle tai palvelulle on työlästä ja kallista, eikä pienillä ja
keskisuurilla yrityksillä ole siihen usein mahdollisuutta. Sen sijaan ne voivat hyödyntää yleistä tietoa
toimialan keskeisistä ympäristökysymyksistä, olivatpa ne oman toiminnan suoria ympäristövaikutuksia tai
epäsuoria, elinkaaren eri vaiheissa muodostuvia ympäristövaikutuksia.
Ympäristöosaava ammattilainen -palvelussa on huomioitu kullekin alalle tyypillinen tuotteen tai palvelun
elinkaari. Se ohjaa kiinnittämään huomion olennaisimpiin ympäristökysymyksiin.
Viralliset ympäristömerkit kertovat, että tuotteen tai palvelun elinkaarenaikaiset
ympäristövaikutukset on huomioitu.
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Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus tarkoittaa toimia, joilla vähennetään luonnonvarojen kulutusta samalla kun
huolehditaan siitä, että tuotteen tai palvelun laatu ei huonone vaan saattaa jopa parantua.
Toisaalta materiaalitehokkuus merkitsee sitä, että tuotteista otetaan kaikki hyöty irto niiden käyttöiän
aikana. Näin ei hukata niitä luonnonvara- ja energiapanoksia, jotka on käytetty sen valmistukseen,
jakeluun ja aikanaan jätehuoltoon.

Materiaalitehokkuus käytännössä
Käytetään pitkään
Monien tuotteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla
säännöllisesti ja korjaamalla viat heti.
Suuri osa kuluttajatuotteista tuotetaan halvan työvoiman maissa. Siksi esimerkiksi laitteiden
korjauttaminen Suomessa voi tulla kalliimmaksi kuin uuden tuotteen hankinta. Mutta jos asiaa katsotaan
laajemmin, niin huolto- ja korjauspalvelut työllistävät usein paikallisia pienyrityksiä. Palveluiden käyttö
vahvistaa näin lähialueen taloutta, minkä hyödyt kiertyvät lopulta alueen asukkaiden ja yritysten hyväksi.
Monet tuotteet suunnitellaan nykyään varta vasten lyhytikäisiksi ja niiden korjaaminen tehdään vaikeaksi.
Tämä toimintatapa on valmistajan kannalta edullinen niin kauan, kuin halpoja raaka-aineita ja puoliilmaista työvoimaa on saatavilla. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua. Raaka-aineiden kallistuvat ja osaavan
työvoiman arvostus on taas kasvamassa. Myös kuluttajien asennemuutos näkyy jo länsimaissa.
Jos yrityksellä on tuotannollista toimintaa, on laatu kilpailutekijä. Suomalainen tuote voi harvoin kilpailla
halvimmalla hinnalla, mutta parhaalla laadulla kyllä. Yritys voi ottaa vastuun tuotteesta koko sen käyttöiän
ajalta tarjoamalla esimerkiksi monivuotisen takuun ja huoltopalvelun.

Käytetään tehokkaasti
Varastossa pölyttyvä hankinta on luonnonvarojen tuhlausta. Esimerkiksi henkilöauto seisoo parkissa 92%
elinkaarestaan. Kotitalouksissa porakonetta käytetään keskimäärin 8 minuuttia vuodessa. Voisiko yritys
toimia toisin - ja voisiko siitä tehdä jopa liiketoimintaa?
Koska yritykset toimivat yleensä rationaalisemmin ja kustannustehokkaamin kuin kotitaloudet, turhia
hankintoja tehdään niissä vähemmän. Silti voi miettiä, onko omassa yrityksessä tai omalla työpaikalla
laitteita tai muita välineitä, joita käytetään vain satunnaisesti.
Olisiko kustannustehokkaampaa vuokrata laite tarvittaessa? Tai voisiko yritys laajentaa omaa toimintaansa
tuotteiden myymisestä myös niiden vuokraamiseen?

Kierrätetään raaka-aineet
Kierrätetystä materiaalista saadaan uutta raaka-ainetta huomattavasti helpommin kuin neitseellisistä
luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja säästää energiaa ja rahaa.
Kierrätettyjen raaka-aineiden arvostus ja hinnat ovatkin jatkuvasti nousseet.
Kierrätyksen lisäksi nykyään puhutaan jätteen energiakäytöstä yhtenä jätteen hyötykäytön muotona.
Jätteellä voidaan osittain korvata fossiilisia polttoaineita polttolaitoksissa. Materiaalitehokkuuden kannalta
energiakäyttö on huonompi vaihtoehto kuin kierrätys. Esimerkiksi paperikuitu voi kiertää viisi tai kuusi
kertaa, mutta tämä mahdollisuus menetetään, jos paperia ei lajitella paperinkeräykseen.
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Materiaalitehokkuutta elinkaaren eri vaiheissa
Materiaalitehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet voivat kohdistua suoraan organisaation omaan
toimintaan. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun käytetään raaka-aineita säästeliäästi ja minimoidaan
hävikki tuotantoprosesseissa.
Toimenpiteet voivat myös kohdistua oman tuotteen tai palvelun elinkaaren aiempiin tai myöhempiin
vaiheisiin. Voidaan valita raaka-aineet, joiden tuotanto kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän
ja/tai jotka kestävät käyttöä. Tämä vaatii usein aikaa, perehtymistä ja tuotekehittelyä, jotka voidaan nähdä
investointina samalla tavalla kuin laitteiden hankinta tai toimitilojen laajentaminen.
Yrityksellä voi olla mahdollisuus pidentää tuotteen elinkaarta myös sen loppupäästä. Tuote suunnitellaan
mahdollisimman kestäväksi ja monikäyttöiseksi. Tuotteelle voidaan antaa takuu ja tarjota asiakkaalle
huolto- ja korjauspalvelua. Myös asiakkaan neuvominen tuotteen oikeassa käytössä on
materiaalitehokkuutta, jos se auttaa asiakasta pitämään tuotteesta hyvää huolta.
Joskus yritys voi tarjota tuotteitaan paitsi myyntiin, myös vuokralle. Tämä on hyvä vaihtoehto etenkin
kalliiden mutta kohtuullisen harvoin käytettävien tuotteiden kohdalla. Tällöin vuokraustoiminta saattaa
olla kannattavampaa kuin myynti.

Hyvät hankinnat
Hankinnat ovat keskeisessä roolissa yrityksen materiaali- ja energiatehokkuudessa. Samoilla toimenpiteillä
saavutetaan usein taloudellista säästöä.

Ennen hankintaa
Varastot inventoidaan ennen kuin hankitaan uutta. Hankintaan laadukkaita, kestäviä, ehkä monikäyttöisiä
tuotteita. Tuotteen käytännöllisyyttä osaavat usein arvioida parhaiten ne työntekijät, jotka sitä käyttävät tai huonossa tapauksessa eivät käytä.
Harkitaan yhteiskäyttöä: oman organisaation sisällä useampi henkilö voi käyttää samaa tulostinta tai
monia työkaluja. Harvoin tarvittavia laitteita ja työvälineitä voi usein vuokrata, mikä voi olla edullisempaa
kuin hankintakustannus.

Elinkaariajattelu hankinnoissa
Elinkaariajattelu voidaan ulottaa taloudelliseen tarkasteluun. Jos teet tarjouspyyntöjä tai
hankintapäätöksiä, arvioi taloudellisuutta koko käyttöiän ajalta: esimerkiksi laatua, energiankulutusta,
kestävyyttä, huollon ja korjauksen tarvetta ja kustannuksia, jätehuoltokustannuksia.
Monikäyttöinen laite saattaa korvata useamman erillisen laitteen hankinnan. Halvimman vaihtoehdon
käyttöikä voi jäädä lyhyeksi ennen kuin tuote särkyy ja ollaan uuden hankinnan edessä. Tällainen
tarkastelu voi osoittaa, että hankintahinnaltaan kalliimpi tuote on pitemmällä aikavälillä edullisempi ja
"maksaa itsensä takaisin" säästöinä.
Lue lisää materiaalitehokkuudesta yrityksissä Motivan verkkosivuilta:
http://motiva.fi/toimialueet/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_parantaminen_yrityksissa
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Tee hyvä tarjous!
Kun myyt laadukasta tuotetta tai palvelua, tuo esiin pitemmän aikavälin hyödyt ja säästöt. Konkreettiset
laskelmat ja elävän elämän esimerkit ovat parasta viestintää.
Mikä on esimerkiksi energiatehokkaamman ja laadukkaamman mutta hankintahetkellä kalliimman laitteen
takaisinmaksuaika - aika jolloin säästöt ylittävät hankintaan tehdyn investoinnin?

Ympäristömerkit
Viralliset ympäristömerkit ja EU:n energiamerkintä ovat hyvä apu hankinnoissa. Niihin liittyy laatu- ja
ympäristökriteereitä, joiden toteutumista valvoo puolueeton, virallistettu toimija. Myös luomutuotteille,
reilulle kaupalle ja eräille muille tuoteryhmille on on olemassa kriteereitä ja merkkejä, joita valvoo
viranomainen tai järjestö.
Luotettavien ympäristömerkkien rinnalla on kirjava joukko erilaisia pakkausmerkintöjä, joilla valmistajat
haluavat luoda vaikutelmaa ympäristömyönteisyydestä. Jotkin järjestöt myöntävät tuotteelle logonsa
käyttöoikeuden, jos valmistaja lahjoittaa myydyistä tuotteista pienen osuuden, esimerkiksi joitakin
senttejä järjestön ympäristönsuojelutyöhön. Lahjoitukset ovat toki hyvä asia, mutta tuotteen
ympäristövaikutuksista ne eivät kerro.

Viralliset ympäristömerkit
Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki on Suomessa parhaiten tunnettu virallinen
ympäristömerkki. Merkki voidaan myöntää sellaisille tuotteille ja palveluille, joille on laadittu kriteerit.
Tällaisia ovat tuoteryhmistä esimerkiksi maalit ja lakat, pesuaineet, paristot
ja toimistolaitteet. Palveluista hotellit, ravintolat, kauppa ja painopalvelut.
Merkin myöntäminen perustuu ympäristökriteereihin, jotka kohdistuvat
koko elinkaareen raaka-aineista jätehuoltoon. Ympäristönäkökohtien lisäksi
huomioidaan laatu, jonka on oltava vähintään yhtä hyvä kuin muilla
vastaaville tuotteilla.
Merkin vaatimukset asetetaan siten, että enintään 20-30 prosenttia ryhmän
tuotteista/palveluista pystyy läpäisemään ne. Vaatimuksia kiristetään aika
ajoin tekniikan ja valmistusmenetelmien kehittyessä. Näin yritysten täytyy
seurata aikaansa ja olla aina parhaimmiston joukossa, jos ne mielivät saada tuotteelleen virallisen
ympäristömerkin.
Samalla periaatteella toimii EU-ympäristömerkki. Molemmista vastaa Suomessa
Motivan alaisuudessa toimiva Ympäristömerkintä.
Yritys voi anoa joutsenmerkkiä tai EU-ympäristömerkkiä tuotteelleen tai palvelulleen.
Se on vapaaehtoista ja merkin käyttäminen on maksullista. Myös merkitsemättömien
tuotteiden joukossa voi siis olla yhtä hyviä, mutta niiden arvioiminen on maallikolle
vaikeaa.

TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Sen
kriteerit koskevat tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia,
laitosten yhteiskuntavastuuta ja sosiaalisia oloja. Myös ergonominen
muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu.
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Energiamerkit
EU-maissa käytössä oleva yhtenäinen energiamerkintä antaa vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa
kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta.
Tällä hetkellä energiamerkintä on pakollinen yhdeksässä laiteryhmässä:
 kylmäsäilytyslaitteissa
 pyykinpesukoneissa
 kuivaavissa pesukoneissa
 kuivausrummuissa
 astianpesukoneissa
 lampuissa
 uuneissa
 ilmastointilaitteissa
 televisioissa

Kansainvälinen Energy Star -merkintä voidaan myöntää toimistolaitteille,
joiden energiankulutus on keskimääräistä matalampi. Tällaisia tuotteita on
tarjolla kaikilla suurilla tietokonevalmistajilla.

Henkilöautojen energiamerkintä auttaa vertaamaan luotettavasti automallien
polttoaineenkulutus- ja päästötietoja. Merkinnän käyttö Suomessa on vapaaehtoista.

Luomumerkit
Luomu - valvottua tuotantoa on suomalaisten viranomaisten myöntämä virallinen merkki. Se
takaa, että vähintään 95 % tuotteen ainesosista on tuotettu luonnonmukaisesti.
Geenimuunneltuja raaka-aineita ei saa olla. Tuote voi olla kotimainen tai ulkomainen. Merkki
perustuu EU:n luomuasetukseen.

EU:n luomumerkki noudattaa samoja kriteerejä kuin Luomu-merkki. Sen käyttö on
pakollista EU:ssa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muualta
tuoduissa tai pakkaamattomissa tuotteissa merkki on vapaaehtoinen.
Luomuliiton Leppäkerttumerkki voidaan myöntää kotimaisille
luomutuotteille. EU:n kriteerien lisäksi tuotteen tulee täyttää Luomuliiton
tuotantoehdot.

Demeter-merkillä merkityissä tuotteissa ainesosista 90 % on Biodynaamisen
yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja. Tuotteiden tulee lisäksi täyttää
EU:n luomuasetuksen ehdot.

Reilun kaupan merkki
Reilun kaupan tavoitteena on taata kehitysmaiden viljelijöille ja työläisille kohtuullinen korvaus
työstään. Tuottajille maksettava takuuhinta ei heittele maailmanmarkkinoiden mukaan. Lisäksi
maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu paikallisyhteisön hankkeisiin. Järjestelmä
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vaatii tuottajilta sitoutumista ympäristömääräyksiin ja ihmisoikeussopimuksiin. Järjestelmästä vastaa
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).

Jätteet
Suomessa syntyy vuosittain yli 70 miljoonaa tonnia jätettä: noin 14 000 kiloa jokaista asukasta kohti.
Jätettä muodostuu tuotteiden ja materiaalien elinkaaren kaikissa vaiheissa raaka-aineen tuotannosta
alkaen. Valmistusprosesseissa syntyy paljon jätettä, samoin energian tuotannossa. Tuote itsessään on vain
pieni osa sen elinkaarenaikaisesta jätemäärästä.
Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja terveyshaittoja. Erityisesti vaaralliset jätteet ovat
haitallisia sekä ihmisen terveydelle että luonnolle. Hankinnoissa ja tuotteiden valmistusprosesseissa
kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan sellaisia tuotteita ja raaka-aineita, joista ei synny vaaralista
jätettä. Vaaralliset jätteet vaativat aina erillisen, asianmukaisen käsittelyn.
Myös jätteiden kuljettamisesta, kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu erilaisia päästöjä. Siksi jätteen
synnyn ehkäisy on paras vaihtoehto.

Arvokas jäte
Asenteemme jätteeseen on muuttunut. Aiemmin jätteet nähtiin pelkästään haittana, joka siirrettiin pois
tieltä kaatopaikoille. Nykyään ajatellaan, että jäte on raaka-ainetta, ja sen arvo on kasvamassa sitä mukaa,
kun luonnonvarojen ja energian hinnat nousevat. Jo nyt joistakin jätteistä käydään suorastaan kilpailua.
Halutuimpia ovat esimerkiksi paperi ja metallit.
Jos jätettä ei ole mahdollista kierrättää raaka-aineeksi, se saattaa soveltua energialaitoksen polttoaineeksi,
jolla voidaan korvata esimerkiksi kivihiiltä. Muovissa, jonka kierrätys on usein vaikeaa, on korkea energiaarvo, onhan se valmistettu öljystä. Vuonna 2007 noin 40 prosenttia jätteestä hyödynnettiin joko
materiaalina tai energiana.

Jätelaki koskee jokaista
Jätelaki koskee sekä kotitalouksia että organisaatioita. Yritys tai yhteisö on vastuussa jätteistään. Sen tulee
tunnistaa, lajitella ja varastoida jätteet oikein ja toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
Lain tavoitteena on ennen kaikkea vähentää kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää ja haitallisuutta ja lisätä
hyötykäyttöä.
Jätelaki koskee tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita, alkaen tuotesuunnittelusta. Myös tuotteiden
valmistuksessa, jakelussa ja käytössä on pyrittävä ehkäisemään jätteen syntyä. Jätelaki pyrkii siis
materiaalitehokkuuteen.
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Kun jätettä syntyy, jätelaki asettaa toimenpiteet paremmuusjärjestykseen (ns. etusijajärjestys), jonka
mukaan jokaisen tulee toimia.

Ohjeet jätehuoltoon omasta kunnasta

Ohjeet jätehuoltoon omasta kunnasta
Jätelaissa määritellään keskeiset periaatteet, mutta kunta antaa tarkemmat jätemääräykset ja ohjeet. Eri
kunnissa ja alueilla jätehuolto on järjestetty eri tavoin, joten valtakunnallisia, kaikille yhteisiä ohjeita ei
voida antaa. Siksi on tärkeää tuntea paikalliset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat sekä
kotitalouksia että yrityksiä ja yhteisöjä. Määräysten lisäksi kunnat ja kuntien muodostamat jäteyhtiöt
tarjoavat runsaasti ohjemateriaalia ja neuvontaa eri kohderyhmille.

Tuottajanvastuu
Joidenkin tuoteryhmien kohdalla on päätetty, että tuotteen tuottaja ja maahantuoja vastaavat jätehuollon
järjestämisestä ja sen kustannuksista. Suomessa tuottajanvastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita,
romurenkaita, romuajoneuvoja, keräyspaperia, pakkauksia sekä paristoja ja akkuja. Näiden tuottajat ja
maahantuojat ovat velvollisia huolehtimaan keräysjärjestelmästä, eikä jätteen tuojalta saa periä maksua.
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Paperi: Paperinkeräys Oy
Ajoneuvo- ja teollisuusakut: Akkukierrätys Pb Oy
Sähkö- ja elektroniikkaromu: SER-tuottajayhteisö SERTY
Käytöstä poistetut renkaat: Suomen Rengaskierrätys. Vanteettomat renkaat voi viedä veloituksetta
kierrätykseen mihin tahansa renkaita myyvään liikkeeseen. Mikäli renkaissa on vanteet, ne voi viedä
Kuusakoski Oy:n toimipisteisiin. Renkaita ei saa viedä kaatopaikalle.
Lähimmät keräyspisteet löydät Kierrätys.info-palvelusta. Koko maan kattavaa palvelua pitävät yllä
tuottajayhteisöt ja kuntien jätelaitokset.
Paristoja ja pienakkuja otetaan vastaan niitä myyvissä kaupoissa.

Jätehuollon käsitteitä
Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan
käytöstä.

Jätteen synnyn ehkäisyä on esimerkiksi tuotteiden huolto ja korjaaminen, pitkäikäisten ja laadukkaiden
hankintojen tekeminen, yhteiskäyttö kuten vuokraus sekä uudelleenkäyttö. Tavoitteena on, että tuotteita
käytetään pitkään ja jätettä muodostuu kotitaloudessa tai organisaatiossa mahdollisimman vähän.

Hyötyjäte on jätettä, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan (uudelleenkäyttö), uusien tuotteiden
materiaalina (kierrätys) tai energiantuotannossa. Hyötyjätettä ovat muun muassa paperi ja pahvi, lasi ja
metalli, biojäte ja tekstiilijäte. Hyötykäyttö edellyttää yleensä jätteiden lajittelua eri jätejakeisiin.

Kierrätys merkitsee jätteen tai sen osan käyttämistä jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Paperin ja
kartongin, metallien, lasin ja biojätteen kierrätys on yleensä hyvin järjestetty. Muovien ja tekstiilien
kierrättäminen on haastavampaa. Kierrätyksestä käytetään joskus myös nimitystä uusiokäyttö.

Uudelleenkäytössä tarpeettomaksi käyneelle tai rikkinäiselle esineelle etsitään uusi käyttäjä tai
käyttötarkoitus sen sijaan, että se poistetaan käytöstä jätteenä tai kierrätetään raaka-aineeksi. Usein
käytämme arkikielessä kierrätys-sanaa myös tässä merkityksessä. Esimerkiksi romuautosta voidaan ottaa
uudelleenkäyttöön varaosiksi sopivia osia, ja muu metalli kierrätetään sulattamalla.

Vaarallinen jäte (aiemmin ongelmajäte) on jätettä, joka voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai
ympäristölle ja joka vaatii erityisen käsittelyn. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi monet kemikaalit,
raskasmetallit, loisteputket ja energiansäästölamput, akut ja monet paristot ja lääkkeet.
Lue lisää: www.vaarallinenjate.fi
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Kone- ja metalliala ja ympäristö
Monen teollisuudenalan liiketoiminta perustuu kone- ja metallialan käytännön osaamisen soveltamiseen.
Erityisesti kone- ja metalliteollisuus tarvitsevat korkeatasoista kone- ja energiateknistä tietoa ja taitoa ja
asettavat sen mukaisia vaatimuksia ammattiosaajakoulutukseen.
Kansainvälinen toiminta, tekniikan vaatimukset ja mekaanisen tarkkuuden kehittyminen edellyttävät koneja metalliteollisuudessa jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä osaamisen kehittämistä. Erityisesti
luonnonvarojen ja ympäristötekijöiden huomioiminen tuotannon suunnittelussa vaatii oikea-aikaista
osaamista ja toimintaa.
Hyvin suunnitellussa tuotannossa on huomioitu materiaali- ja energiatehokkuus, materiaalin uusiokäyttö
sekä tehokas lajittelujärjestelmä. Seuraavien vuosikymmenten aikana energia- ja ympäristöosaamisen ja
ns. puhtaan tekonologian nousun merkitys kasvaa entisestään kone- ja metallituoteteollisuudessa.
Energian kulutusta ja ympäristöpäästöjä on pyrittävä hillitsemään kaikilla tuotantoaloilla. Kone- ja
metallialalla käytetään tänä päivänä laitteita, jotka toimivat hybridikäytöillä, tehoelektroniikalla tai
sähkökäytöillä. Näiden merkitys suomalaisessa koneteollisuudessa on suuri, koska tuotannossa on
kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellisen monia erilaisia työkoneita ja kulkuneuvoja.
Energiatehokkuutta voidaan parantaa pumppujen, puhaltimien ja paineilmalaitteistojen optimoinnilla,
taajuusmuuttajilla ja korkeahyötysuhdemoottoreilla sekä lisäämällä kierrätystä. Energiatehokkuutta lisää
lämpöpumppujen hyödyntäminen matalienkin lämpötilojen lämmön talteenotossa, prosessien
optimaalinen mitoitus ja kehittyneet prosessin ohjaus- ja säätömenetelmät sekä prosessi-integraatio.
Ympäristönsuojelu on osa tämän päivän liiketoimintaa. Sillä pyritään erityisesti tuotannon aiheuttamien
ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn sekä haittavaikutusten minimointiin. Käytännön
ympäristönsuojelutoimia ovat mm. toimiva jätehuolto, jätevesien puhdistus, maaperän puhdistus ja
kunnostaminen sekä savukaasujen puhdistus.
http://www.sitra.fi/
http://www.etla.fi

Kone- ja metallialan ammattilainen
Kone- ja metallialan ammattilaisen työtehtävät ja työnkuvat voivat olla varsin moninaisia. Työtehtäviä
löytyy kone- ja metalliteollisuudesta, muilta teollisuuden aloilta sekä muualta yhteiskunnasta. Alati
lisääntyvä teknologia, automaatio sekä säädökset ovat muuttaneet ja laajentaneet kone- ja metallialan
perinteisiä työnkuvia, mikä asettaa haasteita niin yrityksille kuin työntekijöillekin.
Vaikka yritykset arvioivat henkilöstömäärän laskevan noin 9 % vuodesta 2006 vuoteen 2020, niin
ikärakenteen muutos kuitenkin lisää rekrytointitarvetta. Edellytyksenä on osaavan työvoiman saatavuus.
Tämä edellyttää, että koko koulutusjärjestelmä on toimiva ja että voidaan turvata alueellinen työvoiman
saanti. Opetuksen laatuun ja opetustyön arvostukseen on siis panostettava. Tarvittava osaaminen ja
kehittämishaasteet edellytävät yrityksiltä ja koulutuksen järjestäjiltä tiivistä, pitkäjänteistä ja
luottamuksellista yhteistyötä.
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Kone- ja metallialan ammattilaiset toimivat erilaisissa työtehtävissä
Koneenasentajina kokoonpano-osastoilla, konepajoissa tai metalliteollisuuden huolto- tai
korjaustehtävissä. Näissä tehtävissä he asentavat mm. koneita, laitteita, huolehtivat niiden koekäytöistä ja
myös tarkistavat ja huoltavat niitä. Kokoonpanotöissä osaamisodotukset ovat lisäksi mekaanisten
mittausten sekä sähkö- ja säätötekniikan ja tietotekniikan osaamisella.
Työssään koneenasentaja käsittelee laitteiden ja koneiden lisäksi erilaisia kemikaaleja, rasvoja,
hydrauliöljyjä, puhdistusaineita yms.. Näiden aineiden käyttäminen ja loppukäsittely vaatii tietämystä
oikeista menettelytavoista.
Koneistajina he toimivat konepajoilla tai verstailla. Näissä tehtävissä he suorittavat jyrsintää, hiontaa,
sorvausta ja valmistavat lastuavilla työstömenetelmillä kappaleita ja koneen osia. Manuaali- että NCkoneistusosaaminen (ohjausjärjestelmineen) sekä CAD/CAM-tekniikan hallinta ovat myös tärkeitä
valmiuksia.
Koneistajan työtehtävissä syntyy mm. kierrätykseen kerättävää lastua. Lisäksi heillä on oltava tiedossa,
miten käsitellä leikkuunesteitä taloudellisesti ja ekologisesti.
Kunnossapitoasentajina he työskentelevät erilaisten koneiden ja laitteiden kokoonpano-, asennus- ja
kunnospitotehtävissä. Näissä tehtävissä korostuu myös kunnonvalvonta, kunnossapidon ohjelmistojen
käyttöosaaminen sekä tietotekniikka ja -liikenne.
Myös kunnossapitoasentaja käsittelee laitteiden ja koneiden lisäksi erilaisia kemikaaleja, rasvoja,
hydrauliöljyjä, puhdistusaineita yms.. Näiden aineiden käyttäminen ja loppukäsittely vaatii tietämystä
oikeista menettelytavoista.
Levyseppähitsaajina he työskentelevät teollisuuden konepajoissa tai alihankintavertaissa. Työ edellyttää
työstötekniikan hallintaa, materiaalin tuntemusta, avaruudellista hahmotuskykyä sekä kykyä lukea
työpiirustuksia. Mm. MIG/MAG- ja TIG-hitsaus- sekä terästen hitsaus- ja puikkohitsaus- perusosaamisen
rinnalle nousee myös robotiikan ja teräsrakennetöiden osaaminen.
Levyseppähitsaajan työssä haasteena on hitsaushuurujen muodostuminen. Riittävä
huurunpoistojärjestelmä luo hyvät työskentelymahdollisuudet.
Kaikissa edellä kuvatuissa kone- ja metallialan ammattilaisen työtehtävissä ympäristömyönteisillä työ- ja
toimintatavoilla on suuri merkitys sekä ammattilaiselle itselleen että yritykselle. Lisäksi suuri merkitys on
tehokkaalla ja säästeliäällä raaka-aineiden käyttöosaamisella sekä kierrätysosaamisella. Monissa kone- ja
metallialan yrityksissä jo laatusertifikaatit vaativat koko organisaatiolta osaamista ja toimimista
ympäristömyönteisesti. Toiminta ei siis luo yrityksille pelkästään vain ekologista ja taloudellista vaan myös
sosiaalista ja kultuurillista kestävyyttä.

Ala ympäristövastuullisena toimijana
Suomalaiset teknologiateollisuusyritykset ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen uusien toimintatapojen
ja tuotteiden suunnittelussa. Nämä yritysten kehittämät toiminnot ja tuotteet vaikuttavat keskeisesti
ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen.
Jotta kestävän kehityksen kokonaisvaltainen toiminta näkyisi yrityksen arkipäivässä, on sen oltava osa
yrityksen strategiaa ja liiketoimintamallia. Lisäksi johdon ja henkilöstön on myös sitouduttava toimimaan
valitun strategian mukaisesti.
Tänä päivänä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset lisäävät kestävän kehityksen vaatimuksia
erilaisissa toimintaympäristöissä. Tästä huolimatta ympäristöteknologia on otettava pikemminkin kasvun
ja erikoistumisen mahdollistajana yrityksille.
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Enemmän vähemmällä -ajatus ei siis tarkoita niukkuuden jakamista vaan resurssitehokkuutta
ja lisäarvon tuottamista vähemmillä panoksilla. Materiaalitehokkaalla toiminnalla säästetään
luonnonvaroja, hillitään ilmastonmuutosta sekä saadaan rahallista säästöä.

Ympäristövastuullinen kone- ja metallialan toimija huomioi jo tuotesuunnittelussa ja valmiin tuotteen
elinkaaren myöhemmissä vaiheissa jätteen määrän vähentämisen. Hyvin suunniteltua tuotetta pitäisi
pystyä tuotteen elinkaaren lopussa kierrättämään materiaalina tai hyödyntämään energiana joko omassa
tai toisessa yrityksessä. Elinkaaritarkastelun tulisikin ohjata koko toimitusketjun osalta materiaalivalintoja.
Lisäksi sen ohjauksellinen vaikutus tulee yltää luonnonvarojen käyttöön ja raaka-aineiden valmistuksen
ympäristövaikutuksiin.

Kuva. Kone- ja metallialan ympäristövaikutukset
Kone- ja metallituoteteollisuudessa kuten muillakin aloilla on omat vahvuutensa ja haasteensa
ympäristöasioiden hoitamisessa. Vahvuuksina voidaan pitää tuotannon metallijätteiden
hyödyntämisastetta, hyviä kierrätysjärjestelmiä sekä koneiden ja laitteiden huoltoa ja modernisointia.
Haasteina voidaan pitää raaka-aine- ja materiaalitehokkuuden lisäämistä sekä tuotteiden suunnittelun ja
yleensä tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten ymmärtämistä (tutkimus- ja tuotekehitys).
Lisäksi on huomioitava
 asiakastarpeiden ja -vaatimusten täyttäminen: asiakasosaaminen ja asiakasymmärryksellä
asiakkaalle tuotettu lisäarvo
 lainsäädäntö (kansainvälinen, EU-lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö)
 ympäristöasioiden osaaminen ja viestintä.
Pikällä aikavälillä alan toimintaympäristöihin kohdistuu erilaisia muutospaineita. Poliittisiin tekijöihin
liittyvät mm. alaa koskeva lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset sekä poliittinen globalisaatio.
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Kuluttajakäyttäytymisen muutokset, maantieteellinen sijainti kuin myös globalisaatio kohdistaa
muutospaineita taloudellisten tekijöiden kautta. Entistä enemmän myös sosiaaliset, teknologiset ja
varsinkin ekologiset muutospaineet voivat muuttaa kone- ja metalliteollisuuden toimintaedellytyksiä.
Lue lisää http://www.laurea.fi/fi/cofi/julkaisut/Documents/Komee.pdf
Tulevaisuus haastaa osaajat -Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista
Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020.

Toimintaa ohjaava ympäristösääntely
Ympäristösääntely on tiukentunut ympäristöasioita koskevien kansainvälisten aloitteiden ja erityisesti EU:n
ympäristösääntelyn johdosta. Näistä säädöksistä useat koskettavat kaikkia yrityksiä erilaisilla painotuksilla.
Lisäksi kansalliset tarpeet ja kansainväliset sopimukset ohjaavat yritysten toimintaa.

Kuva Yritysten toimintäympäristöön vaikuttavaa ympäristösääntelyä.
Lue lisää Euroopan unioinin ympäristölainsäädäntöprosessista: Ympäristölainsäädäntö –
lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/seuranta-ja-vaikuttaminen.html
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Verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pystytään paremmin edistämään yhteisiä
tavoitteita. Lisäksi pystytään paremmin ennakoimaan kuluttajakäyttäytymistä, markkinoiden ja
lainsäädännön kehittymistä sekä niihin liittyviä mahdollisuuksia. Suomen teknologiateollisuudelle on
tärkeää tunnistaa kestävän talouden uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Lue lisää Teknologiateollisuus: Katsaus kansainväliseen ympäristölainsäädäntöön
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/katsaus2012.html

Kuva: Yritystä koskevia säädöksiä ja vaatimuksia.
Lähde: http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/lainsaadantoa.html
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Jätehuolto
Jätteitä syntyy jokaisessa yrityksessä ja jätelain mukaisesti jätehuollon järjestäminen on ensisijaisesti
jätteen haltijan velvollisuus. Jätteen tuottajalla on velvollisuus olla selvillä tuottamansa jätteen laadusta,
määrästä, syntyperästä sekä jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jätteiden synnyn ehkäisy, tehokas
syntypaikkalajittelu ja kierrätys tuovat taloudellisia säästöjä.
Huomioitavaa jäteasioissa:
 Jätteen synnyn ehkäisy
 Jätteen hyödyntäminen
 Jätteen turvallinen loppusijoitus
Jätehuollossa taloudellinen ohjaus perustuu jäteveroon ja kunnallisiin jätehuoltomaksuihin. Näitä maksuja
on mahdollista pienentää jätteiden synnyn ehkäisyllä, erityisesti sekajätteen määrän vähentämisellä.
Jätteiden lajittelu ja erityisesti keräysmetallin ohjaaminen kierrätykseen vähentää jätteiden
ympäristöhaittoja sekä kustannuksia. Kaatopaikoille ei saa toimittaa hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä eikä
vaarallisia jätteitä. Lisäksi on huomioitava, että teollisuuden tuotantotoiminnasta tulevilta jäte-eriltä
(prosessijätteiltä) vaaditaan selvitys jätteen alkuperästä.
Pääsääntö on, että syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on vähennettävä. Jos jätettä kuitenkin
syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti
kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla
tavoin, kuten energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.
Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä ja pidettävä jätehuollossa
toisistaan erillään.
Lue lisää: Jätelaki 646/2011: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Uuden 1.5.2012 voimaantulleen jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja:
 vaarallisesta jätteestä
 sako- ja umpikaivolietteistä
 rakennus- ja purkujätteistä
 hiekan- ja rasvakaivojen lietteistä
 pilaantuneesta maa-aineksesta
Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana. Lisäksi on
huomoitava, että asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle (jäteasemalle).
Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on
säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.
Siirtoasiakirjalomake on saatavissa oman alueen jätehuoltoasemilta (sekä internetistä tiedostona)
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Kone- ja metallialalla voidaan vähentää jätteen syntyä mm. valitsemalla käytettävät materiaalit siten, että
niitä voidaan käytöstä poistamisen jälkeen hyötykäyttää sekä suunnittelemalla tuote ympäristöasiat
huomioiden. Keinoina voidaan käyttää kevyempiä raaka-aineita ja kiinnittämällä huomiota
materiaalitehokkuuteen kaikissa työvaiheissa.
Perusteita jätteen synnyn vähentämiseen ovat mm.
 kustannussäästö
 asiakkaiden vaatimukset ympäristöasioiden huomioimisesta
 imagosyyt
 työturvallisuus
 yleisen järjestyksen säilyminen työpaikalla
Tutustu termistöön Ammattilainen ja ympäristö –osiossa kohdassa: Jätteet

Tyypillisimmät jätejakeet
Kone- ja metalliteollisuudessa syntyy mm. metalli- ja metallipölyjätteitä eri työtehtävissä. Teollisuuden
metallijätteet voidaan jakaa syntyvän määränsä pohjalta rauta- ja teräsromuun sekä muihin
metallijätteisiin (kupari-, alumiini-, sinkki-, nikkeli- ja lyijyjäte sekä useista metalleista koostuva
yhdyskuntajäte esim. säilykepurkit). Metallijätteille järjestetään omat lajitteluastiat.
Kone- ja metalliteollisuudessa käytetään toki tuotteita, joita aikanaan käsitellään muina hyötyjätteinä
(mm. keräyspaperi ja -pahvi, lasi, muovi ja puu) ja joita ei pidä sijoittaa jätteinä sekajätteisiin. Jätteiden
erillislajittelulla saadaan selkeää taloudellista hyötyä. Jokaisesta sekajätetonnista peritään jäteveroa, kun
taas hyötyjätteestä sitä ei peritä.
Tuotannosta syntyy myös happo- ja emäsliuosjätteitä ja lietettä, voitelu- ja työstö-öljypitoisia jätteitä sekä
maalijätteitä. Näitä jätteitä käsitellään vaarallisten jätteiden käsittelytavan mukaisesti. Nykyisin on
kuitenkin valittavissa ympäristöystävällisempiä leikkuu- ja jäähdytysneisteitä. Sama koskee hydrauliikka- ja
voiteluöljyjä automaatio- ja asennustekniikassa.
Huomioitavaa on, että toiminnasta syntyneet jätevedet sisältävät usein haitallisia ja myrkyllisiä aineita,
kuten raskasmetalleja, kloorattuja liuottimia, öljyjä sekä muita orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.
Haitallisia jätevesiä käsitellään vaarallisten jätteiden käsittelytavan mukaisesti.
Vaaralliset jätteet voidaan luovuttaa poistettavaksi luvan saaneelle palveluyritykselle, oman kunnan
vastaanottopaikalle tai käsittelylaitokselle.

Metallin kierrätys
Keräysmetalli
Keräysmetalliromun kierrätyksellä on Suomessa pitkät perinteet. Vaikka kierrätys aiheuttaa myös
ympäristörasitusta, on sen kokonaistaloudellinen vaikutus säästävä.
Keräysmetalliromun kierrättäminen sulattamalla uudelleen metalliksi on tyypillisin toimenpide ja sitä
voidaan periaatteessa jatkaa loputtomasti. Tuotannossa osa metalliromusta hyötykäytetään heti ja osa
materiaalista poistuu kierrosta hävikkinä. Yksinomaan keräysromumetallin kierrätyksen kautta tuotantoon

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Kone- ja metalliala

21

tulevalla metallilla ei metallien kysyntää voida kokonaan kattaa, joten malmien käyttö metallien
valmistuksessa tulee jatkumaan.
Keräysmetalliromut voidaan luokitella syntytapansa perusteella ns. omaksi romuksi, tuotteen
valmistusromuksi ja lopputuoteromuksi. Näistä ensin mainittu on metallien valmistuksen yksiköiden
sisäistä romua, joka palautuu valmistusprossessin alkuun. Valmistusromu syntyy, kun tuotteen
valmistukseen käytetyistä metalleista osa jää hukkapaloina, sorvauslastuina yms. romuksi.
Viimeksimainittu romulaji syntyy metalleja sisältävien tuotteiden tai tuotteen osien poistuessa käytöstä
vanhentuneina ja käyttökelvottomina.
Maailman teräksestä tuotamme noin 0,5 %. Romupohjaisessa teräsprosessissa tuotetaan yli 20 %
teräksestä, kun vastaava koko maailman osuus on yli 30 %. Sitävastoin metallien valmistusprosessissa
syntyvää sisäistä metallikiertoromua eli ns. omaa romua käytännössä kerätään lähes 100-prosenttisesti.
Myös konepajateollisuudessa syntyvän romun talteensaanti lähentelee 100 prosenttia.
Tuotteiden käytöstä poistamisessa syntyvä romu, ns. lopputuoteromu on sen sijaan vaikea ryhmä, koska
se on sekakoosteinen. Tuoteromun talteensaanti vaihtelee suuresti - lähes nollasta 100 prosenttiin. Tämän
romuryhmän osalta talteenotossa on tehostamisen tarvetta.
Lue lisää: Metallivirrat ja romun kierrätys Suomessa:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40376/metalli.pdf?sequence=1

Eniten hiilidioksidipäästöjä vähentää rauta- ja teräsromun käytön lisäys. Käytön lisäys vaikuttaa myös
ilmapäästöjen ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön selvään vähenemiseen. Kupariromun käytön
lisäys vaikuttaa puolestaan eniten uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön, jätekertymään ja
rikkidioksidipäästöihin.
Vaikka keräysromun epäpuhtauksien määrät olisivat vähäisiä, voivat niiden vaikutukset romua raakaaineena käytettäessä olla merkittäviä. Neuvoston asetuksessa EU N:o 333/2011 EUR-Lex määritellään
vieraiden aineiden enimmäismäärä. Rauta- ja teräsromulla se saa olla korkeintaan 2 painoprosenttia. Siksi
romun tarkka lajittelu ja puhdistaminen on tärkeää käytettävyyden ja käytössä syntyvien päästöjen takia.
Lue Lisää: Neuvoston asetuksissa EU N:o 333/2011 EUR-Lex määritellyistä vieraiden aineiden
enimmäismäärästä:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:FI:PDF

Pinnoitetun (mm. sinkki, alumiini) romun käsittely edellyttää yksinkertaista erottelua ja muuta käsittelyä
täydellisempää prosessointia. Vieraiden aineiden enimmäismäärä saa esimerkiksi alumiiniromulla olla
korkeintaan 5 painoprosenttia. Lisäksi on huomioitava, että End-of-Waste (EoW) -arviointiperusteet
täyttävässä metalliromussa ei saa olla öljyä eikä voiteluaineita.
Tulevaisuudessa tulisi paneutua kierrätyksen kokonaistaloudelliseen optimointiin, lopputuoteromun
kertymän arviointiin sekä pinnoitettujen romujen prosessointiin ja kierrätykseen.
Vaikka syntyneen romun kierrätys metallin hyötykäyttöön on yleensä taloudellisesti ja ympäristön
kannalta kannattavaa, vielä edullisempaa on pyrkiä kierrätettävän materiaalin synnyn ehkäisemiseen.
Parhaiten tähän voidaan vaikuttaa lopputuotteen kestoiän pidentämisellä. Tämä tuo mukanaan
 kierrätettävän romun määrän vähenemisen
 prosessi- ja valmistusvaiheiden materiaalihyötysuhteiden paranemisen
 valmistusvaiheiden häviöiden vähenemisen.
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Kuva: Metallin elinkaari. Lähde: www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat

Keräyksen yleisjärjestely
Romun tuottaja tai keräystä harjoittava yritys toimittaa romun keräyspisteeseen. Keräyspiste voi olla
keräystä harjoittava yritys eli romuliike, romutukkuliike tai kunnan järjestämä keräyspiste.
Teollisuuslaitoksissa syntyvävä romu kootaan yleensä lavoille, jotka keräysyritys on sopimuksesta
toimittanut yrityksen käyttöön. Lavojen tyhjennys suoritetaan tarpeen mukaan. Keräysyritys voi ostaa
myös käytöstä poistetut tuotantolaitoksen koneet. Romu mahdollisesti esikäsitellään keräystä
harjoittavassa yrityksessä, josta se kuljetetaan teollisuuden käyttöön.
On suositeltavaa keskustella keräystä harjoittavan yrityksen kanssa metallialalla syntyvien metalliromujen
lajittelusta (eri keräysyrityksillä omat lajitteluohjeensa). Jokaisella metallilajilla on ostettaessa ja myös
romuna oma hintaluokkansa. Lajittelu ei ole silloin yhdentekevää. Asianmukaisella lajittelulla metallialan
yritys saavuttaa taloudellista voittoa.
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Muiden jätteiden lajittelu
Sähkö- ja elektroniikkaromu
EU on antanut sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin (WEEE). Direktiivin mukaan SEromun (riippuen laitteesta) painosta on kierrätettävä 70 - 90 prosenttia. SER-asetus (852/2004) velvoittaa
sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottajaa järjestämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen,
esikäsittelyn, hyödyntämisen ja muun jätehuollon sekä vastaamaan niistä aiheutuneista kustannuksista.
Lue lisää: SER-asetuksen (852/2004) sähkö- ja elektroniikkalaittetoimittajien sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun velvoitteista:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040852

Asetuksen mukaan sähkö- ja elektroniikkaromua ovat laitteet, jotka
 kuuluvat SER-asetuksessa määriteltyyn laiteluokkaan
 tarvitsevat toimiakseen sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää tai laite on tarkoitettu
sähkövirran tai sähkömagneettisen kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen
 on suunniteltu käytettäväksi enintään 1 000 V vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 V
tasajännitteellä ja
 on jätelain mukaan pidettävä jätteenä.
Sähkö- ja elektroniikkaromuasetuksessa on määritelty omat laiteluokat poistettaville laitteille ja tuotteille.
Lue lisää: http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/ymparisto/fi_FI/maaritelma/

Osassa sähkö- ja elektroniikkaromua on vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia elementtejä, jotka on
käsiteltävä asianmukaisin varotoimenpitein. Katso lisää kohdasta vaaralliset jätteet.

Pakkausjätteet
Tyhjennetyt ja kuivat peltipurkit toimitetaan pienmetallin keräyspisteeseen. Metallikannet toimitetaan
pienmetallikeräykseen aina irrallaan purkista. Pakkauskalvot ja hyvin tyhjennetyt muoviastiat voidaan
toimittaa muovijätteen kerääjille tai energiantuotantoon.
Pakkauspahvi voidaan toimittaa pahvimateriaalin hyödyntäjille.
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Vaaralliset jätteet
Työsuojelulaki ja jätelaki asettavat omat vaatimuksensa yritysten vaarallisten jätteiden käsittelylle.
Yrityksissä käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat hyvä tietolähde vaarallisten
jätteiden selvittämiseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes), ympäristöviranomaisilta ja
vaarallisten jätteiden kerääjiltä saa myös tarvittaessa apua.
Tukes on avannut 2.9.2013 uuden kemikaalineuvontaverkkopalvelun auttamaan
kemikaaliturvallisuuskysymyksissä. http://www.kemikaalineuvonta.fi/

Vaarallisen jätteen käsittely
Vaarallisen jätteen käsittely on ohjeistettua. Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä ja siitä on
annettava tarpeelliset tiedot jätehuollon kaikissa vaiheissa siten, että jätteen siirtoja ja ominaisuuksia
voidaan seurata sen syntypaikalta hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn (siirtoasiakirja).
Vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen
jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan poiketa, jos sekoittaminen on jätteen
käsittelemiseksi tarpeellista ja toimintaan on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa.

Metallialalla syntyviä vaarallisia jätteitä
Metallialan tuotannossa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat muun muassa
 lastuamisneste
 halogenoitu (kloori- tai bromihiilivety) liuotinjäte
 liuotinpesun liete
 kromia sisältävä märkäpesurin liete
 kromia, nikkeliä tai sinkkiä sisältävät metallihydroksidilietteet
 maali- ja liuotinaerosolipurkit (ei tyhjät)
 kuivumaton maalijäte
 trasselit, rätit, pyyhkeet (runsaasti öljyä, liuottimia tms.)
 kromihydroksidi-sakka
 kromia, sinkkiä tai nikkeliä sisältävät metallilietteet ja sakat
 liuotinpitoiset pyyhkeet ja rätit
 kuivumaton lakkajäte.
Metallialan yleisimmät vaaralliset pakkaus-, yhdyskunta- ja kunnossapitojätteet:
 PCB-pitoiset kondensaattorit
 akut
 osa elektroniikkaromuista
 halonisammutusjärjestelmä
 kiinteät öljyjätteet ja jäteöljyt
 lasiastiat jos niihin on pakattu vaarallista jätettä
 loisteputket, UV-lamput, elohopeahöyrylamput, energiansäästölamput
 vaarallista jätettä sisältävät metallipakkaukset ja tynnyrit
 vaarallista jätettä sisältävät muoviastiat ja -kanisterit
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Kemikaalit
Suomessa on lähes 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi
luokiteltua ainetta. Osa valmisteista tuodaan ja osa valmistetaan täällä. Monia näistä löytyy aivan
tavallisista, jokapäiväisistä tuotteista. Kemikaalit voivat aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle ja
ympäristölle.
Suomessa on tutkittu ja kehitetty ympäristöystävällisempiä bioteknisiä ja kemiallisia prosessivaiheita
teollisuuden eri sektoreille.
Lisätietoja: www.tukes.fi

Kemikaaliturvallisuus
Tukesin tehtävänä Suomessa on valvoa ja edistää kemikaaliturvallisuutta sekä kasvinsuojeluaineiden
turvallisuutta ja laatua. Tehtävät on määritelty kemikaali-, ympäristönsuojelu- ja kasvinsuojeluainelaissa ja
ne perustuvat pääosin kemikaalien yhteisölainsäädäntöön.
Tukes toimii REACH- ja CLP-asetusten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena ja ylläpitää REACH- ja CLPneuvontapalvelua. Edellä mainittujen valtuuksien mukaisesti Tukes valvoo kemikaalilainsäädännön
noudattamista ja sekä ohjaa aluehallintovirastojen (AVI) että kunnan kemikaalivalvontaviranomaisten
valtakunnallisesta ohjaamisesta. Lisäksi Tukes ylläpitää kemikaalien tuoterekisteriä (KETU) ja vastaa myös
kasvinsuojeluaineiden ja biosidien hyväksymisestä.
Lisätietoja:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Teollisuus-ja-kuluttajakemikaalit/

Tuoterekisterin tiedot perustuvat kemikaalien valmistajien ja maahantuojien tekemiin ilmoituksiin
kauppanimestä, käyttötarkoituksesta, siitä vastaavasta yrityksestä ja varoitusetiketin tiedoista.
Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät tietoja mm. kemikaalin koostumuksesta, vaaraominaisuuksista ja
turvallisesta käytöstä.
Kuluttajaa ja ammattilaista auttaa myös Tukesin uusi verkkopalvelu
http://www.kemikaalineuvonta.fi/.

Työnantajan ja työntekijän velvollisuutena on olla selvillä käsiteltävien kemikaalien vaaraominaisuuksista
ja käsittelyyn liittyvistä muista vaaroista. Lisäksi työsuojelu velvoittaa omalta osaltaan työnantajaa
varmistamaan, että kemikaalit säilytetään ja merkitään asianmukaisesti ja että niiden käyttökohteen
välittömässä läheisyydessä on käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo käytettävistä kemikaaleista.
Kemikaalien käsittely vaatii huolellisuutta vahinkojen estämiseksi. Teollisuudessa riskien arviointi antaa
työkalut, joiden pohjalta yhdessä työntekijöiden kanssa sopimalla päätetään ehkäisevät toimenpiteet ja
vaaratilanteissa toimiminen sekä kemikaalin päästessä ympäristöön, puhdistamistoimet. Samalla
tehdasalueella toimivien tuotantolaitosten on toimittava yhteistyössä onnettomuuksien torjumiseksi.
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Vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit
EU:ssa on tullut voimaan uusi kemikaaleja koskeva asetus. Se vaikuttaa myös kemikaalien
varoitusmerkkeihin siten, että vuoden 2017 jälkeen on vanhat oranssimustat varoitusmerkit korvattava
uusilla punavalkomustilla merkeillä
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Onnettomuustapauksissa ota yhteys Myrkytystietokeskukseen!
Puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde).

Osaatko toimia vaaratilanteessa. Tutustu ensiapuohjeisiin
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Ensiapuohjeet/Sivut/default.aspx

Työpaikalla huomioitavia turvallisuusasioita















Onko työpaikalla ajantasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo?
Onko työnantaja tehnyt työpaikan riskinarvioinnin ja onko se kirjallisesti saatavilla?
Onko työntekijöiden koulutuksesta/opastuksesta huolehdittu?
Onko työntekijöille annettu tietoa kemikaalivaaroista ja ensiaputoimenpiteistä happoroiskeiden
käsittelyyn?
Onko työtilassa hyvä yleisilmanvaihto ja tuodaanko sinne riittävästi korvausilmaa?
Liittyykö happojen annosteluun ja laimennukseen roiske- tai onnettomuusvaaraa?
Työalueella tulee olla hätäsuihku- ja silmähuuhtelupaikka!
Onko ihon- ja hengitysteiden suojauksesta huolehdittu kaikkien altistavien työvaiheiden aikana?
Ovatko suojakäsineet ehjät (erityisen tärkeää käsiteltäessä fluorivetyhappoa)?
Onko suojainten säilytykselle asianmukaiset tilat?
Ovatko jätteiden säilytystavat,varastointi ja hävitys asianmukaisia?
Onko työpaikan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehdittu?
Onko otettu huomioon VNa576/2003 räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman
vaaran torjunnasta?

ASA-rekisteriin ilmoittaminen ja tietojen tarkastusoikeus
Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin (ASArekisteri) ilmoitetaan työntekijät, jotka työssään altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille.
Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa
aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA) vuodesta 1979. Rekisterin
tietojen pohjalta tehdään vuosittain tilastollinen katsaus ja rekisterin tietoja hyödynnetään työterveysalan
tutkimuksissa.
Työnantaja täyttää vuosittain ASA-lomakkeet ja lähettää ne Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASArekisteriin altistumisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Työterveyslaitos postittaa
viimeistään helmikuussa esitäytetyt lomakkeet niille työpaikoille, jotka edellisenä vuonna ovat lähttäneet
ASA-lomakkeen. Ensimmäistä ilmoitusvuotta varten ASA-lomakkeita täyttöohjeineen saa suomi.fiportaalista tai aluehallintovirastosta.

Rekisterin pitämisen peruste
Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien seurantaa, sairauden
ennaltaehkäisyä sekä tutkimusta varten pidetään työnantajakohtaista luetteloa sekä valtakunnallista
rekisteriä (ASA-rekisteri), siten kuin rekisteriä koskevassa laissa (717/2001) säädetään. Ministeriö on
antanut ASA-lain 3§:n nojalla valtakunnallisen rekisterin ylläpitämisen Työterveyslaitokselle.

Ympäristöystävälliset kemikaalit
Kone- ja metalliteollisuudessa voidaan käyttää useita eri leikkuu- eli lastuamis- ja hiontanestevalmisteita,
joita tarvitaan työstettäessä metallikappaleita. Niitä tarvitaan voiteluun, jäähdyttämiseen ja metallipölyn
sekä lastujen kuljettamiseen pois työstökohdasta.
Leikkuunesteiden käytössä on tärkeää huomioida ympäristö- ja työterveysasiat mahdollisesti nesteiden
sisältämien ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden vuoksi. Siksi leikkuunesteeksi kannattaa valita
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mahdollisimman vähän ärsyttävä ja herkistävä, mutta silti työstön kannalta toimiva neste. Toki koneiden
koteloinnin ja kohdepoistojen avulla voidaan osin vähentää roiskeiden ja leikkuunestesumun leviämistä
työtiloihin. Lisäksi on muistettava käyttää tarkoitukseen soveltuvia suojavaatteita ja -käsineitä.
Työtäminen ilman leikkuunesteitä tai vähentämällä leikkuunesteiden käytöä säästetään myös ympäristöä.
Jos suurnopeuskoneissa (kierronopeus 45000 - 100000 r/min) käytetään kovia esim. CBN- (Cubic Boron
Nitride, eli kuutioinen boorinitridi) tai keraamisiateräaineita, voidaan työstää ilman leikkuunesteitä.
Sumuvoitelun avulla vähennetään öljymäärämenekkiä. Vähenemä perustuu siihen, että sumuvoitelussa
aerosolia suihkutetaan terän rintapinnalle parantamaan kitkaolosuhteita.
Ympäristöystävälliset leikkuunesteet ovat biologisesti hajoavia kasvisöljypohjaisia leikkuuöljyjä tai
emulsioita, jotka ovat valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista. Nesteen valintaan vaikuttavia tekijöitä
ovat mm. työstön kannalta optimaalisten voitelevien ominaisuuksien löytäminen sekä se, miten neste
toimii erilaisissa paine- ja lämpötilaolosuhteiseissa ja työstömenetelmissä sekä konemateriaaleissa.

Työturvallisuus
Työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on
tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Työnantajan tai hänen määräämänsä henkilön tehtävä on perehdyttää työntekijä työpaikan oloihin ja
oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusmääräyksiin. Työntekijän puolestaan on noudatettava
määräyksiä ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.
Tapaturmatilanteet on ilmoitettava aluehallintovirastossa työsuojelun vastuualueella toimivalle
tarkastajalle, joka suorittaa tutkinnan ja antaa lausunnon tutkinnan tuloksesta. Tutkinnassa kiinnitetään
erityistä huomiota työntekijän riittävään perehdyttämiseen ja siihen, että työntekijä on noudattanut
annettuja turvallisuusmääräyksiä.
Työyhteisössä on tärkeää, että jokainen tietää turvallisuuteen liittyvät määräykset ja että jokainen osaa
toimia oikein mahdollisen tapaturman tai onnettomuuden sattuessa. Se edellyttää selkeitä ohjeita
turvallisuusmääräyksistä ja ennalta sovittuja toimintavastuujakoja mahdollisessa onnettomuustilanteessa.
Lisäksi se edellyttää käytännön vuosittaista harjoitusta. Harjoitus voi olla pelastus- tai poistumisharjoitus.
Yhtälailla se voi olla turvallisuuskiertokävely, jossa todennetaan kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat.
Lisäksi työturvallisuuteen vaikuttaa myös työpaikalla tehtävä riskien kartoitus. Riskien tunnistaminen on
riskienhallinan lähtökohta, koska tunnistamattomia riskejä ei voi hallita. Jokainen työyhteisössä osallistuu
kartoitukseen, koska riskien tunnistamisessa tarvitaan jokaisen eri tehtäviin liittyvää osaamista ja
kokemusta.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Kone- ja metalliala

29

Energiankulutus
Monet lait ja asetukset ohjaavat energiantuotantoa. Ympäristönsuojelulain tavoitteena on mm. ehkäistä
ympäristön pilaantumista ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta. Lait
ovat tärkeitä, koska energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuu monenlaisia ympäristövaikutuksia. Niistä
osa on vaikutusalueeltaan laajoja, jopa kansainvälisiä ja toiset taas alueellisia tai paikallisia.
Energian kysynnästä suurin osa suuntautuu edelleen fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn, maakaasuun
ja hiileen. Energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin on kiinnitetty huomiota jo
pitkään. Tuotantotavat, kulutustottumukset ja väestön määrä vaikuttavat mm. siihen, mihin suuntaan
energiankäyttö kehittyy. Siksi yrityksen järjestelmällisellä energianhallinnalla on merkitystä.
Suunnittele-toteuta-tarkista-toimi -periaate
Energianhallinnan tavoitteena on energiankulutuksen pysyvä vähentäminen järjestelmällisellä toiminnalla
yrityksen eri toiminnoissa. Ei riitä, että yrityksessä tehostetaan energiankäytön menettelytapoja, vaan on
myös seurattava muutoksista aiheutuneita vaikutuksia ja tehtävä tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.
Olennaista on tunnistaa energiankäytön kustannukset työskentely-ympäristössä sekä määrittää tehtävät
toimenpiteet energiankulutuksen seurantaan. Lisäksi kun suunnitellaan energiaverkkoja, on
mahdollistettava alamittaukset ja erillismittaukset helpottamaan seurantaa ja aineiston analysointia. On
myös asetettava tavoitteet kulutuksen vähentämiseen ja määritettävä menetelmät sen toteuttamiseksi.
Lisäksi tulee sopia tavoitteiden tarkistamisesta ja jatkotoimenpiteistä sekä määrittää toiminnan
vastuuhenkilöt.
On tärkeää tuntea ja seurata oman yrityksen energiankäyttöä. Tähän sisältyy energian hankkinnan eri
mahdollisuuksien tuntemus.
Tutustu Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa -dokumenttiin.
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/materiaalipankki/?categoryHeader=39

On hyvä miettiä teknisesti ja taloudellisesti kannattavia säästötoimia. Uusien laitteiden hankinnassa on
lisäksi hyvä huomioida mitoituksen ohella laitteiden energiatehokkuus.
Lue lisää: energiatehokkuudesta ja energiatehokkuusjärjestelmästä
http://www.motiva.fi/yritykset/hallitse_ja_tehosta_yrityksen_energiankayttoa
http://www.motiva.fi/files/213/etj.pdf

EU:ssa on laadittu BAT-asiakirja yrityksen energiatehokkuuden parantamisesta. Tutustu Suomen
oloihin ja eri toimialaryhmiin tuotettuihin BAT-selvityksiin oheisesta linkistä
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_BAT/Julkaisut#BATselvitykset%20toimialaryhmittäin

Tärkeää energiatehokkaan toiminnan aikaasaamiseksi
 johdon tuki
 koko henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen.
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Lämmitys ja valaistus
Teollisuus tarvitsee lämpöä tilojen lämmitykseen ja prosessitarpeisiin. Lämmitykseen käytetään usein
kaukolämpöä, kun taas sähkölämmityksen käyttö ei ole taloudellisesti kannattavaa. Prosessitarpeisiin sopii
monesti parhaiten höyry, joka täytyy kehittää kulutuskohteen läheisyydessä verkostohäviöiden
minimoimiseksi.
Rakennusten lämmitykseen käytettävään energiamäärään vaikuttavat rakennusten lämmitettävä pintaala, eristystaso, käytettävä lämmitysjärjestelmä, lämmitysjärjestelmän hyötysuhde, ulkoilman lämpötila
sekä rakennuksessa käytettävistä sähkölaitteista saatava lämpö.
Teollisuuden lämmöntuotantoon parhaiten soveltuvia polttoaineita ovat maakaasu, kevyt polttoöljy,
turve, omat sivutuotepolttoaineet ja biopolttoaineet. Lisäksi lämmön lisätuotannossa voidaan käyttää
esimerksi aurinko- tai maalampöä tai kiinteitä kotimaisia polttoaineita.
Myös prosessin tuottamaa hukkalämpöä voidaan käyttää lämmöntuotannossa. Nykyiset menetelmät
mahdollistavat myös lämmön varastoimisen ns. lämpöakkuun myöhempää käyttöä varten.
On siis hyvä selvittää kotimaisten polttoaineiden hyödyntämismahdollisuudet ja miettiä, onko
mahdollisuutta siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin. Mahdollinen siirtymävaiheen tuki on selvitettävä
paikalliselta viranomaiselta tai Motivasta.
Valaistuksen osuus teollisuuden kiinteistösähkön kulutuksesta on noin 40 %. Jos tilassa työskennellään
pitkään, korostuu energiatehokkuuden merkitys. Kohteeseen voidaan hankkia joko uusi valaistus
ohjausjärjestelmineen tai olemassa olevan valaistusjärjestelmän energiankulutusta pienennetään
parantamalla valaisimien energiatehokkuutta ja rajoittamalla valaistuksen käyttöaikaa. Viimeksi mainittu
menetelmä onkin yksi käytetyimmistä. Se voidaan toteuttaa valaisimien ryhmittelyllä, aikaohjauksella,
hämäräkytkimillä ja käyttöopastuksella.

Ilmanvaihto
Teollisuudessa ilmanvaihto jaetaan yleisilmanvaihtoon ja prosessi-ilmanvaihtoon. Yhdessä ne muodostavat
kokonaisuuden, jota ohjataan ja säädetään keskitetysti.
Yleisilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa rakennuksen sisäilmasta epäpuhtuksia ja samalla huolehtia
puhtaan korvausilman saannista. Teollisuuskiinteistöissä käytetään pääosin koneellista ilmanvaihtoa. Se
voi tarkoittaa pelkkää koneellista poistoilmanvaihtoa tai yhdistettyä koneellista tulo- ja
poistoilmanvaihtoa. Jos tuloilmaa kostutetaan tai jäähdytetään, puhutaan ilmastoinnista.
Ilmanvaihdon tarve ja laatuvaatimukset vaihtelevat kohteen ja toiminnan mukaan.
Rakentamismääräyskokoelma (osa D2) antaa pohjan teollisuuskiinteistön ilmanvaihdon suunnittelulle.
Työturvallisuuslain 33 §:ssä sekä Valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja
terveysvaatimuksista (577/2003 9 §) määrätään minimikuutiomäärä ilmatilaa kullekin työntekijälle.
Koneellisen ilmanvaihdon käyttäminen edellyttää asetuksen mukaan sitä, että laite pidetään
toimintakunnossa ja että se puhdistetaan työntekijälle välitöntä terveyshaittaa aiheuttavasta liasta ja
muista epäpuhtauksista. Laitteisto ei saa aiheuttaa vaaraa työntekijöiden terveydelle esim. sen
toimintahäiriöiden takia. Lisäksi tarvittaessa ilmanvaihtolaitteisto on varustettava valvontajärjestelmällä,
joka ilmoittaa toimintahäiriöistä.
Tutustu Työturvallisuuslain 33 §: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 sekä
Valtioneuvoston asetukseen 577/2003 9 § työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030577
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Ilmanvaihtokanavien puhdistukselle ei ole annettu määräaikoja, mutta pölyävissä olosuhteissa on
suositeltavaa puhdistaa ne vähintään kymmenen vuoden välein tai tarpeen mukaan. Vastaavasti
tuloilmankanavat puhdistetaan ja tarkistetaan viiden vuoden välein. Lisäksi tuloilmasuodattimet tulee
tarkistaa säännöllisesti ja vaihtaa tarvittaessa. Jos ennen ja jälkeen suodatinta on asennettu kalibroidut
paine-eromittarit, voidaan niiden avulla optimoida suodattimen vaihtoväli.

Vesi
Teollisuudessa vettä kulutetaan joko käyttövetenä tai teollisuusprosesseissa. Käyttöveden kulutus on
energiankulutukseltaan usein vähäinen verrattuna teollisuusprosesseissa kulutettuun veteen.
Teollisuusprosesseissa veden käyttö perustuu lämmitetyn veden hyödyntämiseen.
Vesikalusteiden käyttöveden kulutuksen pienentämiseen riittää usein virtaamien rajoittoittaminen sekä
kalusteiden tarkistaminen ja huoltaminen.
Käyttöveden esilämmityksessä voidaan käyttää tuotantoprosesseista ja tehdaspalvelujärjestelmistä
talteenotettua lämpöä. Bakteerikasvuston vuoksi lämpimän käyttöveden minimilämpötila tulee olla 55 °C
ja maksimilämpötila 65 °C.
Suurimmat teollisuuden vedenkuluttajat ovat panimoteollisuus, elintarviketeollisuus, lääketeollisuus,
kemianteollisuus, metallin jalostus ja autoteollisuus. Metalliteollisuuden tuotantoprosesseissa mm.
valmiiden paperi- ja selluteollisuudelle menevien laitteiden koeponnistus voi viedä jopa 100 kuutiota
vettä.

Hankinnat
Kone- ja laitehankkinnoissa ympäristönäkökulmien huomioiminen tuo pitkällä tähtäimellä taloudellista
hyötyä. Vaikutus näkyy sähkön tai muun energian, mahdollisesti veden kulutuksen vähentymisenä.
Hankintaan vaikuttavat myös mm. laiteturvallisuus, energiankulutus ja -tehokkuus, koneen käyttöikä,
huolto, varaosien saatavuus sekä käyttäjäystävällisyys.
On hyvä huomioida, että koneiden ja työvälineiden turvallisuuteen liittyvät lainsäädännön vaatimukset
muuttuvat tekniikan kehittyessä. Lainsäädännön vaatimukset vaikuttavat sekä valmistajiin (tieto
standardeista ja lainsäädännöistä) että myös yrityksessä työnantajaan (velvollisuus pitää koneet ja
työvälineet turvallisina näiden koko elinkaaren ajan).
Koneen tai laitteen hankintasopimusta tehtäessä olisi hyvä pohtia ympäristöä säästävien hankintojen
pääkohtia:
Tutki ja harkitse, mitkä koneet, tavarat tai palvelut soveltuvat parhaiten ympäristöystävällisten
hankintojen kohteiksi
 Määrittele tarpeet ja ilmaise ne tarkoituksenmukaisella tavalla
 Laadi selkeät ja täsmälliset tekniset eritelmät
 Määritä laadulliset valintaperusteet
 Määritä hankintasopimuksen tekoperusteet
 Käytä sopimusehtoa yhtenä keinona asettaa olennaisia ympäristövaatimuksia
Esimerkiksi hitsausrobotin hankinnassa on hyvä ottaa huomioon lepotilaan johtavan viiveen
ohjelmointimahdollisuus. Tämä vähentää energiankulutusta. Varsinaista koneaikaa pitää pystyä
lyhentämään simulointiajoilla (tietokoneella mallinnetut käsivarren/pöydän liikeradat). Vastaavia
lepotilatoimintoja löytyy myös muista nykyaikaisista konepajan koneista. Lisäksi taloudellista ja ekologista
lisäsäästöä tulee sellaisista uusista koneista, joista ei synny jäteöljyä.
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Teknologisen kehityksen myötä voidaan vähentää paikalla tapahtuvia huoltokäyntejä. Käytännössä tämä
tarkoittaa etähuollon avulla tapahtuvaa huoltoa, kuten mm. ohjelmistopäivityksiä ja vikatilaselvityksiä.

Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus tarkoittaa kilpailukyisten tuotteiden ja palvelujen tuottamista pienemmillä
materiaalivarannoilla luonnonvaroja, ympäristöä ja rahaa säästäen. Voidaan myös sanoa, että
materiaalitehokkuus on myös resurssitehokkuutta ja siten osa ekologista ja taloudellista tehokkuutta.
Yrityksissä pitäisi kiinnittää huomiota energiatehokkaiden, vettä ja raaka-aineita säästävien tekniikoiden
valintaan uusittaessa laitteita, koska vaikutus näkyy luonnonvarojen säästymisenä ja usein myös
päästöjen, jätteiden ja jäteveden määrän vähentymisenä.

Käytännön mahdollisuudet materiaalitehokkuuteen
Raaka-aineet korvataan mahdollisuuksien mukaan kevyemmillä ja haitattomammilla raaka-aineilla. Lisäksi
komponenttien laatuun ja kestävyyteen on kiinnitettävä huomiota. Valintojen merkitys korostuu jatkossa
helppona huollettavuutena ja kunnossapitona sekä tuotteen pitkäikäisyytenä.
Materiaalivalintaan vaikuttaa myös materiaalin jatkokäsittely ja hyödyntäminen (tuotteen tai
komponenttien uudellen käyttäminen). On huomioitava myös tuotannosta syntyvän energiajätteen
hyväksikäyttäminen ja ennen kaikkea se, että varsinaista sekajätettä tuotetaan mahdollisimman vähän.
Tuotteiden varastoinnissa on tärkeää estää tuotteiden rikkoutuminen, vanheneminen tai pilaantuminen.
Keinoina ovat selkeä varastointijärjestelmä, tuotekierron nopeuttaminen varastointiaikaa lyhentämällä
sekä mahdollisuuksien mukaan tuotevarastoinnin vähentäminen.

Kuljetus
Pakkauskoolla on myös vaikutuksensa materiaalitehokkuuteen. Tuotteen pakkaamisessa käytettävän
materiaalin valinta ja pakkauksen kompaktikoko sisältöön nähden vaikuttavat mm. kuljetusmuodon sekä
polttoaineen valinnassa. Metalliteollisuustuotteiden kuljetuksessa asiakas, rahdin maksajana valitsee ja
käyttää heidän sopimushintaista kuljetusyritystä.
Ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden huomioiminen koko kuljetusketjun osalta voidaan toteuttaa
myös optimoimalla ajoreittejä ja suunnittelemalla meno- ja paluukuormia. Lisäksi on syytä pyrkiä
vähentämään turhia kuljetuksia, joilloin myös voidaan pienentää energiankulutusta ja riskejä.
Lue lisää materiaalitehokkuudesta teknologiateollisuudessa
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/materiaalitehokkuus-3526.html
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