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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 Puhdistuspalveluala 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.
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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

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.
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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.

Ympäristöongelmista lyhyesti
Happamoituminen. Eräät ilmansaasteet, kuten typpioksidi, typpidioksidi ja rikkidioksidi, aiheuttavat
happamoitumista. Ne liukenevat sadeveteen hapoiksi, ja vähitellen maaperä ja vesistöt muuttuvat
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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 lääkeaineena
käytetyt hormonit kertyvät jätevesistä vesistöihin. Keinotekoisten kemikaalien lisäksi raskasmetallit
kuormittavat luontoa ja rikastuvat ravintoketjuissa.
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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.

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
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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.

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.
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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

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,
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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.

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
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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
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
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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.
Kun jätettä syntyy, jätelaki asettaa toimenpiteet paremmuusjärjestykseen (ns. etusijajärjestys), jonka
mukaan jokaisen tulee toimia.

Ohjeet jätehuoltoon omasta kunnasta
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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.
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.
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Lue lisää: www.vaarallinenjate.fi
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Puhdistuspalveluala ja ympäristö
Puhdistuspalveluita tuottavat yritykset vaikuttavat toiminnallaan yhteiskunnan jokaisella sektorilla. Suurin
osa ihmisistä nauttii säännöllisesti puhdistuspalvelujen työn tuloksista julkisissa ja yritysten toimitiloissa,
kuten työpaikoilla, kouluissa, päiväkodeissa, hoivalaitoksissa ja kaupoissa. Puhdistuspalvelua tuotetaan
yhä useammin myös kodeissa, kotityöpalveluala kasvaa voimakkaasti väestön ikääntyessä.
Puhdistuspalvelun ammattilaisten työ vaikuttaa arkiympäristöjen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja
viihtyisyyteen. Puhtauden ylläpito on merkittävä osa toimintaedellytyksiä eri aloilla. Erityistä puhtautta
vaativat ympäristöt kuten sairaalat ja elintarviketilat vaativat tarkoin suunniteltua puhdistamista.
Puhdistuspalveluilla vaikutetaan toimitilojen ja kiinteistöjen kuntoon ja elinkaareen, esimerkiksi pintojen
kulumiseen ja käyttöikään. Jos puhdistuspalveluun liitetään uudenlaisia lisäpalveluita, kuten kiinteistön
kunnon, energiankulutuksen tai jätteidenlajittelun seurantaa ja raportointia, voidaan vähentää asiakkaan
ympäristövaikutuksia merkittävästikin.
Alan ympäristövaikutukset ovat siis parhaassa tapauksessa monelta osin myönteisiä. Ympäristön
huomioiminen tuo yleensä myös kustannussäästöjä sekä palveluntarjoajalle että asiakkaalle.
Alan ammattilaisten ympäristöosaaminen ja toiminnan suunnitelmallisuus ovat kestävien toimintatapojen
edellytys. Jokainen siivousalan ammattilainen voi vähentää ympäristökuormitusta omalla toiminnallaan ja
vaikuttamalla omassa työyksikössään. Puhdistuspalvelun ammattilaiset voivat myös kehittää kiinteistön
käytön ja ylläpidon toimintatapoja yhteistyössä asiakkaiden ja kiinteistönhoidosta vastaavien kanssa.
Asiakkaiden mielenkiinto palveluiden ympäristövaikutuksia ja eettisyyttä kohtaan lisääntyy jatkuvasti.
Puhdistuspalvelun ympäristövastuullisuus voi olla merkittävä etu kilpailussa asiakkaista. Ympäristöasioihin
panostamalla voidaan luoda kustannussäästöjä ja kannattavuutta sekä yritykselle että asiakkaalle.

Puhdistuspalvelu on tärkeää työtä hyvän sisäympäristön ja kiinteistöjen kestävyyden hyväksi.
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Puhdistuspalvelun ympäristövaikutukset
Puhdistuspalvelut tuottavat puhtautta asiakkaiden tarpeisiin. Tarpeellinen puhtaustaso ja sen tuottamisen
vaatimat panokset vaihtelevat suuresti erilaisissa asiakasympäristöissä. Niin vaihtelevat myös
puhdistuspalvelun ympäristövaikutusten suuruus ja laatu. Esimerkiksi uimahallin siivous vaatii
huomattavasti enemmän energiaa, vettä ja kemikaaleja kuin toimiston siivous. Erityisesti
terveydenhuollon ja elintarviketuotannon toimitiloissa puhtaustasoa määrittelee asiakasturvallisuus ja
siihen liittyvät säädökset.
Kokonaiskuva puhdistuspalveluiden ympäristövaikutuksista on kaikissa toimintaympäristöissä
samankaltainen, mutta vaikutusten suuruusluokat vaihtelevat. Kun toimintaa tarkastellaan
kokonaisuutena, on helpompaa erottaa merkittävimmät ympäristövaikutukset ja -hyödyt.

Kuva: Puhdistuspalveluilla vaikutetaan ympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä kiinteistöjen ja
toimitilojen kuntoon ja kestävyyteen. Haitallisista vaikutuksista merkittävimmät aiheutuvat eri toimintojen
energiankulutuksesta ja puhdistus- ja hoitoaineiden käytöstä
Siivoustoiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen
Siivouksessa kuluu energiaa, vettä ja kemikaaleja. Palveluihin liittyvässä liikenteessä kuluu merkittävässä
määrin energiaa. Toiminnan seurauksena syntyy jätteitä ja jätevesiä, kemikaalipäästöjä ja
energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä sekä melua, joka voi olla kohteessa häiritsevää. Puhdistuksessa
ja hoidossa käytettävät siivousaineet, -välineet ja -koneet aiheuttavat lisäksi ympäristövaikutuksia koko
elinkaarensa aikana. Näitä ympäristövaikutuksia voidaan puhdistuspalveluissa vähentää suunnittelulla,
ympäristövastuullisilla hankinnoilla ja työtapoja ja kulutustottumuksia muuttamalla.
Osa siivoukseen liittyvistä ympäristöongelmista on maailmanlaajuisia, kuten energiantuotannon
kasvihuonekaasupäästöjen voimistama ilmastonmuutos. Osa vaikutuksista on paikallisempia, kuten
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vesistöjen kemikaali- ja ravinnekuormitus tai jätehuollon ympäristökuormitus. Siivouspalvelujen
työntekijät altistuvat itse siivouksen ympäristövaikutuksista suoraan etenkin kemikaalien ja melun
haitoille.
Eri toimintojen osuus puhdistuspalvelun ympäristökuormasta riippuu useista
tekijöistä, esimerkiksi
 millaisia toimitiloja ja millaista likaa siivotaan
 millaiseen puhtaustasoon pyritään
 miten palvelun eri toiminnat on järjestetty
Puhdistuspalvelun ympäristökuormituksen vähentäminen alkaa siitä, että seurataan ja mitataan tai
arvioidaan eri toiminnoissa kuluvan sähkön, polttoaineiden, veden ja kemikaalien käyttöä ja syntyviä
jätteitä. Kulutuksen järjestelmällinen seuraaminen vaatii vaivannäköä, sillä esimerkiksi siivouskoneiden
osuus kiinteistön energiankulutuksesta on usein laskettava käyttöaikojen perusteella.
Seurantatietojen perusteella etsitään kuormituksen näkökulmasta keskeiset toiminnot. Sen jälkeen
suunnitellaan työtavat siten, että niiden ympäristövaikutukset vähenevät puhtaustaso säilyttäen.
Siivous ja pintojen hoitaminen merkittävää kiinteistön elinkaaressa
Asiakkaat ovat puhdistuspalveluita hankkiessaan kustannuspaineista johtuen usein lyhytnäköisiä. Siivousta
vähennetään säästötoimenpiteenä. Pintojen hoidon laiminlyönti ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä aiheuta
säästöjä vaan pintojen korjauksesta ja uusimisesta johtuvia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.
Puhdistuspalvelualan ympäristövaikutuksia onkin syytä tarkastella elinkaarinäkökulmasta. Riittävä siivous,
tarkoituksenmukaiset menetelmät ja oikein ajoitettu pintojen hoito ovat osa kiinteistön ylläpitoa.
Kiinteistön ja toimitilojen kunnon ja kestävyyden lisäksi ne vaikuttavat myös rakennetun ympäristön
terveellisyyteen ja turvallisuuteen käyttäjille. Kiinteistön elinkaaren näkökulmasta asiantunteva siivous on
siis tuottavaa työtä.
Siivous on siis ympäristövastuullista, jos se edistää pintamateriaalien kestävyyttä. Vastuutonta on
pintamateriaalien väärä puhdistus, väärä hoito tai hoidon laiminlyönti, jotka voivat lyhentää niiden
käyttöikää merkittävästi. Puhdistuspalveluissa ei aina voida vaikuttaa siihen, että pinnoista huolehdittaisiin
parhaalla mahdollisella tavalla. Alan osaamista, likaantumisen ja kulumisen ennaltaehkäisyn sekä
puhdistettavuuden näkökulmaa tarvitaan rakennusten suunnittelussa ja palvelusopimusten
kilpailutuksessa ja laadinnassa. Alan ammattilaisten on itse aktiivisesti tuotava näitä asioita esille.
Puhdistuspalvelu voi auttaa vähentämään kiinteistön energiankulutusta
Puhdistuspalvelut aiheuttavat vain osan kiinteistöjen ylläpidon energiankulutuksesta ja
ilmastovaikutuksista. Suurin aiheuttaja on kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitys. Siksi olisi tärkeää, että
siivoustyön tekijöiden toimenkuvissa huomioitaisiin kiinteistön käytön tarkkailu ja käytännön toimet
energian säästämiseksi.
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Rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Kasvihuonekaasupäästöistä
rakennusten lämmitys aiheuttaa noin kolmasosan. Rakennus- ja kiinteistöala on siis energiatehokkuuden
parantamisen ja ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta keskeinen ala.
Puhdistuspalvelualan energiankulutuksen ja ilmastovaikutusten osuutta ei kovin tarkasti tiedetä, mutta
siivouksen osuuden rakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta arvioidaan olevan vain joitakin
prosentteja. Lisäksi puhdistuspalveluissa kuluu energiaa liikenteessä sekä sekä ulkopuolisissa palveluissa
kuten tekstiilihuollossa.
Siivouksella voidaan vähentää kiinteistön energiankulutusta puhdistamalla kylmäkoneiden
jäähdytyslaitteet ja ilmanvaihtoventtiilit. Myös tietokoneiden ja muiden elektroniikkalaitteiden
jäähdytyslaitteet on syytä puhdistaa paitsi energiankulutuksen, myös turvallisuuden vuoksi.
Puhdistuspalvelussa voidaan välillisesti vähentää kiinteistön energiankulutusta seuraamalla energian ja
veden vuotoja. Tiloissa säännöllisesti työskentelevät siivoojat ovat avainasemassa lämpöhäviöiden ja
energiaa haaskaavan käytön havainnoinnissa. Heidän on siis tärkeää päästä osallistumaan kiinteistön
energiansäästötoimiin. Puhdistuspalvelutyöntekijöiden toimenkuviin voidaan sisällyttää
energiankulutuksen seurannan ja vähentämisen työtehtäviä (ks.osio: Ympäristötavoitteet ja yhteistyö).
Energiatehokkuuden parantaminen on ongelmien havainnointia, ratkaisujen
keksimistä ja energiankulutuksen vähentämistä.
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Puhdistuspalveluissa voidaan vähentää ympäristön kuormitusta
 tarpeenmukaisella, riittävällä siivouksella
 käyttämällä siivousvälineitä, -koneita, -aineita ja kulutustuotteita, joiden ympäristövaikutukset
koko elinkaaren aikana ovat vähäiset
 vähentämällä energian, veden ja kemikaalien kulutusta sekä jätteiden syntyä ja kuljetuksia
omassa toiminnassa
 ohjaamalla asiakkaita vähentämään ja lajittelemaan jätteitä, säästämään energiaa ja vettä ja
valitsemaan kestäviä ja helppohoitoisia materiaaleja
Puhdistuspalveluilla on myös tärkeä rooli kiinteistöjen ympäristökuormituksen vähentämisessä
yhteistyössä asiakkaiden ja kiinteistön ylläpidon kanssa:
 sovituilla kiinteistön energiansäästötoimilla
 hoitamalla pintoja hyvin
 osallistumalla rakennusten suunnitteluun

Mihin puhdistuspalveluissa kuluu energiaa?
Toiminnassa kuluu energiaa liikenteessä (polttoaineet), siivouskoneiden ja pesukoneiden käyttämänä
sähkönä ja lämpimän veden kulutuksena. Eniten energiaa kuluu yleensä palveluun liittyvässä liikenteessä.
Kuljetuksia ja työntekijöiden liikkumista järkeistämällä voi usein vähentää merkittävimmin
puhdistuspalvelun energiankulutusta.

Puhdistuspalvelun energian kulutusta ja siitä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää myös
siivouksen ja siivoustekstiilihuollon energiatehokkuutta parantamalla:
 tarpeisiin nähden sopivan kokoiset koneet ja välineet
 konetyön tarpeen mukainen kohdentaminen ja vuorottelu käsikäyttöisten menetelmien kanssa
 siivoustekstiilien tehokas käyttö (hyödynnetään pyyhkeiden useat käyttöpinnat)
 tekstiilihuollon suunnittelu siten, että järkeistetään pyykin kuljetukset ja kuivatus ja pestään
mahdollisimman täysiä koneellisia
 veden kulutuksen vähentäminen
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Käyttämällä energiaa järkevästi voi omalta osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutosta hidastavasti. Siivouksen
energian käytössä eniten tehostamismahdollisuuksia on usein siivoustekstiilien huollossa.
Siivouskoneet ovat kehittyneet aiempaa vähemmän vettä ja energiaa kuluttaviksi ja niiden
tarkoituksenmukaisella ja osaavalla käytöllä voidaan energiankulutusta edelleen vähentää.
Siivouskoneiden energiankulutus puhdistettua pinta-alaa kohti vaihtelee suuresti. Se riippuu moottorin
ominaisuuksien lisäksi muun muassa työleveydestä ja lattiaan kohdistuvasta paineesta. Koneiden
energiatehokkuutta (kWh/m2) kannattaa selvittää käytännössä ja pyytää hankintavaiheessa tietoa
nimellistehon (W) lisäksi työtehosta (m2/h). Koneellisen puhdistuksen tarvetta on arvioitava osana
ylläpitosiivouksen kokonaisuutta. (ks. osio: Siivoustyön suunnittelun ympäristönäkökohtia).

Yhdistelmäkoneen käyttö tehostaa ylläpitosiivousta ja koneiden hyödyntämistä olisi monissa kohteissa syytä
lisätä.
Merkittävimmin siivouspalvelun energiankulutuksen ympäristövaikutukset vähenevät,
kun uusiutumattomat energianlähteet vaihdetaan uusiutuviin.

Lue lisää energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta Motivan sivuilta:
www.motiva.fi
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Siivousaineiden ympäristöhaitat
Tässä osiossa tarkastellaan puhdistusaineiden ympäristövaikutuksia. Siivousaineiden käytöstä ja
annostelusta osiossa Ympäristövastuullinen siivous.
Siivousaineet kuormittavat ympäristöä elinkaarensa kaikissa vaiheissa. Siivousaineet koostuvat useista
erilaisista raaka-aineista. Valmisteen pesutehoon vaikuttavia aineosia kutsutaan tehoaineiksi ja
säilyvyyteen, ulkonäköön ja tuoksuun vaikuttavia aineita apuaineiksi.
Puhdistusaineiden raaka-aineet ovat usein öljypohjaisia eli ne on valmistettu uusiutumattomista
luonnonvaroista. Käyttö ja käytöstä poistaminen aiheuttavat päästöjä veteen, ilmaan ja maaperään. Jotkut
puhdistuskemikaalien sisältämät tehoaineet ovat myrkyllisiä, ja ne voivat kertyä eliöihin ja rikastua
ravintoketjuissa. Kemikaalit sisältävät myös vesistöjä rehevöittäviä ainesosia.
Puhdistusaineilla ja muilla kemikaaleilla on myös terveysvaikutuksia. Ihminen altistuu ympäristön
kemikaalille suun ja ihon kautta sekä hengitysteitse. Altistumista voi tapahtua työpaikalla ja kotona
käytettäessä esimerkiksi kosmeettisia valmisteita, maaleja, pesuaineita ja pakkauksia. Altistumme
kemikaaleille myös ravinnosta ja epäsuorasti ympäristöstä ilmasta, vedestäja maaperästä. Koska monet
kemikaalit eivät hajoa jäteveden puhdistusprosessissa, niitä kertyy vesistöihin, pohjavesiin ja edelleen
juomaveteemme tai ravintoomme, kuten kaloihin.
Puhdistusaineille on niiden suuren ympäristökuormituksen vuoksi laadittu ympäristökriteerejä
ensimmäisten tuotteiden joukossa. Ympäristömerkittyjä ammattikäyttöön tarkoitettuja puhdistus- ja
pesuaineita löytyy useimmista tuoteryhmistä ja lähes kaikilta tukuilta ja tavarantoimittajilta.

Siivousaineet ovat voimakkaita kemikaaleja ja ne säilytetään lukittavassa kaapissa tai tilassa.
Siivouskemikaalien ympäristön kannalta merkittäviä ominaisuuksia
Biologinen hajoaminen - Miten nopeasti esimerkiksi siivousaineiden ainesosat muuttuvat haitattomiksi
yhdisteiksi. Jos aineen biologinen hajoaminen on nopeaa, kemikaalit eivät ehdi vaikuttaa laajoilla alueilla.
Jos hajotessa syntyy pitkäikäisiä tai pysyviä aineosia, ne kertyvät ympäristöön ja aiheuttavat ajan myötä
haittoja.
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Aineiden biologista hajoavuutta arvioitaessa huomioidaan niiden hajoamisnopeus sekä hajoamisen
täydellisyys.
Myrkyllisyys eliöille - Aineosien välitöntä, akuuttia myrkyllisyyttä sekä vaikutuksia lisääntymiseen
arvioidaan erilaisilla lyhyt- tai pitkäkestoisilla esim. levä-, vesikirppu- ja kalakokeilla. Kokeita tehdään
siivousaineiden yksittäisille ainesosille, ei useita tehoaineita sisältäville seoksille. Siivousaineiden
käyttöturvallisuustiedotteissa kerrotaan ainesosien myrkyllisyydestä ja arvioidaan niiden merkitystä
tuotteen kannalta.
Desinfioinnissa käytetään kemiallisia aineita, joiden tarkoitus on tuhota tai vähentää
haitallisia eliöitä ja niiden vaikutusta. Nämä aineet ovat siis myrkyllisiä torjuttaville
eliöille ja ovat ympäristöön päästessään haitallisia myös muille eliöille. Siivouksessa
käytettäviä eliöntorjunta-aineita ovat pintojen ja ihon desinfiointiaineet sekä
desinfioivat pesu- ja puhdistusaineet, joissa on sekä mikrobeja tuhoavia että likaa
puhdistavia aineosia. Desinfiointiaineiden turhaa käyttöä on vältettävä, mutta tietyissä
kohteissa desinfiointi on perusteltua riittävän hygieniatason saavuttamiseksi.
Hormonitoiminnan häiritseminen - Jotkut kemikaalit tai luonnolliset yhdisteet voivat häiritä hormonien
tai elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa tai lisääntymistä. Vaikutusten tutkiminen on hyvin vaikeaa,
sillä altistuminen hormonaalisesti vaikuttaville aineille erittäin pieninäkin määrinä pitkän ajanjakson aikana
vaikuttaa elimistöön. Myös kemikaalien hormonitoimintaa häiritsevät vaikutusmekanismit tunnetaan vielä
huonosti, eikä häiriöitä aiheuttavia kemikaaleja voida siksi määrittää testaamalla. Esimerkiksi jotkut
pesuaineiden hajusteet (ftalaatit) ja säilöntäaineet (parabeenit) ovat osoittautuneet hormonihäiritsijöiksi.
Kemikaalien yhteisvaikutukset - Siivousaineissa on yleensä useita eri tehoaineita ja apuaineita.
Valmisteen sisältämien yksittäisten tehoaineiden myrkyllisyyttä on tutkittu, mutta muista haittavaikutuksia
tai yhteisvaikutuksista ei yleensä ole tietoa. Teollisesti valmistettuja kemikaaleja on käytössä kymmeniä
tuhansia ja vain pienen osan ympäristö- ja terveysvaikutuksista on tietoa.
Katso koosteet siivouskemikaalien haitallisuudesta ympäristölle:
Kovien pintojen pesu- ja puhdistusaineet
http://www.ymparistoosaava.fi/puhdistuspalveluala/doc/YOA-Kovien-pintojenpesu-ja-puhdistusaineiden-ymparistovaikutukset.pdf

Tekstiilien pesuaineet
http://www.ymparistoosaava.fi/puhdistuspalveluala/doc/YOA-Tekstiilienpesuaineiden-ymparistovaikutukset.pdf

Väärät käyttötottumukset aiheuttavat suuren osan siivousaineiden haitoista?
Ammattisiivouksessa käytetyt puhdistusaineet ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet ympäristölle
vähemmän haitallisiksi. Samalla on pyritty vähentämään siivouskemikaalien pakkausten ja kuljetusten
ympäristövaikutuksia tekemällä aineista tiivisteitä. Yhdessä nämä muutokset ovat saattaneet jopa lisätä
ympäristölle haitallisten kemikaalien käyttöä, kun koostumukseltaan muuttuneita puhdistusaineita on
annosteltu vanhojen käyttötottumusten mukaisesti. Siivousaineiden annostelussa on tärkeää noudattaa
valmistajan ohjeita. Parhaan kuvan siivousaineiden käyttömääristä omassa toiminnassa saa, kun
tehoaineen kulutus suhteutetaan siivottuun pinta-alaan.
Siivousaineiden käytöstä kerrotaan tarkemmin osiossa Ympäristövastuullinen siivous.
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Lue lisää siivousaineista valmistajien sivustolta:
http://www.siivousaineet.fi/index.html
Lue lisää kemikaaleista: Teknokemian yhdistys:
http://www.teknokemia.fi/fin/etusivu/
ja Marttojen Kodin kemikaalit –opas:
http://www.martat.fi/site/assets/files/6935/kodin_kemikaalit_opas_pdf_2010_id_2614.pdf
Kemikaalilailla säädellään kemikaaliturvallisuutta työpaikoilla
Siivousaineiden käyttäjien turvallisuuteen ja ympäristöturvallisuuteen sekä aineiden sisältöön,
markkinointiin ja pakkausmerkintöihin liittyvistä asioista säädetään Suomen kansallisessa kemikaalilaissa
(599/2013) sekä EU:n kemikaaleja koskevissa asetuksissa (mm. pesuaineasetus, REACH, biosidiasetus ja
CLP-asetus). Suurin osa lainsäädännöstä koskee tuotteiden valmistajia ja maahantuojia.
Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleistavalmistajien ja maahantuojien on tehtävä ilmoitus
Kemikaalituoterekisteriin, jossa kemikaalista kerrotaan kauppanimi, käyttötarkoitus, siitä vastaava yritys ja
varoitusetiketin tiedot.
Ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista valmistajan on laadittava myös käyttöturvallisuustiedote, joka
välittää tietoa aineen ominaisuuksista, käytön riskeistä ja turvallisesta ammattikäytöstä.
Hae käyttöturvallisuustiedotteita:
http://ecoonline.fi/Hae-kayttoturvallisuustiedotteita/

Työnantajan on kemikaalilain mukaan oltava selvillä kemikaalien vaarallisista
ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Työnantajan on laadittava luettelo kaikista siivouksessa käytetyistä kemikaaleista ja
pidettävä se ajan tasalla. Luettelo ja vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteet
on säilytettävä kaikkien työntekijöiden nähtävillä.
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Siivouskemikaalien käyttäjiä lainsäädäntö velvoittaa:
 olemaan riittävästi selvillä toiminnassa käytetyn kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksista
 noudattamaan riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen
ehkäisemiseksi kemikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen
 valitsemaan käyttöön olemassa olevista kemikaaleista tai menetelmistä se, josta aiheutuu vähiten
vaaraa, silloin kun se on kohtuudella mahdollista
Siivouskemikaalien ympäristöhaittoja ehkäisevä lainsäädäntö EU:ssa
Vuonna 2007 voimaan tullut REACH-asetus (EU N:o 1907/2006) koskee kemikaalien rekisteröintiä,
arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia. Se asettaa valmistajat ja maahantuojat vastuuseen kemikaalien
terveys- ja ympäristöriskien hallinnasta. Asetuksen edellyttämien raaka-ainetestausten ansiosta EU:ssa
käytössä olevien kemikaalien vaaraominaisuudet tunnistetaan paremmin ja haitallisia ainesosia on
korvattu vähemmän haitallisilla.
Pesuaineista aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi EU:ssa on erityinen
pesuaineasetus (EU n:o 648/2004). Asetuksen mukaan pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden tulee olla
hapellisissa olosuhteissa biologisesti hajoavia. Suppeassa laitoskäytössä olevilla pesuaineilla voi
poikkeuslupa hajoamisen vaatimuksesta. Valmistajia vaaditaan toimittamaan viranomaisille tiedot
pesuaineiden aineosien testituloksista. Pesuaineissa tulee olla kattavat pakkausmerkinnät (mm.
kosketusallergiaa aiheuttavat hajusteet, vaikka pitoisuudet ovat pieniä).
Lue lisää Pesuaineasetuksesta:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-jakasvinsuojeluaineet/Teollisuus-ja-kuluttajakemikaalit/Pesuaineet/

Haitallisten mikrobien ja muiden eliöiden torjuntaan käytettävien kemikaalien hyväksyntää ja käyttöä
säätelee EU:ssa erillinen biosidiasetus (EU N:o 528/2012). Desinfiointiaineet eivät muista eliöntorjuntaaineista poiketen vielä tarvitse ennakkohyväksymistä ennen markkinoille pääsyä, vaan niille haetaan
hyväksymistä vasta muutamien vuosien kuluttua biosidiasetuksen mukaisesti.
Kemikaalien riskeistä kertovat merkinnät
Pesuainepakkausten merkinnät riippuvat siitä, onko tuotteet tarkoitettu myytäviksi kuluttajille vai
ainoastaan ammattikäyttöön. Ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tiedot löytyvät
käyttöturvallisuustiedotteesta. Kuluttajapakkauksissa pakkauksiin tulee merkitä sisältö tarkemmin,
esimerkiksi allergisoivat hajusteet sekä säilöntäaineet ns. INCI-nimillä, eli kosmetiikan kansainvälisen
nimikkeistön mukaisesti.
Vaarallisen kemikaalin pakkauksessa pitää olla varoitusetiketti.

Etiketin varoitusmerkki kuvaa millä tavalla tuote on vaarallinen. Lisäksi etiketissä kerrotaan, millaisia
vaaratilanteita tuote voi aiheuttaa ja miten niiltä voi suojautua tai miten mahdollisen altistumisen jälkeen
tulisi toimia. Vaarallista kemikaalia käytettäessä on noudatettava etiketin ohjeita.
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Kemikaalien uudet ja väistyvät varoitusmerkit:
http://www.ymparistoosaava.fi/puhdistuspalveluala/uploadkuvat/varoitusmerkit.jpg

Puhdistuspalvelun kemikaaliasioiden hallinnan viisi vaihetta:
1) Hankitaan siivousaineita harkiten ja mahdollisimman haitattomia tuotteita (ks.
ympäristömerkintä).
2) Käytössä (ja varastossa) olevat kemikaalit luetteloidaan ja varmistetaan, että niissä
on ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet.
3) Tietojen ja käytön perusteella arvioidaan työtekijöiden altistumista sekä muita
haitallisten aineiden aiheuttamia riskejä, tehdään tarvittaessa mittauksia.
4) Minimoidaan altistuminen ja riskit teknisin ratkaisuin ja henkilökohtaisin suojaimin.
5) Otetaan työturvallisuus osaksi jokapäiväistä toimintaa työpaikan asenteiden ja
kulttuurin tasolla.
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Siivous ja sisäympäristö
Huonepöly sisältää mm. ihmisestä syntynyttä hilsettä, eläinten allergeeneja, mikrobeja (mm. homeitiöitä),
lasi-, paperi- ja tekstiilikuituja sekä muovin ainesosia. Terveydelle haitallisinta on pienijakoinen leijuva pöly,
koska pienimmät hiukkaset pääsevät kulkeutumaan keuhkoihin ja sieltä verenkiertoon asti.
Riittävällä siivouksella parannetaan sisäilmaa
Siivoustiheys, siivousvälineet ja -menetelmät vaikuttavat oleellisesti pölyn määrään ja sitä kautta sisäilman
laatuun. Siivouksella voidaan poistaa lähinnä pinnoille laskeutunutta karkeampaa pölyä. Huoneilman
hienojakoista leijuvaa pölyä poistetaan ilmanvaihdon avulla.





Pölyä tehokkaasti sitovilla siivousmenetelmillä, kuten mikrokuitupyyhinnällä, nihkeillä
menetelmillä ja imuroinnilla estetään pintapölyn joutuminen takaisin hengitysilmaan.
Tekstiilipintojen imurointi sekä yli 180 cm korkeudella olevien pintojen pyyhintä säännöllisesti
vähentävät tehokkaimmin laskeutunutta pölyä.
Ylläpitosiivouksessa myös ikkunapenkin ja -laudan puhdistaminen on tärkeää, sillä
ikkunaympäristö muodostaa usein kerääntymis- ja kasvualustan erilaisille mikrobeille.
Ilmanvaihtoventtiilien ja -säleikköjen säännöllinen puhdistaminen parantaa sisäilman laatua.

Vaikka sisäilman leijuvaa pölyä ei suoraan voida poistaa siivouksella, säännöllisen siivouksen merkitys
terveellisen sisäilman ylläpidossa on suuri. Karkeammat hiukkaset laskeutuvat varsin nopeasti pinnoilleja
pienetkin hiukkaset voivat kiinnittyä toisiinsa ja kerrostua pinnoille ajan myötä.
Ellei pintapölyä poisteta, ihmisten toiminta voi nostaa pölyn ja sen sisältämät haitalliset mikrobit, kuidut ja
muut hiukkaset taas tilapäisesti ilmaan ja hengitysteihin. Pinnoilta käsiin tarttuessaan hiukkaset voivat
aiheuttaa ihoärsytystä ja kulkeutua käsistä silmiin.
Sisäilman ongelmia ei voida ratkaista pelkästään siivouksella, sillä esimerkiksi homeitiöiden esiintyminen
johtuu useimmiten rakenteellisista ongelmista.
Siivous voi myös aiheuttaa sisäilmaongelmia
Pölyä ilmaan nostavat siivousmenetelmät (yleensä kuivat menetelmät, esim. lakaisu) huonontavat
sisäilman laatua. Myös siivousaineiden sisältämät liuottimet ja haihtuvat aineosat (esim. hajusteet ja
lattiavaha) pilaavat sisäilmaa ja voivat aiheuttaa terveysvaikutuksia. Liiallinen vedenkäyttö kuivien tilojen
siivouksessa voi johtaa rakenteiden kosteusvaurioihin ja haitallisten homeitiöiden merkittävään
lisääntymiseen sisäilmassa.
Siivouksesta aiheutuville haitallisille terveysvaikutuksille, pölylle, kemikaaleille ja melulle altistuvat
eniten ja säännöllisimmin siivoojat itse.
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Ympäristövastuullinen siivous
Siivoustyön tekijä on avainasemassa siivouksen suorien ympäristövaikutusten vähentämissä. Päivittäisissä
töissä tehdään jatkuvasti valintoja, jotka vaikuttavat kemikaalien, energian, materiaalien ja veden
kulutukseen. Ympäristövaikutusten vähentäminen ei edellytä puhtaudesta tinkimistä, vaan ymmärrystä
siitä, miksi ja miten tiettyä siivousmenetelmää, - konetta, -välinettä tai -ainetta käytetään.
Siivoojalla on ammatillinen vastuu toimintansa ympäristövaikutuksista. Omaa työtään suunnitteleva
siivouksen osaaja on usein samalla myös ympäristöosaaja. Hän pystyy aktiivisuudellaan ja omalla
asennoitumisellaan vaikuttamaan myös asiakkaan toimintaan ympäristöasioissa.
Ympäristövastuullinen siivous on ammattiosaamista, jossa asiakkaan toiminnan,
pintamateriaalien ja lian tuntemus yhdistyy tietoon ympäristön ja tavoitellun
puhtaustason kannalta parhaista siivousmenetelmistä.

Ympäristövastuullisessa siivouksessa
 ennaltaehkäistään likaantumista
 arvioidaan siivoustarvetta, mietitään työväline-, menetelmä- ja ainevaihtoehtoja
 käytetään mikrokuitutekstiilejä ja mahdollisimman mietoja puhdistusaineliuoksia
ylläpitosiivouksessa
 estetään lian pinttyminen toimintaan nähden riittävällä ylläpitosiivouksella
 annostellaan puhdistusaineet tarkasti käyttöohjeen mukaan
 huolehditaan harvemmin tehtävistä siivoustöistä ja hoidetaan pintoja säännöllisesti
 vähennetään desinfioinnin tarvetta hygieenisillä työtavoilla
 vuorotellaan menetelmiä ja siivousaineita tarkoituksenmukaisesti
Siivouksen keskeiset tavoitteet ovat:
 tarkoituksenmukainen puhtaus
 pintamateriaalien suojaaminen ja arvon säilyttäminen
 hygieenisyyden ylläpitäminen
 turvallisuuden takaaminen
 viihtyisyyden luominen
Siivouksen ympäristökuormitusta on syytä tarkastella suhteessa näiden tavoitteiden tärkeyteen kussakin
kohteessa ja pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi koneellinen puhdistus säännönmukaisesti on perusteltua, jos
siten voidaan helpottaa pinnan puhdistamista ja pidentää sen elinkaarta. Desinfioivan puhdistusaineen
käyttö ylläpitosiivouksessa on tarpeetonta kuormitusta, jos pintojen hygieenisyys ei sitä edellytä.
Siivoamatta jättäminen ei ole ympäristöteko. Siivouksella vaikutetaan siivottavien
tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Pintojen hoito edistää
materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteen syntymistä.
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Toimiva siivousvaunu mahdollistaa esivalmistellun siivouksen, auttaa pitämään työvälineet puhtaina ja
helpottaa kerättävien jätteiden kuljetusta.

Siivoustyön suunnittelun ympäristönäkökohtia
Siivouksen laatutavoitteista ja tiheydestä sovitaan asiakkaan kanssa. Palvelusopimuksen ja -kuvauksen
laatiminen on tärkeä vaihe sekä siivouksen laadun että ympäristövaikutusten kannalta. Siivouksen tason
määrittelevät viime kädessä kiinteistön siivouksen kustannuksista vastaavat henkilöt. Laatutason
määrittämiseen on hyvä ottaa mukaan siivoustyötä tekevät sekä kiinteistön muu henkilökunta.
Siivoukseen tarvittavan ajan laskemisessa hyvä apuväline on työmenetelmä- ja työaikatutkimukseen
perustuva siivoustyön mitoitus.
Ympäristövastuullisen siivouksen suunnittelussa
 määritellään siivouksen keskeiset tavoitteet kohteen eri tiloissa
 varataan riittävästi aikaa ylläpitosiivoukseen ja harvemmin tehtäviin, pintojen kuntoa ylläpitäviin
töihin
 valitaan kohteeseen sopivat, ympäristöä säästävät työvälineet ja siivouskoneet
 laaditaan siivouskohteisiin selkeät työohjeet: eri tilojen säännölliset ja harvemmin tehtävät
siivoustehtävät, menetelmät ja siivoustiheys
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Tilaan sopiva työleveys tehostaa olennaisesti sekä käsityömenetelmin että koneellisesti tapahtuvaa
siivousta.
Oman työn suunnittelu
Puhdistuspalvelualan ammattilaisen rooli oman työkohteen siivoustyön suunnittelussa on tärkeä.
Siivoustyön tekijä suunnittelee itse siivoustyön aikataulun vuosi-, kuukausi-, viikko- ja päivätasolla sekä
päivittäisen työjärjestyksen. Ympäristövaikutusten kannalta keskeistä on siivoustarpeen arviointi ja
säännöllinen, riittävä pinnoista huolehtiminen. Onnistunut työsuunnittelu edellyttää asiakkaan toiminnan
tuntemista ja ymmärrystä siitä, millaista siivoamista sovitun puhtaustason ylläpito edellyttää.
Siivoustarpeen arviointi
 Likaisuutta arvioidaan jatkuvasti, siivotaan likaisuuden ja kohteen puhtaustasovaatimusten
mukaan.
 Siivoustehtävät asetetaan tärkeysjärjestykseen, esimerkiksi kosketuspintojen pyyhintä mikrobien
torjunnassa.
 Tilaa ei tarvitse siivota, jos sitä ei ole käytetty eikä se ole likaantunut. Tällöin työpanoksen voi
kohdentaa ylläpitosiivouksen sijaan esimerkiksi harvemmin suoritettaviin tehtäviin.
 Tarpeen mukaan siivotaan normaalia tiheämmin (esim. eteisen lattia syksyllä kura-aikaan).
 Odottamaton lika siivotaan kiireellisyyden mukaan (esim. kaatunut neste, eritteet).
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Siivoustarve ei selviä pelkästään silmämääräisesti havainnoimalla, vaan siivoojan on tunnettava tilassa
tapahtuva toiminta. Näkymättömien haitallisten mikrobien ja heikosti havaittavan hienojakoisen pölyn
poistaminen on usein olennaisempaa kuin näkyvän lian poistaminen. Näkymättömän lian
puhdistustulokset selviävät parhaiten pintapuhtausnäytteillä.
Harvemmin suoritettavien töiden suunnittelu
Jaksottaiseksi siivoukseksi kutsutaan ylläpitosiivousta harvemmin, mutta säännöllisesti tehtäviä
siivoustehtäviä, joilla varmistetaan sovittu siivoustaso. Myös harvemmin tehtävät työt määritellään
sopimuksessa, mutta niiden suorittamisen ajankohta riippuu kohteen toiminnasta ja on siivoojan itse
suunniteltava. Tämä edellyttää kykyä yhteistyöhön tiloja käyttävien asiakkaiden kanssa.
Tärkeitä ympäristönäkökohtia jaksottaisten töiden suunnittelussa:
 Pinnat kestävät pidempään ja perussiivouksen tarve harvenee, kun jaksottaiset työt tehdään
säännöllisesti ja pintoja hoidetaan käyttöohjeen mukaan.
 Menetelmä- ja ainevalintoja on syytä pohtia tarkoin: harvemmin tehtävässä pintojen pesussa
tarvitaan yleensä voimakkaampia pesuaineita ja enemmän vettä ja energiaa kuin
ylläpitosiivouksessa.
 Etsitään sopiva vuorottelutaajuus eri menetelmille sekä puhdistavien ja hoitavien aineiden
käytölle (esim. lattian pesu yhdistelmäkoneella vuorottelee pyyhinnän kanssa tietyin väliajoin).
 Vahan poisto vaatii voimakkaita kemikaaleja, joten vahanpoiston tarvetta pyritään harventamaan.
 Säännöllinen ja oikeinajoitettu yläpölyjen pyyhintä vähentää sisäilman haitallisia hiukkasia.
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Apuna töiden jaksottamisessa säännöllisesti voidaan käyttää työaikaympyrää tai
vuosikelloa.

Liika tai liian vähäinen siivous kuormittavat ympäristöä
Puhdistuspalvelualalla aiheutuu paljon turhaa luonnonvarojen kulutusta ja ympäristökuormitusta
huonojen tottumusten, rutiinien ja väärien uskomusten vuoksi. Ellei työn suunnitteluun ja tarpeen
arviointiin ole aikaa ja osaamista, saatetaan esimerkiksi siivota toimintaan nähden tarpeettoman usein tai
tarpeettoman voimakkailla menetelmillä. Silmämääräinen annostelu voi johtaa jatkuvasti liian suureen
puhdistusaineiden kulutukseen.
Liian harvoin tapahtuva siivous tai likaan nähden tehoton menetelmä kuluttaa sekin lopulta ympäristöä,
kun pinttyneen lian poistamiseen ja hygienian parantamiseen (kiinnittyneen biofilmin poistamiseen)
tarvitaan lopulta voimakkaampia aineita tai siivousmenetelmiä. Pinnat joudutaan myös uusimaan
useammin.

Siivouksen ympäristövastuulliset työtavat
Arkisessa siivoustyössä ympäristövastuullisuus tarkoittaa sitä, että käytettäviä menetelmiä mietitään
kemikaalien, energian ja veden kulutuksen näkökulmasta.
Ympäristöosaava siivooja ei siivoa rutiininomaisesti, vaan käyttää puhdistusvälineitä, siivouskoneita ja aineita tarkoituksenmukaisesti.
Ensin tunnistetaan
 pintamateriaali
 likatyyppi
 miten lika on kiinnittynyt pintaan
Sen jälkeen mietitään, kuinka paljon lian irrottamiseen tarvitaan
 vettä
 puhdistusainetta
 hankausta
Jos lika ei irtoa, lisää mekaanisen työn määrää ja anna aineen vaikuttaa, älä lisää
ainetta.

Oikein valittu siivousmenetelmä säästää sekä työntekijää, pintamateriaaleja että
ympäristöä.
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Pyyhinnässä käytetään pestäviä siivoustekstiilejä
 Mikrokuitupyyhkeet ja -mopit sitovat tehokkaasti likaa, ovat hygieenisiä ja kestokäyttöisiä.
Puhdistusaineita ei välttämättä tarvita lainkaan.
 Siivoustekstiilit kostutetaan valmiiksi käyttötarpeen mukaan kannelliseen astiaan.
 Tekstiilit kostutetaan vähäisellä määrällä käyttöliuosta ja annetaan kosteuden tasaantua tai
tekstiilit otetaan käyttöön kosteana suoraan pesukoneesta.
Hyödynnetään koneellisia menetelmiä
 Käytetään siivouskoneita säännöllisesti, jos se on vain mahdollista.
 Yhdistelmäkoneen käyttö helpottaa työtä, joka edellyttää mekaanista hankausta (esim. kosteiden
tilojen puhtaanapito). Sillä voidaan säästää myös vettä ja puhdistusaineita.
 Lisätään höyrypuhdistuskoneen käyttöä desinfiointiaineiden sijaan.
 Työntekijät perehdytetään koneiden ja välineiden käyttöön. Hyödynnetään uusien koneiden
ympäristöominaisuuksia.
 Huolletaan ja puhdistetaan koneet työn päätyttyä. Kiinnitetään huomiota veden kulutukseen
laikkojen, harjojen ym. välineiden pesussa.
Koneen käyttöä voi seurata esimerkiksi siivouskoneeseen kiinnitetyllä ajopäiväkirjan
avulla.

Hyvä opastus lisää koneen käyttöä ja käyttöikää. Tehokas ja ympäristöä vähän kuormittava
konetyöskentely edellyttää koneen ominaisuuksien tuntemista. Valmistajan käyttöohjeiden lisäksi
kohteisiin on hyvä tehdä lyhyet käyttöohjeet koneiden keskeisistä ominaisuuksista.
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Säästetään energiaa ja vettä
 Käytetään esivalmisteltuja siisvoustekstiilejä eli siivousalueelle ei kuljeteta vettä. Siivouspyyhkeet
ja -mopit otetaan nihkeinä tai kosteina käyttöön suoraan pesukoneesta tai kostutetaan
käyttöliuoksella.
 Opetellaan pyyhkeen taittelu ja puhtaan pinnan kääntäminen edetessä kohteesta toiseen.
 Siivouksessa käytetään haaleaa vettä.
 Pestään täysiä pesukoneellisia ja kuivatetaan tekstiilit energiatehokkaasti.
 Rajoitetaan väljän veden käyttöä myös wc- ja pesutiloissa (esim. hana suljetaan allasta pestäessä).
 Pestään välineet tehokkaasti harjalla, pyyhkimällä tai höyrypuhdistuskoneella
 Hyödynnetään yhdistelmäkoneita, jotka kierrättävät veden/ puhdistusaineliuoksen.

Kostutetun siivouspyyhkeen taittelu tuottaa monta puhdasta käyttöpintaa. Työ on hygieenistä ja
ympäristökuormitus vähenee.
Ehkäistään siivouksen aiheuttamia haittoja ja huolehditaan työturvallisuudesta
 Siivoustyötä tekevät käyttävät tarpeellisia suojaimia (hengityssuojaimet, suojalasit, käsineet,
kuulosuojaimet).
 Siivousaineita tai vahaa ei sumuteta pinnoille.
 Siivousaineita annosteltaessa käytetään suojalaseja.
 Vältetään voimakasäänisiä koneita. Käytetään kuulosuojaimia ja suojataan asiakkaita melulta.
 Yläpölyjen siivouksessa ja haihtuvia aineita käsiteltäessä käytetään hengityssuojaimia.
 Siivousvälineet ja -koneet (pölynimuri) puhdistetaan säännöllisesti huoltotiloissa. Pölynimurissa
käytetään hepasuodatinta eikä pölypussia täytetä liian täyteen.
 Erittäin pölyiset pinnat puhdistetaan muulloin kuin tilojen käytön aikana.
 Vahan poisto (peruspesu) ja vahaus tehdään silloin, kun tilat eivät ole käytössä.
 Ilmanvaihtoa tehostetaan voimakkaiden siivousaineiden käytön aikana.
 Peruspestyille pinnoille varataan riittävän pitkä kuivumisaika, samoin suoja-aineille ennen tilojen
käyttöä.
Torjutaan mikrobeja hygieenisillä työtavoilla ympäristövastuullisesti
 Huolellinen käsienpesu työtehtävien välillä ehkäisee mikrobeja tehokkaimmin.
 Siivotaan hygieenisesti likaa levittämättä.
 Kuivataan kosteat pinnat pesun ja huuhtelun jälkeen. (Pelkkä huuhtelu ei puhdista, vaan lisää
mikrobien kasvua.)
 Huomioidaan hygienia omissa ja muun henkilökunnan/ asiakkaiden toimintatavoissa.
 Käytetään puhtaita välineitä ja säilytetään niitä siten, ettei hygieenisyys vaarannu. Puhdistetaan
myös siivousvaunu.
 Kostutetut siivouspyyhkeet eivät säily pitkään hygieenisinä. Niiden käyttöaika on korkean
hygienian kohteissa enintään 4 tuntia.
 Käyttöliuospullot pestään ja kuivatetaan käytön välillä.
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Käytetään ylläpitosiivouksessa säännöllisesti mekaanista hankausta tai siivouskoneita, jotta
poistetaan pinnoille kiinnittynyt mikrobilika (biofilmi).
Eritetahrat poistetaan kertakäyttöpyyhkeillä.
Desinfioivaa puhdistusainetta käytetään vain tarvittaessa.
UV-valolampun käyttö koulutustilanteessa edistää hygieenisten työtapojen oppimista.
Ultraviolettivalo näyttää mm. proteiinijäämät, kalkkisaostumat ja biofilmin.

Opetellaan vastuulliset kulutustottumukset
 Annostellaan puhdistusaineet aina mittaamalla.
 Käytetään vettä vain pesuun ja huuhteluun tarpeellinen määrä, suljetaan hana kun lisää vettä ei
tarvita.
 Hyödynnetään koneita pintojen puhdistamisessa.
 Sammutetaan koneet ja laitteet kun niitä ei tarvita.
 Vaihdetaan roska-astiaan muovipussi vain tarvittaessa (kohteen hygieniavaatimusten mukaan).
 Vaihdetaan kertakäyttökäsineet kestokäyttöisiin käsineisiin. Käytetään käsineitä vain tarvittaessa.

Veden kulutusta siivouksessa vähennetään sulkemalla hana silloin, kun virtaavaa vettä ei tarvita,
esimerkiksi altaan pesun ajaksi.
Ympäristön huomioimista siivousmenetelmien ja -tuotteiden käytössä on opeteltava,
ohjattava ja perehdytettävä.
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Siivousaineiden käyttö
Ylläpitosiivouksessa ei välttämättä tarvita lainkaan puhdistusaineita. Nihkeä
mikrokuitutekstiili sitoo hyvin pölyä ja mikrobilikaa. Myös kiinnittynyt vesiliukoinen
lika voidaan poistaa pelkällä vedellä kostutetulla pyyhkeellä tai mopilla.

Puhdistusaineen valinta
 Käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita. Ne kuormittavat ympäristöä elinkaarensa aikana tutkitusti
vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet.
 Valitse puhdistusaine lian mukaan (esim. kalkkisaostumiin hapan aine ja rasvalikaan emäksinen
puhdistusaine) ja pintamateriaalin mukaan.
 Valitse käyttöön miedoin mahdollinen aine (haitalliset aineosat, käyttöliuoksen pitoisuus).
Lue lisää siivousaineista valmistajien sivustolta:
http://www.siivousaineet.fi/index.html

Vähennä siivouskemikaalien kulutusta ja tarpeetonta käyttöä
 Annostele puhdistusaine tarkasti lian ja valmistajan ohjeen mukaan.
 Tee käyttöliuosta vain tarvittava määrä.
 Merkitse käyttöliuospulloon puhdistusaine, annostelu (pitoisuus) ja käyttöönotto- ja/tai
käyttöaika.
 Käytä käyttökelpoiset käyttöliuokset loppuun.
 Tee ylläpitosiivous kohteen toimintaan nähden riittävän usein. Siivousaineiden käyttöä voi
vähentää, kun lika ei pääse pinttymään pintoihin.
 Älä hanki voimakkaita tai vaarallisia aineita, jos voit puhdistaa pinnat miedommilla aineilla.
 Puhdistusaineella kostutettujen siivoustekstiilien pesussa tarvitaan vain puolet normaalista
pesuainemäärästä.
Lue lisää siivoustekstiilien pesusta:
http://www.ymparistoosaava.fi/puhdistuspalveluala/index.php?k=22531

Vältä turhaa ympäristön kuormitusta aiheuttavia aineosia, joilla ei ole merkitystä pesutehon kannalta:
 väri- ja hajuaineet
 optiset kirkasteet
 säilöntä- ja täyteaineet
Harkitse tarkoin ja suojaudu käyttäessäsi:
 desinfiointiaineita
 liuottimia
 voimakkaita emäksiä (pH10-14) tai happoja (pH 4,9-0) (suojakäsineiden käyttöä suositellaan aina
kun käyttöliuoksen pH ylittää 8 tai on alle 6)
Käytä ympäristölle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja:
 pesuaineita, joissa fosfaatit on korvattu polykarboksylaateilla
 höyrypesu ja otsonoitu vesi mikrobien torjunnassa
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tarhanpoistoon ihmesieni ja hienojakoista savea sisältävä hankausaine

Siivousvälineiden puhtaus on keskeinen tekijä puhtauden tuottamisessa. Höyrypesukonetta kannattaa
hyödyntää myös välineiden pesussa.
Käytä kemikaaleja turvallisesti
 Kaikki kemikaalit säilytetään suljettuina alkuperäisissä pakkauksissa, joissa on valmistajan
antamat käyttöohjeet ja turvallisuusmerkinnät.
 Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen, josta selviää tarkemmin aineen vaarallisuus ja käyttäjän
suojainten tarve. Tiedotteen on oltava työntekijöiden saatavilla työkohteessa.
 Käyttöliuoksiin merkitään laimennussuhde ja valmistuksen päivämäärä.
 Vanhentuneet aineet hävitetään valmistajan ohjeen mukaan.
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Milloin tarvitaan desinfioivia puhdistusaineita?
Lian ja kosteuden tehokkaasti poistavat siivousmenetelmät hävittävät pinnoilta myös suurimman osan
mikrobeista (noin 90 %). Suurin osa ympäristön mikrobeista on ihmiselle täysin haitattomia tai jopa
hyödyllisiä. Allergiatutkimusten mukaan elimistömme tarvitsee ympäristön mikrobeja, jotta
immuunipuolustusjärjestelmämme kehittyy normaalisti. Siksi aggressiivinen mikrobien hävittäminen ei ole
useimmissa kohteissa viisasta.
Epidemiatilanteissa kosketuspintojen (esim. ovenkahvat) desinfiointi voi olla aiheellista, mutta hyvä
käsihygienia ja hygieeninen työskentelyjärjestys ovat tehokkaimmat tavat ehkäistä tarttuvia tauteja.
Tietyt kohteet ja tilanteet vaativat tehokkaampaa mikrobien tuhoamista, ja silloin miltei kaikki mikrobit
poistava desinfiointi on perusteltua. Desinfioivaa puhdistusta suositellaan käytettävän uimahalleissa
(lattiat, lattiakaivot, pesutilat), terveydenhuollossa (eritetahrat) ja elintarviketiloissa (lattiakaivot,
astianpesukoneet, mikrobeille altistuneet pinnat). Erityistä puhtautta vaativissa kohteissa siivous- ja
desinfiointikäytännöt määrittelee hygieniatyöryhmä ja/tai ne sisältyvät laajempaan toiminnan
omavalvontasuunnitelmaan.

Pintojen elinkaari
Siivouksella voidaan pidentää tai lyhentää pintojen elinkaarta ja vähentää tai lisätä pinnan elinkaaren
aikaisia ympäristövaikutuksia ratkaisevasti. Pinnalle sopimattomat voimakkaat puhdistusaineet ja liian
märät menetelmät voivat johtaa nopeasti pinnan uusimistarpeeseen. Elinkaari pitenee hyvällä ohjeiden
mukaisella hoidolla ja suojaamalla pinta vaurioittavilta aineilta tai käytöltä.
Pintamateriaalien valinta vaikuttaa myös ratkaisevasti siivottavuuteen. Kulutusta kestävät ja helposti
puhdistettavat pintamateriaalit säästävät aikaa ja rahaa ja ympäristöä, vaikka investointihetkellä
kustannuserä voi olla kalliimpi.
Oikea suojaus ja hoito alusta lähtien helpottavat materiaalien hoitoa jatkossa. On tärkeää, että pinnat
suojataan tarkoituksenmukaisella tavalla rakennusvaiheen aikana ja niiden käyttöönottosiivous tehdään
asianmukaisesti.
Tunnista pintamateriaali ennen pesua, hoitoa tai suojaamista
 veden/kosteuden kesto
 vahattavat/ vahaamatta hoidettavat muovit
 kova/puolikova vai pehmeä lattiapäällyste
Eri tavoin hoidettavia muovipintoja ei voi erottaa silmämääräisesti, siivoojalla on
oltava käytössään valmistajan hoito-ohjeet pintamateriaalille.

Vähennä suojauksen ja hoidon ympäristökuormitusta
Suoja- ja hoitoaineilla voidaan merkittävästi pidentää pintamateriaalien elinkaarta. Vahanpoistosta eli
vanhan suojakäsittelyn perusteellisesta poistosta ennen suojausta aiheutuu kuitenkin suuri
ympäristökuormitus. Perussiivouksen tarvetta voidaan vähentää ja keventää huolellisella
ylläpitosiivouksella, johon on varattu riittävästi aikaa ja työntekijöitä. Ennen perussiivoukseen ryhtymistä
on syytä pohtia tarkoin menetelmiä ja välineitä ja asettaa välillä kyseenalaiseksi omia valintojaan.
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Kun lattian vahapinta ei ole liian kulunut, lattioille voi täydellisen vahanpoiston sijaan
riittää pelkästään pintapesu ja kerta- tai paikkavahaus. Menetelmä poistaa pinnoilta
kiinnittynyttä likaa, joka ei lähde pois normaaleilla ylläpitosiivousmenetelmillä ja
samalla voidaan myös elvyttää kulunutta suojapintaa.

Lattioiden vahanpoistoa voidaan nykyisin keventää käyttämällä siihen spp-laikkaa,
joka poistaa likaa ja heikosti emäksisen puhdistusaineen kanssa myös ensimmäisen
vahakerroksen. Silloin ei tarvita voimakkaita emäksisiä vahanpoistoaineita. Samalla työ
kevenee ja säästyy aikaa, kun huuhtelun tarve vähenee.

Pintamateriaalien elinkaaren aikainen ympäristökuormitus riippuu suurelta osin siitä,
hoidetaanko pintaa hyvin vai väärillä menetelmillä.
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Ympäristötavoitteet osaksi palvelua
Puhdistuspalveluiden ympäristövastuullisuudella saavutetaan konkreettisia ympäristöhyötyjä. Tehty
ympäristötyö jää kuitenkin helposti näkymättömäksi, ellei sitä tuoda esiin osana palvelua. Puhtauden
laadun tavoin myös ympäristötavoitteista voidaan sopia asiakkaan kanssa ja kirjata seurattavat mittarit
palvelusopimukseen. Palveluun voivat siivouksen lisäksi kuulua myös muut tehtävät, joilla
puhdistuspalvelualan työntekijät osallistuvat kiinteistön ja asiakasorganisaation ympäristötyöhön.
Ympäristönäkökulmien huomiointi palvelussa on uutta useimmille asiakkaille. Ympäristövastuullisten
puhdistuspalvelujen tarjoamisella autetaan asiakasta heidän omien ympäristötavoitteidensa
saavuttamisessa. Kestävän kehityksen ajattelu voi tuottaa alalle kokonaan uudenlaisia palvelutuotteita.
Ympäristötavoitteiden asettaminen kohteissa
 Kartoitetaan/arvioidaan ympäristövaikutukset puhdistuspalvelun nykytilanteessa
 Selvitetään asiakasorganisaation ympäristötavoitteet ja tarpeet (myös tavoiteltu puhtaustaso)
 Yhteistyössä asiakkaiden ja kiinteistön ylläpidon kanssa valitaan seurattavissa olevat mittarit
 Asetetaan konkreettiset tavoitteet, etsitään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
 Seurataan tavoitteiden toteutumista
Seurattavia ympäristökuormituksen mittareita voivat olla esimerkiksi
 siivousaineiden laatu ja käyttömäärä (tehoaine/m2)
 toiminnan aiheuttamien kuljetusten polttoaine- tai kilometrimäärä/m2
 pestyjen pesukoneellisten lukumäärä/m2
 pyykin kuivauksen energiankulutus/m2
 siivouskoneiden energiankulutus moottorin tehon ja ajotuntien perusteella/m2
 eri jätejakeiden lajittelun puhtaus tai syntyvien jätejakeiden määrät siivouksessa ja/tai asiakkaan
toiminnassa
Siivousaineiden kulutus ja siivouksen energiankulutus on suhteutettava siivottujen neliömetrien määrään,
jotta ympäristökuormitusta koskevat laskelmat ovat vertailukelpoisia. Esimerkiksi kun tiedetään
siivouskoneiden, pesukoneiden ja kuivauslaitteiden sekä kuljetuskaluston käyttämän energian määrä,
voidaan laskea, paljonko puhdistuspalvelussa kuluu energiaa yhden puhtaan neliömetrin tuottamiseen.
Mittaamista ja seurantaa tarvitaan, sillä toistaiseksi puhdistuspalveluiden energia- ja
materiaalitehokkuudesta ei juuri ole saatavilla tietoa.
http://joutsenmerkki.fi/wp-content/uploads/2013/08/Siivouspalvelut-versio-2.3.pdf
Siivouspalveluiden ympäristömerkin kriteerit
(versio 2.3 voimassa 30.6.2016 saakka)

Koko henkilöstön tulee olla perillä ympäristötavoitteista ja uusista toimintatavoista,
joilla ne pyritään saavuttamaan. Perehdytystä tai viestintää tarvitsevat sekä
puhdistuspalvelun työntekijät että asiakkaat.
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Siivouksen ympäristövastuullisuutta kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa
Siivoojan täytyy ymmärtää asiakkaan toimintaa, jotta siivoustyön järkevä suunnittelu ja rytmittäminen on
mahdollista. Esimerkiksi perussiivouksen tai yläpölyjen puhdistamisen suunnittelussa asiakkaan toiminnan
huomiointi on tärkeää myös haitallisten terveysvaikutusten estämiseksi. Tieto loma-ajoista tai käytöstä
poissa olevista tiloista auttaa vähentämään tarpeetonta siivousta. Toimivien viestintätapojen merkitys
korostuu erityisesti, jos siivoja on paikalla eri aikaan kuin käyttäjät. Yhteistyössä käyttäjien kanssa voidaan
myös kehittää tilojen siivottavuutta.

Kun viestintä toimii, voi ylläpitosiivouksesta vapautuvan työajan hyödyntää perussiivoukseen, esimerkiksi
pintapesuun.

Keinoja edistää siivottavuutta ja estää likaantumista
 Siivoustyön tekijät osallistuvat tilojen suunnitteluun ja pintamateriaalien valintaan.
 Puhdistuspalvelu on näkyvää; siivoojan työskentely kohteessa käytön aikana laskee
vuorovaikutuksen kynnystä ja helpottaa asiakkaiden ohjaamista.
 Sisääntuloalueilla riittävän pitkät matot ja pihan pinnoitteet estävät ulkolian kantautumista
sisään.
 Huomioidaan hygieenisyys omissa toimintatavoissa ja ohjataan siinä myös tilojen käyttäjiä. Tämä
on tärkeääerityisesti siirryttäessä eri puhtaustasoa vaativista tiloista toiseen.
Puhdistuspalvelutyöntekijä on asiantuntija, joka osaa opastaa ja neuvoa asiakkaita
 Jätteiden lajittelu ja vähentäminen (paras tieto syntyvän jätteen määrästä ja usein ideoita
jätteiden synnyn ehkäisyyn)
 Hygieeniset ja siistit toimintatavat (esimerkiksi sisäkengät, koulussa oppilaat voidaan ottaa
mukaan siivoamaan)
 Siivousta helpottavan järjestyksen ylläpito (kalustus, säilytys)
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Selkeä kierrätyksen ja lajittelun pikaopas siivoushenkilökunnan takataskussa ja
jätepisteillä

Asiakkaan uusien työntekijöiden perehdytys kohteen lajittelukäytäntöihin tai jätteen
välttämisen keinoihin

Yhteisistä toimintatavoista, toimivista viestintätavoista sekä työntekijöiden vastuista ja
tehtävistä on sovittava selkeästi (esimerkiksi kenelle kuuluu jäteastioiden
tyhjentäminen, tietokoneiden sammuttaminen).

Kiinteistössä syntyvän jätteen määrää vähentää
 Osaava pintojen puhdistus, suojaus ja hoito
 Pintojen ja rakenteiden vioista sekä niitä aiheuttavasta ongelmakäytöstä ilmoittaminen
kiinteistönhoitajalle/asiakkaalle
 Tieto syntyvistä jätejakeista ja -määristä auttaa vähentämään jätettä

Kiinteistön ympäristökuormituksen vähentäminen
Puhdistuspalvelutyöntekijöillä on merkittävä rooli kiinteistön ympäristökuormituksen vähentämisessä,
seurannassa ja epäkohtiin puuttumisessa. Moneen asiaan voi vaikuttaa suoraan itse tai yhteistyössä
kiinteistönhoitajien ja muun kiinteistön henkilökunnan kanssa. Viat ja epäkohdat raportoidaan sovitulla
tavalla (esim. palautevihko tai sähköinen huoltokirja).
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Valokuvalla on helppoa ja nopeaa viestiä kiinteistön epäkohdista, kuten vuotavasta hanasta.
Puhdistuspalvelun työntekijät voivat hoitaa seuraavia energiaa säästäviä toimia
 Puhdistaa ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiilit ja -säleiköt säännöllisesti (irrottamatta venttiilejä
ja muuttamatta säätöjä)
 Seurata tilojen lämpötilaa ja raportoidaan poikkeamista ->
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa/lampo/sisalampotilaSuositeltava
t sisälämpötilat
 Säätää tyhjillään olevan tilan lämpötilaa alemmaksi/ ilmastointia pienemmälle, ellei tätä ole
automatisoitu
 Ilmoittaa havaituista kiinteistön lämpövuodoista ja ilmanvaihdon ongelmista kiinteistönhoitajalle
 Kertoa havainnot energiaa tuhlaavasta ongelmakäytöstä asiakkaalle
 Tuulettaa tarvittaessa tehokkaasti ja lyhytaikaisesti ja raportoida heikosti toimivasta
ilmanvaihdosta kiinteistönhoitajalle
 Sulkea avonaiset ikkunat ja ovet lämmityskaudella
 Sulkea sälekaihtimet tai verhot lämmityskaudella lämmönhukan vähentämiksi; kesäaikaan
viilennykseksi
 Tarkistaa tiivisteiden kunto ja raportoida uusien tiivisteiden tarpeesta
 Vaihtaa valaisimiin energiansäästölamput
 Sammuttaa valot tiloista, jos luonnonvalo riittää tai tilojen käyttö on päättynyt
 Sammuttaa tietokoneet, näytöt, tulostimet ynnä muut laitteet käytön päätyttyä, myös turhat
valmiustilat
 Puhdistaa koneet ja laitteet pölystä ja liasta, erityisesti kylmä- ja jäähdytyslaitteet sekä
lämmityslaitteet (lämpöpatterit)
 Seurata kylmälaitteiden lämpötilaa (hankitaan lämpömittarit, ellei ole kiinteitä)
 Sammuttaa ja sulattaa tarpeettomat kylmälaitteet loma-ajaksi
Edellä mainittuja tehtäviä voidaan ottaa osaksi puhdistuspalveluja sopimuksen mukaan. Elleivät nämä
tehtävät sisälly puhdistuspalvelusopimukseen, niitä ei usein todennäköisesti tee kukaan.
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Kylmälaitteiden
säännöllinen
puhdistaminen
vähentää sähkön
kulutusta sekä
palovaaraa.

Kulje kiinteistössä silmät auki, havainnoi epäkohdat ja välitä tieto niistä eteenpäin.
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Vastuulliset hankinnat
Ympäristövastuullisissa hankinnoissa vältetään jätteen syntymistä ja ympäristöhaittoja, pyritään
käyttämään luonnonvaroja kestävästi ja huomioimaan hankintojen sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.
Hankintoja ohjaamaan on hyvä kirjata hankintojen ympäristövastuullisuuden tavoitteet yrityksen
hankintastrategiaksi.
Julkisella puolella hankintoja tulee toteuttaa energia- ja ympäristönäkökulma huomioiden
(Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä julkisista hankinnoista 13.6.2013). Kestävien hankintojen
periaatteita kannattaa noudattaa myös julkiselle puolelle tarjottavassa puhdistuspalvelussa.
Lue lisää: Työ- ja elinkeinoministeriön opas Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa:
http://www.tem.fi/files/30410/Energiatehokkuus.pdf

Harkintaa hankintaan
Kaikki hankinnat tehdään harkiten, sillä jätteiden ja ympäristövaikutusten välttäminen on helpointa
hankintavaiheessa. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan hankintavaiheessa tuotteen tai palvelun koko
elinkaaren ajalta eli huomioidaan raaka-aineiden, valmistuksen ja käytön aikaiset ympäristövaikutukset
sekä kierrätettävyys käytön jälkeen. Kun hankinnat tehdään elinkaarikustannuksiin perustuen, voidaan
samanaikaisesti säästää rahaa ja suojella ympäristöä.
Ennen hankintaa
1. Tarkistetaan varastotilanne ennen hankintaa.
2. Mietitään onko tavaraa tai konetta pakko hankkia, vai
 voidaanko tarve hoitaa muuten, esimerkiksi palvelua ostamalla (koneiden leasing,
siivoustekstiilien pesupalvelut)
 voidaanko entinen korjata
 voiko joku muu tuote korvata hankinnan
3. Vaaditaan hankittavilta käyttötavaroilta, kemikaaleilta ja palveluilta ympäristömerkintä tai julkisten
hankintojen tapauksessa merkintää vastaavat ominaisuudet.
4. Mietitään hankintojen ja erityisesti palvelujen paikallisuutta.
Hankintojen kestävyyden lisääminen kannattaa aloittaa vaiheittain. On hyvä aloittaa
tuoteryhmistä, joissa on ympäristömerkittyjä tuotteita.

Tavaroiden ja palveluiden tarjoajilta voi edellyttää ympäristövastuullisuutta.
Tarjoajalta voi vaatia ympäristöjärjestelmää tai kattavaa ympäristöohjelmaa ja
ympäristövastuullisuuden edellyttämistä myös alihankkijoiltaan. Myös
kuljetuspalvelulle voidaan asettaa ympäristökriteereitä.

Siivouskoneiden hankinta:
 Laitehankinnoissa käytetään vertailuperusteena kokonaistaloudellisuutta eli laitteiden
elinkaarikustannuksia. Vaaditaan koneilta parasta energialuokitusta tai tietoa koneiden
energiatehokkuudesta. Koneiden energian- ja vedenkulutus voidaan huomioida
valintakriteereissä ja pisteyttää halutulla painoarvolla.
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Välineitä voi ja kannattaa koekäyttääennen suurta ja kauaskantoista hankintaa (esim. uusien
siivouspyyhkeiden ja koneiden ennakkotestaus). Siivoustyön tekijöiden ottaminen mukaan
koneen hankintaan voi parantaa työn laatua, sillä he osaavat parhaiten arvioida koneiden
käytettävyyttä.
Koneen mitoitus vastaa käyttötarkoitusta.
Siivouskoneiden hankinnassa huomioidaan pitkäikäisyys (pitkä takuuaika) ja huoltopalveluiden ja
varaosien saatavuus.

Siivousvälineiden hankinta:
 Ammattikäyttöön tarkoitetut siivousvälineet ovat monikäyttöisiä, ergonomisia ja yleensä
kestävämpiä kuin kuluttajille suunnatut välineet.
 Vertaillaan välineiden käytön elinkaarta, huollettavuutta ja kierrätettävyyttä: valmistajan lupaama
kestävyys/käyttökerrat, saako lisä-/ varaosia, voidaanko metalliosat erottaa muista materiaaleista
ilman erikoistyökaluja jne.
 Yksinkertainen rakenne on yleensä kestävä.

Kuivainpyyhin on ekotehokas työväline - pyyhettä siirtämällä käytössä on monta puhdasta pintaa.
Siivousaineiden hankinta:
 Siivousaineita hankitaan harkiten, tarkistetaan varastotilanne säännöllisesti ja ennen hankintaa.
 Hanki tiivisteitä sopivan kokoisissa pakkauksissa, mahdollisimman vähän erilaisia aineita ja
mielellään samasta tuotesarjasta.
 Älä hanki vaarallisia aineita varmuuden vuoksi, vaan tarpeeseen
 Annostelujärjestelmät vähentävät liika-annostelua.
 Selvitä myös pakkausten kierrätettävyys tai täyttömahdollisuus.
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Yksinkertainen 1 ml pumppuannostelija pulloon tai kanisteriin mahdollistaa nopeasti
oikean annostelun!

Ympäristömerkityt tuotteet ja palvelut

Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki Joutsenmerkki kertoo mitkä tuotteet ja palvelut ovat
ympäristön kannalta parhaiden joukossa. Joutsenmerkillä on ennalta laaditut kriteerit eli ympäristömerkin
myöntämisperusteet tietyille tuoteryhmille ja palveluille. Joutsenmerkin vaatimukset tarkistetaan
määräajoin pohjoismaisena yhteistyönä. Merkki ei kerro tuotteen alkuperästä.
http://www.ymparistomerkki.fi/tuotteet
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Joutsenmerkitty siivousaine
 sisältää ympäristölle haitallisia ainesosia hyvin vähän tai ei ollenkaan
 sisältää vain sellaisia tensidejä, jotka hajoavat sekä hapellisissa että hapettomissa olosuhteissa
 ei sisällä syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia eikä lisääntymiselle haitallisia aineita
 ei sisällä hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseviä aineita
 sisältää herkistäviä ainesosia hyvin vähän tai ei ollenkaan
 on testatusti tehokas
Joutsenmerkillä on kriteerejä seuraaville siivousaineille:
 puhdistusaineet
 lattianhoitotuotteet
 ammattikäytön tekstiilipesuaine
 elintarviketeollisuuden puhdistusaineet
siivousvälineille ja koneille:
 mikrokuitupohjaiset siivoustuotteet
 pyykinpesukoneet
sekä muille puhdistuspalveluun liittyville tuotteille:
 hygieniatuotteet
 pehmopaperit
 uusiutuvia luonnonvaroja sisältävät lattianpäällysteet
 suurkeittiöiden astianpesuaineet
Joutsenmerkki voidaan myöntää myös palveluille:
 siivouspalvelut
Merkin kriteerit koskevat koko puhdistuspalvelutoimintaa, keskittyen erityisesti laskettavissa oleviin
kemikaalien ja kuljetusten ympäristövaikutuksiin.
 hotellitoiminta (ruokapalvelut)
 tekstiilipalvelut (ent. käsipyyherullajärjestelmä ja vesipesulat)

Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki EU-kukka kertoo tuotteen tai palvelun
ympäristöystävällisyydestä. EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle, joka tuoteryhmässään
kuuluu parhaiden joukkoon, eli täyttää tietyt elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia koskevat kriteerit.
Merkki myönnetään aina määräajaksi ja merkinnän saaneita tuotteita valvotaan jatkuvasti. Suomessa
merkintää valvoo ja käyttöä kehittää SFS-Ympäristömerkintä
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EU-ympäristömerkin tuoteryhmät ja merkinnän kriteerit eri tuoteryhmissä
http://eu-ymparistomerkki.fi/eu-ymparistomerkki/eu-ymparistomerkin-tuotteet-japalvelut/tuoteryhmat/

Energiamerkinnät

Lähinnä kuluttajakäyttöön suunnattujen laitteiden energiankulutuksesta vertailukelpoista tietoa antaa EUmaissa yhtenäinen energiamerkintä
(http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/ostajan_opas/energiamerkinta), joka koskee mm.
pyykinpesukoneita ja lamppuja.
Ammattikäytön laitteiden energiankulutus selviää laitteen arvokilvestä, jossa
moottorin nimellisteho ilmoitetaan watteina (W). Energiankulutusta lasketaan
useimmiten kilowattitunteina (kWh). Esimerkiksi pieni imuri, jonka moottorin teho on
800 W, kuluttaa tunnissa 0,8 kWh energiaa

Ekoenergiamerkki on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä sähkön ja lämmön ympäristömerkintä.
Merkki kertoo että energia on tuotettu ympäristövastuullisesti uusiutuvista energialähteistä (mm.
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tuulivoima, vanha vesivoima). Ostamalla ekoenergiaa vaikuttaa suoraan energiantuotannon
ympäristövaikutuksiin.

Materiaalien ympäristömerkinnät
Joillekin tekstiilituotteille, kuten mikrokuituisille siivousliinoille on olemassa
Pohjoismaisen ympäristömerkin tai EU:n ympäristömerkin kriteerit.

Öko-Tex 100 on tekstiilien tuoteturvallisuusmerkki, joka takaa, että valmiista tuotteesta ei irtoa myrkyllisiä
kemikaaleja.Merkintä ei sen sijaan kerro raaka-aineen tuotantotavasta tai tuotannon aiheuttamista
päästöistä, jätteistä tai energiankulutuksesta.

FSC-sertifikaatti kertoo, että puusta valmistetut tuotteet (esim. kalusteet) ovat peräisin ekologisen
kestävyyden kriteerien mukaisesti hoidetusta metsästä.

Kansainvälinen kierrätysmerkki tarkoittaa, että pakkaus soveltuu kierrätykseen tai että se sisältää
kierrätyskuitua. Merkintä ei ota kantaa siihen, onko kyseisen materiaalin kierrätys järjestetty.
Muovilaatujen merkintä on EU:ssa pakollista. Merkkinä käytetään kansainvälistä kierrätysmerkkiä, jonka
sisälle on merkitty muovilaadun numero ja merkin alle muovilaadun lyhenne. Useimmat muovit soveltuvat
energiajätteeksi, mutta muovipakkauksen laatu kannattaa tarkistaa hankittaessa.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Puhdistuspalveluala

49

Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys
Tekstiilien ja siivousvälineiden tai niiden raaka-aineiden tuotanto-olosuhteista on toistaiseksi vaikeaa
saada tietoa. Ammattikäytössä olevissa siivousaineissa on useita kotimaisia valmisteita, joiden
tuotannossa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä.

Avainlippu-merkki on Suomessa valmistetun tuotteen tai palvelun alkuperämerkki, jota valvoo
Suomalaisen työn liitto.

Reilun kaupan merkki voidaan myöntää kehitysmaissa valmistetuille tuotteille, jotka on valmistettu
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ympäristökriteerejä noudattaen. Merkki voidaan myöntää esimerkiksi
puuvillalle, ja se on toistaiseksi ainoa riippumaton tekstiilien eettisestä kestävyydestä kertova merkintä.
Lue lisää Reilusta kaupasta:
http://www.reilukauppa.fi/meista/
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Siivouspalvelun järjestäminen
Puhdistuspalveluiden tuottaminen voidaan käytännössä järjestää monella tavalla. Asiaskohteessa
tapahtuvan siivoustyön lisäksi puhdistuspalvelu edellyttää huolto-, sosiaali-, varasto- ja toimistotiloja,
tekstiilihuoltoa ja kuljetuksia. Palvelun toimitilat ja huoltopalvelut aiheuttavat suuren osan
ympäristövaikutuksista, joten niiden hyvällä suunnitelulla voidaan muokata palvelua
ympäristövastuullisemmaksi. Palvelun järjestämisen ympäristövaikutuksia vähennetään useimmiten
tehokkaimmin kuljetusten ja tekstiilihuollon toimintatapojen muutoksilla.
Palvelun järjestämiseksi tarvittavien tilojen lämmitys on osa palvelun energiankulutusta. Toimistossa kuluu
energiaa tietotekniikkaan ja paperia tulostamiseen. Toimistotekniikan yhteiskäyttö (esim. asiakkaan
kanssa) ja mobiililaitteet voivat olla tehokkaita keinoja vähentää toimistotilan tarvetta.
Lue lisää ekotehokkaista toimistoista: WWF:n Green Office -järjestelmä
http://wwf.fi/yritykset/greenoffice/

Toimivat varasto- ja huoltotilat edistävät materiaalitehokkuutta ja turvallisuutta:








olemassa olevia tarvikkeita ja laitteita käytetään tehokkaasti
hankinnat ovat tarpeenmukaisia eikä varastohävikkiä synny
siivousvälineiden ja -koneiden käyttöikää voidaan pidentää hyvällä puhdistamisella ja huollolla
puhtaat ja likaiset siivoustekstiilit säilytetään ja huolletaan energiatehokkaasti ja hygieenisesti
välinehuollon aiheuttama pöly, melu ym. haitat ovat hallittavissa
koneet ja vaaralliset aineet säilytetään turvallisesti lukitussa tilassa

Hyvät huoltotilat ja säännöllinen puhdistaminen lisäävät koneiden ja välineiden käyttöikää ja antavat
puhtaamman työn tuloksen.
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Liikkuminen ja kuljetukset
Siivoustoimintaan liittyy liikenne kohteiden välillä. Liikenteen määrä vaihtelee paljon kohteiden koosta ja
toiminnan järjestämistavasta riippuen. Puhdistuspalveluiden autoliikenteen ympäristövaikutukset ovat
kuitenkin merkittävät. Siivousliikenteen energiankulutus on usein suurempaa kuin itse siivouksen
energiankulutus. Puhdistuspalvelujen osuus liikenteen energiankulutuksesta Pohjoismaissa on arviolta 5
%.
Liikenteestä aiheutuu paikallisesti melu- ja pölyhaittaa. Polttoaineista syntyy kasvihuonekaasuja ja muita
ympäristölle ja ihmisen terveydelle haitallisia päästöjä. Puhdistuspalveluiden liikenne on tyypillisesti
lyhyitä matkoja kaupunkiympäristössä. Tällainen ajo kuluttaa enemmän polttoainetta ja tuottaa enemmän
päästöjä kuin maantieajo. Työntekijöiden liikkumisen ja kuljetusten suunnittelulla, kalustovalinnoilla ja
ajotavalla voidaan parantaa yrityksen energiatehokkuutta.
Liikkumisen ympäristövaikutuksiin vaikuttaa ennen kaikkea käytettävä kulkuneuvo ja sen päästöt. Sekä
diesel- että bensiinikäyttöisillä autoilla on omat etunsa ja haittansa. Dieselmoottori on hieman
tehokkaampi kuin bensiinimoottori, joten sen hiilidioksidipäästöt ovat samalla matkalla vähän pienemmät.
Toisaalta dieselmoottorin muut päästöt, kuten terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt, ovat suuremmat.
Kaupunkiajossa käytännöllinen, meluton ja ympäristöystävällisin vaihtoehto on sähköauto. Myös
hybridiauto on kaupunkiajossa taloudellinen, mutta maantieajossa sillä ei saavuteta suurta etua verrattuna
tavanomaisiin autoihin.
Logistiikan energiatehokkuus ja kustannustehokkuus kulkevat useimmiten käsi kädessä. Suunnittelemalla
kuljetukset tarkasti on mahdollista säästää merkittävästi sekä aikaa, ympäristöä että
polttoainekustannuksia.
Keinoja liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseen
 lyhyiden matkojen liikkuminen ilman autoa, esimerkiksi työsuhdepolkupyörällä
 työliikenteen reittien ja kuljetustarpeen huolellinen suunnittelu
 ympäristöä säästävät kalustovalinnat (esim. sähköautot tai -skootterit) ja polttoainevalinnat
 kannustus kestävään liikkumiseen myös työmatkoilla
 työntekijöiden sijoittaminen kohteisiin (mahdollisimman lyhyet kohteiden väliset etäisyydet ja
työmatka)
 taloudelliseen ajotapaan koulutus
Lue lisää viisaasta työliikenteestä Motivan sivuilta:
http://www.motiva.fi/liikenne

Vertaile liikkumistapojen ilmastovaikutuksia: Jälki - HSL:n Arkiliikenteen
hiilidioksidilaskuri:
http://www.hsljalki.fi/

Liikennettä ei voi täysin välttää, mutta liikkumisen ympäristövaikutusten
vähentäminen voi olla helppoa, kun siihen kiinnitetään huomiota.
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Paras kulkuväline puhdistuspalveluissa on päältä ajettava yhdistelmäkone! Myös sen käyttäjä on
perehdytettävä taloudelliseen ajotapaan.

Siivoustekstiilien huolto
Siivoustekstiilien huolto on energian, veden ja kemikaalien kulutuksen osalta keskeinen puhdistuspalvelun
osa-alue. Tekstiilien pesun ja kuivatuksen aiheuttama energian ja veden kulutus on mahdollista minimoida
tehokkaalla suunnittelulla murto-osaan verrattuna tehottomiin järjestelyihin. Tekstiilihuollon
energiatehokkuutta on tarkasteltava kokonaisuutena, huomioiden sekä pyykin pesun, kuivatuksen että
kuljetusten energiankulutus.
Siivoustekstiilien pesu
Omatoiminen siivoustekstiilien huolto vaatii omat tekstiilit, pesukoneet, tilaa ja aikaa. Tekstiilien pesu- ja
huoltopalveluiden osto ja tekstiilien vuokraus vähentävät yleensä tekstiilihuollon suoria
ympäristövaikutuksia, mutta lisäävät kuljetuksia. Pesulat ovat usein pyykin kuivauksessa tarvittavan
lämmön suhteen omavaraisia, eli kuivatuksessa hyödynnetään prosessin tuottamaa lämpöä. Pesulapalvelu
tuottaa puhtaampia siivoustekstiilejä, mutta edellyttää kaikilta palvelua käyttäviltä toimijoilta oikeaa
käyttöä.
Pesemällä keskitetysti täysiä koneellisia vähennetään sekä energian, pesuaineen että
veden kulutusta.

Jos kohteen siivoustekstiilit voidaan pestä paikan päällä täysinä koneellisina ja järjestää kuivaus
energiatehokkaasti, oma tekstiilihuoltokin voi olla ekotehokasta. Olennaista on, että käytössä on syntyvän
pyykin määrään nähden sopivan kokoinen pesukone. Myös eri tekstiilien pesun ajankohtaa ja pesukiertoa
suunnittelemalla voi lisätä tekstiilihuollon ekotehokkuutta.
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Pienten kohteiden tai toimijoiden (esim. kotityöpalvelussa) tekstiilihuolto voi olla
järkevää yhdistää, jotta siivoustekstiilit ja työvaatteet voidaan pestä
energiatehokkaasti täysinä koneellisina ammattikäyttöön tarkoitetuilla pesukoneilla.
Kokonaisenergiankulutus vähenee kuitenkin vain, jos pyykin kuljetuksesta ei aiheudu
merkittävästi lisää energiankulutusta.
Kooste tekstiilien pesuaineiden ympäristövaikutuksista
http://www.ymparistoosaava.fi/puhdistuspalveluala/doc/YOA-Tekstiilienpesuaineiden-ymparistovaikutukset.pdf

Lue lisää pyykinpesun kemiaa Teknokemian yhdistyksen sivuilta
http://www.teknokemia.fi/pyykinpesu/pyykinpesun_kemiaa/

Siivoustekstiilien kuivaus
Tekstiilien kuivauksen vaatimaan energiaan on kiinnitetty pesua vähemmän huomiota, vaikka
lämmityskaudella pyykin kuivaus kuluttaa aina enemmän energiaa kuin pyykin pesu. Siivoustekstiilien
pesukierto voidaan normaalihygieniatason kohteissa suunnitella siten, että osa tekstiileistä otetaan
käyttöön suoraan pesukoneesta kuivattamatta.
Jos tekstiilit otetaan käyttöön kosteina suoraan koneesta, säästyy työtä ja kuivauksen
vaatima energia.

Eri kuivausmenetelmien vertailu kuivattaessa puuvillapyykkiä 4 kg 55%:n jäännöskosteudesta:
 Narulla kuivassa huoneilmassa lämmityskaudella: 1,5 kWh
 Kuivausrummussa, lämpöpumpputekniikalla kondensoiva: 0,9 kWh
 Kuivausrummussa, perinteinen, ilman avulla kondensoiva: 2,2 kWh
 Kuivauskaapissa 3,1 kWh
 Lähde:TTS
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Uutta lämpöpumpputeknologiaa hyödyntävillä kuivausrummuilla pyykin kuivaus
kuluttaa vähemmän energiaa kuin kuivaus narulla huoneilmassa.

Pyykinpesuaineet
Mikrokuituisten siivousvälineiden ja vähän vettä vaativien menetelmien käyttö on vähentänyt
puhdistusaineiden käyttöä. Entistä suurempi osa pesuaineista kuluukin siivoustekstiilien pesussa.
Tekstiilien pesuaineiden valinta ja annostelu onkeskeinen keino vaikuttaa siivouksen
kemikaalikuormitukseen.
Tekstiilien pesussa suosi ympäristömerkittyjä ja hajusteettomia pesuaineita. Ammattikäyttöön
tarkoitetuissa pesuaineissa voi edelleen käyttää fosfaatteja, joiden käyttö EU:n alueella kuluttajille
myytävissä pyykinpesuaineissa on kielletty niiden vesistöjä rehevöittävän vaikututuksen vuoksi. Fosfaatit
usein korvaavaa zeoliitti on ammattikäytössä ongelmallinen kertymisensä vuoksi, eikä sovellu esimerkiksi
mikrokuitujen pesuun. Hajusteet kertyvät ympäristöön ja ravintoketjuihin.
Siivoustekstiien pesuun soveltuu usein myös siivouksessa käytetty puhdistusaine,
jolloin erillista pyykinpesuainetta ei tarvita.

Puhdistusainetta sisältävien siivoustekstiilien pesussa pesuainetta tarvitaan
vähemmän: Puolet normaaliannostuksesta riittää!

Pesuainetiivisteiden käyttö vähentää pakkausten ja kuljetusten tarvetta: vettä ei
kuljeteta rekoissa ja säilytetä varastoissa, vaan se lisätään vasta käyttövaiheessa. Ole
tarkka tiivisteiden annostelussa!
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Jätehuolto
Jätehuollossa korostuu yhä enemmän pyrkimys välttää jätteen muodostumista. Nykyisin ymmärretään,
että jätteet ovat hukkaan menevää raaka-ainetta, joita ei rajallisella maapallollamme ole rajattomasti.
Myös jätehuollolla on kielteisiä ympäristövaikutuksia. Vaikka jätteitä hyödynnetään kierrätyksen lisäksi
muun muassa polttamalla niitä energiantuotannossa, jätteenä poltettua materiaa ei tällä tavoin saada
palautetuksi takaisin kiertoon.
Puhdistuspalvelut vaikuttavat jätteiden syntyyn ja hyötykäyttöön monella eri tavalla
 kiinteistöjen pintamateriaaleista huolehtimalla
 asiakkaiden jätehuoltoa hoitamalla
 siivoustoiminnassa käytettävien tuotteiden valinnalla ja kulutustottumuksilla
Puhdistuspalvelu voi ohjata, kannustaa ja kehittää asiakkaan kanssa asioita niin, ettei
jätettä syntyisi.

Lue lisää jätteiden synnyn ehkäisystä: Fiksu vähentää jätettä:
http://www.hsy.fi/fiksu/Sivut/default.aspx
Lue lisää jätehuollon periaatteista: Ympäristöhallinnon sivuilta:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto

Toimivan kierrätyksen ja lajittelun edellytykset
Jätehuolto ja jätteiden hyötykäyttö ovat jatkuvassa muutoksessa. Tämä aiheuttaa asiakkaille paljon
epätietoisuutta lajittelukäytännöistä. Puhdistuspalvelun kannattaa pysyä ajan tasalla alueen jätehuollon
toimintatavoista, sillä puhdistuspavelutyöntekijät ovat asiakkaalle jätehuollon asiantuntijoita. Jätehuollon
osaaminen on yritykselle kilpailuvaltti.
Suurin osa kiinteistöissä syntyvistä jätteistä syntyy siivoustoiminnasta riippumatta. Jätteen määrä ja laatu
riippuvat kiinteistössä tapahtuvasta toiminnasta. Vastuu kiinteistön sisällä sijaitsevien jäteastioiden
tyhjennyksestä voi myös olla monin tavoin jaettu.
Sujuva ja materiaalitehokas jätehuolto onnistuu, kun lajittelu on järjestetty käyttäjien näkökulmasta
selkeästi. Jokainen tietää, mitä jätejakeita lajitellaan, missä ovat lajittelupisteet ja kuka vastaa kierrätys- ja
jäteastioiden tyhjennyksestä.
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Selkeät lajitteluohjeet ja tarpeisiin sopivat keräysastiat ovat toimivan jätehuollon perusta.
Kiinteistö- tai toimijakohtaisen jätehuoltosuunnitelman tulisi sisältää ainakin:
 lajiteltavat jätelajit (esim. biojäte, energiajäte, paperi, sekajäte, pahvi, keräyskartonki, pienmetalli,
lasi)
 millainen materiaali kelpaa keräykseen
 miten jakeet jatkokäsitellään
 missä eri jätelajien lajittelupisteet sijaitsevat
 kuka hoitaa lajitteluastioiden tyhjennyksen
 missä jätepiste sijaitsee
 kuka huolehtii jätteen kuljetuksesta
 miten ja missä vaaralliset jätteet varastoidaan ja miten ne toimitetaan eteenpäin
Osa jätehuollon määräyksistä on valtakunnallisia (esim. vaarallisen jätteen erillinen käsittely), osa
alueellisesta jätehuoltojärjestelmästä riippuvia (esim. kerätäänkö energiajätettä).
Ota selvää jätteiden hyötykäytöstä omalla alueellasi!
 Kunnalliset jätehuoltomääräykset
 Alueellisten jätehuoltoyritysten neuvonta

Siivooja lajittelee ohjeiden mukaan ja raportoi lajittelun ongelmista. Siivoojalla tulee olla lajiteltaviin
jätteisiin nähden sopivat välineet, esimerkiksi siivousvaunuissa tilaa yleisimmille erikseen lajiteltaville
jätejakeille. Jos jätekatoksessa ei ole keräysastioita kaikille lajitelluille jätejakeille, siivooja kertoo asiasta
asiakkaalle tai kiinteistönhoitajalle.
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Siivoojalla on valmius opastaa asiakasta jätteen oikeaan lajitteluun, esim. taskuopas.

Uusien jätejakeiden lajittelu edellyttää monentasoista viestintää. Opettaja ja siivooja esittelevät oppilaille
uuden käytännön, jossa käsipyyhepaperit lajitellaan biojätteeksi vihreällä teipillä merkittyyn keräysastiaan.

Siivoustoiminnasta syntyvä jäte
Jätteen vähentäminen alkaa hankinnoista ja kulutustottumuksista
Syntyvän jätteen määrään vaikutetaan parhaiten hankintavaiheessa, kun ostetaan vain välttämättömiä
tuotteita. Materiaalitehokkaita ovat laadukkaat, monikäyttöiset ja helposti huollettavat tai korjattavat
tuotteet. Hankintaa tehtäessä selvitetään myös materiaalien kierrätettävyys.
Olemassa olevia siivousvälineitä ja koneita hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti.
Materiaalitehokkuus myös kustannustehokasta koska se edistää töiden sujuvuutta ja auttaa pitämään
rajalliset siivousvälineiden säilytystilat järjestyksessä.
Ammattikäytössä olevien välineiden tulee olla kestäviä ja huollettavia
Vähällä käytöllä olevien tuotteiden hankkimista järkevämpää ja taloudellisempaa on ostaa palveluja.
Suurten ja harvoin käytettävin siivouskoneiden vuokraaminen. Käytöstä poistettavilla
siivouskoneilla on siivoustoiminnassa syntyvistä jätteistä suurimmat
elinkaarivaikutukset. Koneita hankittaessa on siis syytä käyttää harkintaa.
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Siivoustekstiilien ja työvaatteiden vuokraaminen ja niiden pesupalveluiden ostaminen
voi olla materiaalitehokkaampaa kuin omien tekstiilien ja pesukoneiden ostaminen

Siivouksessa syntyvien jätteiden ja niiden haitallisuuden vähentämisen keinoja:
 Vähennetään haitallisten tai myrkyllisten aineiden käyttöä.
 Vähennetään muovipussien ja kertakäyttöisten suojakäsineiden käyttöä.
 Valitaan kooltaan, materiaaliltaan ja vahvuudeltaan käyttötarpeeseen sopivia jätesäkkejä ja
roskapusseja.
 Käytetään kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä vain, kun puhtauden ja hygienian ylläpito ei ole
mahdollista pestäviä liinoja käyttäen.
 Hankitaan siivous- ja pyykinpesuaineet tiivisteinä, jotka mitataan huolellisesti käyttöön.
 Hankitaan monikäyttöisiä, huollettavia koneita ja välineitä, joihin saa vara- ja lisäosia.
 Suositellaan asiakkaan käyttöön kangasrullapyyhkeitä ja täyttöpakkauksissa myytäviä
käsienpesuaineita.
Roskapussien kulutusta voi
vähentää yksinkertaisesti
tyhjentämällä roska-astiat
suoraan siivousvaunujen
jätesäkkiin ja vaihtamalla
roskapussit vain
tarvittaessa.
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Vaarallisista jätteistä huolehtiminen
Vaaralliset jätteet ovat jätteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle ja johon
liittyy erityisiä hävitysongelmia. Jätelaki määrää, että kaikki vaaralliseksi jätteeksi luokitellut on kerättävä ja
varastoitava huolellisesti ja hoidettava niitä varten järjestettyyn erilliskeräykseen. Toimipaikalla tulee olla
nimetty vastuuhenkilö ja vaarallisista jätteistä pidetään kirjanpitoa.
Vaarallisen jätteen selvittämiseksi parhaat tietolähteet ovat käytettyjen aineiden käyttöturvatiedotteet ja
pakkausmerkinnät. Vaarallisen jätteen tunnistamiseksi voidaan käyttää myös yleistä vaarallisten jätteiden
luetteloa, jäteasetusta ja kemikaalilakia. Apua saa myös kunnan ympäristöviranomaisilta, alueellisista
ympäristökeskuksista ja vaarallisten jätteiden kerääjiltä.
Siivousaineista vaarallista jätettä ovat voimakkaat emäkset ja hapot sekä
liuotinpohjaiset aineet. Vaarallista jätettä ovat siis esimerkiksi tahran-, kalkin ja
ruosteenpoistoaineet, konetiskiaine sekä teollisuuspuhdistusaineet.
Käytöstä poistetut energiansäästölamput ja loisteputket kuuluvat vaarallisiin jätteisiin,
sillä ne sisältävät pieninäkin määrinä myrkyllistä elohopeaa.
Myös raskasmetalleja sisältävät ladattavat akut ja paristot ovat vaarallista jätettä.
Lue lisää vaarallisista jätteistä:
http://www.vaarallinenjate.fi/
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