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Yrityksen toiminnalla voi olla vaikutuksia ympäristön tilaan. Usein vaikutukset ovat ympäristön  
kannalta haitallisia. Tuotteiden valmistuksen tai yrityksen toiminnan tuloksena ilmaan, vesistöön tai 
maaperään pääsee haitallisia aineita. Myös lähiympäristön kasvillisuus, eläimet ja muut luonnonarvot  
voivat kärsiä yrityksen ympäristöpäästöistä. 
 
Myös kuluttajat ovat nykyisin hyvin tietoisia ympäristön tilasta ja kiinnostuneita erilaisten tuotteiden ja  
palvelujen vaikutuksista ympäristöön. Ympäristöystävällisyys voi olla yksi menestystekijä, jolla yritys erottuu 
kilpailijoistaan. Erilaisten jäte-, päästö- ja ympäristömaksujen vuoksi ympäristömyönteiseen toimintaan  
panostamalla voi jopa säästää rahaa. 

 
Vastaa alla oleviin kysymyksiin ja katso, kuinka ympäristöystävällinen yrityksesi on 
 
  Kunnossa Parannettavaa 
1 Yrityksessämme tiedetään, mitä ympäristölle haitallisia aineita käsittelemme.   
2 Pidämme rekisteriä käsiteltävistä aineista, niiden ominaisuuksista, säilytys- ja käyttömääristä.   
3 Yrityksessämme on nimetty ympäristövastaava, joka kehittää yrityksemme ympäristöasioita.   
4 Seuraamme ja dokumentoimme toiminnastamme syntyvän jätteen ja haitallisten päästöjen määrää.   
5 Käytämme tuotannossa päästöjä vähentäviä tehokkaita suodattimia tai puhdistimia.   
6 Lajittelemme kaiken syntyvän jätteen sen hyödynnettävyyden mukaan.   
7 Varastoimme syntyvän jätteen turvallisesti jätteen vaarallisuuden ja sen ominaisuuksien mukaan.   
8 Toimitamme jätteet ja haitalliset aineet käsiteltäväksi asianmukaiseen jätteenkäsittelypaikkaan.   
9 Pyrimme aktiivisesti hakemaan korvaavia, ympäristöystävällisiä raaka-aineita ja tuotantotapoja.   
10 Seuraamme kuluttamamme energian määrää.   
11 Käytämme ”vihreää” energiaa (tuulivoimaa, maalämpöä, bioenergiaa) aina, kun se on mahdollista.   
12 Vähennämme tuotepakkauksiin kuluvan materiaalin määrää tai käytämme kierrätysmateriaaleja.   
13 Suosimme sähköistä viestintää ja tiedonkäsittelyä paperien sijaan.   
14 Koulutamme henkilöstöämme ympäristöasioissa.   
15 Kannustamme henkilöstöä uusiin, jätettä vähentäviin ja energiaa säästäviin ratkaisuihin.   
16 Auditoimme säännöllisesti toimintamme ympäristöystävällisyyttä joko itse tai ulkopuolisen toimesta.   
17 Tiedämme, miten toimimme ympäristövahinkotilanteessa, jotta päästöt saadaan minimoiduksi.   
18 Olemme rakenteellisesti estäneet vaarallisten aineiden pääsyn kunnalliseen viemäriverkkoon.   
19 Tarkastamme kiinteistössä olevat öljy-, neste ja kemikaalisäiliöt säännöllisesti.   
20 Käytämme hälyttimiä valvomaan öljy- ja nestesäiliöiden ylitäyttöjä tai vuotoja.   

 
Laske, montako ”kunnossa” -merkintää sait. Yhteensä  __________ kpl. Katso tuloksesi alta.  

 
Katso, millaisia yrityksesi ympäristöriskit ovat tämän testin perusteella 
0 – 9 Korkea ympäristöriski, nyt on syytä tarkistaa toimintatapojanne! 
10 – 14 Normaali ympäristöriski, muutamilla lisätoimenpiteillä teillä on mahdollisuus laskea riskiänne reilustikin. 
15 – 17 Alhainen ympäristöriski, yrityksenne on vastuullinen toimija ja teissä on potentiaalia huipulle. 
18 – 20  Yrityksenne toimii erittäin vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti, olette alanne huippua. Onneksi olkoon! 
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