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1 JOHDANTO  

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (myöhemmin LUT) havahduttiin yliopiston 

ympäristötoiminnan tilaan ja sen kehittämistarpeeseen vuosina 2010–2011 pidetyn 

innovaatiokilpailun kautta. Voittajainnovaatio, Green Campus, otettiin käyttöön 

yliopistolla ja sitä on käytetty pääasiassa näkyvyyttä lisäävänä markkinointityökaluna. 

Green Campuksen puitteissa on luotu yliopistolle ympäristöohjelma WWF:n Green 

Office-järjestelmän mukaisesti. Yliopistossa tehdään paljon ympäristön tilaan 

vaikuttavia ratkaisuja vuosittain, mutta yliopiston sisältä löytyvää tietotaitoa ei aina 

osata hyödyntää suunnittelu-, ratkaisu- ja valintatilanteissa. Vuoden 2012 syksyllä 

yliopiston johto päätti aloittaa ISO14001-standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän 

rakentamisen yliopiston ympäristötoimintojen jäsentämiseksi ja ympäristön tilaan 

vaikuttavien ratkaisujen tekemisen helpottamiseksi.  

Diplomityön tarkoituksena oli olla mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja samalla selvittää millaisia vaiheita 

ympäristöjärjestelmän rakentaminen yliopistolle sisältää sekä millaisia haasteita sen 

aikana tulee vastaan. Havaituille haasteille yritettiin löytää ratkaisukeinoja ja niiden 

avulla jatkaa ympäristöjärjestelmän rakentamista. 

LUT:lle on tehty kaksi ympäristöjärjestelmiin ja kestävään kehitykseen liittyvää 

diplomityötä yliopiston toiminnan näkökulmasta. Vuonna 2002 Tiina Lehto kirjoitti 

kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatimisesta ja vuonna 2008 Heidi Oksman 

tutki ympäristöjärjestelmän toteuttamisen edellytyksiä yliopistolla. Näitä kahta 

diplomityötä on käytetty pohjana myös tämän diplomityön selvityksissä 

ympäristöjärjestelmän rakentamisen edistämiseksi. Tämän käytössä olevan materiaalin 

ja kirjallisuuden lisäksi tiedonhankintaan käytettiin ohjausryhmätyöskentelyä, 

benchmarkingia, kyselyitä, workshoppeja sekä yksikkövierailuja. 

Diplomityö jakaantuu kahteen osaan. Luvuissa kaksi ja kolme käsitellään 

teoreettisemmin kestävää kehitystä osana korkeakoulutusta ja ISO 14001-mukaista 

ympäristöjärjestelmää. Luvuissa neljä ja viisi esitellään Lappeenrannan teknillistä 

yliopistoa sekä ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheita. Ympäristöjärjestelmän 
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rakentamisen haasteita käsitellään luvun viisi aikana osana rakentamisprosessia ja 

havaitut haasteet on vedetty yhteen luvussa kuusi.   

1.1 Ympäristöjärjestelmät  

Ympäristöjärjestelmien käyttäminen riskienhallintaan ja ympäristövahinkojen 

ehkäisemiseen on yleistä. Ympäristöjärjestelmän avulla yritykset pystyvät tiedostamaan 

ja vähentämään ympäristökulutustaan mahdollistaen yrityksen talouden paranemisen. 

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaation johdon ja työntekijöiden on helpompi nähdä 

asemansa organisaatiossa sekä ymmärtää osansa ympäristövaikutusten tuottajina. 

(Linnanen et al. 1997 s. 167–168). 

Ensimmäinen ympäristöjärjestelmästandardi, brittiläinen BS7750 ilmestyi vuonna 1992. 

Sen Suomessa korvannut EU:n Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) julkaistiin 

vuonna 1993 ja kansainvälinen ISO 14001-standardi vuonna 1996. ISO 14001 sisältää 

samat osat kuin EMAS lukuun ottamatta julkista selontekoa ja ulkopuolisen suorittamaa 

todennusta ja rekisteröintiä. Organisaation niin halutessa, ISO 14001-järjestelmän 

sertifioinnin suorittaa ulkopuolinen taho. Lisäksi ISO 14001 puuttuu tarkemmat 

selonteot lainsäädännön noudattamisesta, suorituskyvyn lisäämisestä sekä henkilöstön 

osallistumisesta ja kommunikoinnista. (Ympäristöministeriö 2010, s. 11, 67) 

EMAS standardin käyttöä pyritään laajentamaan standardin sisällön uusimisella 

enemmän käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaammaksi. EMAS-standardin on todettu 

parantavan toimipaikan ympäristöjohtamismenetelmiä paremmin kuin ISO 14001 tai 

jokin muu epävirallisista ympäristöjärjestelmistä, kuten WWF Suomen luoma Green 

Office. (Ympäristöministeriö 2010, s. 11) 

Linnanen et al. (1997) toteaa kirjassaan ympäristöjärjestelmästä olevan hyötyä 

organisaation lisäksi myös organisaation ulkopuolisille päätöksentekijöille ja 

kuluttajille. Ympäristöjärjestelmä antaa sekä organisaation työntekijöille että 

ulkopuolisille mahdollisuuden vertailla eri toimijoiden toiminta- ja kulutustapoja ja 

hyödyntää saamaansa tietoa valintojen tekemiseen. Järjestelmä antaa myös 
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mahdollisuuden selvittää vaatimusten toteutumista organisaatiossa. (Linnanen et. al. 

1997 s. 168–169) 

Ympäristöjärjestelmä tuo järjestelmällisyyttä yrityksen toimintoihin ja näin 

mahdollisuuden organisaation kehittymiseen sekä mahdollisten muutostarpeiden 

löytämiseen. Järjestelmän luominen auttaa myös myönteisen yrityskuvan luomisessa 

sekä viranomaissuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. (Linnanen et. al. 1997, s. 

168–169). 

1.2 Ympäristöjärjestelmien käytön laajuus 

Euroopan Unionin laajuisesti ISO 14001 standardi on sertifioitu yli 50 000 

organisaatiossa.  EMAS-merkinnän käyttölupa on myönnetty lähes 7000 

organisaatiolle, joista vuoden 2009 tietojen mukaan 340 oli julkishallintoon kuuluvia 

organisaatioita 783 toimipaikalla. (Ympäristöministeriö 2010, s. 11)  

Suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa olevat ympäristöjärjestelmät ovat 

pääasiassa ISO 14001 ja EMAS-pohjaisia.  ISO 14001 standardeja oli myönnetty 

Suomessa vuoden 2012 loppuun mennessä 1 167. EMAS hyväksyttyjä järjestelmiä on 

23 kappaletta neljässä eri organisaatiossa. Näiden ohella tai sijasta käytetään laajasti 

myös toimistoympäristöön suunniteltua GreenOffice-järjestelmää (esitelty luvussa 

4.4.2) tai EcoStart-järjestelmää, joka on P&K-sektorille suunniteltu ympäristöasioiden 

hallintajärjestelmä. Näiden lisäksi useissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on 

käytössä kestävän kehityksen Vihreä lippu- ohjelma. (Ympäristöministeriö 2010, s. 11–

12; SFS 2013, EMAS 2014) 

On havaittavissa, että monet yritykset laajentavat GreenOffice-järjestelmän ISO 14001-

pohjaiseksi, ymmärrettyään tarpeen myös muiden kuin toimistoympäristöstä 

muodostuvien ympäristöriskien arviointiin. Useat organisaatiot myös laajentavat 

ympäristöraportoinnin yhteyteen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

talousraportoinnin ja yhteiskuntavastuun raportoinnin. (Ympäristöministeriö 2010, 13). 
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2 YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS KORKEAKOULUISSA 

Kestävyydellä kuvataan tilaa, jossa kestävyyden neljä ulottuvuutta pysyy 

tasapainotilassa ja kestävällä kehityksellä tilannetta, jossa pyritään ulottuvuuksien 

tasapainotilaan ja sen ylläpitämiseen. Kestävyyden neljä ulottuvuutta ovat taloudellinen, 

sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävyys.  

Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan pitkällä aikavälillä tasapainoista talouskasvua 

ja mahdollisuutta hankintojen tekemiseen ilman pelkoa velkaantumisesta. Taloudellinen 

kestävyys on sosiaalisen kestävyyden perusta, sen tarjotessa työpaikkoja ja palveluja 

yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseksi.  Sosiaalisen kestävyyden haasteina voidaan 

nähdä esimerkiksi väestönkasvu, köyhyys ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Kaksi 

edellistä tarjoavat pohjan kulttuurilliselle kestävyydelle, mikä kuvaa kulttuurista 

johtuvien tapojen, normien ja asenteiden kestävyyttä. Nämä kolme ulottuvuutta on 

toteuduttava ennen ekologisen kestävyyden saavuttamista. Ekologinen kestävyys 

tarkoittaa ihmisen toimintojen sopeutumista ympäristön monimuotoisuuden ja 

ekosysteemin toimivuuden takaamiseksi. (Ympäristöministeriö 2009). Yksi tapa esitellä 

kestävän kehityksen ulottuvuudet on kuvassa 2.1.  

Ekologinen

Kulttuurinen

Sosiaalinen

Taloudellinen

 

Kuva 2.1 Kestävän kehityksen ulottuvuudet (Juurola ja Karppinen 2003, 131). 
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Kestävä kehitys liittyy yliopistoihin niillä olevan esimerkkiaseman vuoksi. Yliopistojen 

tulisi pystyä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti ja edistämään opiskelijoidensa 

taitoja kestävään kehitykseen liittyen. Yksi tapa hallita kestävää kehitystä on 

ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmää luodessa on tärkeää huomioida yliopiston 

taloudelliset ja sosiaaliset resurssit järjestelmän rakentamiseksi ja kulttuurilliset resurssit 

järjestelmän ylläpitämiseksi. Ympäristöjärjestelmän avulla on mahdollisuus päästä 

lähemmäs ekologista kestävyyttä. Seuraavissa luvuissa käsitellään kestävän kehityksen 

edistämistä korkeakouluissa sitoumusten, verkostojen sekä ympäristöohjelmien avulla.  

2.1 Kansainväliset sitoumukset ja verkostot 

Korkeakouluilla on merkittävä rooli kestävän kulttuurin ja yhteiskuntien sekä 

ongelmanratkaisijoiden kehittäjinä. YK:n Kestävän kehityksen konferenssissa Rio de 

Janeirossa 2012 akateemisia johtajia pyydettiin lähtemään mukaan korkeakoulutuksen 

kestävän kehityksen kehittämiseen ja allekirjoittamaan Rio20+-sitoumus, jonka avulla 

korkeakouluille annettiin mahdollisuus havainnollistaa toimintansa kestävyyttä. 

Allekirjoittaessaan korkeakoulu sitoutuu toteuttamaan viittä pääteemaa (UNCSD 2012): 

- kestävän kehityksen perusperiaatteiden kouluttaminen kaikille opiskelijoille, 

antaen heille mahdollisuus ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa kestävän 

maailman rakentajina. 

- Kestävän kehityksen tutkimuksen suorittaminen tieteellisen ja teknologisen 

tiedon lisäämiseksi sekä uusien ja innovatiivisien tekniikoiden löytämiseksi 

- Ympäristöystävällisellä kampuksella toimiminen ottaen huomioon energian, 

veden ja materiaalin kulutus sekä toimitusketjut ja liikenne. 

- Ympäristöresurssien käytön vähentäminen yhdessä paikallisten viranomaisten ja 

yhteisöjen kanssa tukemalla kestäviä toimintojen käyttöön ottoa, samalla 

vähentäen ympäristövaikutuksia. 

- Tulosten jakaminen kansainvälisten rakenteiden kautta tarkastellen samalla 

oman toiminnan kehittämismahdollisuuksia. 
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Rio20+-sitoumuksen on allekirjoittanut yhteensä 258 korkeakoulua ympäri maailmaa. 

Suomesta yllämainittuja kohtia toteuttamaan ovat sitoutuneet Aalto, Jyväskylän ja 

Tampereen yliopistot sekä Metropolia ja Novian ammattikorkeakoulut. (Rio20 2013). 

EUA (European University Association) julkisti vuonna 1993 CRE-COPERNICUS-

sitoumuksen, jonka kymmenen pääkohtaa liittyy yliopistojen toimintojen kestävyyteen. 

Kestävyyttä haetaan niin koulutuksen, avoimuuden ja tietoisuuden lisäämisellä kuin 

yhteistyöllä ja verkostoitumisella. Vuoden 2005 loppuun mennessä sitoumuksen oli 

allekirjoittanut 328 eurooppalaista korkeakoulua, joista 15 Suomesta. Sitoumusta ollaan 

päivittämässä uudelleen. (Unece 2005)  

Maailmalla on olemassa lukuisia kestävään kehitykseen liittyviä verkostoja. Niistä yksi 

laajalle alueelle, erityisesti maailman niin sanottuihin huippuyliopistoihin, levinneistä 

verkostoista on ISCN (International Sustainable Campus Network), joka on 

ympäristötietoisten yliopistojen yhteinen verkosto. ISCN sai alkunsa Sveitsistä vuonna 

2007 ja ISN-GULF-sitoumus kehitettiin loppuvuodesta 2009 yhdessä Global University 

Leadership Forumin kanssa. (ISCN 2013a, NSCN 2013a) 

ISCN:n tarkoitus on tarjota kansainvälinen foorumi tukemaan yliopistojen kestävää 

kehitystä tarjoamalla mahdollisuuksia ideoiden ja parhaiden käytänteiden vaihtamiseen. 

ISCN:n jäseneksi voi liittyä kirjoittamalla sitoumuksen ja raportoimalla vuosittain 

sitoumuksessa ilmenevistä indikaattoreista. ISCN-verkostoon kuuluu 48 yliopistoa 

ympäri maailman. Sitoumuksesta kerrotaan lisää kappaleessa 4.4.2. Vuonna 2012 

perustettu NSCN (Nordic Sustainable Campus Network) on ISCN:n kaltainen verkosto, 

joka keskittyy yhteistyöhön pohjoismaiden alueella. NSCN:n jäsenyyteen ei kuulu 

sitoumuksia. (ISCN 2013a, NSCN 2013a) 

2.2 Suomen kestävän kehityksen strategia korkeakouluille 

Tammikuussa 2002 Itämeren maiden opetusministerit kokoontuivat keskustelemaan 

muun muassa kestävän kehityksen huomioimisesta koulutuksessa. Kokouksen aikana 

hyväksyttiin Baltic21E-ohjelma, jossa Suomi sitoutui hyväksymään suunnitellun 

toimintakehyksen kestävän kehityksen edistämiseksi koulujen ja korkea-asteen 
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koulutuksessa. (Opetusministeriö 2002) Myös ammattijärjestöpuolella on painotettu 

kestävän kehityksen ja ympäristötietoisuuden kouluttamisen laajentamista. Tekniikan 

akateemiset TEK julkaisi vuonna 2009 selonteon tekniikan korkeakoulutuksesta 

ihmisten ja ympäristön hyväksi. (TEK 2009). 

2.2.1 Opetusministeriön kestävän kehityksen koulutuksen strategia ja 

toimintalinjaukset. 

Vuonna 2004 asetettu Baltic21E-työryhmä antoi opetusministeriölle kansallisen 

kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen strategian ja toimintalinjaukset 

vuosille 2006–2014. Kestävää kehitystä edistävät vuosikymmenstrategian 

toimintalinjaukset voidaan jakaa kymmeneen alakohtaan. Niissä käsitellään kestävyyttä 

eri lähestymiskulmista ja niillä on erilaisia toteutustapoja. Kestävään kehitykseen pitäisi 

sitoutua niin politiikka-, ohjaus- sekä käytännön tasolla ja lähestymistavan kaikessa 

toiminnassa tulisi olla eettinen ja tasapainoinen kaikkien näkökulmien kesken. 

Kestävyyden tulee olla osa kaikkea korkeakoulun toimintaa ja siihen tulee kiinnittää 

huomiota niin kasvatuksessa ja koulutuksessa, kuin henkilöstön koulutuksessa ja 

tutkimuksessa. Verkostoituminen, osallistumaan rohkaiseminen ja tiedon levittäminen 

myös kouluverkon ulkopuolelle nähtiin tärkeänä. (Opetusministeriö 2006, 58–59).  

Kestävää kehitystä edistäviksi toimintalinjauksiksi yliopistoille ehdotettiin 

(Opetusministeriö 2006, 64–65): 

- Kestävän kehityksen läpäisyperiaatteella liittäminen yliopiston opetukseen ja 

tutkimukseen vuoteen 2009 mennessä. Aiheiden sisällyttäminen 

tutkintosisältöihin ja tutkimusprojekteihin 

- Kehitysyhteistyöyliopisto vuoteen 2012 mennessä. 

- Toimintaympäristöään koskevan ympäristösuunnitelman tarkistaminen vuoteen 

2009 mennessä. 

- Kestävän kehityksen edellytysten luominen yliopiston strategiaan vuoteen 2015 

mennessä. 
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2.2.2 Tekniikan Akateemisten kestävän kehityksen strategia 

Ammattiliitto Tekniikan akateemiset, TEK, linjasi vuonna 2008 Yhteistyössä tekniikasta 

hyvinvointia-strategian. Tässä strategiassa tärkeänä osana oli teknillisen koulutuksen 

vaikutus kestävän mutta kilpailukykyisen maailman kehittymisessä. TEK näkee, että 

korkeakouluista valmistuvat diplomi-insinöörit tulevat toimivaan sellaisilla 

tehtäväkentillä, joissa ympäristö- ja kestävän kehityksen periaatteet on osattava ottaa 

huomioon. Strategiaa konkretisoidakseen TEK suoritti laajan tutkimuksen ja 

kirjallisuusselvityksen kestävän kehityksen koulutuksesta ja sen haasteista teknillisissä 

korkeakouluissa ja yliopistoissa. Lisäksi huomioitiin yliopistojen oman toiminnan osuus 

kestävän kehityksen edistämiseksi. (TEK 2009, iv-v) 

TEK laati 11-kohtaisen toimenpide-ehdotuslistan, jossa korostettiin muun muassa 

seuraavia asioita (TEK 2009, x-xi) 

- Korkeakoulujen on lisättävä kestävän kehityksen opetuksen ja tutkimuksen 

järjestämistä sekä korostettava sen yleissivistävää merkitystä.  

- Kestävän kehityksen alakohtaiset kysymykset on selvitettävä ja opetettava niin, 

että opiskelija pystyy tunnistamaan omat vaikutusmahdollisuutensa kestävän 

kehityksen edistäjänä.  

- Yliopistojen on toimittava kestävän kehityksen pääperiaatteiden mukaisesti ja 

näytettävä esimerkkiä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. 

2.3 Katsaus yliopistojen kestävän kehityksen ohjelmiin ja 

ympäristöjohtamisjärjestelmiin 

On helppo kyseenalaistaa korkeakoululle ympäristöjärjestelmän rakentamisesta saatava 

hyöty. Yliopiston toiminnot ovat suurimmalta osin toimistotyöskentelyä, jonka lisäksi 

tehdään tutkimusta. Johtamisjärjestelmänä ympäristöjärjestelmä ei välttämättä sovellu 

yliopiston kaikkeen toimintaan ja siksi se usein rakennetaankin jonkin toisen 

johtamisjärjestelmän ohelle. Ympäristöjärjestelmän tarpeellisuus voi tulla 

kansainvälisten ja kansallisten sitoumuksien kautta tai halutessa lisäpontta 

markkinointiin. (Clarke ja Kouri 2009, 971–972; Wright 2002 105,111–119). Yhdeksi 
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edellä esiteltyjen Baltic21E-ohjelman ja strategian toteuttamistavaksi yliopistoissa 

näyttää vakiintuneen jonkin asteisen ympäristöjärjestelmän luominen.  

 

 

Seuraavaksi tarkastellaan muutamia kansainvälisiä ja suomalaisia yliopistoja sekä 

heidän käyttämiään ympäristöjohtamisjärjestelmiä. Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston ympäristöpolitiikkaa rakennettaessa tehtiin benchmarking-selvitys 

kansainvälisten yliopistojen ympäristöpolitiikoista. Asiaa on selvitetty lisää luvussa 

4.2.1 ja liitteessä I. 

Suomalaisissa yliopistoissa ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa ympäristöjärjestelmää, 

ammattikorkeakoulujen puolelta löytyy yksi. Yliopistojen ympäristöjärjestelmänä voi 

toimia myös niin sanottu kevennetty ympäristöjärjestelmä. WWF Suomen Green 

Office-järjestelmä on käytössä kuudessa yliopistossa ja korkeakoulussa sekä kolmessa 

ammattikorkeakoulussa joko koko organisaatiossa tai sen osassa (WWF 2013c). 

Massachusetts Institute of Technology, Yhdysvallat 

Massachusettsin teknillisessä instituutissa (MIT) ympäristöpolitiikka on ollut osa 

toimintaa jo vuodesta 2001 saakka. Vuonna 2010 allekirjoitettiin Global University 

Leaders Forumin Sustainable Campus-sitoumus (yhdistynyt ISCN:n kanssa) MIT:n 

toimesta ja yliopisto julkaisee vuosittain raporttinsa mittareistaan. Opiskelijat ovat 

vahvasti mukana yliopiston ympäristötoiminnassa erilaisten järjestöjen kautta.  (MIT 

2013; MIT 2012a) 

Cardiff University, Iso-Britannia 

Cardiffin yliopistossa on käytössä ISO 14001-standardoitu ympäristöjärjestelmä. Sen 

rakentaminen kesti viisi vuotta ja sen rakentamista johti yliopiston työturvallisuus-, 

terveys- ja ympäristöyksikkö. Ympäristöjärjestelmä on rakennettu koko yliopistolle. 

Yliopisto auditoidaan ulkoisesti kerran vuodessa ja toimintaa kehitetään jatkuvasti 
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eteenpäin. Yliopistolla on käytössä myös sertifioitu OHSAS-18001 

työterveysjärjestelmä. (Cardiff 2012) 

Kunglika Tekniska Högskola, Ruotsi 

Kuninkaallisessa teknillisessä yliopistossa (KTH) rakennetaan parhaillaan ISO14001-

standardiin pohjautuvaa ympäristöjärjestelmää. Järjestelmää rakennetaan koko 

yliopistolle ja se aloitettiin vuonna 2011. Yliopiston ympäristöpolitiikka, -näkökohdat ja 

-tavoitteet hyväksyttiin vuoden 2012 loppuun mennessä. KTH:n ympäristötoiminnot on 

jaettu kahtia, joista KTH Sustainability-ryhmä vastaa yliopiston strategisesta opetuksen, 

tutkimuksen ja yhteistyön kehittämisestä ja KTH Sustainable Campus-ryhmä vastaa 

yliopiston sisäisestä ympäristöjohtamisesta ja järjestelmän ylläpidosta. Järjestelmän 

rakentamisesta vastaa ympäristöpäällikkö ja jokaisesta yksiköstä löytyvä 

ympäristövastaava. Ympäristöjärjestelmä täytyy olla valmis sertifioitavaksi vuoden 

2014 lopussa. (KTH 2012; KTH 2013)  

Itä-Suomen yliopisto 

Vuonna 2010 Kuopion ja Joensuun yliopistojen muodostaman Itä-Suomen yliopiston 

kampukset sijaitsevat Kuopiossa, Savonlinnassa ja Joensuussa. Kuopion yliopistolla oli 

vuonna 1999 hyväksytty ympäristöpolitiikka ja vuonna 2006 sertifioitu ISO9001-

mukainen laatusertifikaatti.  Joensuun yliopistolla oli kestävän kehityksen 

toimintasuunnitelma vuosille 2004–2007. Vuonna 2008 annettiin Kuopion yliopistolle 

tehtäväksi suunnitella ympäristöpolitiikka, ympäristöohjelma ja toimintasuunnitelma 

yhdessä Joensuun yliopiston edustajien kanssa Itä-Suomen yliopistolle. Itä-Suomen 

yliopistossa on tällä hetkellä myönnetty Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA:n) 

laatusertifikaatti sekä hallinnolla Green Office-leima. Yliopistolla on olemassa oma 

kestävän kehityksen toimenpideohjelma. (Opetusministeriö 2009 131–132; UEF 2013) 

Tampereen yliopisto 

Tampereen yliopistolla ympäristö ja kestävä kehitys ovat olleet osa toimintaa jo vuosia. 

Ekokampustoiminta käynnistyi opiskelijalähtöisesti vuonna 1995 ja ensimmäinen 

yliopistopolitiikka allekirjoitettiin vuonna 1996. Tampereen yliopisto on osa 
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eurooppalaista Copernicus-verkostoa. Ekokampusprojekti vakiintui osaksi yliopiston 

hallintoa vuonna 2006 ja rehtori hyväksyi ympäristösuunnitelman ja 

ympäristöorganisaation keväällä 2007. Yliopistolla on käytössä pääkampukselle 

suunnattu kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2012–2015 ja oma toimintaohjelma 

Kaupin kampukselle sekä Tampereen normaalikoululle. Yliopisto julkaisee vuosittain 

kestävän kehityksen mittariraportin. (UTA 2013a; UTA 2013b) 

Aalto yliopisto 

Aalto-yliopiston toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Mikkelissä, Porissa ja 

Vaasassa. Aalto-yliopistossa kestävä kehitys on tärkeä osa heidän toimintaan. Aalto-

yliopiston tavoitteena on sisällyttää opetus- ja tutkimustyöhön kestävän kehityksen ja 

vastuullisuuden periaatteet vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi he kehittävät omaa 

yliopistokampustaan niin, että kampus olisi johtava kestävän kehityksen 

yliopistokampus Suomessa vuonna 2020.  Aalto-yliopisto raportoi vastuullisuudestaan 

vuosittain ja on sitoutunut Rio+20-tavoitteisiin sekä ISCN-verkostoon. Dipolissa on 

käytössä WWF:n Green Office-järjestelmä. (Aalto 2013a; Aalto 2013b) 

Åbo Akademi 

Åbo Akademin (ÅA) toimipisteet sijaitsevat Turussa ja Vaasassa. Yliopisto päätti 

vuonna 1999 profiloitua ympäristöyliopistoksi ja hyväksyi vuonna 2003 kestävän 

kehityksen edistämissuunnitelman. Ympäristösuunnitelma hyväksyttiin vuonna 1999 ja 

ympäristöohjelma vuonna 2003. ÅA:lla toimii ympäristökoordinaattori ja -suunnittelija 

sekä kaksi ympäristöohjausryhmää, joista toinen keskittyy fyysiseen toimintaan ja 

toinen opetukseen ja tutkimukseen. Kaikissa taloyksiköissä on myös oma 

ympäristövastaavansa. Ympäristöjohtamisjärjestelmä on integroitu osaksi laatutyötä. 

ÅA on allekirjoittanut Copernicus-sitoumuksen ja toiminut kansallisena kestävän 

kehityksen koulutuksen edistäjänä. (Åbo 2011, TEK 2009)  

Tampereen teknillinen yliopisto 

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) toimipisteet sijaitsevat Tampereella ja Porissa. 

TTY:llä on käytössään vuonna 2005 päivitetty ympäristösuunnitelma. Yliopiston 
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ympäristösuunnitelmaa kehittää ja ylläpitää ympäristöryhmä ja jokaisessa yliopiston 

laitoksessa ja toimitilassa on oma ympäristövastaava. Syyskuussa 2005 TTY:n hallitus 

hyväksyi kestävän tulevaisuuden politiikan, jossa on kirjattu yliopiston halu olla 

ympäristöasioissa edelläkävijä ja vastuullinen luonnonvarojen käyttäjä. (TTY 2013; 

TEK 2009) 

Yrkehögskola Novia 

Ruotsinkielisellä ammattikorkeakoulu Novialla on toimipisteet Espoossa, Helsingissä, 

Pietarsaaressa, Uusikaarlepyyssä, Tammisaaressa, Turussa ja Vaasassa. 

Johtamisjärjestelmätyö tehtiin Noviassa kampuksittain vuodesta 1999 lähtien ja 

yhdistetyn laatu- ja ympäristöjärjestelmän luominen aloitettiin vuonna 2006. Järjestelmä 

on standardoitu ISO 9001 ja ISO 14001-mukaisesti vuonna 2011. Novia on 

pohjoismaiden ensimmäinen korkeakoulu, jolla on standardoitu laatu- ja 

ympäristöjärjestelmä. (Etusivu 2010; Novia 2013). 
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3 ISO 14001 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 

ISO 14001-standardi antaa ohjeet ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi. Suurin osa 

järjestelmän sisällöstä on ympäristövaikutusten ja -riskien tunnistamista sekä 

menettelyohjeiden luomista. Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa voi käyttää hyödykseen 

myös ISO 14004-standardin, jossa ohjeistetaan tarkemmin ISO 14001-pohjaisen 

ympäristöjärjestelmän tekoon. Aluksi standardissa määritellään soveltamisala ja 

järjestelmässä olevat termit, jonka jälkeen on kirjattu ympäristöjärjestelmää koskevat 

vaatimukset. Vaatimukset on jaoteltu viiteen osaan: ympäristöpolitiikka, suunnittelu, 

järjestelmän toteuttaminen ja toiminta, arviointi sekä johdon katselmus. Osat ja niiden 

sisällöt on nähtävissä kuvassa 3.1 ja ne käsitellään seuraavissa luvuissa. 

3.1 Ympäristöpolitiikka

3.2 Suunnittelu
Ympäristönäkökohdat

Lakisääteiset ja muut vaatimukset
Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat

3.3 Järjestelmän toteuttaminen ja 
toiminta

Resurssit, roolit, vastuut ja valtuudet
Pätevyys, koulutus ja tietoisuus

Viestintä
Dokumentointi

Asiakirjojen hallinta
Toiminnan ohjaus

Valmius ja toiminta hätätilanteissa

3.4 Arviointi
Tarkkailu ja mittaukset

Vaatimusten täyttymisen arviointi
Poikkeamat, korjaavat ja ehkäisevät 

toimenpiteet
Tallenteiden hallinta
Sisäinen auditointi

3.5 Johdon 
katselmus

 

KUVA 3.1. ISO 14001-mukainen jatkuvan parantamisen kierre. 

3.1 Politiikka 

Standardin mukaan organisaation ylin johto määrittää ympäristöpolitiikan. 

Ympäristöpolitiikan tulee olla tarkoituksenmukainen organisaation toimintaan nähden, 

sisältää sitoutumisen jatkuvaan parantamiseen sekä lainsäädännön ja sitoumuksien 
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noudattamiseen. Organisaation tulee ympäristöpolitiikassa myös asettaa perusteet 

ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden määrittämiseen ja katselmointiin sekä varmistaa, että 

ympäristöjärjestelmää dokumentoidaan ja toteutetaan organisaation toiminnassa. 

Ympäristöpolitiikka tulee olla julkisesti saatavilla. (ISO 14001, 16) 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristöpolitiikan rakentamisesta kuvaillaan lisää 

luvussa 4.2. 

3.2 Suunnittelu 

Standardin toisessa osassa keskitytään nykyisen tilanteen selvittämiseen ja 

ympäristöjärjestelmän suunnitteluun. Organisaation tulee tunnistaa oman toimintansa 

merkittävimmät ympäristövaikutusta aiheuttavat näkökohdat, joiden tulee olla 

organisaation hallittavissa ja vaikutettavissa. Organisaation tulee selvittää toimintaansa 

vaikuttavat lakisääteiset ja muut vaatimukset sekä luoda niiden tarkastelulle ja ylläpidolle 

menettelytapa. Lisäksi on selvitettävä miten lakisääteiset vaatimukset suhtautuvat 

määritettyihin ympäristönäkökohtiin. (ISO 14001, 16) 

Ympäristöjärjestelmän tulee perustua määritettyjen näkökohtien hallintaan sekä 

lakisääteisiin vaatimuksiin. Tätä varten organisaation tulee asettaa näkökohtiin vaikuttavat 

päämäärät ja tavoitteet sekä luoda ohjelmat, joilla päämäärä on saavutettavissa. 

Ympäristöohjelmasta on ilmettävä vastuuhenkilöt sekä aikataulu päämäärien ja 

tavoitteiden saavuttamiselle. Päämäärien ja tavoitteiden tulee olla yhdenmukainen 

organisaation ympäristöpolitiikan kanssa. (ISO 14001, 16–18) 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristönäkökohtien ja päämäärien, tavoitteiden ja 

ohjelmien rakentamisesta kerrotaan lisää luvussa 4.3. Lakisääteisten vaatimusten 

selvittämisestä kerrotaan luvussa 4.4. 

3.3 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

Kolmannessa osassa keskitytään järjestelmän toteuttamiseen ja toimintaan organisaatiossa. 

Organisaation on tunnistettava ja tiedettävä miten resurssit, roolit, vastuut ja velvollisuudet 

jaetaan organisaatiorakenteessa. Järjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon on oltava 
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saatavilla välttämättömät resurssit. Organisaation tulee nimetä erityinen edustaja 

varmistamaan, että ympäristöjärjestelmä rakentuu ISO 14001-standardin mukaisesti sekä 

raportoimaan ylimmälle johdolle ympäristöjärjestelmän toiminnasta. Lisäksi on 

määriteltävä organisaation muiden vastuuhenkilöiden roolit ja vastuualueet. (ISO 14001, 

18) 

Organisaation tulee tunnistaa henkilökuntansa tietoisuus ympäristöjärjestelmään ja sen 

toteuttamiseen vaikuttavista asioista sekä järjestää tietoisuuden parantamiseksi koulutusta 

henkilöstölleen. Henkilöstön tulee olla tietoisia järjestelmän noudattamisen tärkeydestä ja 

omasta osastaan järjestelmään vaikuttavana henkilönä, lisäksi heidän on tunnettava 

työtehtäviinsä kuuluvien menettelyjen ohjeistus. Organisaation tulee toteuttaa järjestelmää 

koskevaa viestintää niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella. Lisäksi on oltava 

menetelmä organisaation ulkopuolelta tulevien tiedustelujen vastaanottamiselle ja 

vastaamiselle. (ISO 14001, 18) 

Ympäristöjärjestelmästä täytyy ylläpitää dokumentaatiota. Standardin mukaan 

dokumentoituna tulee olla organisaation ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet, 

ympäristöjärjestelmän laajuuden kuvaus, ympäristöjärjestelmän pääosien kuvaus ja 

viittaukset toisiin asiakirjoihin, standardin edellyttämät asiakirjat (esimerkiksi tallenteet 

koulutuksista) sekä muut organisaation tarpeellisiksi määrittelevänsä asiakirjat. 

Asiakirjojen hallintaa varten organisaatiolla tulee olla määritettynä menettelytapa, josta 

ilmenee miten asiakirjat hyväksytään, katselmoidaan ja päivitetään sekä miten muutokset 

ja päivitetyt asiakirjat merkitään ja toimitetaan käyttöpaikoille. (ISO 14001, 20) 

Organisaation tulee luoda menettelytapa, jolla varmistetaan järjestelmän toimivuus sille 

määritetyllä tavalla. Sen tulee tarjota dokumentoituja menettelytapoja tilanteisiin, jotka 

voisivat johtaa poikkeamaan asetetusta ympäristöpolitiikasta, -päämäärästä tai -

tavoitteesta. Organisaatiolla tulee olla myös menettely organisaation tiloissa toimivien 

muiden ryhmien tietoisuuden ja pääsyn tarvittavaan dokumentointiin varmistamiseksi. 

(ISO 14001, 20) 
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Ympäristöön vaikuttavat riskit, hätätilanteet ja poikkeamat tulee tunnistaa ja arvioida, jotta 

haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen voidaan ehkäistä. Organisaation tulee myös 

olla valmiina toimimaan hätätilanteessa oikealla tavalla.  (ISO 14001, 22) 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston järjestelmän toteuttamisesta kerrotaan lisää kohdissa 

4.5 ja 4.6. 

3.4 Arviointi 

Ympäristöjärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden tulee olla mitattavissa. 

Organisaation tulee luoda ja ylläpitää mittausmenettelyjä toiminnoista, joista voi tulla 

merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mittavälineiden tulee olla kalibroituja tai todennettuja. 

Lisäksi lainsäädännön ja muiden vaatimusten täyttymistä on tarkasteltava. 

Tarkastelutulokset ja -käytännöt tulee dokumentoida. (ISO 14001, 22) 

Ympäristöjärjestelmän toimivuuden arvioinnissa voidaan havaita poikkeamia ja niiden 

korjaamisesta ja ehkäisemisestä on huolehdittava. Organisaation on luotava 

menettelytapoja, joilla (ISO 14001, 22): 

- poikkeamia tunnistetaan ja korjataan ympäristövaikutusten lieventämiseksi 

- poikkeamia tutkitaan ja ehkäistään poikkeaman uusiutumisen välttämiseksi 

- arvioidaan ehkäisevien toimenpiteiden tarvetta ja ehkäisemiseksi suunniteltujen 

toimenpiteiden toteuttamista 

- suoritettujen korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tulokset tallennetaan ja 

tehokkuus katselmoidaan. 

Ympäristöjärjestelmän toimivuuden arvioimiseksi ja poikkeamien selvittämiseksi 

suoritetaan sisäisiä auditointeja, joista saadaan tietoa johdolle. Organisaation tulee 

suunnitella menetelmä auditointien suunnittelulle, auditoijien kouluttamiselle ja tulosten 

raportoinnille. Ympäristöjärjestelmän dokumentointi ja tallenteet tulee hallita ja ylläpitää 

niin, että dokumentit ovat helposti saatavissa ja luettavissa, ja että dokumentoinnin 

hävittäminen tarvittaessa on hallittua. (ISO 14001, 24) 
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3.5 Johdon katselmus 

Ympäristöjärjestelmän soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden arvioimiseksi 

suoritetaan johdon katselmus. Katselmuksessa tarkastellaan ympäristöjärjestelmää 

kokonaisuutena sekä ympäristöpolitiikkaa, ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita. Johdon 

katselmuksessa tulisi käsitellä sisäisten auditointien tuloksia ja lakisääteisten sekä muiden 

vaatimusten tilan arviointia. Lisäksi on huomioitava organisaation ympäristönsuojelun 

tason muutokset ja asetettujen ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamisen taso. 

Jos edellisessä johdon katselmuksessa on asetettu seurantatoimenpiteitä, tarkastellaan 

niiden tilaa sekä kuullaan muista korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä. Johdon 

katselmuksessa käydään myös läpi ulkoisten sidosryhmien yhteydenotot. Katselmuksen 

aikana arvioidaan järjestelmän muutostarvetta ja päätetään tarvittaessa 

kehittämistoimenpiteistä.   (ISO 14001, 24)
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4 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tekniikan ja kauppatieteiden 

korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen painottuva vuonna 1969 perustettu yliopisto 

(LUT, 2012a). Yliopistolla annetaan opetusta yhdeksässä eri koulutusohjelmassa kaikilla 

opintotasoilla kandidaatin tutkinnosta tohtorin tutkintoon. Kandidaatintutkintoa lukuun 

ottamatta kaikki koulutusohjelmat tarjoavat koulutusta myös englanniksi. 

Koulutusohjelmia ovat (LUT 2012b):  

- Energiatekniikka 

- Ympäristötekniikka 

- Sähkötekniikka 

- Konetekniikka 

- Energiatekniikka 

- Tuotantotalous 

- Tietotekniikka 

- Kauppatieteet 

- Teknillinen matematiikka ja fysiikka 

LUT:n perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita on yhteensä 4746 henkeä, joista kansainvälisiä 

vaihto-opiskelijoita 245. Yliopistolla on henkilökuntaa 925 henkilötyövuoden verran. 

(LUT 2013a, 38–39)  Rahoituksesta vuonna 2012 tuli opetus- ja kulttuuriministeriöltä 47,1 

miljoonaa euroa ja täydentävää rahoitusta saatiin 33 miljoonaa euroa (LUT 2013h). 

Tilastokeskuksen mukaan yliopistot, joiden pääasiallinen rahoittaja on valtio, käsitellään 

osana julkista sektoria (Tilastokeskus 2009).  

4.1 Organisaatio 

Yliopiston organisaatio jakautuu useaan eri osaan. Ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus sekä 

rehtori ja vararehtorit. Diplomityön tekoaikana rehtorina toimi Ilkka Pöyhönen. 

Hallituksen toimintakausi on kolmivuotinen ja uusi hallitus aloitti toimintansa 

tammikuussa 2014.  
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Koulutusohjelmat on jaoteltu laitoksiin ja laitokset kolmen eri tiedekunnan alle, lisäksi 

yliopistolla on useita erillis- ja alueyksikköjä. Tiedekuntia johtavat dekaanit, laitoksia 

laitosjohtajat ja koulutusohjelmia koulutusohjelmien johtajat. Yliopistopalvelut pitävät 

sisällään 14 palveluyksikköä, joihin kuuluu esimerkiksi tila- ja opintopalvelut. Kuvassa 

4.1. on esitelty yliopiston organisaation rakenne, joka kuvaa myös päätöksen teon 

rakennetta.  

 

Kuva 4.1. LUT:n organisaatiorakenne (LUT 2012c) 

4.2 Strategia 

LUT on päivittänyt strategiansa ja uusimmassa LUT Strategia 2015:ssa keskitytään 

kolmeen painopisteeseen: vihreä energia ja teknologia, kestävä kilpailukyvyn luominen 
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sekä kansainvälinen Venäjäyhteyksien rakentaja. Jokaiselle painopistealueelle on luotu 

myös oma tavoitteensa. Samaisessa uudistetussa strategiassa asetettiin LUT:lle missio, 

arvot sekä visio vuodelle 2015. Yliopiston missiona on rakentaa hyvinvointia ja kestävää 

kilpailuetua tieteen, tekniikan ja talouden osaamisella. Yliopiston arvoja ovat rohkeus 

menestyä, intohimo luoda uutta sekä tahto rakentaa hyvinvointia. Vuonna 2015 LUT:n 

tarkoitus on olla ketterä, kansainvälinen tekniikan ja talouden tiedeyliopisto, olleen 

ydinosaamisaloillaan eurooppalaista kärkeä. (LUT 2012e) 

Strategiaa toteutetaan toimenpideohjelman avulla. Toimenpideohjelma on jaoteltu 

strategian painopistealueiden lisäksi kolmeen painopisteeseen: tutkimuksen sekä opetuksen 

vahvistaminen painopistealueen osalta sekä strategisen profiilin vahvistaminen.  

Seuraavaksi tarkastellaan painopistealueita ja toimenpiteitä, jotka liittyvät yliopiston 

ympäristötietoisuuden kehittämiseen. Painopistealueista ympäristöjärjestelmän 

rakentamisen suhteen tärkeimmässä roolissa on vihreä energia ja teknologia. (LUT 2012e) 

LUT:n strategisena tavoitteena on olla tunnettu tekijä vihreän energian ja teknologian 

eturintamalla niin Suomessa kuin maailmassa sekä houkutella opiskelijoita kansainvälisesti 

kilpailukykyisen koulutuksen pariin. Lisäksi LUT:a pidetään tavoiteltuna 

yhteistyökumppanina, jolla on asiantuntijan vaikutusoikeus yhteiskuntaan. (LUT 2012e) 

Tutkimuksen osalta tarkoituksena on kehittää niin sisäistä kuin ulkoista yhteistyötä ja lisätä 

tieteellistä vaikuttavuutta vihreän energian ja teknologian puitteissa.  Tätä tapahtuu 

esimeriksi osallistumalla tiedelehtien toimitusneuvostoihin, järjestämällä aihetta tukevia 

tiedekonferensseja sekä selvittämällä yhteistyön kautta saavutettavissa olevia uusia 

mekanismeja, ideoita ja tutkimuskohteita. Myös rekrytoinneissa painotetaan alan 

tuntemusta muiden kriteereiden lisäksi. Lisäksi vihreän energian ja teknologian 

yhdistäminen poikkitieteellisen tutkimusohjelman kautta on myös suunnitteilla. (LUT 

2012e) 

Opetuksessa vihreä energia ja teknologia integroidaan osaksi koulutusohjelmia ja otetaan 

lähtökohdaksi uusien ohjelmien kehittämiseen. Lisäksi sivuainekokonaisuuksia ja 

kansainvälistä koulutusyhteistyötä kehitetään painopisteen mukaisesti. Strategista profiilia 

vahvistetaan esimerkiksi integroimalla Green Campuksen toiminta vahvemmin osaksi 
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yliopiston muuta toimintaa, kokoamalla profiilia tukevaa tietoa esitettäväksi niin sisäisille 

kuin ulkoisille. (LUT 2012e) 

4.3 Kampusalue 

LUT sijaitsee Lappeenrannassa Skinnarilan niemessä. Yliopiston kampus rakentuu 7 

rakennuksesta, ylioppilastalosta sekä Tulevaisuuden tehtaasta. Lisäksi kampuksella 

yliopiston läheisyydessä on Lappeenrannan Opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) asuntoloita.  

Yliopistoalue koostuu seitsemästä rakennuksesta ja kahdeksasta parkkialueesta, joilta 

löytyy parkkipaikkoja 1042 autolle (Tamper 2014). Kiinteistön omistaja kuudessa 

rakennuksessa on Suomen Yliopistokiinteistöt oy (SYK) ja yhden rakennuksen omistaa 

Tieto-Sähkötalo oy.  Kuvassa 4.2 on kuva yliopistosta vuodelta 2010, jonka jälkeen 

kuvassa oikealle puolelle on rakennettu Saimaan Ammattikorkeakoulun (SAIMIA) 

päärakennus sekä Green Campuksen linja-autopysäkki sähköpolkupyörien 

latauspaikkoineen, tuulimylly sekä aurinkopaneeli. Lisäksi kuvasta puuttuu yliopiston 

taakse rakennetut parkkipaikat. 

 

Kuva 4.2 LUT:n yliopistokampus vuodelta 2010 (LUT, 2013f). 

Yliopistokampukselle kuuluu myös kuvassa oikealla jäävät Skinnarilan Hovi ja 

Skinnarilan saunat. Huvila on remontoitu ja kalustettu alkuperäiseen muotoonsa ja on 

merkitty varjeltavaksi valtion rakennukseksi.  Skinnarilan saunat sijaitsevat Hovin 
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lähistöllä Saimaan rannassa. Toinen saunarakennuksista on puulämmitteinen ja vain 

henkilökunnan käytössä. Toisesta rakennuksesta löytyy kaksi saunaa ja tilat noin 30 

hengelle. (LUT 2008, LUT 2013b) 

4.4 Green Campus 

Vuosina 2010–2011 järjestetyn LUT:n innovointikilpailun voitti viiden professorin idea 

Green Campuksesta. Yliopisto laittoi idean käytäntöön vuodesta 2011 alkaen 

havainnollistamaan yliopiston asemaa energia-alan opetuksen ja tutkimuksen kärjessä 

sekä tuomaan esille Skinnarilan kampuksen vihreitä arvoja. Green Campuksen 

tarkoituksena on löytää kestävän maailman rakentamisen ongelmien ratkaisukeinoja 

tutkimuksen kautta. (LUT 2013c; LUT 2013d) 

4.4.1 Green Campuksen ulkoiset toiminnot 

Osana Green Campusta on yliopistolle vuosien 2011–2013 aikana rakennettu tuulivoimala, 

aurinkopaneelijärjestelmä sekä luotu sähköpolkupyörien lainauskäytäntö. Green 

Campuksella on käytettävissä kaksi sähköautoa sekä sähköskootteri ja -moottoripyörä. 

Suunnitteilla on myös keskustan ja yliopiston välillä ajava sähköbussi. Vuonna 2013 

uutisoitiin, että aluksi sähköbussi olisi kuitenkin vain tilauskäytössä. (LUT 2013d) 

Smart Grid-verkolla tarkoitetaan älykästä sähköverkkoa, jonka kuormitusta on 

mahdollisuus ohjata ja hallita. LUT:n Smart Grid tulee olemaan Suomen ensimmäinen 

suuren mittaluokan järjestelmäkokonaisuus ja se tulee olemaan osa opetus- ja 

tutkimustoimintaa. Smart Grid-verkko mahdollistaa sähkön käytön tutkimuksen tarkasti, 

tuottaen tietoa missä ja milloin sähköä käytetään. Tulosten perusteella pystytään 

kohdistamaan energiatehokkuussuunnitelmat oikeisiin kohtiin. Tulevaisuudessa 

järjestelmän energiankäyttö, tuulivoiman ja aurinkopaneelijärjestelmän tuottama 

energiamäärä sekä sähköautojen lataustila on esillä ylipoiston pääaulassa kaikkien 

kampusvierailijoiden nähtävänä. (LUT 2013e) 

Yliopiston viereen on rakenteilla Tervahaudanpuisto yhteistyössä Lappeenrannan 

kaupungin kanssa, joka tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuden lappeenrantalaisille ja 

kaupunkiin tuleville matkailijoille frisbeegolfin ja kyykän pelaamiseen sekä piknikien 
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viettämiseen. Tervahaudanpuiston laidalla sijaitseva osa puistoa on nimetty Lappeenrannan 

ystävyyskaupungin mukaisesti Schwäbisch Halliksi ja alueella sijaitsee aiemmin mainittu 

tuulivoimala sekä osa aurinkopaneelijärjestelmästä. (LUT 2013f; LUT 2013g)  

4.4.2 Green Office-ympäristötunnus 

Yliopistolle on myönnetty vuonna 2012 WWF Suomen Green Office-ympäristötunnus. 

Green Office on kaiken kokoisille toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma, joka perustuu 

toimiston toimintojen ympäristöystävällisyyteen sekä toimistotoiminnan aiheuttamien 

päästöjen vähentämiseen. Green Office-ohjelmaa on käytössä lähes 200 eri toimistoissa 

ympäri Suomen. (WWF Suomi, 2013; LUT 2012d)  

Green Office-tunnuksen käyttöoikeuden myöntää WWF Suomen edustaja, jos 

tarkasteltavat kriteerit täyttyvät. Kriteereinä ovat (LUT 2012d, WWF 2013a): 

- Green Office-tiimin perustaminen ja Green Office-vastaavan valinta 

- Ympäristöohjelman laatiminen käytännönläheiseksi ja sen päivittäminen vuosittain 

- Kasvihuonepäästöjen vähentäminen hillitsemällä energian käyttöä 

- Jätteiden määrän vähentäminen, kierrättämisen ja lajittelun korostaminen ja 

suorittaminen paikallisten jätesäädösten mukaisesti 

- Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa 

- Henkilöstön tiedottaminen Green Office-toimintatavoista 

- Jatkuvan parantamisen huomioinen 

- Ympäristöohjelman mukaisten indikaattorien valitseminen ja niille tavoitteiden 

asettaminen 

- Indikaattoritietojen raportointi WWF Suomelle. 

Green Office-tunnuksen kustannukset Lappeenrannan teknillisen yliopiston kokoiselle 

toimistolle ovat aloituskustannus 5000 € sekä vuosimaksu 7500 €. (WWF 2013b) 
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4.5 Sidosryhmät 

Yliopistolla toimii lukuisia ympäristövaikutuksia aiheuttavia tai niiden vähentämiseen 

ratkaisevasti vaikuttavia sidosryhmiä. Tässä luvussa on esitetty ympäristöjärjestelmän 

kannalta merkittävimmät yliopiston sidosryhmät.   

4.5.1 Rakennusten omistajat 

Yliopiston rakennukset omistavat kaksi eri omistajaa. Kuusi rakennusta omistaa Suomen 

Yliopistokiinteistöt OY (SYK) ja yhden rakennuksen omistaa Tieto-Sähkötalo Oy. SYK:n 

osakassopimuksen mukaisesti yrityksen pääperiaatteissa on myös rakennusperinnön 

vaaliminen ja ympäristövastuu. SYK:n omistaa suomen valtio (1/3 osuus) ja 10 

pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa yliopistoa (2/3 osuus). Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto on yksi omistajayliopistoista. (SYK 2013a) 

SYK on ryhtynyt kehittämään kestävän kehityksen ja yritysvastuun mukaista toimintaa ja 

GRI (Global Reporting Iniative) -raportointimallin käyttöönotto on suunnitteilla. 

Kiinteistöjen hiilijalanjälkiselvitykset ja ekologisuuden nykytilan kartoittaminen on jo 

käynnissä. Energiatehokkaammat ja ympäristöystävälliset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa 

niin uudis- kuin peruskorjauksissa. (SYK 2013b) 

4.5.2 Saimaan ammattikorkeakoulu 

Yliopiston tilojen suurin vuokraaja on Saimaan Ammattikorkeakoulu (Saimia), jolla on 

käytössään neljässä rakennuksessa noin 6 000 m2 koulutus- ja työhuonetiloja. Ammatti-

korkeakoululla on oma ympäristötavoitteensa, jonka mukaan opiskelijoiden ja henkilökun-

nan kestävän kehityksen tietoisuutta lisätään ja opiskelijat sisäistävät ympäristövastuunsa. 

Myös energiakulutukseen, hankintoihin, päästöihin ja jätteiden syntymisen vähentämiseen 

kiinnitetään huomiota. Vuosittain julkaistavassa yhteiskuntavastuuraportissa kerrotaan 

ympäristöindikaattorien tuloksia. Vuoden 2012 aikana Saimiassa tehtiin muun muassa 22 

opinnäytetyötä, jotka liittyivät ympäristöön tai kestävään kehitykseen. (Saimia 2013, 6, 16-

17).  
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4.5.3 Opiskelijat ja opiskelijatoimijat 

Lukuvuosien aikana syyskuusta toukokuun puoleen väliin saakka oman merkityksensä 

yliopiston päästöihin tuovat reilut 4000 alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa 

opiskelevaa opiskelijaa. He ovat organisoituneet lukuisiin yliopistolla toimiviin 

opiskelijaryhmittymiin. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) 

järjestää sekä oman toimintansa että kerhojensa toiminnan kautta erilaisia tapahtumia ja 

viikoittaisia aktiviteetteja myös yliopiston tiloissa. Ympäristöasioihin ei kiinnitetä erikseen 

huomiota kerhojen toiminnassa. (LTKY 2012) 

Yliopistolla sijaitsevat myös koulutusohjelmien ainejärjestöjen, kiltojen, omat toimitilansa. 

Kiltahuoneita käytetään toiminnan järjestämiseen ja opiskelijoille ajanviettopaikan 

tarjoamiseen luentojen välillä. Osasta kiltahuoneita löytyy biojätteen kierrätysmahdollisuus 

ja ympäristötekniikan killan Pelletin kiltahuoneelta löytyy myös paperin, metallin-, pahvin- 

ja pullojen keruupisteet. (LUT 2013) 

4.5.4 Ravintolapalvelut 

Yliopiston ravintolapalveluista huolehtii Sodexo, joka on sitoutunut kansainvälisen 

Sodexon kestävän kehityksen ohjelmaan. Sodexolla on sertifioitu ISO 14001-

ympäristöjärjestelmä.  Hankintojen ympäristöystävällisyyteen ja eettisiin sekä 

taloudellisiin näkökohtiin kiinnitetään huomiota ja muun muassa kalavalikoima käydään 

läpi säännöllisesti. Valikoimassa käytetään kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua sekä 

pyydettyä kalaa ja luomu- sekä paikallisia tuotteita pyritään käyttämään enemmän. 

Toimitusketjusta on pyritty karsimaan turhia välivaiheita ja toimipisteisiin toimitetaan 

mahdollisimman suuria kertakuormia turhan liikenteen vähentämiseksi.  (Sodexo 2012a, 

Sodexo 2012b).  

Yliopistolla Sodexon toimintaa on kolmessa pisteessä. Pääravintolan asiakkaiden 

jättämään biojätteen määrää on seurattu alkuvuodesta 2013. Tavoitteena olisi, että 

viikoittainen biojätteen määrä jäisi alle 20 g / henkilö. Sodexo lajittelee tällä hetkellä 

biojätteen, pahvit ja kuivajätteen mutta muidenkin jakeiden laajentamista suunnitellaan. 

Sodexo on ottanut lähiruoka- ja luomutuotteita tilausruokavalikoimaan. (Sodexo 2013). 
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4.5.5 Siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut 

Yliopiston siivouspalveluita on hoitanut lokakuun 2013 alusta lähtien suomalainen 

perheyritys SOL Palvelut OY, joka on sertifioinut oman toimintajärjestelmänsä ISO 9001- 

ja ISO 14001-standardien mukaisesti. Toimintajärjestelmän painopisteenä on muun muassa 

ympäristöstä huolehtiminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen. SOL:n 

ympäristöpäämäärinä on huomioida hankinnoissa ja palvelutuotannossa luonnonvarojen 

säilyminen ja ympäristölle aiheutuvan kuormituksen vähentäminen. Lisäksi 

ympäristöosaamista ja -tietoisuutta niin henkilöstön kuin asiakkaiden keskuudessa lisätään. 

SOL:n tavoitteena on myös asiakkaidensa ympäristöystävälliseen toiminnan kehittämiseen 

vaikuttaminen. (SOL 2013a, SOL 2013b, s. 30–37) 

Yliopiston kiinteistöpalveluja tuottava Lassila & Tikanoja (L&T) on sertifioinut oman 

ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001-standardin mukaisesti. L&T pyrkii oman toimintansa 

avulla muuttamaan yhteiskunnan kestävämmäksi ja tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi, 

jossa materiaali- ja rakennustehokkuus on hyödynnetty, energian kulutusta vähennetty ja 

samalla luotu hyvinvointia ja työpaikkoja. Systemaattista ympäristövaikutusten seurantaa 

harjoitetaan ja asiakkaille tarjotaan ratkaisuja sekä palveluita, joiden avulla säästetään 

luonnonvaroja ja energiaa sekä tuotetaan taloudellista etua. (L&T 2012a, L&T 2012b) 

4.5.6 YTHS ja Mehiläinen 

Opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluita tuottavalla ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä 

(YTHS) on osa toiminnastaan yliopiston päärakennuksen 7. rakennuksessa. YTHS on 

ottanut käyttöönsä Green Office-toiminnan Töölön toimipisteellä ja saanut 2013 loppuun 

mennessä Green Office-leimat myös viidelle muulle paikkakunnalle. Lisäksi 

suunnitelmissa on laajentaa Green Office koko Suomen toimipisteiden laajuiseksi vuoden 

2014 aikana. (YTHS 2013) 

Yliopiston ensimmäisessä rakennuksessa toimivalla ja työntekijöiden työtervehdyshuollon 

tuottavalla Mehiläinen Oy:llä on käytössä ISO 14001-standardin mukainen 

ympäristöjärjestelmä. Sen avulla yritys kantaa vastuuta ympäristöstä strategian 

suunnittelussa ja vastuullisessa hankintapolitiikassa sekä rakentamalla arkitoimintaa 
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enemmän kuormitusta vähentäväksi. Mehiläinen Oy sitoutuu myös edistämään kestävän 

kehityksen periaatteita.  (Mehiläinen 2013).
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5 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN JA 

RAKENTAMISEN HAASTEET LUT:SSA 

Minkä tahansa prosessin, järjestelmän ja käytännön käyttöönottovaiheessa tulee vastaan 

lukuisia haasteita, esteitä ja mahdollisuuksia (Carlsson 2000). Bero et All. (2011) 

käsittelivät artikkelissaan ympäristöhallintajärjestelmän kehittämisen ja käyttöönoton 

haasteita korkeakouluissa case-tutkimusten pohjalta. He havaitsivat muun muassa, että 

yliopistojen ympäristöjärjestelmätyössä tulee ottaa huomioon opiskelija- ja 

henkilöstöryhmittymien kirjava tausta, mielenkiinto sekä arvopohja. Lisäksi on 

huomioitava ympäristöjärjestelmän rakentamisen rajat ja otettava huomioon kaikki rajojen 

sisälle jäävät toiminnot. Myös hyvin eri aikoina rakennetut rakennusvaiheet tuovat erilaisia 

lähestymiskohtia mukanaan. Yksi isoimmista vaikuttavista asioista on rajalliset 

taloudelliset ja henkilöresurssit. (Bero et All, 2011, 134). 

Seuraavissa luvuissa käydään läpi ISO14001-standardin järjestyksessä Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston ympäristöjärjestelmän rakentamista ja sen aikana havaittuja haasteita. 

Lisäksi haasteiden ratkaisukeinoja on käsitelty luvuissa. Liitteessä XI on 

ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja haasteiden yhteenvetotaulukko. 

5.1 Rakentamisen aloittaminen 

Sammalisto ja Arvidsson (2005) käsittelivät artikkelissaan ruotsalaisten yliopistojen 

ympäristöjärjestelmätyötä ja havaitsivat, vaikka ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ei olisi 

monimutkainen prosessi, tulee se johtamaan vastustukseen. Syntyvä vastustus riippuu 

järjestelmän fokuksesta ja siitä koskevatko muutettavat asiat kuinka laajasti vastustajan 

omaa elämää. (Sammalisto ja Arvidsson, 2005, 19–20). 

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen täytyy nähdä organisaatiossa tapahtuvana 

muutoksena, sen vaikuttaessa moniin yliopiston toimintoihin. Welford (1997) kirjassaan 

toteaa, että yrityskulttuuri on joukko erilaisia uskomuksia ja oletuksia sekä tyypillisiä 

tapoja tehdä asioita tavalla mikä joukon sisältää itsestään nousee. Ympäristöjärjestelmän 

kohdalla on opittava ulos tietyistä uskomuksista ja opittava sisään toisiin. Liiketoiminnan 

ja ympäristötoiminnan yhteen sulattaminen vaatii ponnistelua muutoksen hyväksymiseksi. 
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(Welford 1997, 84–87). Kuvassa 5.1 kuvataan ympäristöjärjestelmän aiheuttamaa 

muutosprosessia ja sen vaiheita. Kaavion prosessiin palataan vielä johtopäätöksissä.  

Sisäinen tai ulkoinen syy 
muutoksen alkuun 

saattamiseksi

Ympäristömuutoksen 
vastustaminen, kieltäminen tai 

hylkääminen

Hallitseviin toimintoihin 
luottamattomuus ja epäröinti

Ympäristön unohtavien 
liiketoiminnan päätösten teko ja 

toimintamallien uudelleen 
pohtiminen

Vanhasta tietotaidosta ja 
oletuksista irtautuminen ja 

uuden oppiminen

Uuden ja vanhan tietotaidon 
välinen kamppailu ympäristön 

ja liiketoiminnan välillä

Uusi ymmärrys liiketoiminta-
ympäristö suhteesta 

muodostuu hyväksyttäväksi

Ympäristöarvojen ja toimintojen 
vakiintuminen 

organisaatiokulttuuriin

 

Kuva 5.1. Ympäristöjärjestelmän aiheuttama muutosprosessi. (Welford 1997, 84–87) 

Toimintakulttuuri antaa henkilöstölle tunteen ryhmään kuulumisesta. Tämä johtaa 

muutoksen aikana tilanteeseen, jossa joudutaan rikkomaan ryhmään kuuluvuuden tunnetta. 

Onkin löydettävä ne henkilöt, joiden kautta uudet toimintakulttuurin osat pystytään 

ottamaan käyttöön ja levittämään henkilöstön keskuuteen. Henkilöillä tulee olla 

kiinnostusta ja valtaa joko organisaation sisällä tai omassa toimintaryhmässään tuoda esiin 

häntä kiinnostavia asioita. (Welford 1997, 84–87) 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöstöltä ja sidosryhmiltä tuli selkeästi viesti, että 

Green Campus-toiminta näyttäytyi pääasiassa markkinoinnillisina keinoina. Green Campus 

nähtiin usein myös teknillisen tiedekunnan välineenä. Opiskelijoiden keskuudessa Green 

Campuksen ja LUT:n vihreää imagoa ei ollut vielä ostettu. Ympäristöjärjestelmän 

rakentaminen lähti yliopiston henkilökunnalta tulleesta toiveesta, että voisimme seistä 

markkinointilauseiden takana. Yliopistolla oli kuitenkin tehty jo aktiivisesti myös Green 

Officen puitteissa parannuksia ympäristövaikutuksiin ja yliopiston rakennuttamat 

tuulivoimala ja aurinkopaneelit toimivat tutkimuksen pohjana.  

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen sai kannatusta yliopiston johdolta ja talousjohtaja 

Minna Sutelan hyväksymänä projekti lähti käyntiin vuoden 2013 alusta alkaen. 
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Ympäristöjärjestelmän rakentamisen toivottiin tuovan selkeyttä yliopiston järjestelmään ja 

osoittavan sitä kautta niin henkilöstölle kuin sidosryhmille yliopistolla tehtävä 

ympäristötyö Ympäristöjärjestelmä-projektia vetämään palkattiin projektipäälliköksi Kati 

Koikkalainen helmikuun 2013 alusta vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Ympäristöjärjestelmän sertifioinnista viestittiin, että se tullaan suorittamaan vuonna 2014. 

Ympäristöjärjestelmän rakentamisen tukemiseksi perustettiin ohjausryhmä, jonka 

puheenjohtajana toimivat talousjohtaja Minna Sutela, sihteerinä Satu Tähkä ja jäseninä 

professorit Lassi Linnanen ja Juha Varis, palvelujohtaja Anne Lankinen, 

ympäristöpäällikkö Kati Koikkalainen, kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper sekä LTKY:n 

nimeämä opiskelijajäsenenä kevään 2013 ajan Hanna Luhtio ja syksyn 2013 ajan Helmi 

Holopainen.  

Ympäristöjärjestelmän ohjausryhmän jäseninä toimivat henkilöt ovat eri 

organisaatiotasoilta ja tekevät töitä eri piireissä toimivien henkilöiden kanssa. 

Ohjausryhmän voidaan ajatella olevan ensimmäisiä ympäristöasenteiden muuttajia ja 

uuden toimintailmapiirin kehittäjiä.  

Järjestelmän tekoon haluttiin sitouttaa suuri määrä ihmisiä eri rakentamisen vaiheissa. 

Ajatuksena oli, että ollessaan järjestelmän teossa alusta asti mukana, hän tulee ajattelemaan 

positiivisemmin eteen tulevista muutoksista ja pystyy näkemään oman panoksensa 

esimerkiksi päämäärien ja ohjelmien asettamisessa. Tämän koettiin edistävän 

muutosprosessia nopeammin. 

5.1.1 Järjestelmän rajaaminen 

Kuten Bero aiemmin totesi, järjestelmän rajaus on tärkeä osa rakentamista. 

Yliopistokampuksien ekologinen jalanjälki koostuu kuitenkin useammasta osasta ja siihen 

vaikuttaa erilaisten tilojen käyttötoiminnot (Bero et al, 2009, 134–136). Ruotsissa nähtiin, 

että ympäristöjärjestelmän avulla saatiin koulutukseen ja tutkimukseen paremmin 

yhdistettyä kestävän kehityksen periaatteina samalla vähentäen kampuksen toiminnasta 

aiheutuvia päästöjä (Sammalisto ja Arvidsson, 2005, 19–20). Keskustelua LUT:n 

rakentaman ympäristöjärjestelmän rajauksesta käytiin pitkään. Asiaa lähestyttiin kahdesta 
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eri suunnasta. Mitkä ovat ne fyysiset rajat, joiden sisälle ympäristöjärjestelmä rakennetaan? 

Mitkä ovat ne toiminnot, jotka otetaan mukaan ympäristöjärjestelmän rakentamiseen? 

Fyysisten rajojen määrittämistä lähestyttiin käytännöllisyyden ja jo voimassa olevien 

rakenteiden kautta. Ympäristöjärjestelmässä otettiin huomioon LUT:n pääkampuksen 

yliopistorakennus, sen välittömässä läheisyydessä olevat parkkipaikat sekä lähettyvillä 

oleva Skinnarilan hovi sekä kaksi rantasaunaa. Vaikka yliopisto järjestää toimintaa 

ylioppilastalolla ja Tulevaisuuden tehtaalla, on tilojen toiminnasta hankalampi erottaa 

yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnasta aiheutuva jätteen määrä ja energiankulutus. 

Muiden tilojen jätehuolto ja energiakulutus saadaan selkeästi tietoon. Järjestelmän 

rakennusvaiheessa todettiin myös, että sivutoimipisteet Lahdessa, Mikkelissä ja 

Savonlinnassa jätetään myöhemmälle ajankohdalle.  

Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa huomioidaan LUT:n pääkampuksella työskentelevä 

henkilökunta ja sidosryhmistä suurimpana opiskelijat sekä Saimaan ammattikorkeakoulun 

henkilökunta ja opiskelijat. Opiskelijat ja muut sidosryhmät eivät kuulu varsinaisesti 

ympäristöjärjestelmän piiriin, mutta heidän toimintaansa yliopistokampuksella yritetään 

vaikuttaa yleisten toiminnallisten ohjeiden avulla.  

Toimintojen rajaamisesta käytiin pitkä keskustelu. Jo käytössä ollut Green Office-

järjestelmä koski pelkästään toimistotyöskentelyä ja sertifioidun ympäristöjärjestelmän 

rakentaminen pelkästään sen pohjalle olisi ollut hyödytöntä. Yliopiston päätoimintaa oleva 

tutkimus- ja opetustoiminta päätettiin ottaa myös osaksi järjestelmää ja erityisesti niistä 

syntyviä niin myönteisiä kuin kielteisiä ympäristönäkökohtia otettiin huomioon. Samalla 

kuitenkin todettiin, että järjestelmään sisällytettävät ohjelmat eivät saa häiritä tutkimus- ja 

opetustoimintaa ja niiden tekemisestä syntyvät ympäristövaikutukset tulee hyväksyä, jos 

ratkaisu ei ole helposti toteutettavissa. 

5.1.2 Tiedottaminen 

Yhtenä suurena asiana järjestelmän rakentamisessa nähtiin sen etenemisestä tiedottaminen 

niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Näin toimimalla saadaan lievennettyä aiemmin vähäisemmän 

tiedottamisen aiheuttamaa tietokatkosta sekä vastarintaa. Henkilöstölle viestiminen on 
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hankalaa lukuisten eri kanavien vuoksi. Järjestelmästä viestittiin yliopiston intran sekä 

Green Campus-nettisivujen kautta. Lisäksi erilaisten tietotaulujen ja interaktiivisten 

monitorien käyttö yliopistokampuksilla on yleistä. Niiden avulla voidaan huomaamatta 

herättää tietoisuutta ja tarjota epäsuoran oppimisen väylä. Bero et al (2009) mukaan usein 

tehtävä virhe on kuitenkin esittää monitorien kautta tieto yksittäisinä ilmiöinä eikä käsitellä 

kokonaisuuksina. (Bero et al, 2009, 134–136). Opiskelijoille suunnatusta viestinnästä 

pidettiin yliopiston kiltojen kanssa yhteinen viestintäworkshop, jonka kautta luotuja 

suhteita on käytetty järjestelmästä myöhemmin viestimiseen. 

5.1.3 Käytettävän standardin valinta 

Ympäri maailmaa korkeakouluissa käytössä olevia erilaisia järjestelmiä on paljon ja myös 

tieteellisessä keskustelussa edelleen väitellään, mille pohjalle ympäristöjärjestelmät tulisi 

luoda. ISO 14001-standardin haitaksi nähdään sen soveltumattomuus korkeakouluille 

ollessaan enemmänkin teollisuudelle tarkoitettu standardi. Siitä huolimatta ISO 14001 on 

sertifioitavissa kaikenlaisille organisaatioille. Osa vaatii korkeakouluille suunnitellun 

ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa. (Clarke ja Kouri 2009, 971–972)  

Yliopisto oli alkujaankin päättänyt laajentaa jo käytössä ollutta Green Office-järjestelmää 

sertifioiduksi järjestelmäksi. Täten yliopiston täytyi tehdä ensiksi päätös minkä standardin 

mukainen ympäristöjärjestelmä LUT:lle luodaan. ISO 14001 ja EMAS, kuten aiemmin 

todettiin, ovat hyvin samankaltaiset ympäristöjärjestelmästandardit ja poikkeavana tekijänä 

on EMAS:n julkinen ympäristöselonteko. EMAS on myös tuntemattomampi Euroopan 

ulkopuolella sen ollessa EU:n luoma järjestelmä. EMAS-merkin käyttöoikeuden voi saada 

myös EU:n ulkopuolinen toiminta. Lisäksi yhtenä vaihtoehtona olisi voinut olla 

BREAAM, joka on maailman käytetyin rakennusten ympäristöarviointimenetelmä ja sitä 

käytetään ympäristöjärjestelmänä ottaen huomioon rakennuksen suunnittelun, 

rakentamisen ja käytön. Siihen liittyy energian ja veden käyttö, sisäympäristö, saasteet, 

liikenne, materiaalien käyttö ja jätteet sekä ekologia ja hallintoprosessit. BREAAM 

järjestelmä ei kuitenkaan sovellu LUT:n käyttöön sen ollessa vuokralaisena käyttämissään 

tiloissa.   
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LUT päätti hyvin aikaisessa vaiheessa rakentaa ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 

standardin mukaisesti, johtuen nopeammasta käyttöönotosta.  

5.1.4 Kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Ympäristötietoisella korkeakoulukentällä voidaan samaa asiaa käsitellä monessa eri 

paikoissa. Ideoiden jakamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi muodostettujen verkostojen 

avulla voidaan tuoda yhteen lukuisia eri toimijoita. Verkostoitumalla ulkopuolisen 

korkeakoulun kanssa voidaan löytää erilaisia tapoja tehdä samanlaisia asioita ja näin ollen 

kehittää omaa toimintaansa toistamatta muiden ehkä kokemia virheitä. Verkoston sisällä 

kaikki osapuolet eivät välttämättä tunne toisiaan, mutta tieto voi liikkua jäseneltä toiselle 

myös kolmannen osapuolen kautta. (Schaltegger et al. 2003, 112–115) 

Alkuvuodesta selvisi Aalto-yliopiston liittyneen ISCN-verkostoon ja LUT alkoi samalla 

tehdä selvitystyötä, voisiko verkostosta olla hyötyä niin järjestelmän rakentamisessa kuin 

verkostoitumisessa muiden yliopistojen kanssa. LUT liittyi ISCN-verkostoon ja osallistui 

myös The International Sustainable Campus Excellence Awards-kilpailun fyysiseen 

kampussarjaan, jonka LUT myös voitti.  

LUT liittyi keväällä NSCN-verkostoon ja järjestää keväällä 2014 seminaarin, johon on 

kutsuttu väkeä myös verkoston ulkopuolelta venäjältä ja ISCN:stä.  

5.2 Ympäristöpolitiikka 

Ensimmäisenä ympäristöjärjestelmän osana yliopistolle alettiin luoda ympäristöpolitiikkaa. 

Yliopistolla ei ollut entuudestaan koko yliopiston toimintaan liittyviä 

ympäristöpolitiikkaan liitettävissä olevia dokumentteja. Haasteena olikin 

ympäristöpolitiikan laatiminen rakentamisen alkuvaiheessa, kun merkittävistä 

ympäristönäkökohdista oli pääasiassa käytännön tuoma kokemus. Kirjoittamisen tueksi 

päätettiin selvittää ympäristöstandardin omaavien yliopistojen sekä kestävien kampusten 

verkostoihin liittyneiden yliopistojen ympäristöpolitiikkojen sisältöjä niin sanotusti 

benchmarkingin avulla. 
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Benchmarking tarkoittaa käytäntöjen tarkastelua toisista samankaltaisista toimijoista ja 

niiden soveltuvuuden vertailua omaan toimintaan. Usein toinen osapuoli tietää olevansa 

benchmarkattavana ja niihin kuuluu vuorovaikutteista viestintää tai vierailu toisen 

organisaation luona. (Juuti ja Luoma, 2009) 

LUT:ssa tarkasteluun otettiin kahdeksan yliopistoa ympäri maailmaa: 

- Bristolin yliopisto (BRIS), Iso-Britannia 

- Cardiffin yliopisto (CARD), Iso-Britannia 

- Massachusetts Institute of Technology (MIT), Yhdysvallat 

- Kuninkaallinen tekninen korkeakoulu (KTH), Ruotsi 

- Göteborgin yliopisto (GÖTE), Ruotsi 

- Tokion yliopisto (TSCP), Japani 

- Luxemburgin yliopisto (LUX), Luxemburg 

- Melbournen yliopisto (MELB), Australia 

Monet yliopistot kokivat ympäristötoiminnan pitkäikäiseksi prosessiksi, jolle on annettava 

tarpeeksi resursseja niin henkilöstön kuin talouden puolelta. Jokaisen yliopiston 

ympäristöpolitiikassa tai -tavoitteissa oli havaittavissa ympäristöperiaatteiden integrointi 

osaksi yliopiston toimintamalleja, koulutusta ja tutkimusta. Ympäristöperiaatteilla 

tarkoitettiin muun muassa energian- ja veden kulutusta, kestävää energiantuotantoa sekä 

jätehuoltoa. Tutkimuksen ja koulutuksen osalta kehitetään parasta mahdollista tekniikkaa 

ja ratkotaan yhteiskunnan ympäristöongelmia. Lisäksi viestinnän ja koulutuksen kautta 

yritetään saada kampusten henkilökunta sekä opiskelijat tietoisiksi omien tekemisien 

vaikutuksista niin opintojen aikana kuin työelämässä.  Tarkempi tarkastelu eri yliopistoissa 

käytetyistä politiikoista ja niiden sisällöistä löytyy liitteestä II. (University of Bristol 2009, 

University of Cardiff 2011, MIT 2012b, KHL 2013, TSCP 2007, University of Luxemburg 

2009, University of Gothenburg 1997, University of Melbourne 2011) 

LUT:n ympäristöpolitiikkaa laadittiin benchmarkkauksesta saatujen tulosten sekä 

ympäristöjärjestelmän ohjausryhmän keskustelujen pohjalta. Tärkeiksi osa-alueiksi, jotka 

haluttiin yhdistää yliopiston omaan ympäristöpolitiikkaan, valittiin benchmarkkauksen 

pohjalta: jatkuva parantaminen, toimintamallien kehittäminen, avoimeen 
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vuorovaikutukseen perustuva sidosryhmäyhteistyö sekä kolmella tasolla, globaalisti, 

kansallisesti ja alueellisesti, toimiminen. LUT:n ympäristöpolitiikka allekirjoitettiin rehtori 

Ilkka Pöyhösen toimesta 4.9.2013 ja julkistettiin samana päivänä Energiatalkoot-

tapahtuman yhteydessä. Ympäristöpolitiikka löytyy liitteestä III. 

5.3 Ympäristönäkökohtien, -päämäärien, -tavoitteiden ja -ohjelmien 

määrittäminen 

ISO14001-standardissa puhutaan toiminnoista, tuotteista ja palveluista, joista 

ympäristönäkökohdat arvioidaan ja -päämäärät, -tavoitteet ja -ohjelmat luodaan. 

Toimintojen, tuotteiden ja palveluiden tunnistamiseksi yleensä selvitetään millaisia 

prosesseja organisaatiossa toteutuu. Yliopiston kohdalla prosessien luominen ei ole 

helppoa, sillä yliopiston toiminnot ovat hyvin monipuolisia ja niihin useasti vaikuttaa 

monet eri prosessit. Yliopiston prosessina voidaan ajatella esimerkiksi opiskelijan 

korkeakoulututkintoprosessia, mikä on pitkäikäinen ja siihen vaikuttavat monet muut 

ympäristövaikutuksia tuottavia prosesseja. Yliopiston toimintaa tarkasteltiinkin lopulta 

kokonaisuutena ja prosessia kuvaamaan luotiin ympäristötase (liitteessä IV). 

LUT:ssa ympäristönäkökohtien, -päämäärien, -tavoitteiden ja -ohjelmien määrittäminen 

aloitettiin aiemmin aiheesta yliopistolle tehtyjen diplomitöiden tarkastelulla ja selvittämällä 

onko niistä löytyvä tieto vielä ajankohtaista. Ajankohtaisuutta tarkasteltiin 

laboratoriokierroksilla, henkilökunnalle ja sidosryhmistä opiskelijoille tehdyllä kyselyllä 

sekä workshopeilla. Seuraavaksi esitellään tarkasteluista saatuja tuloksia sekä määritetyt 

ympäristönäkökohdat, -päämäärät, -tavoitteet ja -ohjelmat. 

5.3.1 Aiempien diplomitöiden tieto 

Tiina Lehdon diplomityössä, oli tarkasteltua Global Responsibility Indexin (GRI) mukaisia 

yliopistolle soveltuvia päämääriä ja indikaattoreita. Ympäristönäkökohdista esillä olivat: 

- Jätteet 

- Materiaalit 

- Tuotteet ja palvelut 

- Energia 
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- Vesi 

Heidi Oksmanin diplomityössä nousivat seuraavat ympäristönäkökohdat esille: 

- Sähkön, lämmön ja veden kulutus 

- Siivous ja puhtaanapito 

- Hankinnat ja materiaalien kulutus 

- Tulostus ja kopiointi 

- Jätehuolto 

- Kemikaalit ja vaaralliset aineet 

- Liikenne 

- Melu 

Heidi Oksmanin työssä merkittävyyden arviointi tehtiin arvioimalla vaikutusten laajuutta 

ja vakavuutta ottaen huomioon viranomaisten määräykset sekä sidosryhmien kiinnostus ja 

asian merkittävyys Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Lisäksi soveltuviin 

näkökohtien vertailuun oli hyödynnetty ilmastolaskurin avulla laskettuja 

hiilidioksidipäästöjä. Oksmanin työssä merkittävimmiksi ympäristönäkökohdiksi nousivat 

energiankulutus, hankinnat sekä jätteet.  

Tässä järjestelmän rakennusvaiheessa todettiin, että järjestelmään rakentamiseen 

osallistunut henkilö myös sitoutuisi järjestelmään helpommin. Näin olleen päädyttiin jo 

tehdyistä diplomitöistä huolimatta tekemään laajat laboratoriokierrokset, 

ympäristövaikutuskysely henkilökunnalle ja opiskelijoille sekä workshopit ja 

yksikkötapaamiset, joissa kyselyjen tuloksia työstettiin yhdessä eteenpäin. Vaikka useat 

vastauksista olivatkin hyvin samankaltaisia, niin sen uskottiin edistävän vastaajan 

ympäristöjärjestelmämyönteisyyttä, hänen löytäessään esille nostamansa asian asetettuna 

näkökohtana, päämääränä, tavoitteena tai ohjelmana. 

5.3.2 Laboratoriokierrokset 

Tutkimuksesta ja opetuksesta aiheutuvien ympäristövaikutusten ja -näkökohtien 

selvittämiseksi tehtiin laboratoriokierrokset lähes kaikkiin fyysisiin laboratorioihin vuoden 

2013 aikana. Viimeisiinkin laboratorioihin tehdään kierrokset vuoden 2014 aikana. 
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Energiatekniikan laboratoriotiloissa esille nousivat veden- ja energiankäyttö, 

suihkumoottori, jonka pyörittämiseen tarvitaan kerosiinia sekä koneiden öljynvaihdon 

yhteydessä syntyvän jäteöljyn kierrätys. Lisäksi toiminnasta syntyy äänenvaimentimilla 

hallittua melua, kierrätettävää jätettä sekä muutamia kertoja vuodessa pelletti- ja 

hakekattilalla mittauksia tehdessä kasvihuonekaasupäästöjä ja ylimäärälämpöä, joka 

johdetaan ulos. Ydinvoimalaboratoriossa sähkön ja veden kulutus on suurta tutkimuksia 

tehtäessä, mutta koko vuoden aikana kulutettavat määrät ovat hyvin pieniä jääden alle 

koko yliopiston päivittäisen energian- ja vedenkulutuksen. 

Kemiantekniikan laboratoriossa käytetään kemikaaleja ja niiden käsittelyyn on olemassa 

ohjeistus. Ennen laboratorioissa työskentelyä on henkilökunnan sekä opiskelijoiden 

suoritettava turvallisuuskurssi, jossa käsitellään myös kemikaalien käytöstä poistoa. 

Vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat kemikaalit toimitetaan hävitettäviksi Ekokemille 

pulloissa, joihin merkitään pullon sisältö. Ennen hävitykseen hakua pulloja säilytetään 

vetokaapeissa. Laboratorioissa on käytössä tietokonejärjestelmällä varustettu 

kemikaalivarasto. Haettaessa kemikaaleja on merkittävä järjestelmään kuinka paljon niitä 

käytetään. Lisäksi järjestelmästä löytyy kemikaalien hävitysohjeet. Kuitulaboratoriossa 

syntyvä kuitumassa säiliöidään ja Lassila & Tikanoja huolehtii kerran vuodessa säiliön 

tyhjennyksestä. 

Kemiantekniikan laboratorioissa syntyy myös muuta jätettä, joka kierrätetään ohjeiden 

mukaisesti. Tietyissä tutkimusprosesseissa kuluu paljon jäähdytysvettä.  Käytetty vesi 

johdetaan neutralointisäiliöön ennen kunnalliseen vesijohtoverkkoon johtamista. 

Kuitulaboratoriosta mahdollisesti vesilaitokselle pääsevä kuitu on haitallisempi kuin pienet 

kemikaalimäärät. Suunnitelmissa on kauko-ohjattavan sulkuventtiilijärjestelmän 

rakentaminen, jolla voidaan tarvittaessa katkaista kaupungin viemäriverkostoon menevä 

vesi.  

Konetekniikan laboratorioiden ympäristövaikutukset ovat pääasiassa veden- ja 

sähkönkulutus sekä kierrätettävä jäte. Näiden lisäksi pääosa laboratoriossa käytettävistä 

kemikaaleista säilytetään kemiantekniikan laboratorioiden kemikaalivarastossa ja hävitys 

hoidetaan kemiantekniikan kanssa yhdessä Ekokemille. Hiomaveden mukana kertyy 
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saostusastiaan jäämiä, jotka kerätään ja noin kerran vuodessa toimitetaan kuivajätteeseen. 

Syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden kierrätykseen. 

Uusia tutkimuslaitteistoja rakennettaessa muodostuu myös jonkin verran rakennusjätettä ja 

mahdollisuus biodiversiteetin kapenemiseen on olemassa. 

5.3.3 Kyselyt 

Molemmat kyselyt järjestettiin webropol-pohjaisena ja lähetettiin kaikille läsnä oleville 

perus- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnan jäsenille. Kysely muodostui avoimista ja 

monivalintatehtävistä ja niillä selvitettiin millaisia ympäristönäkökohtia vastaajat kokivat 

yliopistolla olevan, millaisia ympäristöhaasteita yliopiston pitäisi yrittää ratkaista sekä 

minkä eteen vastaajat olisivat itse valmiita tekemään jotain. Opiskelijoiden kyselylomake 

löytyy liitteestä V ja henkilökunnan liitteestä VI. 

Kyselyyn vastasi henkilökunnan puolelta 83 henkeä ja opiskelijoista 166 henkeä. 

Vastaukset jakautuivat opiskelijoiden puolella tasaisesti kaiken kolmen tiedekunnan välille 

ja henkilökunnan osalta teknillinen tiedekunta oli aktiivisin vastaaja. Vastauksia saatiin eri 

tasolla opiskelevilta ja erilaisissa tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä.  

Opiskelijoiden ja henkilökunnan mielipiteet olivat hyvin samanlaisia ja sekä avoimissa että 

monivalintakysymyksissä merkittävimmiksi ympäristövaikutusta tuottaviksi toiminnoiksi 

todettiin seuraavat: 

- Sähkö, vesi, lämpö 

- Jätteiden vähentäminen, uudelleen käyttö, kierrätys ja käytöstä poisto 

- Liikenne 

- Hankinnat ja materiaali 

- Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 

5.3.4 Workshopit, yksikkötapaamiset 

Workshoppien aikana syvennyttiin tuloksiin ja ideoitiin pienryhmissä erilaisia tapoja 

pienentää negatiivisia vaikutuksia ja lisätä positiivisia vaikutuksia. Keskustelutapaamisissa 

keskityttiin kunkin laitoksen, laboratorion tai tiedekunnan toiminnoista johtuvien 
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ympäristövaikutusten tunnistamiseen, niiden merkittävyyden arvioimiseen sekä 

ratkaisukeinoihin. Workshoppeja ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin yhteensä 11 ja niihin 

osallistui yhteensä noin 80 henkeä. 

5.3.5 Näkökohtien ympäristövaikutusten arviointi 

Organisaation merkittävien ympäristönäkökohtien tunnistamiseksi tarvitaan tieto erillisten 

ympäristönäkökohtien ympäristövaikutuksista. Näkökohdat tarkasteltiin ISO 14004-

standardin näkökohtien arvioinnin ohjeistusta soveltaen seuraavien 13 kategorian avulla: 

- Lainsäädännön vaatimukset ja ympäristöluvissa asetetut rajoitukset 

- Päästöt ilmaan 

- Päästöt veteen 

- Päästöt maaperään 

- Raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö 

- Energian käyttö 

- Energian tuotanto 

- Jätteet ja sivutuotteet 

- Melu 

- Fyysiset tekijät (koko, muoto, ulkonäkö jne.) 

- Vaikutukset yhteiskuntaan/elinkeinoelämään 

- Ympäristöonnettomuuden riski sekä häiriöiden, onnettomuuksien ja mahdollisten 

hätätilanteiden vaikutukset ja todennäköiset vaikutukset 

- Palveluiden hankinta ja niiden koostumus (esim. kuljetukset tai ateriapalvelut) 

Näihin 13 kategoriaan kerättiin kyselyistä, workshopeista ja laboratoriokierroksilla saatuja 

tietoja, minkä jälkeen kirjattiin ylös niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia (esim. 

kasvihuonekaasupäästöt ja kemikaalien käyttö).  Vaikutuksen laajuuden arvioimiseksi, 

tarkasteltiin ympäristönäkökohtiin viidestä eri näkökulmasta. Näkökulmia olivat 

tieteellinen tutkimus, akateeminen opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, 

yliopistopalvelut sekä LUT Campuksella toimivat sidosryhmät. Laajuustarkastelussa 

erotettiin LUT:n oma vaikutus ympäristövaikutuksen rajautuessa pienempiin osiin 
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vaikutusta aiheuttavan yksikön mukaisesti.  Ympäristönäkökohtien tunnistaminen-tiedosto 

on liitteessä VII. 

5.3.6 Näkökohtien asettaminen 

Aiemmista diplomitöistä saatuja tuloksia verrattiin ajankohtaiseen tietoon ja huomattiin 

lukuisia yhteneväisyyksiä. Ajankohtaisista workshop- ja kyselytuloksista huomattiin 

kuitenkin vahva tutkimuksen ja opetuksen positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja 

merkittävyyden arvioinnissa se nousikin yhdeksi merkittävimmistä näkökohdista.  

Diplomitöistä saadun tiedon sekä kyselyiden, laboratoriokierrosten ja workshoppien 

tuloksista tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella, ympäristöjärjestelmän 

ohjausryhmälle ehdotettiin asetettaviksi näkökohdiksi energia ja vesi, hankinnat ja 

materiaali, luonnonvarojen käyttö, LUT:n positiivinen vaikutus, jätteet ja niiden käsittely 

sekä liikenne. Ohjausryhmässä tehtyjen keskustelujen perusteella päätettiin osa 

näkökohdista yhdistää kattavimmiksi kokonaisuuksiksi ja lopullisiksi merkittäviksi 

näkökohdiksi valittiin: 

- Energia 

- Jätteet ja luonnonvarat 

- Tutkimuksen ja opetuksen vaikutus yhteiskuntaan 

- Liikenne 

Näkökohtien asettamisen haasteena on kuitenkin muuttuva yliopiston sisäinen 

toimintakenttä. Se voi muuttua esimerkiksi vaihtuvien tutkimusprojektien vuoksi. Näin 

ollen tarvittiin menetelmä, jolla uusia toiminta aloitettaessa suoritetaan näkökohtien 

arviointi ja näin jo ennen projektin aloitusta voitaisiin estää mahdolliset ympäristöriskit tai 

suuret ympäristöpäästöt. Näkökohtien jatkoarviointia varten luotiin erillinen 

arviointitaulukko, jossa eri ympäristövaikutuksia voidaan arvioida ja pisteyttää. Tällä 

tavalla taataan seuraavalle ympäristöjärjestelmän kehittämiskierrokselle 

vertailukelpoisempi arviointimenetelmä. Arviointimenetelmä löytyy liitteestä VIII. 
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5.3.7 Päämäärien, tavoitteiden ja ohjelmien asettaminen 

Ympäristöpäämäärien, tavoitteiden ja -ohjelmien suunnittelu johtoryhmän asettamille 

ympäristönäkökohdille aloitettiin tutustumalla Green Campuksen indikaattoritietoihin, 

käytettävissä oleviin tilastoihin ja muuhun tietoon sekä tehtyihin kyselyihin ja 

workshoppien muistioihin. Ympäristöpäämäärien avulla päätettiin tarkentaa asetettuja 

laajoja ympäristönäkökohtia. Kuvasta 4.1 ilmenee asetetut näkökohdat ja niiden 

ympäristöpäämäärät. 

ENERGIA
LUONNONVAROJEN 
KÄYTTÖ JA JÄTTEET

TUTKIMUKSEN JA 
OPETUKSEN VAIKUTUS 

YHTEISKUNTAAN
LIIKENNE

· Energiankulutuksen 
vähentäminen 

· Uusiutuvan energian 
hyödyntämisen 
lisääminen

· LUT:n toiminnoista 
syntyvän jätemäärän 
minimointi 

· Veden kulutuksen 
vähentäminen 
Kemikaalien 
elinkaaren hallinta

· Hankintojen 
ympäristöystävälli-
syyden lisääminen

· LUT:ssa tehdään ja 
julkaistaan 
korkeatasoista 
tutkimusta, joka 
parantaa ympäristön 
tilaa 

· LUT:sta valmistuu 
ympäristötietoisia 
akateemisia 
asiantuntijoita ja 
päättäjiä

· Henkilökunnan, 
opiskelijoiden ja 
kumppaneiden 
sitouttaminen Green 
Campuksen 
kehittämiseksi

· Liikenteen 
aiheuttamien 
ympäristövaikutus-
ten vähentäminen

KUVA 5.2. Asetetut ympäristönäkökohdat ja ympäristöpäämäärät 

Tavoitteet suunniteltiin haastaviksi mutta mahdollisiksi saavuttaa ja ne asetettiin kahdelle 

eri aikavälille. Lyhyen aikavälin tavoitteet toteutetaan vuoden 2015 loppuun mennessä ja 

keskipitkän aikavälin tavoitteet vuoden 2020 loppuun mennessä.  

Tavoitteiden toteutumiseksi luotiin myös ympäristöohjelma (liitteessä IX). 

Ympäristöohjelman sisältöä ideoitiin workshoppien ja tapaamisten aikana. Läpikäytäviä 

ideoita tuli monia satoja ja ne jaoteltiin aihealueittain. LUT:n liityttyä ISCN-verkostoon, 

oli myös heidän indikaattorilistansa käytettävissä kuten myös GRI-indikaattorit. Näitä 

ideoita ja indikaattoreita alettiin kehittää kesän ja alkusyksyn aikana yhdessä 
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ympäristöjärjestelmää rakentaneiden sekä ohjelmien toteuttamisesta vastuussa olevien 

henkilöiden kanssa. Kaikki ohjelmat käytiin lävitse tarkasti ja ohjelmat listattiin 

näkökohdittain ympäristöohjelmat dokumenttiin. Dokumenttiin merkittiin myös ISCN- ja 

GRI-indikaattorit selkeästi näkyville. Ympäristöohjelmat vahvistettiin rehtorin 

allekirjoituksella 23.9.2013. Ympäristöohjelmiin tehtiin indikaattori-, ohjelma- ja 

tavoitemuutoksia syksyn 2013 aikana. Viimeisin yliopiston intrasta löytyvä 

ympäristöohjelmadokumentti on päivätty 16.12.2013. Ideapankkiin jäi jatkoa ajatellen 

monia hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita, jotka on hyvä tarkastella aina tietyin väliajoin 

lävitse uudelleen.  

5.4 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 

Yliopiston tulee seurata ja toteuttaa lainsäädäntöä sekä vahvistamiaan muita sitoumuksia. 

Tässä kappaleessa käsitellään lakisääteisten ja muiden vaatimusten tarkastelua ja esitetään 

tärkeimmät vaatimukset.  

5.4.1 Lakisääteiset vaatimukset 

Yliopiston lainsäädännön seuraamisesta vastaa lakimies Riikka Sund. 

Ympäristölainsäädäntöä ei kuitenkaan ollut aikaisimmin aktiivisesti seurattu eikä tiedossa 

ollut mitkä ympäristöön liittyvät lait koskevat myös LUT:a. Laboratorio- ja 

keskustelukierroksella saatiin tietoa kuitenkin laista, joita laboratorioissa jo noudatetaan. 

Haasteen ympäristöjärjestelmän rakentamiselle toikin mahdollisten ympäristöjärjestelmään 

liittyvien lakien läpikäynti ja niiden sisältöjen selvittäminen. Keväällä 2013 Riikka Sundin 

kanssa käytiin läpi lista mahdollisista laeista, jotka koskevat LUT:a. Tunnistetut lait 

luettiin läpi ja tarkastelussa havaittiin seuraavat lait ja asetukset, joita LUT:n täytyy 

seurata: 

- Ympäristösuojelulaki 2000/86 

- Luonnonsuojelulaki 1996/1096 

- Jätelaki 2011/646 

- Kemikaalilaki 1989/744 

- Julkisista hankinnoista annettu laki 348/2007 
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- Luonnonsuojeluasetus 1997/160  

- Valtioneuvoston asetus jätteistä 2012/179 

- Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

2006/1022 

- Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräys 1.3.2012 

- Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta 2009/383 

(tilanteen vaatiessa) 

Laeista luotiin kaksi dokumenttia, joihin kirjattiin ylös lakien lisäksi myös LUT:n 

toimintaan liittyvät kohdat. Excelissä ylläpidetään ajantasaista tarkkaa kohdittain jaoteltuja 

vaatimuksia ja Word-tiedostosta pystyy kukin yliopiston henkilökunnan jäsen 

tarkastamaan millaisia lakisääteisiä ympäristöön liittyviä vaatimuksia yliopistolla on. 

Kuten aiemmin todettiin, yliopiston toiminta voi muuttua pikaisestikin tutkimusprojektien 

myötä ja onkin tärkeää ylläpitää henkilöstön tietoa laista, jotka voivat vaikuttaa 

tutkimusprojektien tekoon. Yliopistolta on löydyttävä tarpeeksi tietotaitoa uusien 

projektien lainsäädännön täyttymisen arviointiin ja jos sitä ei ole saatavilla, on yliopiston 

tarjottava lakitietoa tarvitseville jokin ulkopuolinen kanava asian arvioimiseksi. Liitteestä 

X löytyy lakisääteisten vaatimusten lista. 

5.4.2 Muut vaatimukset 

LUT liittyi keväällä 2013 ISCN-verkoston jäseneksi. Jäsenenä LUT:n täytyy (ISCN 2013): 

- Ottaa käytäntöön seuraavat kolme periaatetta 

o Osoittaakseen kunnioitusta luontoa ja yhteisöä kohtaan, kestävän kehityksen 

periaatteet ovat olennainen osa LUT:n kampuksen rakennusten suunnittelua, 

rakentamista, kunnostamista sekä arkipäiväistä toimintaa. 

o Kestävän kampuksen kehittämisen varmistamiseksi, LUT:n on otettava 

huomioon myös ympäristö- ja yhteisötavoitteet suunnitellessaan ja 

asettaessaan tavoitteita koko kampukselle.  

o LUT:n tilat ja sen tekemä tutkimus ja koulutus tulee linkittyä kestävään 

kehitykseen. 
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- Asettaa selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet periaatteille ja pyrkiä saavuttamaan 

ne 

- Raportoida säännöllisesti ja julkisesti tavoitteiden saavuttamisen tuloksellisuudesta 

- Lisäksi LUT:n täytyy maksaa vuosimaksu 2 000 euroa.  

5.5 Dokumentointi ja ohjeistukset 

Bero et al (2009) mukaan vaikuttavinkin ympäristöohjelma on voimaton korvaamaan 

huonon ympäristöjärjestelmän dokumentointijärjestelmän, kuten myös loistavin 

dokumentointijärjestelmä ei pysty toimimaan, jollei ympäristöohjelma anna sille tarpeeksi 

suuntaviivoja. Heidän mukaansa dokumentointijärjestelmän puitteiden tulee mahdollistaa 

automaattinen ja dynaaminen tiedonkeruu, josta johto voi tarpeen vaatiessa löytää nopeasti 

ympäristövaikutusten yhteenvedon sekä saada tietoa muutostilanteen aikana sen 

aiheuttamista ympäristövaikutuksista. (Bero et al, 2009, 134–136). 

Ympäristöjärjestelmän tueksi ja selkiyttämiseksi kirjoitettiin ympäristökäsikirja, johon on 

kirjattu menetelmien kulku. Käsikirjan kirjoittamisesta vastasi ympäristöpäällikkö ja 

kirjoituksen apuna oli muita ympäristöjärjestelmän rakentamisessa mukana olleita tahoja. 

Ympäristökäsikirjan lisäksi on luotu muita opastavia dokumentteja ja menettelyohjeita. 

Lisäksi ympäristöjärjestelmän dokumentaatiota ovat ympäristöpolitiikka sekä 

ympäristöpäämäärät, -tavoitteet ja -ohjelmat-dokumentti.  

Pääosa ympäristöjärjestelmän dokumentaatiosta sijoitettiin sähköisessä muodossa koko 

henkilökunnan saataville yliopiston intranetin Green Campus-sivuille. Sivujen ylläpidosta 

vastaa ympäristöpäällikkö.  

Ympäristökäsikirjaa ja muiden dokumenttien muutostarvetta arvioidaan vuosittain 

esimerkiksi auditointien tulosten pohjalta. Ympäristökäsikirjan hyväksyy 

ympäristöjärjestelmän ohjausryhmän käsittelyn jälkeen yliopiston rehtori ja muut 

dokumentit niiden sisältöä hallinnoiva taho.   

Ympäristöjärjestelmän asiakirjojen hallinta hoidetaan yliopiston asiakirjojen käsittely- ja 

säilytysohjeen mukaisesti. Ympäristöjärjestelmälle luodaan oma osio 

arkistonmuodostussuunnitelmaan.  
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Toiminnan ohjausta varten yliopistolta löytyi jo ennen ympäristöjärjestelmän rakentamista 

jätteiden lajitteluohje, pelastus- ja kriisisuunnitelma sekä kemian laboratorioiden puolelta 

Laboratoriopassikoulutuksen materiaalit ja laboratorioita koskeva toimintaohje 

kiinteistöhoidolle. Vuoden 2013 aikana luotiin myös energiansäästämiseksi tietokoneiden 

sähkönsäästöohje sekä päivitettiin ympäristöviestintäsuunnitelmaan ohjeistukset 

viestinnästä sidosryhmien kanssa sekä sidosryhmien huolenilmausten käsittelystä. 

Ympäristöohjelmissa päivitetään ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta 

hankintaohjeeseen ja matkustussääntöön sekä luodaan opiskelijoille suunnattu eko-opas. 

Opintojaksojen luokittelua varten ja tutkimuksen sisältämän kestävän kehityksen 

periaatteiden arviointia varten luodaan kriteeristö ja tutkimustietokannan ohjeistuksia 

täydennetään asiasanojen avulla ympäristöohjelmien aikataulun mukaisesti. 

5.6 Kouluttaminen 

Ympäristöjärjestelmää rakennettiin LUT:lle käytännössä aivan alusta saakka. Sen 

sisältäessä yliopiston henkilökunnalle pääasiassa uutta tietoa kohdistuu henkilökunnan 

koulutukseen suuri paine. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta sertifioidessa tarkastetaan 

kuinka hyvin henkilöstö tuntee muun muassa seuraavia asioita:  

- yliopiston ympäristöpolitiikan sisällön 

- yliopiston asettamat ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet  

- sovitut menettelytavat ympäristöasioissa 

- oman työnsä/toimintansa merkittävimmät ympäristövaikutukset ja keinot 

vaikuttaa niihin 

- vastuunsa ympäristöohjelmien toteuttamisessa 

- kuinka hätätilanteissa toimitaan 

 

Erityisesti koulutuksessa on huomioitava ne henkilöt, jotka työskentelevät koko yliopiston 

merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi nimettyjen asioiden parissa. Koulutusta voidaan 

hyödyntää myös henkilöstön sitouttamiseen. Usein epäluuloisuus johtuu tietämättömyydes-

tä ja sen vähentämiseksi järjestettävät koulutukset nopeuttavat muutosprosessin etenemistä. 

Ongelmana voi olla henkilökunnan saaminen koulutustilaisuuksiin jos ne ovat kaikille 
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avoimia, joten koulutuksen tulisi olla mahdollisimman yksikkökohtaista esimerkiksi yk-

sikköpalavereissa. Tässä voi kuitenkin tulla vastaan myös palavereista vastaavien henkilöi-

den vastustus ja ylimmän johdon voi olla tarve painokkaasti suositella yksikköä järjestä-

mään tilaisuus koulutuksen järjestämiseen. 

5.6.1 Koulutustarpeiden tarkastelu 

Ympäristöjärjestelmään liittyviä koulutustarpeita tarkasteltiin ympäristöpäällikön kanssa 

pääasiassa asetettujen merkittävien ympäristönäkökohtien kautta. Koulutustarpeiden 

selvityksen jälkeen luotiin ympäristökoulutussuunnitelma, joka tarkastetaan ja tarvittaessa 

päivitetään vuosittain henkilöstöpalvelujen ja ympäristöpäällikön toimesta. 

Seuraavia tarpeita havaittiin merkittävimpien ympäristönäkökohtien kanssa 

työskentelevien kouluttamiseksi: 

Energia: Energian käyttö on koko yliopiston henkilökunnan asia ja päästöjen vähentämi-

sestä tullaan järjestämään osana ympäristöjärjestelmän koulutusta. 

Luonnonvarat ja jätteet: Yliopistolla vaarallisten jätteiden kanssa toimiville järjestetään 

koulutusta vaarallisten jätteiden hallinnasta. Hankintasuunnittelijalle järjestetään koulutus-

ta hankintojen ympäristöystävällisyydestä ja yksiköiden pienempiä hankintoja tekeville 

järjestetään pienhankinnoista ympäristökoulutusta. LUT Kemian toimesta koulutetaan jo-

kainen kemikaalien kanssa tekemisissä oleva henkilö. Muiden luonnonvarojen käyttö ja 

jätteet ovat koko yliopiston henkilökunnan asia ja päästöjen vähentämisestä tullaan järjes-

tämään osana ympäristöjärjestelmän koulutusta. 

Positiivinen vaikutus: Yliopistolla järjestetään ympäristötekniikan koulutusta ja siitä vas-

tuussa oleva ympäristötekniikan koulutusohjelma vastaa myös kaikille yliopiston opiskeli-

joille tarjolla olevasta sustainability-sivuaineesta. Opetuksen osalta erillistä koulutusta ei 

tarvitse antaa. Yliopiston tutkimus pohjaa yliopiston strategiaan, jossa vahvasti on näkyvis-

sä myös ympäristösuuntautuneisuus. Tutkimuksen osalta ei tarvitse antaa erillistä koulutus-

ta. Yliopiston yhteiskunnallisen vaikutuksen edistämiseksi on järjestetty mm. abitiimille 

koulutusta Green Campuksesta ja osassa yliopiston palveluyksiköitä on jo kierretty ympä-

ristöjärjestelmään liittyvän koulutuksen puitteissa. Ympäristöviestinnän vastuuhenkilölle 
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järjestetään ympäristöviestinnästä koulutusta. Positiivista vaikutusta pidetään esillä osana 

ympäristöjärjestelmän koulutusta. 

Liikenne: Liikenne on koko yliopiston henkilökunnan asia ja päästöjen vähentämisestä 

tullaan järjestämään osana ympäristöjärjestelmän koulutusta. 

Tarvittaessa henkilökunta osallistuu yliopiston ulkopuoliseen koulutukseen, jolla 

varmistetaan tarvittavan erikoispätevyyden/-osaamisen saavuttaminen.  

5.6.2 Koulutuksien suunnittelu ja kehittäminen 

Ympäristöjärjestelmän tunnettavuutta tullaan lisäämään Green Campus-videon avulla, jos-

sa esitellään pääpiirteittäin ympäristöpolitiikka ja ympäristönäkökohdat, -päämäärät ja -

tavoitteet. Lisäksi suunnitteilla on viestintäkampanja hyödyntäen epäsuoraa oppimista pu-

hekuplien, hissipuheiden sekä pöytäkolmioiden avulla. 

Yksiköissä uuteen tehtävään valittavan henkilön pätevyys varmistetaan pohjakoulutuksella 

ja töiden kautta hankitulla kokemuksella. Uudet työntekijät perehdytetään töihin ja ympä-

ristöjärjestelmään perehdytyskoulutusten kautta.  

Jatkossa ympäristökoulutustarpeita tunnistetaan henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa 

muiden koulutustarpeiden ohessa. Tällä varmistetaan, että jokainen, jonka työstä saattaa 

aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia saa koulutusta vaikutusten ehkäisemiseksi ja 

vähentämiseksi. Myös yliopiston henkilöstöpalvelut kartoittavat koulutustarpeita yliopiston 

itse toteuttamien henkilöstökoulutusten palautekyselyissä. 

Yliopistolla toimivien sidosryhmien on myös tunnettava yliopiston toimintamallit. Ura-

koitsijoiden sopimusvaiheessa voidaan vaatia ympäristöjärjestelmän ohjelmien toteutusta 

(esimerkiksi jätteiden lajittelua). Opiskelijoiden koulutusta tehdään osana ympäristöohjel-

maa esimerkiksi fuksiviikoilla olevien tapahtumien kautta.  

Järjestetyt koulutukset dokumentoidaan ja merkitään koulutusrekisteriin, jonka ylläpidosta 

vastaa henkilöstösuunnittelija. Koulutusrekisteriin merkitään henkilöstöpalvelujen kanssa 

yhdessä toteutetuista ympäristökoulutuksista sekä ympäristöpäällikön järjestämistä 
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erillisistä koulutuksista, esimerkiksi sisäisten auditoinnin koulutuksessa. LUT Kemia 

ylläpitää rekisteriä järjestämiensä koulutusten osallistujista.  

5.7 Sisäinen auditointi ja poikkeamien käsittely 

Ympäristöjärjestelmän sisäisten auditointien ohjeistus tehtiin alusta alkaen 

laatujärjestelmän pohjalta, sillä tarkoituksena olisi tulevaisuudessa yhdistää sisäiset laatu- 

ja ympäristöauditoinnit. LUT:n käyttämä korkeakoulujen arviointineuvoston 

korkeakouluille luoma laatujärjestelmä osittain seuraa ISO 9001-standardia. Haasteena 

voidaan kuitenkin nähdä laatujärjestelmän sisäisten auditointien keskittyminen enemmän 

kehittämiseen ja kehitysideoihin pohjaavia kun taas ympäristöjärjestelmän auditoinnin 

kohdalla on huomioitava myös ympäristöpolitiikan ja ohjelmien toteutumisen sekä 

mahdolliset ympäristöjärjestelmän vastaiset poikkeamat. Poikkeamalla tarkoitetaan 

tilannetta, jossa järjestelmä ei toimi kuvatulla tavalla. Havaitut poikkeamat käsitellään 

tehdyn ohjeistuksen mukaisesti ensiksi selvittämällä siihen johtanut syy, jonka jälkeen 

laaditaan korjaava ja ehkäisevä toimenpidesuunnitelma. Ympäristöpäällikkö vahvistaa 

toimenpiteiden riittävyyden ja sulkee poikkeaman. Kaikki poikkeamat kerätään 

poikkeamien seurantalomakkeeseen ja ne käsitellään johdon katselmuksessa. Poikkeamia 

voi tulla myös sidosryhmäilmoitusten kautta.  

Sisäisinä auditoijina toimivat yliopiston henkilökunnan jäsenet sekä opiskelijat, kuitenkin 

niin, ettei kukaan auditoi omaa yksikköään. Sisäisten auditoijien koulutus suoritetaan 

tammikuussa 2014 ja se sisältää koulutusrupeamat LUT:n ympäristöjärjestelmästä ja sen 

dokumentaatiosta sekä ulkopuolisen kouluttajan pitämän sisäisten auditoijien koulutuksen, 

jossa perehdytään auditoinnin merkitykseen, tavoitteisiin, tekniikkaan ja prosessiin. 

Sisäiset auditoijat ovat otollisessa asemassa siihen nähden, että he ovat yleensä 

muutosprosessissa pidemmälle edistyneitä ja auditointien kautta saavat lisäideoita oman 

toimintansa kehittämiseen.  

Ensimmäisiä sisäisiä auditointeja voidaan hyödyntää myös henkilöstön sitouttamiseen 

kaikissa auditoitavissa kohteissa. Auditoinnin aikana käydään läpi ympäristöjärjestelmän 

pääosia ja mahdolliset poikkeamien korjaamiset lisäävät auditoitavien tietoisuutta. 
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Tärkeimmät yliopiston yksiköt auditoidaan kevään ja kesän 2014 aikana. Tuotantotalouden 

tiedekunta auditoidaan yhdessä laatujärjestelmän auditoinnin kanssa tammikuussa 2014. 

Ympäristöauditointeja varten kehitettiin laatuauditoinnin menettelyn pohjalta oma ohje 

(liitteessä XI), jossa korostetaan myös poikkeamien tarkastelua ja merkitsemistä. Lisäksi 

ympäristöauditointien suunnittelua ja raportointia varten luotiin omat ohjeet. 

5.8 Muiden järjestelmän osien rakentaminen 

Resurssien, roolien, vastuiden ja valtuuksien kokoamisesta vastasi ympäristöpäällikön 

lisäksi rehtori Ilkka Pöyhönen, talousjohtaja Minna Sutela ja palvelujohtaja Anne Lankila. 

Ympäristöviestinnän suunnittelusta ISO 14063-standardin mukaisesti vastasivat 

ympäristöpäällikön lisäksi ympäristöviestintävastaava Satu Tähkä sekä yliopiston 

viestintäjohtaja Marjo Loisa.   

Hätätilannevalmiudesta ja toiminnan suunnittelusta vastasivat ympäristöpäällikön lisäksi 

turvallisuuspäällikkö Harri Lumme. Tarkkailun ja mittauksien sekä vaatimusten 

täyttymisen arvioinnin suunnittelusta vastasivat ympäristöpäällikön lisäksi kampuksen 

kehittämisestä vastaava Marko Kasurinen sekä kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper ja 

kiinteistöpäällikkö Harri Lumme. 

Johdon katselmuksen suunnittelusta vastaa ympäristöpäällikkö yhdessä yliopiston 

hallinnon ja ympäristöjärjestelmän ohjausryhmän kanssa. 

5.9 Järjestelmän loppuun saattaminen 

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen jatkuu vielä kevään ja kesän 2014 ajan Kevään 2014 

aikana järjestetään henkilöstölle koulutusta, suoritetaan sisäisiä auditointeja sekä johdon 

katselmus. Lisäksi tutkimustoiminnan ja uusien tutkimusprojektien käyttöönottoon 

liittyvää materiaalia kehitetään vielä kevään ajan. 

Ympäristöjärjestelmän ohjausryhmäksi kaudelle 22.10.2013–30.6.2014 nimettiin 

puheenjohtajaksi rehtori Ilkka Pöyhönen, varapuheenjohtajaksi talousjohtaja Minna Sutela, 

sihteeriksi markkinointikoordinaattori Satu Tähkä ja jäseniksi professorit Lassi Linnanen ja 
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Juha Varis, hallintopäälliköt Toni Haikala ja Petri Hautaniemi, palvelujohtaja Anne 

Lankinen, kiinteistöjohtaja Tuomo Tampere, ympäristöpäällikkö Kati Koikkalainen sekä 

LTKY:n nimeämä opiskelijaedustaja. Sertifiointi toteutetaan syyskuussa 2014.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Luvussa viisi käsiteltiin ympäristöjärjestelmän rakentamisen eri vaiheissa havaittuja 

haasteita ja niiden ratkaisukeinoja. Rakentamisen haasteita vedetään yhteen luvussa 6.1 ja 

järjestelmän rakentamisen aikana käytettyjä menetelmiä esitellään luvussa 6.2. Luvussa 6.3 

tarkastellaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston näkökulmasta tulevaisuutta 

ympäristöjärjestelmän käyttöönotettaessa ja luvussa 6.4 esitellään jatkotoimenpiteitä 

yleisesti koko korkeakoulukentälle sekä ehdotukset ympäristöjärjestelmän rakentamista 

harkitsevalle korkeakoululle. 

6.1 Ympäristöjärjestelmän rakentamisen haasteet  

Jo ennen järjestelmän aloittamista oli tiedossa siihen liittyvien haasteiden ilmeneminen 

rakentamisen aikana. Niiden tunnistaminen onnistui osittain jo ennen tiettyjen osien 

rakentamista, osan kanssa viettiin aikaa pitempikin hetki ja osa vaikeuttavat edelleen 

ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa.  Vaikka monet ympäristöjärjestelmän rakentamisen 

haasteista voidaan asettaa tarkemmin tiettyjen järjestelmän osioiden kohdalle, on olemassa 

myös haasteita, jotka vaikuttavat kokonaisuutena läpi järjestelmän.  

Haasteiksi pystyttiin havaitsemaan seuraavat asiat 

- Standardin valinta, järjestelmän rajaaminen ja yliopiston muuttuva 

toimintakenttä 

- Saatavilla olevan tiedon hajanaisuus 

- Prosessiajattelu 

- Uusien menetelmien luominen 

- Päätöksenteon byrokratia  

- Käytössä olevat resurssit 

- Sitoutuminen ja tiedotus 

Kuvassa 6.1 on kuvattu ympäristöjärjestelmän haasteita rakentamisen edetessä ja haasteita 

on käsitelty luvuissa 6.1.1–6.1.4.  
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SITOUTUMINEN

RESURSSIT

RAJAAMINEN

STANDARDIN VALINTA

UUSIEN MENETELMIEN LUOMINEN

PROSESSIAJATTELU

PÄÄTÖSTEN HYVÄKSYMINEN

JÄRJESTELMÄN RAKENTUMINEN

TIEDON HAJANAISUUS

KÄYTTÖÖNOTTO

. 

KUVA 6.1 Ympäristöjärjestelmän  rakentamisen haasteet LUT:ssa 

6.1.1 Standardin valinta, järjestelmän rajaaminen ja yliopiston muuttuva 

toimintakenttä. 

Standardin valintaan vaikuttavat yliopiston toiveet ympäristöjärjestelmän sisällöstä. Jos 

tarkoituksena on rakentaa vain toimistoympäristöön liittyvä järjestelmä, soveltuu 

järjestelmäksi Green Office-järjestelmä. Jos ympäristöjärjestelmän halutaan tuovan 

järjestelmällisyyttä ympäristötoimintaan myös toimistoympäristön ulkopuolella, soveltuu 

järjestelmäksi ISO 14001-järjestelmä. 

Järjestelmän rajaamiseksi tulee kysyä esimerkiksi: Kuinka laaja järjestelmä halutaan 

ensiksi ottaa käyttöön? Halutaanko järjestelmää testata pienemmässä mittakaavassa? Onko 

kaikista organisaation osista mahdollista saada tarvittava tieto? Valinnan helpottamiseksi, 

tulee selvittää yliopiston toiminnoista ja käytänteistä johtuvat hidasteet, jotka voivat estää 
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aikataulussa tehtävän järjestelmän käyttöönoton. Esimerkiksi, jos osasta kiinteistöä ei ole 

mahdollista saada tietoja niiden jätemäärästä, on syytä harkita kiinteistössä olevan osan 

jättämistä järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa pois. 

6.1.2 Tiedonhankinta,  prosessiajattelu sekä menetelmien luominen 

Järjestelmän rakentamiseen tarvitaan paljon tietoa ja sitä on usein tarjolla monesta eri 

paikasta. LUT:ssa rakentamisen aikana tietoja saatiin niin tilapalveluista ja 

henkilöpalveluista sekä kiinteistönhoitoyritykseltä ja SYK:ltä. Järjestelmää rakentaessa, 

olisi hyvä selvittää mistä kaikkialta on mahdollisuus löytää ympäristöön liittyviä 

dokumentteja ja kenellä on niihin pääsy. Näistä tiedoista on hyvä pitää kirjaa, jotta tiedot 

eivät pääse katoamaan. Ympäristöjärjestelmän kautta dokumentointi paranee ja tieto 

saadaan kerättyä yleensä yhteen kokoon. 

Järjestelmän vaativat prosessiajattelu ratkaistiin Lappeenrannassa ajattelemalla 

kokonaisuuden kautta. Tarvittaessa toimintoja olisi voitu jakaa myös laatujärjestelmässä 

mainittuihin prosesseihin. Tärkeintä on ajatella se laajuus, missä ympäristövaikutukset 

muodostuvat ja tehdä päätös prosessijaosta sen mukaisesti.  

Rakennettaessa järjestelmää aivan alusta alkaen, on hyvin todennäköistä, ettei kaikkia 

järjestelmässä vaadittuja menetelmiä ole käytössä vielä millään tavalla. Onkin tärkeää 

pystyä menetelmiä suunnitellessa keskustelemaan useiden henkilöiden kanssa, jotta 

menetelmästä tulee mahdollisimman kattava ja siitä saadaan kaikki tarvittava tieto. 

Menetelmien luominen vie aikaa ja ennen menetelmän vahvistamista, se tulisikin pystyä 

testaamaan ainakin kerran.  

6.1.3 Päätöksen teon byrokratia ja käytössä olevat resurssit 

Yliopiston organisaatiorakenne esitettiin kuvassa 2.1. Yliopiston ylintä valtaa käyttää 

yliopiston hallituksen nimeävä yliopistokollegio ja yliopiston hallitus. Toiminnallista ylintä 

valtaa käyttää rehtoraatti. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen oli osa yliopistopalveluihin 

kuuluvaa toiminnan ohjaus ja laadunhallinta-palvelua. Ympäristöjärjestelmään liittyviä 

päätöksiä teki niin yliopiston rehtori, ympäristöjärjestelmän ohjausryhmä, talouspäällikkö, 

ympäristöpäällikkö sekä dekaanit. Lisäksi pienempiä päätöksiä tehtiin laitoksissa. 
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Ympäristöjärjestelmää rakentavien korkeakoulujen tulee määrittää heti rakentamisen 

alkuvaiheessa, mikä taho toimii ympäristöjärjestelmän ylimpänä johtona. Lisäksi on 

määritettävä minkä tasoiset päätökset pystyy järjestelmää rakentavat tahot päättämään itse. 

Ympäristöjärjestelmän rakentamisesta päätettiin vasta vuodelle 2013 olleiden 

budjettikeskustelujen jälkeen ja sille rahoituksen saaminen oli tiukkaa. Henkilöresursseja 

järjestelmän rakentamisessa oli 1,4 henkilötyövuotta, jonka lisäksi rakentamisessa auttoivat 

jo yliopistolle töitä tekeviä henkilöitä oma töidensä ohella. Kesällä palkattiin yhdeksi 

kuukaudeksi projektille kesätyöntekijä, hoitamaan fuksi- ja energiansäästöviikoille 

suunnatun materiaalin luominen. Ympäristöjärjestelmän sertifiointi on kustannuksia 

aiheuttava toimenpide ja verkostoinnin tärkeydestä johtuen myös matkustamisesta 

muodostuu kustannuksia.  

Ympäristöjärjestelmän ylimpänä johtona toimii rehtori ja ympäristöjärjestelmän 

ohjausryhmä. Rehtori myös vahvistaa tärkeimmät menetelmät ja dokumentit. Asetettuja 

ympäristöohjelmien suorittaminen tiedekunnissa on pääasiassa tiedekunnan johtajan, 

dekaanin, harteilla. Osaan ympäristöohjelmien toteutusvastuista on annettu tiedekuntien 

henkilöstölle, esimerkiksi laboratorioiden ympäristövastaaville. Ennen 

ympäristövastaavien asettamista käydään vielä keskustelua työsopimukseen tulevista 

lisätehtävistä ja kustannusten jakautumisesta. 

Järjestelmän rakentamiseen on varattava tarpeeksi henkilö- ja taloudellisia resursseja. 

Järjestelmän rakentamisesta vastaava henkilö tai ryhmä kannattaa rekrytoida myös 

seuraamaan järjestelmän käyttöönottoa, jotta tietotaito ei katoa. Vastaava henkilö tarvitsee 

tukea myös muilta korkeakoulussa työskenteleviltä henkilöiltä ja rakentamiseen avuksi on 

syytä varata useampia henkilöitä. Myös muissa tehtävissä työskenteleville on varattava 

taloudellisia resursseja, jotta he pystyvät olemaan mukana järjestelmän rakentamisessa. 

Ajalliset resurssit olivat projektiin lähdettäessä hyvin tiukat. Alun perin 

ympäristöjärjestelmän rakentamiseen varattiin aikaa reilu vuosi, jota jatkettiin reilulla 

puolella vuodelle sertifiointiaikataulun vuoksi. Tarkastellessani muiden yliopistojen 

sertifioitujen ja sertifioitavien järjestelmien rakentamisaikataulua, LUT:n aikataulu tuntui 

hyvin kunnianhimoiselta. Suomalainen Novia-ammattikorkeakoulu rakensi omaa 
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järjestelmäänsä neljä vuotta ja ruotsalaiset KTH-yliopisto kolme ja puoli vuotta sekä 

Göteborgin yliopisto kuusi vuotta. Osa ympäristöjärjestelmään kuuluvista toiminnoista 

siirrettiinkin LUT:ssa ympäristöohjelmiksi, eikä niiden toiminnasta ole vielä tietoa.  

Järjestelmän rakentamiseen on syytä varata tarpeeksi aikaa, jotta järjestelmä voidaan todeta 

toimivaksi ennen sen sertifiointia. Tällöin menetelmät saadaan hiottua kuntoon ennen 

sertifointia, eikä niitä tarvitse olla jatkuvasti muokkaamassa. Myös tiedon keräämiseen ja 

henkilöstön sitoutumiseen tulee varata tarpeeksi aikaa.  

6.1.4 Sitouttaminen ja tiedotus 

Alusta asti oli selkeää, että johdon ja henkilökunnan sitouttamiseksi olisi tehtävä paljon 

töitä ja se näkyisi myös käytettävissä olevista resursseista. Järjestelmän rakentaminen 

edetessä uusien menetelmien sekä ohjeiden käyttöönoton helpottamiseksi, on tärkeää 

selvittää, miten päätöksenteko organisaatiossa toimii ja miten uusien menetelmien ja 

ohjeiden hyväksyntä hoidetaan. Erityisesti tapaamisaikojen sopiminen organisaation 

päätöksentekijöiden kanssa voi olla kiireisessä yliopistomaailmassa hankalaa ja 

pahimmassa tapauksessa järjestelmän rakentaminen voi pitkittyä odotellessa viimeisiä 

vahvistuksia. Yliopiston johto on saatava tarttumaan ympäristöjärjestelmään tarpeeksi 

suurella prioriteetilla, jotta järjestelmä saadaan toimimaan kunnolla.  

Ympäristöjärjestelmässä ollaan vielä alkutekijöissä kun ajatellaan sen aiheuttamaa 

muutosprosessia. Kuvasta 6.2 nähdään, että muutosprosessi on käynnissä ja edennyt osassa 

yliopistoa jo pidemmälle. Pääosa yliopiston henkilöstöstä on vielä prosessin toisessa osassa 

ja vaikka mielenkiintoa järjestelmää kohtaan on, ei järjestelmästä viestintä ja koulutus ole 

antanut mahdollisuutta pohtia muutosta hyväksyttävämmässä hengessä. Vahvasti 

ympäristöjärjestelmän rakentamisessa käytettyihin työryhmiin osallistuneet ovat edenneet 

muutosprosessissa pisimmälle. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on 

muutostilanteessa äärimmäisen tärkeää ja heidän perehdytyksestään vastaavien henkilöiden 

kouluttamiseen tulee panostaa, jotta he oppivat ympäristömyönteisen 

organisaatiokulttuurin ja pystyvät sitä perehdytyksen aikana viemään eteenpäin. Uudet 

työntekijät voivat myös ajaa muutosta ilman vanhojen oletuksien olemassa oloa 

työryhmiinsä.  
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Sisäinen tai ulkoinen syy 
muutoksen alkuun 

saattamiseksi

Ympäristömuutoksen 
vastustaminen, kieltäminen tai 

hylkääminen

Hallitseviin toimintoihin 
luottamattomuus ja epäröinti

Ympäristön unohtavien 
liiketoiminnan päätösten teko ja 

toimintamallien uudelleen 
pohtiminen

Vanhasta tietotaidosta ja 
oletuksista irtautuminen ja 

uuden oppiminen

Uuden ja vanhan tietotaidon 
välinen kamppailu ympäristön 

ja liiketoiminnan välillä

Uusi ymmärrys liiketoiminta-
ympäristö suhteesta 

muodostuu hyväksyttäväksi

Ympäristöarvojen ja toimintojen 
vakiintuminen 

organisaatiokulttuuriin

 

KUVA 6.2. Ympäristöjärjestelmän muutosprosessin tilanne LUT:ssa 

Järjestelmää rakennettaessa on varauduttava pitämään kiinni periaatteista ja selvittämään 

ympäristöjärjestelmän rakentamisesta saatavia hyötyjä. Samalla on kuitenkin ymmärrettävä 

työyhteisössä olevia pelkoja ja esiteltävä järjestelmän osat totuudenmukaisesti. 

Tiedottamiseen kannattaa panostaa koko järjestelmän rakentamisen ajan ja ottaa mukaan 

mahdollisimman paljon kiinnostuneita henkilökunnan ja sidosryhmien jäseniä. 

6.2 Ympäristöjärjestelmän rakentamisessa käytetyt menetelmät 

Ympäristöjärjestelmän aikana käytettiin lukuisia menetelmiä tiedon keräämiseen, 

analysointiin ja edelleen kehittämiseen. Tärkeänä osana oli aktiivinen yhteistyö yliopistolla 

toimivien eri tahojen kanssa. Tapaamisia ja työhuoneen ovella käyntejä tehtiin viikoittain 

ja osa asioista selvisi sähköpostilla. Alla on listattuna järjestelmän rakentamisessa käytetyt 

menetelmät ja niiden laajuus. 

- Olemassa olevan tiedon kerääminen 

o Järjestelmän rakentamisen helpottamiseksi selvitettiin, mitä tietoa oli jo 

olemassa. Käytettävissä oli kaksi diplomityötä, yliopistolle tehty Green 

Office ympäristöohjelma sekä ympäristöindikaattoritietoa mm. energian 

ja veden kulutuksesta.  

- Benchmarking 
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o Yliopiston ympäristöpolitiikan valmistelussa käytettiin laajaa 

benchmarkingia kansainvälisistä yliopistoista 

o ISCN ja NSCN verkostojen kautta käytiin keskustelua 

ympäristöjärjestelmien käyttöönotosta. 

- Kaksikieliset kyselyt ympäristönäkökohdista 

o Henkilökunnan jäsenistä vastaajia oli yhteensä 83 ja heitä oli jokaisesta 

tiedekunnasta sekä hallinnosta ja palveluyksiköistä. 

o Opiskelijoista vastaajia oli yhteensä 166 ja heitä oli jokaisesta 

tiedekunnasta 

- Workshopit  

o Kyselyn tulosten jatkotyöstö 3 kertaa opiskelijoille ja 2 kertaa 

henkilökunnalle. Osa workshopeista pidettiin englanniksi. Osallistujia 

oli 5 workshopissa yhteensä 14. 

o Viestintäworkshop opiskelijoille, mukana oli n. 12 henkeä. 

- Yksikkötapaamiset 

o Ympäristönäkökohtien tunnistamiseksi tehtiin 5 yksikkötapaamista 

koulutusohjelmiin sekä palveluyksiköihin. Mukana oli yli 26 henkeä. 

- Laboratoriokierrokset ympäristönäkökohtien tunnistamiseksi 

o Kaikki energia-, kemian-, ja konetekniikan fyysiset laboratoriot käytiin 

läpi. Laboratoriovierailuja tehtiin yhteensä 21 ja niihin osallistui 28 

henkeä. 

- Henkilökohtaiset haastattelut 

o Ympäristönäkökohtien tunnistamiseksi tehtiin henkilökohtaisia 

haastatteluja dekaaneille ja laitosjohtajille sekä muille tarpeellisiksi 

nähdyille henkilöille. Haastatteluihin osallistui yhteensä 9 henkeä. 

- Ohjausryhmä 

o Rakentamisen aikaisessa ohjausryhmässä toimi 9 henkeä ja se kokoontui  

o Ympäristöjärjestelmän ohjausryhmä toimii lokakuun 2013 lopusta 

alkaen l1 henkeä ja se on kokoontunut kerran (15.1.2014 mennessä). 
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- Aktiivisesti koko ympäristöjärjestelmän rakentamisen aikana oltiin 

yhteydessä tilapalveluihin, Green Campus-projektipäällikköön, talous- ja 

palvelujohtajaan, laatupäällikköön sekä ympäristöviestintävastaavaan. 

6.3 Ympäristöjärjestelmien rakentaminen korkeakouluihin 

tulevaisuudessa 

On huomioitava, että ympäristöjärjestelmien käyttöönotto ei ole yliopistoissa tällä hetkellä 

suosittua vaan sen on korvannut jo kestävän kehityksen mukainen toiminta, 

ympäristötoiminnan ollessa osa sitä. Niin opetus- ja kulttuuri- kuin ympäristöministeriö 

sekä ammattiliitoista ainakin Tekniikan Akateemiset TEK ovat valmistelleet toimenpiteitä 

kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttämiseksi tutkimukseen ja opetukseen. 

Korkeakoulujen on näytettävä muille, miten muuttuvassa tilassa maailma on ja kestävästi 

toimimalla pystymme hallitsemaan muutoksia paremmin. 

Kuten kestävän kehityksen ulottuvuuksista voidaan nähdä, ympäristöjärjestelmällä on 

mahdollisuus yhdistää ulottuvuudet ja näin edistää kestävän kehityksen toteutumista 

korkeakouluissa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuleekin taata ympäristöjärjestelmän 

toteutumiselle tarpeeksi taloudellisia ja henkilöresursseja sekä ylimmän johdon tuki viedä 

muutosprosessi loppuun saakka. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ei tulekaan jättäytyä 

pelkän ympäristötoiminnan kehittämiseen vaan ottaa toteutukseen mukaan myös 

taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden kehittäminen 

ympäristöjärjestelmän kanssa tasapainossa.  

LUT:n ympäristöjärjestelmän jatkuvan parantamisen kierteen saavuttamiseksi tarvitaan 

johdon sitoutumista ja tukea viedä ympäristöjärjestelmä ja sen olemassa olon oikeutus 

mahdollisesti hankalienkin keskustelujen läpi. Ylimmän johdon on oltava prosessin takana. 

Organisaatiorakenteen jäykkyyttä tulee helpottaa ja ympäristöjärjestelmä on saatava 

yliopistossa kaikkien asiaksi. Kun ympäristöjärjestelmä vakiinnuttaa paikkansa 

yliopistolla, voisi yliopisto pohtia ISCN-raportoinnin vuoksi EMAS-merkinnän 

käyttöluvan hakemista ja näin osoittaa laajaa tietoisuutta kestävästä kehityksestä.  



69 

 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston näyttäessä mallia niin henkilökunnalleen ja 

opiskelijoilleen siitä, miten aktiivinen korkeakoulu voi tarjota asiantuntijoita ja 

innovaatioita muuttuvaan maailmaan, se antaa myös mallin muille suomalaisille 

korkeakouluille, siitä miten ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla muukin kestävän 

kehityksen mukainen toiminta voi onnistua. 

Tulevaisuudessa olisi hyvä selvittää, millainen konkreettinen hyöty ympäristöjärjestelmän 

rakentamisesta Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon on ja pohtia sitä niin ekologisesta, 

sosiaalisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta.  
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LIITE I: Ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja haasteiden yhteenvetotaulukko (3s) 

Rakentamisen 

vaihe 

Käytetyt metodit Haaste Ratkaisu Diplomityö

n luku 

Yleiset vaatimukset: 

laajuus ja rajaus 

Olemassa olevan tiedon keruu Yliopiston toimintakentän 

rajaus 

Ensimmäisestä vaiheesta jätettiin pois osat, 

joista tiedon saaminen olisi ollut hankalaa 

5.1.  

 

Ympäristöpolitiikka Benchmarking Ei olemassa olevaa 

ympäristöohjausta 

 

Päätöksen tekijän puuttuminen 

Kansainvälisten yliopistojen 

benchmarkingilla saatiin pohja yliopiston 

ympäristöpolitiikalle 

Ympäristöpolitiikan allekirjoitti rehtori 

5.2 

 

Ympäristönäkökohd

at 

Olemassa olevan ja uuden 

tiedon keruu 

Kysely 

Workshopit 

Yksikkötapaamiset 

Laboratoriokierrokset 

Yliopiston laaja toimintakenttä 

ja erilaiset tehtävät 

 

Päätöksen tekijän puuttuminen 

Aktiivinen tiedonkeruu yliopiston eri 

yksiköistä ja sidosryhmiltä.  

 

Rehtori vahvisti ohjausryhmän ehdottamat 

ympäristönäkökohdat 

5.3 

6.1.2 

Lakisääteiset ja 

muut vaatimukset 

Laboratoriokierrokset 

Uuden tiedon keruu 

Ei tietoa yliopistoa koskevista 

ympäristölainsäädännöistä eikä 

muista sitoumuksista 

Vaatimukset kävivät läpi järjestelmän 

rakentajat Asian tarkasteluun olisi voinut 

hankkia lakipalvelun. 

5.4 

 

Päämäärät, 

tavoitteet, ohjelmat 

Olemassa olevan tiedonkeruu 

Kysely 

Workshopit 

Yksikkötapaamiset 

Laboratoriokierrokset 

Yliopiston laaja toimintakenttä 

ja erilaiset tehtävät 

 

Päätöksen tekijän puuttuminen 

Aktiivinen tiedonkeruu yliopiston eri 

yksiköistä ja sidosryhmiltä.  

 

Rehtori vahvisti ohjausryhmän ehdottamat 

ympäristöpäämäärät, -tavoitteet ja -

ohjelmat 

5.2 

Resurssit, roolit, 

vastuut ja valtuudet 

Laboratoriokierrokset Käytettävissä olevien 

resurssien tunnistaminen 

 

Jokainen ympäristöohjelma ja uusi 

menetelmä käytiin läpi niihin tarvittavien 

olemassa olevien resurssien mukaisesti 

5.8 

 



 

 

 

 

 

Uusien tehtävien kustannusten 

resurssointi  

Päätöksen tekijän 

tavoittamattomuus 

ennen vahvistusta. 

 

Osa tehtävistä on voitu sisäistää 

vastuuhenkilöiden muihin tehtäviin. 

Osissa tilanteita, on vielä epäselvää miten 

uusista tehtävistä johtuvat kustannukset 

resurssoidaan.  

Pätevyys, koulutus 

ja tietoisuus 

Yksikkötapaamiset 

Henkilökohtaiset haastattelut 

Koulutustarpeiden 

tunnistaminen 

Koulutuksen järjestäminen 

Tietoisuuden lisääminen 

Koulutustarpeita kerättiin tapaamisissa 

Tietoisuuden lisäämiseksi suunniteltiin 

video. Sitä ei ole vielä julkaistu 

5.6 

5.9 

Viestintä Workshop Viestinnän saavuttavuus Ympäristöviestintä suunnitelman 

päivittäminen, sisäisten ja ulkoisten 

sidosryhmien huomioimisen lisääminen. 

Ympäristöjärjestelmästä aktiivinen 

tiedottaminen. Kaikki tieto saatavissa 

yliopiston intranetissä. 

5.8 

 

Dokumentointi Ympäristökäsikirja Lukuisat uudet menetelmät Ympäristökäsikirjan kirjoittaminen, mikä 

sisältää kaikkien ympäristöjärjestelmään 

liittyvien menetelmien ohjeistukset 

5.5 

 

Asiakirjojen hallinta Olemassa olevan tiedon keruu 

Ympäristökäsikirja 

Ei arkistointisuunnitelmaa 

 

 

Ei yhtenäistä dokumenttien 

merkitsemistapaa 

Ympäristöjärjestelmälle luodaan oma 

arkistonmuodostussuunnitelma 

 

Dokumenttien merkitsemistavalle luotiin 

suositus 

5.5 

 

Toiminnan ohjaus Ympäristökäsikirja Nykyisten ohjeistusten 

vähäisyys 

Uusien ohjeistuksien kokoaminen ja 

julkaiseminen myös englanniksi 

5.5 

 

Valmius ja toiminta 

hätätilanteissa 

 [ei tarkasteltu diplomityössä] Ohjeistus ympäristökäsikirjassa 5.8 

Tarkkailu ja 

mittaukset 

 [ei tarkasteltu diplomityössä] Ohjeistus ympäristökäsikirjassa 5.8 



 

 

 

Vaatimusten 

täyttymisen arviointi 

 [ei tarkasteltu diplomityössä] Ohjeistus ympäristökäsikirjassa 5.8 

Poikkeamat, 

korjaavat 

toimenpiteet ja 

ehkäisevät 

toimenpiteet 

 Uuden menetelmän 

kehittäminen 

 

 

Päätöksen tekijän epäselkeys 

Ympäristökäsikirjan kirjoittaminen, mikä 

sisältää kaikkien ympäristöjärjestelmään 

liittyvien menetelmien ohjeistukset. 

 

Ympäristöpäällikkö sulkee hallinnassa 

olevat poikkeamat. 

5.7 

 

Tallenteiden hallinta Tiedon keruu Tallenteiden hajanainen 

säilytys 

Kaikki tieto saatavissa yliopiston 

intranetissä. 

5.5 

 

Sisäinen auditointi  Uuden menetelmän 

kehittäminen 

 

Sisäiset auditoinnit suunnitellaan 

integroitavan laatuauditointeihin. On 

huomioitava poikkeava tarkastelutapa 

(mm. poikkeamakäytäntö)  

5.7 

5.9 

Johdon katselmus  [ei toteutettu diplomityön 

kirjoittamisen aikana] 

[ei toteutettu diplomityön kirjoittamisen 

aikana] 

5.8 

5.9 

 

Ympäristöjärjestelm

ä kokonaisuutena 

Laboratoriokierrokset Sitoutuminen 

 

 

 

Uusien menetelmien 

käyttöönotto 

Jalkautuminen ympäristöjärjestelmän 

rakentamisen aikana mahdollisimman alas 

organisaatiossa. 

 

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto vaatii 

monien uusien menetelmien käyttämistä. 

Niiden levittäminen koko yliopiston 

tietoisuuteen on jatkuva haaste. 

Luku 5 

 

  



 

 

 

LIITE II 

 Bris Card MIT KHL TSCP Lux Göte Melb LUT 
Aloitussanat X X X  X X X X  
Johdon allekirjoittama X X X  X  X X X 
Yliopiston visio 
                 arvot 
                 strategia 

X 
X 
X 

 
 

(X) 

       

Määritelmät  X        
Pitkäikäinen prosessi X  X X X X X   
Politiikka koskee henkilökuntaa, opiskelijoita ja urakoitsijoita.   X    X X X  
Tavoitteet   

Ympäristöriskit ja -vaikutukset on arvioitu ja ne ovat hallittavissa/ vähennettävissä. 
Parantaminen on jatkuvaa. 

X X X  X  X X X 

Integroidaan ympäristöperiaatteet osaksi yliopiston toimintamalleja, koulutusta ja 
tutkimusta. Kehitetään yliopistoa kestävästi. 

X X X X X X X X X 

Otetaan huomioon lainsäädännön vaatimukset X X     X  X 
Käytetään parasta mahdollista tekniikkaa ja toimintaa päästöjen vähentämiseksi X X X    X X  
Seurataan ympäristön tilaa yliopistolla ja ulkopuolella X X X X X X X X X 
Viestitään sisäisesti ja ulkoisesti toiminnasta sekä ympäristöasioiden ylläpidosta.  X X X X X X X  X 
Koulutetaan henkilökuntaa ja opiskelijoita X X X X X X X  X 
Kehitetään toimivat suhteet yliopiston ulkopuolisiin sidosryhmiin  X  X X X X  X 
Rohkaistaan opiskelijoita antamaan osansa keskusteluun ja muutoksiin. Ylläpidetään 
palkkiojärjestelmää. 

 X X X  X X X  

Tuetaan yliopistoyhteisön laajuisia ja alueellisia kestävän kehityksen hankkeita. 
Varataan varoja yliopiston ympäristötoiminnan kehittämiseen. 

  X   X X X X 

Kehitetään kaupunkiympäristöä kestävällä tavalla.   X   X    
Saavutetaan korkea tason ympäristöuskottavuudessa.   X     X  
Varataan tarpeeksi resursseja henkilöstöön ympäristöasioiden huomioimiseksi. 
Henkilöstöstä löytyy ympäristöjohtaja sekä ympäristövastaava/koulu 

 X X X  X    

Luodaan kestävälle kehitykselle suunnattu kurssikokonaisuus. Otetaan kestävä 
kehitys huomioon opetuksessa.  Opetetaan opiskelijat ajattelemaan kestävästi. 

X X X X   X  X 



 
 
 
 
 
 
LIITE III  
 

   

   

 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristöpolitiikka 

 

Huomioimme Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta Universi-

ty of Technology, LUT) ympäristövastuun kaikessa toiminnassamme: tieteelli-

sessä tutkimuksessa, akateemisessa koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuo-

rovaikutuksessa ja tukitoiminnoissa.  

 

Green Campus on ajattelu- ja toimintatapamme, jonka myötä hyödynnämme 

poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa innovatiivisesti ympäristökuormi-

tuksemme pienentämiseksi. Panostamme ympäristön hyvinvointia edistävään 

tutkimukseen ja tuemme globaalia, kansallista ja alueellista kestävää kehitystä 

kouluttamalla ympäristötietoisia akateemisia asiantuntijoita ja päättäjiä. 

 

Asetamme ympäristötavoitteet ensisijaisesti hallinnassamme oleviin toimintoi-

hin, huomioiden lisäksi  toiminnot, joiden ympäristövaikutuksiin voimme vaikut-

taa välillisesti. Seuraamme, mittaamme ja säännöllisesti katselmoimme ympä-

ristönsuojelun tasomme kehittymistä ja varaamme resursseja jatkuvan paran-

tamisen varmistamiseksi. Avoimella vuorovaikutuksella varmistamme sidosryh-

mien näkemysten ja yliopiston toimintakentässä tapahtuvien muutosten huomi-

oimisen.  

 

Täytämme lain ja viranomaisten meille asettamat vaatimukset sekä kehitämme 

ympäristötoimintaamme sitoumuksiemme mukaisesti. 

 

Lappeenrannassa 04.09.2013 

 

________________________________ 

Ilkka Pöyhönen 
rehtori 



LIITE IV 

Teknillinen tiedekunta Tuotantotalouden 

tiedekunta

Kauppatieteellinen 

tiedekunta

Opintopalvelut, opetuksesta vastaava vararehtori (useat yksiköt yhteistyössä)

Strategia ja yhteiskuntasuhteet, strategiajohtaja (YPA)

Kansainväliset palvelut, kansainvälisten asioiden johtaja (YPA)

Viestintä, viestintäjohtaja (YPA)

HR (henkilöstöpalvelut), henkilöstön kehittämisjohtaja (YPA)

Talous, talousjohtaja (YPA)

IS&T (tietohallintopalvelut), CIO (tietohallintojohtaja) (YPA)

Tilat, kiinteistöjohtaja (YPA)

Lappeenrannan tiedekirjasto, kirjastonjohtaja (erillinen yksikkö)

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tutkimuspalvelujohtaja (YPA)

Toiminnan ohjaus ja laadunhallinta, palvelujohtaja (YPA)

Yliopistopaino, palvelujohtaja (YPA)

Laki- ja asiakirjapalvelut, yliopiston lakimies (YPA) 

LUT tutkijakoulu, tutkimuksesta vastaava vararehtori (YPA)

TUKIPALVELUT

TIETEELLINEN TUTKIMUS

AKATEEMINEN KOULUTUS

YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS

Bruttoala 68 879 brm2

Henkilökunta 791 htv

Opiskelijoita 4131

Sähkö 7 303 MWh – 101 kWh/m2

Lämpö 9 093 MWh – 132 kWh/m2

Vesi 27 097 m3 – 393 dm3/m2

Ostettua paperia 6 155 riisiä – 3,1 milj. arkkia

Toimistotarvikkeita 24 531 kpl, joista 52% 

ekotuotteita

Kokonaisjätemäärä 173 t 

Tulostettuja sivuja 3,9 milj. sivua

Lämmön tuotannosta syntyvät  päästöt 1573 t CO2

Sähkön  tuotannosta syntyvät  päästöt 1417 t CO2

Ylempiä 

korkeakoulututkintoja* 

588 (DI 403, KTM 

185)

Alempia 

korkeakoulututkintoja* 

332 (TkK 200, KTK 

132)

Tohtorintutkintoja* 42 

(TkT 36, KTT 6)

Tieteellisiä julkaisuja* 

809

Muita julkaisuja* 62

Keksintöilmoitusten 

määrä* 58

Spin-off-yritysten

määrä* 2

(*luvut koko LUT:n

lukuja)

Paikan 

vastaanottaneita 

opiskelijoita 766

Kansainväliset 

vaihto-opiskelijat 245

Kansainväliseen 

opettaja- ja 

tutkijavaihtoon tulevat  

97 henkilöä

Liikevaihto 80,2 milj. 

€, josta täydentävä 

rahoitus 33,1 milj. €

Tuhottava muovi 120 kg

Puujäte 4 920 kg

Pahvi 12 750 kg

Paperi 26 000 kg

Tuhottava paperi 5 518 kg

Kuivajäte 58 201 kg

Biojäte 32 952 kg

Energiajae 16 250 kg

Kierrätykseen 49,3 %

Energiahyötykäyttöön 47,0 %

Kaatopaikalle 3,7 %

Sähkö- ja elektroniikkaromu  

5 692 kg

Vaaralliset jätteet 10 955 kg

 



LIITE V (4s) 

 

LUT:n ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset 
LUT's environmental aspects and impacts 

 
1. Koulutusohjelma/Study Program  

  Ente / Energy Technology 
 

  Kati / Business 
 

  Kete / Chemical Technology 
 

  Kote / Mechanical Technology 
 

  Säte / Electrical Technology 
 

  Tite / Information Technology 
 

  Tuta / Industrial Management 
 

  Ymte / Environmental Technology 
 

  MaFy/ Technical Mathematics and Physics 
 

 

 

 

 
2. Olen / I am  

  Perusopiskelija 
 

  Master's Program student 
 

  AIMO/Timo-opiskelija 
 

  JOO-opiskelija / Exchange student 
 

  Jatko-opiskelija / Doctoral student 
 

  Muu opiskelija, mikä / Other student, what 

________________________________ 
 

 

 

 

 
Seuraavaksi tarkastelemme LUT:n ympäristövaikutuksia. Pyydämme ensin avoimen kentän 
kauttaideoitasi ympäristövaikutuksista. Tämän jälkeen pyydämme sinua valitsemaan listasta ne osa-
alueet, jotka mielestäsi ovatLUT:n merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Tämän jälkeen seuraa 5 sivua, 
joilla kullakin on 5-15 sanayhdistelmää, joista voit valita ne, 
a) jotka koet yliopiston toiminnan ympäristöongelmina tai niiden ratkaisuina 
b) jotka koet olevan niitä joihin LUT:n pitäisi keskittyä ensin 
c) joihin haluaisit itse vaikuttaa. 
 
Next we will concentrate on LUT's environmental impacts. At first, we ask your ideas by using an open 
field. After that in the next 5 pages, you will get a list of words (5-15 words/page) that you can choose 
LUT's impacts and those issues that, 
a) you feel are the environmental problems or solutions to the problems 
b) you feel LUT should concentrate on first 
c)  you would like to have an impact on  

 

 

 

 
3. Millaisia ympäristövaikutuksia mielestäsi LUT:lla on? What kind of Environmental Impacts LUT on 
your opinion has?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
4. Valitse seuraavista kategorioista 4 mielestäsi merkittävintä ympäristövaikutusta tuottavaa toimintaa. 
Choose 4 most significant actions that results as an environmental impact from the list  

 Sähkö, vesi ja lämpö / Electricity, water and heat 
 

 Siivous ja puhtaanapito / Cleaning 
 

 Hankinnat, materiaalit / Acquisition of products, materials 
 

 Tulostuspaperit / Print papers 
 

 Jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys ja käytöstäpoisto / Reducing, reusing, recycling 
and disposing waste 

 

 Liikenne / Traffic 
 

 Melu / Noise 
 



 Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus / Teaching, research, social interaction 
 

 

 

 

 
5. Valitse seuraavasta listata ne asiat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöongelma tai -ratkaisukeino. 
Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä ongelman 
poistumiseen/ratkaisun käyttöön olisit valmis itse tulemaan mukaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 
 
 

Veden, lämmön ja sähkön käyttö sekä siivous 

Usage of water, heat and electricity, and cleaning 

 Ongelma/Ratkaisukeino / 
Problem/Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
vaikuttaa / I 
would like 
to impact 
on 

Sähkön kulutuksen vähentäminen / Minimizing 
use of electricity  

 

   

Veden kulutuksen vähentäminen / Minimizing use 
of water  

 

   

Lämmön kulutuksen vähentäminen / Minimizing 
use of heat  

 

   

Uusiutuvan energian ostaminen / Purchasing 
renewable energy  

 

   

Uusiutuvan energian tuottaminen / Producing 
renewable energy  

 

   

Käytön mukainen valaistus / Lights according to 
use  

 

   

Käytettävien puhdistusaineiden 
ympäristöystävällisyys / Using Environmental 
friendly cleaning products  

 

   

Pyyherullien käyttö / Using towel rolls 
 

   

Ulkoalueiden siisteys / Clean outdoor areas 
 

   

Opiskelualueiden viihtyvyys / Enjoyable study 
areas  

 

   

Muu 
mikä/ 
Other, 
what  

________________________________ 

 

   

 

 

 

 
6. Valitse seuraavasta listata ne asiat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöongelma tai -ratkaisukeino. 
Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä ongelman 
poistumiseen/ratkaisun käyttöön olisit valmis itse tulemaan mukaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 
 
 

Hankinnat / Acquisitions 

 Ongelma/Ratkaisukeino / 
Problem/Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
vaikuttaa / I 
would like 
to impact 
on 

Ympäristömerkityt tuotteet / Products with 
environmental label  

 

   

Kilpailutustilanteissa ympäristön huomioiminen / 
Taking environmental issues as criteria on 
tendering  

 

   

Markkinointi- ja kampanjamateriaalin pidempi-
ikäisyys / Longer using age for marketing and 
campaign material  

 

   

Kertakäyttöastiat / Disposable paperware 
 

   

Hankintojen minimointi / Minimizing acquisitions 
 

   

Käyttöiän korostaminen hankinnoissa / Focusing 
on longer using age on acquisitions  

 

   



Uudelleenkäytettävyyden korostaminen 
hankinnoissa / Noting reusing on acquisitions  

 

   

Eettiset valinnat hankintatilanteessa / Making 
ethical choices on acquisitions  

 

   

Muu, 
mikä / 
Other, 
what  

________________________________ 

 

   

 

 

 

 
7. Valitse seuraavasta listata ne asiat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöongelma tai -ratkaisukeino. 
Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä ongelman 
poistumiseen/ratkaisun käyttöön olisit valmis itse tulemaan mukaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on.  

Jätteen määrän hallinta / Controlling the amount of waste 

 Ongelma/Ratkaisukeino / 
Problem/Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
vaikuttaa / I 
would like 
to impact on 

Tuotteiden uudelleenkäyttö / Reusing products 
 

   

Kaksipuolinen tulostus / Double sided printing 
 

   

Tulostuskiintiöt / Printing quota 
 

   

Sähköinen harjoitustöiden palautus / Electronical 
return of assignments  

 

   

Sähköiset tentit / Online/Aquarium exams 
 

   

Suulliset tentit / Oral exams 
 

   

Biojätteen kierrätys / Recycling biowaste 
 

   

Paperin ja pahvin kierrätys / Recycling paper and 
cardboard  

 

   

SER:n kierrätys / Recycling Waste from    

Electronics and Electrical Equipment  
 

Metallin kierrätys / Recyling metal 
 

   

Kierrätyspisteiden näkyvyys ja taajuus / 
Visibility and range of recycling points  

 

   

Biojätteen seuranta / Systematic following of the 
amount of biowaste  

 

   

Vaarallisten jätteiden käsittely / Handling of 
hazardous waste  

 

   

Kirjaston poistokirjat / Library old book 
 

   

Turhan kulutuksen minimointi / Minimizing 
overall consumption of useless items  

 

   

Muu, 
mikä / 
Other, 
what  

________________________________ 

 

   

 

 

 

8. Valitse seuraavasta listata ne asiat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöongelma tai -ratkaisukeino. 
Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä ongelman 
poistumiseen/ratkaisun käyttöön olisit valmis itse tulemaan mukaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 

Liikenne ja melu / Traffic and noise 

 Ongelma/Ratkaisukeino / 
Problem/Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
vaikuttaa / I 
would like 
to impact 
on 

Kimppakyytien korostaminen / Highlighting 
ridesharing  

 

   

Henkilöautoliikenteen vähentäminen / 
Minimizing personal car traffic  

 

   

Joukkoliikenteen lisääminen / Increasing public 
transportation  

 

   



Maksulliset parkkipaikat / Paid parking 
 

   

Parkkipaikkojen vähentäminen / Minimizing the 
amount of parking space  

 

   

Pyöräkatokset / Bikeshelters 
 

   

Pyörien säilytyspaikkojen laajentaminen / Larger 
bicycle storing areas  

 

   

Vaikuttaminen pyöräteiden kunnossapitoon / 
Influencing on bike and walk way maintenance  

 

   

Ruokalasta syntyvä melu / Noise from the 
restaurant  

 

   

Rakennustöistä aiheutuva melu / Noise from 
construction work  

 

   

Laboratorioista syntyvä melu / Noise from 
laboratories  

 

   

Muu, 
mikä / 
Other, 
what  

________________________________ 

 

   

 

 

 

9. Valitse seuraavasta listata ne asiat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöongelma tai -ratkaisukeino. 
Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä ongelman 
poistumiseen/ratkaisun käyttöön olisit valmis itse tulemaan mukaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 

Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 
Teaching, Research, Social interaction 

 Ongelma/Ratkaisukeino 
/ Problem/Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
vaikuttaa / 
I would 
like to 
impact on 

Laboratorioissa käytettävät kemikaalit / Chemicals 
used in the laboratories  

 

   

Etätentit / Remote exams 
 

   

Etäluennot / Remote lectures 
 

   

Studia Generalia-yleisöluennot / Studia Generalia - 
public lectures  

 

   

Sähköinen viestintä / Electronic communications 
 

   

Opetusjaksot, joissa ympäristöasiat ovat esillä / 
Courses, that address environmental issues  

 

   

Fuksien koulutus ympäristöasioissa / Training 
freshmen on environmental issues  

 

   

Green Campuksen tunnettavuuden kehittäminen 
opiskelijoille / Making Green Campus more 
familiar to students  

 

   

LUT:n tutkimuksen viestintä opiskelijoille / 
Making LUT's research more familiar to students  

 

   

Ympäristöasioista valveutuneiden DI/KTM 
valmistuminen / LUT Graduates are aware of 
environmental issues and can take action  

 

   

Ympäristön hyvinvointia edistävän tutkimuksen 
tekeminen / Making research that promotes 
environmental well being  

 

   

Ympäristön hyvinvointia edistävän 
julkaisutoiminnan harjoittaminen / Making 
publications that promote environmental well being  

 

   

Muu, mikä 
/ Other, 
what  

________________________________ 
 

   

 

 

 

Kiitos vastauksistasi, niistä on meille paljon iloa. Toivomme näkevämme sinut vielä pian järjestettävissä 
WORKSHOPeissa. Voit ilmoittautua niihin jo etukäteen seuraavalla sivulla (emme pysty yhdistämään 
vastauksia ja ilmoittautumisia). Thank you for answering on this survey. We hope to meet you soon in 
the WORKSHOPs. You can register yourself to participate in the next page (we're not able to join the 
answers and registrations).  

 

 

 

 

 (Sivu 0 / 10)
 

 

 

 



LIITE VI (5s) 

 

LUT:n ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset 
LUT's environmental aspects and impacts 

 
1. Olen / I am  

  Professori / Professor 
 

  Tutkija (ym erilaisia tutkija-nimikkeitä) / Reseracher 
 

  Nuorempi tutkija / Junior Researcher 
 

  Tutkijaopettaja / Senior Lecturer 
 

  Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher 
 

  Yliopisto-opettaja / University Teacher 
 

  Lehtori / Lecturer 
 

  Tutkimusapulainen / Research Assistant 
 

  Muu henkilökunta / Other Staff 

________________________________ 
 

 

 

 

 
2. Työyksikkö / Work unit:  

Teknillinen tiedekunta / Faculty of Technology 
 

  LUT Energia / Energy 
 

  LUT Kemia / Chemistry 
 

  LUT Kone / Mechanical Engineering 
 

  LUT Mafy / Mathematics and Physics 
 

  Muu/Other 
 

Tuotantotalouden tiedekunta / School of Industrial Engineering and Management 
 

  Innovaatiojohtaminen / Innovation management 
 

  Arvoverkostojen johtaminen / Value Network Management 
 

  Ohjelmistotuotanto ja tiedonhallinta / Software Engineering and information Management 
 

  Muu/Other 
 

Kauppatieteellinen tiedekunta / School of Business 
 

  Talous ja yritysjuridiikka / Business Economics and Law 
 

  Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta / Management and International Business 
 

  Muu/Other 
 

Alue- ja erillisyksiköt 
 

  LUT Lahti School of Innovation 
 

  LUT Kouvola 
 

  LUT Savo Sustainable Technologies 
 

  Tutkimusyksikkö / Research Units (NORDI, CDMC, CEID, CST, EKi, NORDI, TBRC) 
 

Yliopiston yhteiset / University Services 
 

  Yliopiston hallinto / University Administration 
 

  Palveluyksiköt / Service units 
 

 

 

 

 
Seuraavaksi tarkastelemme LUT:n ympäristövaikutuksia. Ympäristöjärjestelmän ensimmäisessä 
rakennusvaiheessa keskitymme pääasiassa Skinnarilan kampuksen toimintoihin. 
 
Pyydämme ensin avoimen kentän kauttaideoitasi ympäristövaikutuksista. Tämän jälkeen pyydämme 
sinua valitsemaan listasta ne osa-alueet, jotka mielestäsi ovat LUT:n merkittävimpiä 
ympäristövaikutuksia. Niitä avataan lisää seuraavilla 5 sivulla, joilla kullakin on 5-15 sanayhdistelmää, 
joista voit valita ne, 
 
a) jotka koet yliopiston toiminnan ympäristöhaasteina tai niiden ratkaisuina 
b) jotka koet olevan niitä joihin LUT:n pitäisi keskittyä ensin 
c) joihin haluaisit itse henkilökohtaisesti vaikuttaa. 
 
 



Next we will concentrate on LUT's environmental impacts. During the first phase of building EMS, we 
concentrate mainly on impacts from Skinnarila Campus. 
 
At first, we ask your ideas by using an open field. After that in the next 5 pages, you will get a list of 
words (5-15 words/page) that you can choose LUT's impacts and those issues that, 
 
a) you feel are the environmental problems or solutions to the problems 
b) you feel LUT should concentrate on first 
c)  you would like to have a personal impact on  

 

 

 

 
3. Millaisia ympäristövaikutuksia mielestäsi LUT:lla on? What kind of Environmental Impacts LUT on 
your opinion has?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
4. Valitse seuraavista kategorioista 4 mielestäsi merkittävintä ympäristövaikutusta tuottavaa toimintaa. 
Choose 4 most significant actions that results as an environmental impact from the list  

 Hankinnat, materiaalit / Acquisition of products, materials 
 

 Jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys ja käytöstäpoisto / Reducing, reusing, recycling 
and disposing waste 

 

 Liikenne / Traffic 
 

 Melu / Noise 
 

 Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus / Teaching, research, social interaction 
 

 Siivous ja puhtaanapito / Cleaning 
 

 Sähkö, vesi ja lämpö / Electricity, water and heat 
 

 Tulostuspaperit / Print papers 
 

 

 

 

 
5. Valitse seuraavasta listasta ne kohdat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöhaasteita tai -
ratkaisukeinoja. Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä 
haasteen eteen olisit itse valmis toimimaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 

which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 
 

Veden, lämmön ja sähkön käyttö sekä siivous 

Usage of water, heat and electricity, and cleaning 

 Haaste / 
Problem 

Ratkaisukeino 
/ Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT 
should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
henkilökohtaisesti 
vaikuttaa asian 
toteutumiseen / I 
would like to take 
part on this action 

Sähkön kulutuksen vähentäminen / Minimizing 
use of electricity  

 

    

Veden kulutuksen vähentäminen / Minimizing 
use of water  

 

    

Lämmön kulutuksen vähentäminen / 
Minimizing use of heat  

 

    

Ilmastoinnin, lämmityksen, jäähdytyksen 
käytön mukainen optimointi / Optimizing air 
conditioning, heating and cooling by usage  

 

    

Uusiutuvan energian ostaminen / Purchasing 
renewable energy  

 

    

Uusiutuvan energian tuottaminen / Producing 
renewable energy  

 

    

Käytön mukainen valaistus / Lights according 
to use  

 

    

Käytettävien puhdistusaineiden 
ympäristöystävällisyys / Using Environmental 
friendly cleaning products  

 

    

Pyyherullien käyttö / Using towel rolls 
 

    

Ulkoalueiden siisteys / Clean outdoor areas 
 

    

Työskentelypisteiden viihtyvyys / Enjoyable 
work areas  

 

    



Muu 
mikä/ 
Other, 
what  

________________________________ 

 

    

 

 

 

 
6. Valitse seuraavasta listasta ne kohdat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöhaasteita tai -
ratkaisukeinoja. Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä 
haasteen eteen olisit itse valmis toimimaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 
 

Hankinnat / Acquisitions 

 Haaste / 
Problem 

Ratkaisukeino 
/Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT 
should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
henkilökohtaisesti 
vaikuttaa asian 
toteutumiseen / I 
would like to take 
part on this action 

Ympäristömerkityt tuotteet / Products with 
environmental label  

 

    

Kilpailutustilanteissa ympäristön 
huomioiminen / Taking environmental issues as 
criteria on tendering  

 

    

Markkinointi- ja kampanjamateriaalin pidempi-
ikäisyys / Longer using age for marketing and 
campaign material  

 

    

Kertakäyttöastiat / Disposable paperware 
 

    

Hankintojen minimointi / Minimizing 
acquisitions  

 

    

Käyttöiän korostaminen hankinnoissa / 
Focusing on longer using age on acquisitions  

 

    

Uudelleenkäytettävyyden korostaminen 
hankinnoissa / Noting reusing on acquisitions  

 

    

Eettiset valinnat hankintatilanteessa / Making 
ethical choices on acquisitions  

 

    

Hankintojen kokonaisvaikutuksen arviointi / 
Assessing the total impact of acquisition  

 

    

Muu, 
mikä / 
Other, 
what  

________________________________ 

 

    

 

 

 

 
7. Valitse seuraavasta listasta ne kohdat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöhaasteita tai -
ratkaisukeinoja. Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä 
haasteen eteen olisit itse valmis toimimaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 
 

Jätteen määrän hallinta / Controlling the amount of waste 

 Haaste / 
Problem 

Ratkaisukeino 
/Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT 
should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
henkilökohtaisesti 
vaikuttaa asian 
toteutumiseen / I 
would like to take 
part on this action 

Tuotteiden uudelleenkäyttö / Reusing products 
 

    

Kaksipuolinen tulostus / Double sided printing 
 

    

Ryhmätulostimet / Group printers 
 

    

Follow- tulostus / Follow -printing 
 

    

Sähköinen harjoitustöiden palautus / 
Electronical return of assignments  

 

    

Sähköiset tentit / Online/Aquarium exams 
 

    

Suulliset tentit / Oral exams 
 

    

Biojätteen kierrätys / Recycling biowaste 
 

    



Paperin ja pahvin kierrätys / Recycling paper 
and cardboard  

 

    

SER:n kierrätys / Recycling Waste from 
Electronics and Electrical Equipment  

 

    

Metallin kierrätys / Recyling metal 
 

    

Kierrätyspisteiden näkyvyys ja taajuus / 
Visibility and range of recycling points  

 

    

Kierrätyspisteiden lajitteluohjeistuksen 
selkeyttäminen / Clarification of Recycling 
point instructions  

 

    

Biojätteen seuranta / Systematic following of 
the amount of biowaste  

 

    

Vaarallisten jätteiden käsittely / Handling of 
hazardous waste  

 

    

Kirjaston poistokirjat / Library old book 
 

    

Turhan kulutuksen minimointi / Minimizing 
overall consumption of useless items  

 

    

Muu, 
mikä / 
Other, 
what  

________________________________ 

 

    

 

 

 

 
8. Valitse seuraavasta listasta ne kohdat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöhaasteita tai -
ratkaisukeinoja. Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä 
haasteen eteen olisit itse valmis toimimaan. 
 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 
 

Liikenne ja melu / Traffic and noise 

 Haaste / 
Problem 

Ratkaisukeino 
/ Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT 

Haluaisin 
henkilökohtaisesti 
vaikuttaa asian 
toteutumiseen / I 

should 
have an 
impact on 

would like to take 
part on this action 

Päivittäisten työmatkojen 
kimppakyytijärjestelmän kehittäminen / 
Developing ridesharing system for daily work 
traveling  

 

    

Henkilöautoliikenteen vähentäminen / 
Minimizing personal car traffic  

 

    

Joukkoliikenteen kehittäminen / Developing 
public transportation  

 

    

Maksulliset parkkipaikat / Paid parking 
 

    

Parkkipaikkojen vähentäminen / Minimizing 
the amount of parking space  

 

    

Etätyömahdollisuuksien lisääminen / Increasing 
possibilities for remote working  

 

    

Pyöräkatokset / Bikeshelters 
 

    

Pyörien säilytyspaikkojen laajentaminen / 
Larger bicycle storing areas  

 

    

Vaikuttaminen pyöräteiden kunnossapitoon / 
Influencing on bike and walk way maintenance  

 

    

Ruokalasta syntyvä melu / Noise from the 
restaurant  

 

    

Rakennustöistä aiheutuva melu / Noise from 
construction work  

 

    

Laboratorioista syntyvä melu / Noise from 
laboratories  

 

    

Muu, 
mikä / 
Other, 
what  

________________________________ 

 

    

 

 

 

 
9. Valitse seuraavasta listasta ne kohdat, jotka ovat mielestäsi LUT:n ympäristöhaasteita tai -
ratkaisukeinoja. Merkitse myös mitkä mielestäsi ovat asioita, joihin LUT:n pitäisi pian vaikuttaa ja minkä 
haasteen eteen olisit itse valmis toimimaan. 



 
Chooce from the following list which issues are  LUT's environmental impacts or solutions. Mark also 
which issues are something that LUT should have an impact on soon and which issues you would like to 
take part on. 
 

Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 
Teaching, Research, Social interaction 

 Haaste / 
Problem 

Ratkaisukeino 
/ Solution 

Yliopiston 
pitäisi 
vaikuttaa / 
LUT 
should 
have an 
impact on 

Haluaisin 
henkilökohtaisesti 
vaikuttaa asian 
toteutumiseen / I 
would like to take 
part on this action 

Laboratorioissa käytettävät kemikaalit / 
Chemicals used in the laboratories  

 

    

Opetuksen sähköistyminen / Enhancing e-
learning opportunities  

 

    

Studia Generalia-yleisöluennot / Studia 
Generalia - public lectures  

 

    

Sähköinen viestintä / Electronic 
communications  

 

    

Opetusjaksot, joissa kestävä kehitys on esillä / 
Courses, that address sustainable development 
issues  

 

    

Ympäristöasioista valveutuneiden DI/KTM 
valmistuminen / LUT Graduates are aware of 
environmental issues and can take action  

 

    

Fuksien koulutus ympäristöasioissa / Training 
freshmen on environmental issues  

 

    

Green Campuksen tunnettavuuden kehittäminen 
LUT:n sisällä / Making Green Campus more 
familiar inside LUT  

 

    

LUT:n tekemän poikkitieteellisen tutkimuksen 
tunnettavuuden lisääminen / Enhansing 
information on cross-disciplinary reserach done 

    

at LUT  
 

Ympäristön hyvinvointia edistävän tutkimuksen 
tekeminen / Making research that promotes 
environmental well being  

 

    

Ympäristön hyvinvointia edistävän 
julkaisutoiminnan harjoittaminen / Making 
publications that promote environmental well 
being  

 

    

Muu, 
mikä / 
Other, 
what  

________________________________ 

 

    

 

 

 

 
Kiitos vastauksistasi, niistä on meille paljon iloa. Toivomme näkevämme sinut vielä pian järjestettävissä 
WORKSHOPeissa. Voit ilmoittautua niihin jo etukäteen seuraavalla sivulla (emme pysty yhdistämään 
kyselyn vastauksia WORKSHOP-ilmoittautumisiin). 
Klikkaathan lähetä! 
 
 
Thank you for answering on this survey. We hope to meet you soon in the WORKSHOPs. You can 
register yourself to participate in the next page (we're not able to join the answers and registrations). 
Please click send!  

 

 

 

 

 (Sivu 0 / 10)
 

 

 

 



LIITE VII (3s)
22.10.2013 KK & HP
Ympäristönäkökohtien tunnistaminen
Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus Tieteellinen tutkimus Akateeminen opetus Yhteiskunnallinen 

vuorovaikutus
Tukitoiminnot / 

Yliopistopalvelut
LUT Campuksella toimivat 

sidosryhmät

Lainsäädännön vaatimukset ja ympäristöluvissa asetetut rajoitukset

Kemikaalilaki ja sen vaatimukset 
(liitettävä taulukkoon)

ympäristöön päästessään 
vaikutuksia maaperään (pilaantuvat 
maat) ja veteen (pilaantuvat vedet)

KETE: laboratoriot                  
ENTE: laboratoriot

KETE: laboratoriot                  
ENTE: laboratoriot

Tilahallinto Opiskelijat, Sodexo, SOL, YTHS, Aalef, 
Hieroja, Mehiläinen

muut lait ja niiden vaatimukset  
(liitettävä taulukkoon)

Päästöt ilmaan

Yksityisautoilu (koti-LUT-koti)
kasvihuonekaasupäästöt, 
hiukkaset

LUT LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 
Hieroja, Mehiläinen, SOL

Julkinen liikenne (koti-LUT-koti)
kasvihuonekaasupäästöt, 
hiukkaset

LUT LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 
Hieroja, Mehiläinen, SOL

Työmatkat kasvihuonekaasupäästöt LUT LUT LUT LUT
Lentoliikenne kasvihuonekaasupäästöt LUT LUT LUT LUT

Tavarakuljetukset 
kasvihuonekaasupäästöt, 
hiukkaset

LUT / laboratoriot LUT / laboratoriot LUT Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, SOL

Hiekotus hiukkaset

Päästöt veteen

Jätevesi (kunnalliseen verkostoon)

BOD, COD, kemikaalit LUT                                        
KETE: neutralointisäiliö & 

kuitulietekaivo

LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 
Hieroja, Mehiläinen, SOL

Päästöt maaperään

Raaka-aineiden ja 
luonnonvarojen käyttö

Vedenkulutus

vedenkäsittely LUT                                         
KOTE: laboratorio                              
ENTE: laboratorio                        
KETE: laboratorio

LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 
Hieroja, Mehiläinen, SOL

Kemikaalienkulutus
kemikaalien käsittely, päästöt KETE: laboratorio                              

ENTE: laboratorio                        
KETE: laboratorio                              
ENTE: laboratorio                        

SOL

Paperinkulutus paperin käsittely LUT LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 
Hieroja, Mehiläinen, SOL

Kierrätettävissä olevat 
toimistotarvikkeet

kierrätykseen saattaminen Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, Mehiläinen, SOL

Muut toimistotarvikkeet LUT LUT LUT

IT-laitteet
raaka-aineiden hyödyntäminen, 
kierrätys

LUT LUT LUT Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, Hieroja, 
Mehiläinen, SOL



Uudisrakentaminen Biodiversiteetin väheneminen
Energian käyttö

Sähkönkulutus

Kasvihuonekaasupäästöt LUT                                          
ENTE: ydinvoimalaboratorio

LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 
Hieroja, Mehiläinen, SOL

Lämmönkulutus
Kasvihuonekaasupäästöt LUT LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 

Hieroja, Mehiläinen, SOL
Energian tuotanto
Oma tuotanto (uusiutuvat 
energialähteet)

biodiversiteetti, maan tarve LUT LUT LUT

Jätteet ja sivutuotteet

Biojäte
syntyvä määrä LUT LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 

Hieroja, Mehiläinen, SOL

Kuivajäte
syntyvä määrä LUT LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 

Hieroja, Mehiläinen, SOL

Energiajäte
syntyvä määrä LUT LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 

Hieroja, Mehiläinen, SOL

Toimistopaperi ja lehdet
syntyvä määrä LUT LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 

Hieroja, Mehiläinen, SOL

Pahvit
syntyvä määrä LUT LUT Opiskelijat, Sodexo, Saimia, YTHS, Aalef, 

Hieroja, Mehiläinen, SOL
Kartonki syntyvä määrä LUT / Kone ja kete LUT / Kone ja kete Digipaino Sodexo
Tuhottavat asiakirjat syntyvä määrä LUT LUT LUT
Luottamukselliset IT-tuotteet syntyvä määrä LUT LUT LUT
SER syntyvä määrä LUT LUT LUT
Metallit syntyvä määrä LUT / laboratoriot LUT / laboratoriot LUT / Tekniset palvelut
Jäteöljyt syntyvä määrä LUT LUT LUT
Vaaralliset jätteet syntyvä määrä LUT LUT LUT YTHS, Mehiläinen
Paristot syntyvä määrä LUT LUT LUT
Lasi syntyvä määrä LUT Sodexo, YTHS, Mehiläinen
Pienmetalli syntyvä määrä LUT LUT LUT Sodexo, YTHS

Puulavat syntyvä määrä
LUT Digipaino, muut toimitukset? Sodexo, Saimia, Aalef, SOL

syntyvä määrä
Melu

Rakennusmelu
ihmisten keskittymiskyvyn 
keskeyttäminen, melu

LUT

Fyysiset tekijät (koko, muoto, ulkonäkö jne)

sisäilman laatu
laadun heikkeneminen, ei 
hyvinvoiva rakennus

LUT LUT LUT

Vaikutukset yhteiskuntaan/ elinkeinoelämään
ympäristövastuunsa tuntevat 
asiantuntijat (valmistuneet)

Yhteiskunnan käytössä olevat 
asiantuntijat

 - Ympäristötekniikan opetus, 
sustainability-sivuaine

ympäristötietoisuuden lisääminen
Yhteiskunnan käytössä olevan 
tutkimustiedon ajankohtaisuus

Tutkimukset Seminaarit, tapahtumat



Ympäristöonnettomuuksien riski sekä häiriöiden, onnettomuuksien ja mahdollisten hätätilanteiden vaikutukset tai todennäköiset vaikutukset
Kemikaalivuodot vesilaitokselle menevän veden 

pilaantuminen
Vanhojen laboratoriolaitteiden 
varastointi

maaperän pilaantuminen 
(öljyvuodot)

Öljysäiliö maaperän pilaantuminen

Palveluiden valinta ja niiden koostumus (esim. kuljetukset tai ateriapalvelut)
Hankinnat ( Hansel ) Kilpailutukset (mm. 

Ruokapalvelutuottajien valinta, 
Siivouspalvelutuottajien 
valinta, muut yksittäiset 

kilpailutukset)

Pienoishankinnat



 

           

        (11.11.2013/KK,HP,MK) 

LUT:n Ympäristönäkökohtien kartoit-

taminen ja merkittävyyden arviointi 

   

   

 

LIITE VIII (3s) 

Ympäristönäkökohtien kartoittaminen: 

Kartoituksen alkuun tulee kuvata lyhyesti, mistä toiminnasta ympäristönäkökoh-

tien kartoitus on tehty, ketkä sen ovat laatineet ja milloin.  Lisäksi kartoituksessa 

kirjataan vastaukset alla oleviin kohtiin ja arvioidaan näkökohtien merkittävyys. 

Näiden lisäksi on selvitettävä ja listattava toimintaan vaikuttava lainsäädäntö.   

Ympäristönäkökohtia tarkastellaan seuraavan listan mukaisesti. Aina on myös 

tarkasteltava, onko jossakin alla mainituissa asioissa ympäristöriskin mahdolli-

suus. Jos on, ota yhteyttä ympäristöpäällikköön riskien arvioimiseksi.  

Näkökohtien kartoittamiseen ja merkittävyyden arviointiin voidaan käyttää in-

tranetistä löytyvää excel –pohjaa (Ympäristönäkökohtien kartoittaminen).   

Tiedot tulee säilyttää yksiköissä ja toimittaa tiedoksi ympäristöpäällikölle. Ympä-

ristöpäällikkö auttaa tarvittaessa näkökohtien kartoittamisessa ja merkittävyy-

den arvioinnissa. 

1. Raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö. Käytetäänkö toiminnassa 

a. vaarallisia aineita (kemikaaleja tmv.)? 

b. vettä (suuret määrät merkittäviä)? 

c. muita materiaaleja huomattavan paljon? Jos, niin mitä? 

d. Arvio mahdollisista määristä (vähintäänkin asteikolla paljon-

kohtalaisesti-vähän) 

e. Toimintaan vaikuttava lainsäädäntö 

2. Energian käyttö. Kuluttaako toiminta 

a. sähköenergiaa? (paljon/kohtalaisesti/vähän, tarkemmat tiedot, jos 

selvillä) 

b. lämpöenergiaa? 

c. Toimintaan vaikuttava lainsäädäntö 

3. Päästöt. Syntyykö normaalitoiminnasta: 

a. päästöjä ilmaan? 

b. päästöjä vesiin/viemäriin? 

c. päästöjä maaperään? 

d. Määrittele päästöt ja niiden määrä / merkittävyys (pal-

jon/kohtalaisesti/vähän) 

e. Entä päästöt häiriö- ja onnettomuustilanteissa? 

f. Toimintaan vaikuttava lainsäädäntö 

4. Jätteet ja sivutuotteet.  



a. Syntyykö toiminnassa jätteitä ja sivutuotteita?  

b. Jos syntyy, niin jätelajit ja sivutuotteet listattava ja arvioitava niiden 

määrä (l tai kg/vko tai /kk tai /a, tai vähintäänkin asteikolla paljon – 

kohtalaisesti - vähän). 

5. Vapautunut energia (esim. lämpö, säteily, tärinä) ja melu.  

a. Tuottaako/aiheuttaako toiminta edellä mainittuja?  

b. Jos kyllä, niin missä määrin? 

c. Toimintaan vaikuttava lainsäädäntö 

6. Fyysiset tekijät (esim. koko, muoto, väri, ulkonäkö).  

Jos toiminta vaatii lähinnä rakennusten ulkopuolelle rakennettavia osia, 

tulee huomiota kiinnittää myös näihin tekijöihin. Ota huomioon myös toi-

mintaan vaikuttava lainsäädäntö. 

7. Positiivinen vaikutus.  

Vaikuttaako toiminta positiivisesti (esim. tutkimuksen tai opetuksen kaut-

ta) ympäristön tilaan joko lähellä tai kauempana? Kuvaile lyhyesti. Ota 

huomioon myös mahdollinen itse tuotettu energia (=positiivinen vaiku-

tus).  

 

 
Merkittävyyden arviointi: 

Raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö (kohta 1) sekä energian käyttö 

(kohta 2) arvioidaan seuraavasti: 

 

A)  Käytettävä määrä 

1 piste  Käytettävä määrä pieni 

2 pistettä Käytettävä määrä kohtalainen 

3 pistettä Käytettävä määrä suuri 

4 pistettä Käytettävä määrä erittäin suuri 

 

B)  Näkökohdan hallinnan taso 

1 piste  Näkökohdalle käytössä parhaat mahdolliset hallintamenetelmät 

2 pistettä Näkökohdalle käytössä hyvät hallintamenetelmät 

3 pistettä Näkökohdalle käytössä puutteelliset hallintamenetelmät 

4 pistettä Näkökohdalle ei ole käytössä hallintamenetelmiä 

 

Kokonaispisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: 2 x (A+B) 

Mikäli ympäristönäkökohtaan liittyy lainsäädännön vaatimuksia, kerro-

taan saatu summa kahdella.  



Muiden ympäristönäkökohtien (kohdat 3,4,5,6) merkittävyyden arviointi 

tehdään seuraavan kaavan ja kriteerien mukaisesti: A + B + C + D.  

Positiivisissa ympäristövaikutuksissa (kohta 7) kaava on 1,75  x (A+B+C) 

A)  Vaikutuksen laajuus 

1 piste  Vaikutusalue yliopisto 

2 pistettä Vaikutusalue Lappeenrannan kaupunki 

3 pistettä Vaikutus alueellinen 

4 pistettä Vaikutus globaali 

B)  Vaikutuksen esiintymistiheys 

1 piste  Ei esiintynyt 

2 pistettä Esiintyy harvoin 

3 pistettä Esiintyy jatkuvasti 

4 pistettä Esiintyy aina 

C)  Vaikutuksen vakavuus ympäristölle / Positiivisen ympäristövaikutuk-

sen määrä 

1 piste  Ei vaikutusta ympäristölle / Ei positiivista vaikutusta 

2 pistettä Lievä ympäristövaikutus, korjattavissa / Lievä positiivinen vaikutus 

3 pistettä Selvä ympäristövaikutus, vaikeasti korjattavissa / Selkeä positiivinen 

vaikutus 

4 pistettä  Korjaamaton, pysyvä ympäristöhaitta / Hyvin vahva positiivinen vaiku-

tus 

D)  Näkökohdan hallinnan taso / Tätä kohtaa ei arvioida positiivisissa vai-

kutuksissa 

1 piste  Näkökohdalle olemassa parhaat mahdolliset hallintamenetelmät 

2 pistettä Näkökohdalle olemassa hyvät hallintamenetelmät 

3 pistettä Näkökohdalle olemassa puutteelliset hallintamenetelmät 

4 pistettä Näkökohdalle ei ole olemassa hallintamenetelmiä 

Mikäli ympäristönäkökohtaan liittyy lainsäädännön vaatimuksia, kerrotaan saatu 

summa kahdella.  

Näiden lisäksi ympäristönäkökohdat tulee kategorisoida seuraavasti: 

A = Asia on täysin LUT:n hallittavissa 

B = Asia on osin LUT:n hallittavissa (esim. voimme vaikuttaa määrään, mutta emme 

käsittelytapaan) 

C = LUT:lla on vaikutusmahdollisuus (esim. LUT pystyy kommentoimaan asiaa) 



  LUT:n ympäristöohjelma 
  Hyväksytty 23.9.2013  
 
 

 

LIITE IX (16s) 
 

Ympäristönäkökohta: ENERGIA 

Päämäärä:  Energiankulutuksen vähentäminen 

Tavoite: Sähköenergian kokonaiskulutuksen vähentäminen 10 % 

vuoden 2015 loppuun mennessä vuoden 2012 tasosta 

Indikaattorit:  Rakennuksittain sähköenergian kokonaiskulutus [MWh] ja 

ominaiskulutus [MWh/m2] (ISCN/GRI) 

 Sähköenergian kokonaiskulutus (yhteensä) [MWh] ja ominais-

kulutus [MWh/m2] (ISCN/GRI) 

 Sähköenergian tuottamisesta syntyvät CO2-päästöt [kgCO2-

ekv] (ISCN/GRI) 

 Säästetyn sähköenergian määrä [kWh, %, €]  (ISCN/GRI) 

Ohjelmat:  Julkaistaan kulutettavan energian määrä kuukausitasolla 

Green Campus-sisääntuloportissa ja kuukausit-

tain/reaaliaikaisena nettisivuilla sekä intrassa. 

o Vastuu: Green Campuksen projektipäällikkö, Kiinteis-

töpäällikkö, Ympäristöviestintävastaava 

o Aikataulu: marraskuu 2013 , kuukausit-

tain/reaaliajassa 

 Järjestetään energiasäästöviikko vuosittain vaihdellen ajan-

kohtaista energiansäästöön liittyvää teemaa. Sisällytetään 

työpaikan energiansäästöohje eko-oppaaseen. Sisällytetään 

ohjeeseen tieto paljon sähköstä maksetaan, ja työntekijäkoh-

taisten valaisimien käyttöohjeistus.  

o Vastuu: Green Campus tiimi   

o Aikataulu: syksy 2013, vuosittain 

 Tehdään luentosaleihin ja muihin mahdollisiin yleisiin tiloihin 

vinkkitaulut energiansäästämiseksi. 

o Vastuu: Kiinteistöpäällikkö, Ympäristöpäällikkö 

o Aikataulu: syksy 2013 – 2014 



 Otetaan asteittain käyttöön tietokoneiden etäsammuttamisoh-

jelma ja seurataan, miten toimenpiteen vaikutukset näkyvät 

yliopiston sähkönkulutuksessa. 

o Vastuu: Tietohallintojohtaja 

o Aikataulu: alkaen v. 2014 

 Tiivistetään yhteistyötä rakennusten omistajien kanssa ener-

giakulutuksen vähentämiseksi. 

o Vastuu: Kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöjohtaja 

o Aikataulu: syksy 2013-jatkuva  

 Ohjataan tilankäyttöä tilavarausten kautta erityisesti lomakau-

sien aikana. Seurataan rakennuskohtaisia kulutuksia ja kiinni-

tetään sähkönsäästösuunnitelmat ko. rakennuksiin. Niitä sali-

kohtaisia jäähdytyskoneita (joita on mahdollisuus) sammute-

taan kesäisin, mikäli salit eivät ole käytössä. 

o Vastuu: Kiinteistöpäällikkö 

o Aikataulu: syksy 2013-2015 



Päämäärä: Uusiutuvan energian hyödyntämisen lisääminen 

Tavoite: Vuoteen 2020 mennessä LUT tuottaa uusiutuvilla energia-

muodoilla vähintään 5% kuluttamastaan sähköenergiasta 

Indikaattorit:  Itse tuotetun uusiutuvan energian osuus sähkön kokonaiskulu-

tuksesta [%]  (ISCN/STARS) 

 Itse tuotetun uusiutuvan energian määrä [MWh] 

(ISCN/STARS) 

Ohjelmat:  Varmistetaan rakenteilla olevan aurinkovoimalakapasiteetin 

saavuttaminen. 

o Vastuu: Green Campus projektipäällikkö 

o Aikataulu: 2014 

 Etsitään mahdollisuuksia uusiutuvien energiamuotojen hyö-

dyntämisen lisäämiseksi yhteistyössä rakennusten omistajien 

kanssa.  

o Vastuu: Kiinteistöjohtaja, Green Campus projektipääl-

likkö 

o Aikataulu: syksy 2013 

 Julkaistaan tuotetun uusiutuvan energian määrä kuukausittain 

Green Campus-sisääntuloportissa ja reaaliajassa linkin kaut-

ta nettisivuilla sekä intrassa. 

o Vastuu: Green Campuksen projektipäällikkö, 

Ympäristöviestintävastaava 

o Aikataulu: marraskuu 2013 , reaaliajassa 

Tavoite: Ostettu sähkö 100% tuotettu uusiutuvilla vuoden 2015 lop-

puun mennessä 

Indikaattori:  Uusiutuvan energian osuus ostetusta sähköstä [%] 

Ohjelmat:  Selvitetään Hanselin kanssa mahdollisuudet ostaa 100% uu-

siutuvilla tuotettua sähköä ja tehdään hankintapäätökset tavoit-

teen mukaisesti. 

o Vastuu: Kiinteistöjohtaja 

o Aikataulu: syksy 2013 -2015 



Ympäristönäkökohta: LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ JA JÄTTEET 

Päämäärä: 
LUT:n toiminnoista syntyvän jätemäärän  

minimointi 

Tavoite: Yhteistyössä SYK:n kanssa kehitämme kierrätys- 

ja jätejärjestelmää, ja varmistamme, että LUT:n 

henkilökunta ja kampuksella toimivat sidosryhmät 

noudattavat jätteidenlajitteluohjetta 

Indikaattorit:  Kierrätys ja jätejärjestelmä: [Kehitetty / Ei kehitetty] 

 Tarkistuskierrosten lukumäärät [lkm/a] 

Ohjelmat:  Yhteistyössä SYK:n kanssa käydään läpi nykyinen 

jätejärjestelmä.  

o Vastuu: Kiinteistöpäällikkö, Ympäristöpääl-

likkö 

o Aikataulu: syksy 2013 – syksy 2014 

 Päivitetään yliopiston kierrätysohjeet sekä suomeksi 

että englanniksi. Lisätään mukaan kartta lajittelupis-

teiden sijainneista. Lisätään kierrätysohjeet eko-

oppaaseen. Järjestetään koulutuksia kierrätysoh-

jeista ja laitetaan esille mm. kahvi- ja tulostustiloihin.  

o Vastuu: Green Campus tiimi 

o Aikataulu: 2013-2015 

 Parannetaan kierrätysmahdollisuuksia kampuksella. 

Tehdään tarkastuskäyntejä jätekatoksissa tutkien 

jätteidenlajittelun onnistumista. Tehdään yhteistyötä 

LUT:n tiloissa toimivan siivouspalvelun kanssa. 

o Vastuu: Kiinteistöpäällikkö, Ympäristöpääl-

likkö 

o Aikataulu: syksy 2013-2015 

 Yhteistyössä SYK:n kanssa määritellään mitä tietoja 

tarvitaan LUT:ssa syntyvien jätteiden todellisten 

ympäristövaikutusten laskemiseksi ja arvioidaan 



mahdollisuudet saada tarvittavat tiedot jätteenke-

rääjiltä/-vastaanottajilta.  

o Vastuu: Kiinteistöpäällikkö, Ympäristöpääl-

likkö 

o Aikataulu: 2014-2015 

 

Päämäärä: Veden kulutuksen vähentäminen 

Tavoite: Veden kokonaiskulutuksen vähentäminen 20 % vuoden 

2020 loppuun mennessä vuoden 2012 tasosta 

Indikaattorit:  Veden kokonaiskulutus [m3] (ISCN/GRI) 

 Veden ominaiskulutus [dm3/m2] (ISCN/GRI) 

 Vesi-intensiivisten tutkimusten teko laboratorioissa [kpl] 

Ohjelmat:  Kartoitetaan mahdollisuuksia hyödyntää vesikiertojärjestelmiä 

laboratorioissa. Uusien laboratoriolaitteistojen suunnitteluvai-

heessa ja vanhojen muutosvaiheessa kiinnitetään huomiota 

veden ja sähkön kulutuksiin ympäristönäkökohtien tunnista-

mismenettelyn mukaisesti.  

o Vastuu: Ympäristöpäällikkö, TePa-vastuuhenkilöt 

o Aikataulu: 2014  

 Tarkastellaan rakennuskohtaisia vedenkulutuksia. Luodaan 

tiedonkeruutapa vesi-intensiivisistä tutkimustöistä ja niiden 

suorittamisesta.  

o Vastuu: Kiinteistöpäällikkö, Laboratoriovastaavat, 

Ympäristöpäällikkö 

o Aikataulu: 2014–2015 

 Tehdään yhteistyötä rakennusten omistajien kanssa kiinto-

vesikalusteiden vedenkulutuksen vähentämiseksi. 

o Vastuu: Kiinteistöpäällikkö, Ympäristöpäällikkö 

o Aikataulu: syksy 2013–2020 

 



Päämäärä: Kemikaalien elinkaaren hallinta 

Tavoite: Kunnalliseen viemäriverkkoon kuulumattomien päästöjen 

minimointi 

Indikaattorit:  Käsiteltäväksi toimitetun vaarallisen jätteen määrä [kg/v] 

(ISCN/GRI) 

 Läheltä piti -tilanteet ja niiden vakavuus (kemikaalivuodot) [kpl 

vähäinen/merkittävä vuodessa] (ISCN/GRI) 

 Neutralointisäiliöstä tulleiden hälytysten määrä [kpl/a] 

Ohjelmat:  Suunnitellaan ja asennetaan laite- ja pilothallien viemäröinnin 

varolaitteet  

o Vastuu: Laboratorioinsinöörit (KeTe), Kiinteistöpäällikkö 

o Aikataulu: syksy 2013–2014 

 Uudistetaan kemiantekniikan laitoksen turvallisuusohjeet, jotka 

sisältävät ohjeet myös kemikaalien hävityksestä. Koulutetaan 

ja tiedotetaan henkilökuntaa uusista ohjeista. 

o Vastuu: Laboratorioinsinöörit (KeTe), Työsuojelupääl-

likkö 

o Aikataulu: syksy 2013–2014 

 Kartoitetaan mahdollisuuksia väkevöidä Ekokemille meneviä 

liuoksia ja aloitetaan väkevöinti, mikäli se osoittautuu mahdolli-

seksi ja kustannustehokkaaksi 

o Vastuu: Laboratorioinsinöörit (KeTe), Analyysi-insinööri 

o Aikataulu: 2014 

 Kartoitetaan mahdollisuuksia seurata viemäriin menevän jäte-

vesivirran määrää ja laatua kemiantekniikan laboratorioista. 

o Vastuu: Laboratorioinsinöörit (KeTe), Kiinteistöpäällikkö 

o Aikataulu: 2014  

 



Päämäärä: Hankintojen ympäristöystävällisyyden lisääminen 

Tavoite: Hankintaohjeeseen päivitetään kohta ympäristönäkökohtien 

huomioimisesta vuoden 2014 loppuun mennessä 

Indikaattori:  Hankintaohje: [Päivitetty / Ei päivitetty] 

Ohjelmat:  Tehdään hankintaohjeen liitteeksi ohje ympäristöperiaatteiden 

soveltamiseen hankinnoissa. 

o Vastuu: Hankintasuunnittelija, Ympäristöpäällikkö 

o Aikataulu: 2014 

 Koulutetaan hankintoja tekeviä ihmisiä edellä mainitun ohjeen 

mukaiseen toimintaan  

o Vastuu: Hankintasuunnittelija  

o Aikataulu: 2014 

Tavoite: Luodaan seurantamenetelmä koskien ympäristönäkökohti-

en huomioimista hankinnoissa vuoden 2014 loppuun men-

nessä 

Indikaattorit:  Seurantajärjestelmä: [Kehitetty/ei kehitetty] 

o Hankinnoissa ympäristönäkökohtia valintakriteereinä 

[% hankinnoista] 

o Hankinnoissa ympäristönäkökohdista lisäpisteitä [% 

hankinnoista] 

Ohjelmat:  Kehitetään hankinnoille seurantajärjestelmä, josta ilmenee 

ympäristökriteerien hyödyntäminen.  

o Vastuu: Hankintasuunnittelija 

o Aikataulu: 2014 

 

  



Ympäristönäkökohta: TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN VAIKUTUS 

YHTEISKUNTAAN 

Päämäärä: LUT:ssa tehdään ja julkaistaan korkeata-

soista tutkimusta, joka parantaa ympäris-

tön tilaa 

Tavoite: Seurantamenetelmän kehittäminen ympäristön 

tilaa parantavan tutkimuksen määrän ja laadun 

arvioimiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä 

Indikaattori:  Seurantamenetelmä: [kehitetty/ei kehitetty] 

o Ympäristön tilaa parantavan tutkimuksen 

määrä [kpl/v], (ISCN/GRI) 

Ohjelmat:  Lisätään ympäristön tilaa parantavaan tutkimukseen 

liittyviä avainsanoja LUT Research Portaliin ja kou-

lutetaan tutkijoita käyttämään niitä. Kerätään vuosit-

tain julkaisujen määrä, joissa on käytetty kyseisiä 

avainsanoja. 

o Vastuu: TIP, Kirjastonjohtaja 

o Aikataulu: 2014–2015 

 Kehitetään avainsanat, joiden avulla haetaan tieto-

kannoista ympäristön tilaa parantavat julkaisut ja 

luodaan kriteerit millä periaatteilla julkaisujen laatua 

arvioidaan. Viestitään ympäristön tilaa parantavista 

julkaisuista vuosittain. 

o Vastuu: Julkaisulautakunnan puheenjohtaja. 

Ympäristöviestintävastaava.  

o Aikataulu: 2015 lähtien 

 



Päämäärä: LUT:sta valmistuu ympäristötietoisia akateemisia asi-

antuntijoita ja päättäjiä 

Tavoite: Opetussuunnitelman sisältämän ympäristöosaamisen arvi-

ointi vuoden 2015 loppuun mennessä 

Indikaattorit:  Osaaminen arvioitu/ei arvioitu  

o Kestävän kehityksen aihepiirejä sisältävät opintojaksot 

[kpl] (ISCN/STARS) 

o Kestävän kehityksen teemoihin liittyvien opinnäytetöi-

den määrät [kpl/a] 

o Valmistuneiden palautekyselyihin lisätty osaamista ar-

vioivat kysymykset [Lisätty / Lisätty osalle tutkinto-

tasoista / Ei lisätty]  

Ohjelmat:  Luodaan kriteerit kestävän kehityksen aihepiiriin luokiteltaville 

opintojaksoille ja kerätään tieto ao. opintojaksoista opetus-

suunnitelmatyön yhteydessä. Viestitään opiskelijoille ao. 

opintojaksoista.  

o Vastuu: Kehittämispäällikkö (Opintopalvelut), Opinto-

päällikkö (Opintopalvelut), Ympäristöpäällikkö. 

o Aikataulu: 2014–2015 

 Luodaan menetelmä julkaista vuosittain kestävän kehityksen 

teemoihin liittyvien opinnäytetöiden määrät ja aiheet. 

o Vastuu: Kirjastonjohtaja, Ympäristöpäällikkö, 

Ympäristöviestintävastaava 

o Aikataulu: 2014 

 Lisätään ympäristö- ja/tai kestävän kehityksen osaamiseen liit-

tyviä kysymyksiä valmistuneiden palautekyselyihin (kandidaat-

ti-, maisteri- ja tohtoritasoille) 

o Vastuu: Opetuksesta vastaava vararehtori, Laatupääl-

likkö, Ympäristöpäällikkö 

o Aikataulu: 2013–2014 

Tavoite: Kestävän kehityksen perusperiaatteet sisältyvät opintoihin 

80%:lla lukuvuoden 2016-2017 tai siitä myöhemmän ope-



tussuunnitelman mukaan valmistuneista maistereista 

Indikaattorit:  Periaatteet sisältävien tutkintojen* määrä [% kaikista tutkin-

noista*] (ISCN/STARS) 

* tapauksessa, jossa opiskelija on suorittanut LUTissa sekä alemman 

että ylemmän tutkinnon, tutkinnolla tarkoitetaan näiden muodostamaa 

kokonaisuutta  

Ohjelmat:  Luodaan kriteerit kestävän kehityksen periaatteiden riittävälle 

toteutumiselle kandidaatintutkinnossa.  

o Vastuu: Kehittämispäällikkö (Opintopalvelut), Opinto-

päällikkö (Opintopalvelut), Ympäristöpäällikkö. 

o Aikataulu: 2014-2016 

 Luodaan raportointimekanismi, jolla voidaan tarkistaa tiettyjen 

opintojaksojen tai opintojaksoyhdistelmien esiintyminen val-

mistuneen opiskelijan ylemmässä tutkinnossa tai ylemmän ja 

alemman tutkinnon muodostamassa yhdistelmässä. 

o Vastuu: Kehittämispäällikkö (Opintopalvelut), Suunnit-

telupäällikkö (Toiminnan ohjaus ja laadunhallinta), 

Opetuksesta vastaava vararehtori 

o Aikataulu: 2014-2018 

 Otetaan raportointimekanismi käyttöön vaiheittain syksystä 

2018 alkaen koskien lv 2016-17 tai sen jälkeisiä OPSeja. Aluk-

si tarkastellaan ylempiä tutkintoja, ja myöhemmin alemman 

sekä ylemmän tutkinnon LUT:ssa suorittaneiden tutkintoja. 

o Vastuu: Kehittämispäällikkö (Opintopalvelut), Opinto-

päällikkö (Opintopalvelut), Opetuksesta vastaava vara-

rehtori 

o Aikataulu: 2018 

 



Päämäärä: Henkilökunnan, opiskelijoiden ja kumppaneiden sitout-

taminen Green Campuksen kehittämiseksi 

Tavoite: Kehitetään Green Campuksen toimintamallia ja infrastruk-

tuuria yhdessä kampuksen väen kanssa 

Indikaattori:  Green Campus-projektiin käytetyt varat [€/v]  (ISCN/GRI) 

Ohjelmat:  Uusitaan Open your Drawer-kilpailu Green Campus-hengessä.  

o Vastuu: Viestintäjohtaja, Strategiajohtaja, Tutkimus-

palvelujohtaja 

o Aikataulu: 2014 

 Sisällytetään Green Campus infrastruktuurin rakentamista ja 

kehittämistä yliopiston budjettiin vuosittain. 

o Vastuu: Talousjohtaja 

o Aikataulu: 2015  

Tavoite: Lisätään henkilökunnan ja opiskelijoiden ympäristötietoi-

suutta sekä kehitetään Green Campuksen sisäistä ja ulkois-

ta viestintää  

Indikaattorit:  Järjestetyt tilaisuudet ja kampanjat [kpl sis] [kpl ulk] 

(ISCN/GRI, ISCN/STARS) 

 Henkilökunnalle järjestetyt koulutukset [kpl/v] (ISCN/STARS) 

 Green Campuksen  www-sivujen saavutettavuus  

 Green Campus aihepiireihin liittyvien mediaosumien määrä 

[kpl/vuosi]  

Ohjelmat:  Luodaan Green Campus-tapahtumakalenteri ja tehdään 

mallipohjat esittelykierroksille ja erilaisille tapahtumille. 

o  Vastuu: Green Campus tiimi  

o Aikataulu: 2013-2015 

 Tehdään yhteistyötä LOASin ja EKJH:n kanssa opiskelijoi-

den  ympäristötietoisuuden lisäämiseksi kaikilla elämän 

osa-alueilla. 

o Vastuu: Green Campus tiimi  



o Aikataulu: 2014 

 Luodaan yliopistolle oma eko-opas, joka pitää sisällään tie-

toa mm. energian ja veden säästöstä, jätteiden lajittelusta 

ja ympäristöystävällisistä hankinnoista sekä liikenteen ai-

heuttamista ympäristövaikutuksista. Mainitaan eko-

oppaasta henkilöstön perehdytysoppaassa ja fuksioppaas-

sa.   

 

o Vastuu: Green Campus tiimi 

o Aikataulu 2014-2015 

 Sisällytetään tapahtumanjärjestäjän oppaaseen vinkkejä 

ympäristöasioiden huomioimiseen  

o Vastuu: Green Campus tiimi 

o Aikataulu: 2014-2015 

 Tiivistetään yhteistyötä Green Campus viestinnässä ja ym-

päristötoiminnan kehittämisessä kiltojen ja ylioppilaskun-

nan kanssa. 

o Vastuu: Green Campus tiimi 

o Aikataulu: 2014 

 Otetaan käyttöön Green Campuksen ulkoinen uutiskirje. 

Kirje lähetetään kerran kuukaudessa. 

o Vastuu: Ympäristöviestintävastaava, Green Cam-

pus projektipäällikkö 

o Aikataulu: kevät 2014   

 Raportoidaan yhteiskuntavastuusta ISCN-ohjeistuksen 

mukaisesti vuodesta 2014 lähtien ja GRI-ohjeistuksen mu-

kaisesti vuodesta 2017 lähtien. 

o Vastuu: Ympäristöpäällikkö, Viestintäjohtaja 

o Aikataulu: 2014   

 Sisällytetään Green Campus viestinnän kehittämistä yli-

opiston budjettiin vuosittain. 

o Vastuu: Talousjohtaja 

o Aikataulu: 2015  

 Varmistetaan, että Green Campus ajattelumalli on osa jo-

kaisen opiskelijan opintopolkua alusta lähtien. Perehdyte-



tään tutorit toimimaan Green Campus lähettiläinä. Järjeste-

tään ”Tervetuloa Green Campukselle”-luento fuksiviikoilla. 

o Vastuu: Green Campus tiimi, Tuutorointisihteeri 

o Aikataulu: 2014  



Tavoite: Alueyksiköt osana ympäristöjärjestelmää vuoden 2020 lop-

puun mennessä 

Indikaattori:  Liitetty ympäristöjärjestelmään [kpl/kaikista]  (ISCN/GRI) 

Ohjelmat:  Tutkitaan pääkampukselle asetettujen näkökohtien soveltu-

vuutta alueyksiköiden ympäristönäkökohdiksi. Tehdään suun-

nitelma ja aikataulu kampusten mukaan ottamiseksi.  

o Vastuu: Ympäristöpäällikkö 

o Aikataulu: 2015-2020 

Ympäristönäkökohta: LIIKENNE 

Päämäärä: Liikenteen aiheuttamien ympäristövaikutusten vä-

hentäminen 

Tavoite: Vähennetään yksityisautoilua kampusalueelle lisäämällä 

tietoisuutta ympäristöystävällisemmistä liikkumismuodois-

ta ja tukemalla niiden käyttöä 

Indikaattorit:  Seurantajärjestelmä rakennettu/kehitetty [kyllä/ei] 

o Kampukselle tulevien autojen määrä [kpl/vuosi] 

(ISCN/STARS) 

o Etätyöpäivien määrä [pvä/vuosi] 

Ohjelmat:  Rakennetaan yksityisautoilun seurantajärjestelmä.  

o Vastuu: Talousjohtaja, Kiinteistöjohtaja 

o Aikataulu: 2015–2020 

 Tutustutaan kaupunkipyöräjärjestelmään ja arvioidaan käyt-

töönottomahdollisuuksia kampuksella. 

o Vastuu: Green Campus projektipäällikkö 

o Aikataulu: 2015 

 Tehdään yhteistyötä kaupungin kanssa joukkoliikenteen kehit-

tämiseksi.  

o Vastuu: Talousjohtaja 

o Aikataulu: 2013  



 Markkinoidaan kyyti.net –palvelua yliopistolaisille ja tarkastel-

laan vuoden 2014 aikana sopimuksen jatkamista.  

o Vastuu: Ympäristöviestintävastaava, Green Campus 

projektipäällikkö 

o Aikataulu: syksy 2013 - 2014 

 Kartoitetaan yhteistyössä SYK:n kanssa parkkipaikkajärjestely-

jä ja maksullisten parkkipaikkojen käyttöönottoa. 

o Vastuu: Kiinteistöjohtaja, Strategiajohtaja 

o Aikataulu: 2013  

 Tarkastellaan etätyöpilotin tuloksia, edistetään etätyöskentelyn 

aloittamista ja kehitetään seurantajärjestelmä etätyöpäivien 

laskemiseksi.  

o Vastuu: Henkilöstön kehittämisjohtaja 

o Aikataulu: 2013-2015 

 Osallistutaan valtakunnallisiin/kansainvälisiin kampanjapäiviin 

sekä järjestetään LUT:n omia kampanjoita. 

o Vastuu: Green Campus tiimi 

o Aikataulu: 2013  

 Järkeistetään sähköpolkupyörien, -moottoripyörien ja –autojen 

lainauskäytäntöjä. Järjestetään avoimia testaa kulkuvälineitä 

koulutuksia tasaisin väliajoin, jotta opiskelijoiden ja henkilö-

kunnan tietoisuus pysyy ajan tasalla. Arvioidaan mah-

dollisuuksia lisätä sähköisten kulkuvälineiden latauspisteitä.  

o Vastuu: Green Campus tiimi  

o Aikataulu: 2014 



Tavoite: Edistetään ympäristön kannalta parhaiden mahdollisten 

liikennevälineiden käyttöä työmatkustamisessa 

Indikaattorit:  Matkustussääntö päivitetty [kyllä/ei] 

 Henkilöautolla ajetut kilometrit [km/a]  (ISCN/STARS) 

Ohjelmat:  Päivitetään yliopiston matkustussääntö Green Campus hen-

gen mukaisesti. 

o Vastuu: Henkilöstön kehittämisjohtaja/Talousjohtaja 

o Aikataulu: syksy 2013-2014  

Tavoite: Mittaroinnin kehittäminen matkustamisen aiheuttamien ym-

päristövaikutusten arvioimiseksi vuoden 2015 loppuun 

mennessä 

Indikaattori:  Kehitetty / Ei kehitetty (ISCN/GRI, ISCN/STARS) 

Ohjelmat:  Määritellään mitä tietoja matkustusjärjestelmästä tulisi saada 

ja kehitetään tapa tietojen keruuseen.  Lasketaan työmat-

kustamisesta aiheutuvat päästöt.  

o Vastuu: Ympäristöpäällikkö, Henkilöstön kehittämis-

johtaja/Talousjohtaja 

o Aikataulu: 2014-2015 

 

 

Hyväksytty Lappeenrannassa 23.9.2013  

rehtori Ilkka Pöyhönen 

 

 

2.10.2013 Indikaattoritietoja takennettu / KK 

1.11.2013 Ympäristöjärjestelmän ohjausryhmän päätöksen mukaisesti sähköenergian 

kokonaiskulutuksen tavoite muutettu / KK 

26.11.2013 Tarkennettu Energian kulutuksen vähentämisen viimeistä ohjelmaa, liittyen 

salikohtaisten jäähdytyskoneiden sammuttamiseen. /HL,KK 



 
 
 
 
 
 
LIITE X (3s)   
 

Lakisääteiset ja muut vaatimukset: 

 

Ympäristönsuojelulain, luonnonsuojelulain sekä luonnonsuojeluasetuksen mu-

kaan LUT:n täytyy 

- Huomioida uusien (tutkimus)projektien ympäristövaikutukset ennen projektin 

aloitusta ja yrittää minimoida vaikutukset. 

- Varmistaa, että yliopiston toiminta on huolellista ja varovaista, ja ettei ympäris-

tön pilaantumista tapahdu 

- Varmistaa, että toimintojen (ml. hankinnat) menetelmät ja valinnat ovat ympä-

ristön kannalta parhaimmat 

- Olla selvillä omista toiminnoistaan ja niiden ympäristövaikutuksista 

- Pitää huolta ettei yliopiston ympäristöön jätetä tai päästetä jätettä pitkäksi aikaa 

- Hankkia tarpeen vaatiessa ympäristölupa toiminnoilleen 

- Tehdä meluilmoitus ulkona järjestettäville yleisötilaisuuksille, josta voi aiheutua 

häiritsevää melua ympäristöön. 

- Olla selvillä yliopiston mahdollisista maaperän tai pohjaveden pilaantumista ai-

heuttavista tekijöistä ja varautua puhdistamaan maaperää tai pohjavettä, jos tapa-

turma tapahtuu. 

- Kerätä tietoa alueella olevista eläinlajeista ja varoa vahingoittamasta niiden elin-

alueita 

- Varautua korvaamaan omasta toiminnoistaan johtuvien maaperään tai pohjave-

teen pääsevien päästöjen ympäristövaikutukset, mikäli niistä on aiheutunut luon-

tovahinko.  

Jätelain ja valtioneuvostonasetuksen jätteistä mukaan LUT:n täytyy 

- Vähentää kulutusta, käyttää uudelleen tavaroitaan, kierrätettävä mahdollisuuksi-

en mukaan, hyödynnettävä jätettä energiaksi ja laitettava loppukäsittelyyn 

- Varmistaa ettei jätettä hylätä minnekään, ettei jätettä käsitellä hallitsemattomasti 

eikä siitä aiheudu vaaraa. Keräyksestä ei saa aiheutua roskaantumista 

- Kerättävä eri jätelaadut ja toimitettava ne kunnalliseen keräykseen 

- Pakata vaaralliset jätteet ja merkitä ne oikein.  

- Olla laimentamatta vaarallista jätettä. 

- Olla roskaamatta 

- Järjestää omiin yleisötilaisuuksiinsa jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut 

roskaantumisen ehkäisemiseksi. 

- Selvittää mitkä kaikki käyttämänsä aineet ovat vaarallista jätettä 

- Varmistettava, että vaaralliset jätteet merkitään oikein 

- Varmistettava, että vaarallisen jätteen pakkaus on tiivis ja kuljetukseen soveltuva 



- Varmistettava että jätteen vastaanottopaikkaan pääsee helposti, siellä on oikean-

laiset astiat, jätelajit on merkitty astioiden kansiin, jäte tyhjennetään tarpeeksi 

usein, jäteastiat ovat kunnossa ja puhdistettu eikä jätteen keräyspaikka ei ole 

roskainen (SYK) 

- Ylläpitää jäteluetteloa, josta ilmenee jätteen määrä ja olennaiset tiedot sen laa-

dusta 

 

Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräyksen mukaan  

- LUT:n täytyy huolehtia syntypaikkalajittelusta ja toimittaa ne niille tarkoitettui-

hin vastaanottopaikkoihin.  

- LUT:n täytyy sopia kiinteistönhaltijan kanssa riittävästä määrästä jätteiden kerä-

ysvälineitä ja, että ne valitaan, hoidetaan ja tyhjennetään siten, että ne vastaavat 

jätehuoltomääräyksen tarpeita. 

- Huolehtia, ettei keräysvälineeseen joudu muuta jätelajia kuin siihen on tarkoitet-

tu 

- Jätettä saa sijoittaa väliaikaisesti jäteastian välittömään läheisyyteen, jos astia on 

täynnä, mutta se pitää merkitä jätteeksi ja pakata niin, että sen saa yksin turvalli-

sesti kuormattua. 

- Biojätettä ei saa sijoittaa astian ulkopuolelle haravointijätettä lukuun ottamatta. 

Biojäte on pakattava biohajoavaan suojasäkkiin eikä biojätteeseen saa laittaa 

kompostointia haittaavaa ainetta. Hajuhaittoja ei saa syntyä biojätteen keräyk-

sestä. 

- Keräysväline ei saa likaantua tai rikkoontua jätteestä. 

- Pakkauslasit, metallispakkausket ja keräyskartongit sijoitetaan niille tarkoitettui-

hin keräysvälineisiin irallaan pakkaamattomina. 

- Biojäte ja kuivajäte on kerättävä aina. Kartonkia on kerättävä,  jos sitä muodos-

tuu yli 20 kg/vko ja lasia sekä metallia, jos niitä muodostuu yli 30kg/vko. Jollei-

vät summat ylity, on jakeet vietävä yleisille keräyspaikoille. (SYK) 

- Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa on huolehdittava jätehuollosta. Puhdis-

tus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyt-

tyä, kuitenkin myös keräysvälineiden täyttyessä. Keräysvälineitä on oltava riit-

tävästi ja jätesäkkejä saa käyttää keräysvälineenä. Jos pahvia, keräyskartonkia ja 

puujätettä tulee yli 50 kg tapahtuman aikana, tulee ne kerätä erikseen. Biojäte on 

järjestettävä aina kun tilaisuudesta syntyy sellaista. 

- Vaaralliselle jätteelle on oltava oma erillinen katettu ja lukittu varasto. Siinä on 

oltava tiivis alusta ja nestemäisiä jätteitä varastoitaessa on oltava reunakoroke 

sekä imeytysainetta. Jätteet on varastoitava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa ym-

päristölle, terveydelle tai turvallisuudelle. 

Kemikaalilain ja valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja hai-

tallista aineista mukaan LUT:n 

- Täytyy varmistaa että kemikaaleja käsitellään huolella ja varovaisesti. 



- Jos rakenteita tai ympäristöä saastuu, tulee ne puhdistaa. 

- Selvitettävä, mitkä liitteen 1A aineita on käytössä ja varmistettava, ettei niitä 

pääse pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Jos toiminnanharjoittaja 

voi osoittaa sen sisältävän niin vähäisen määrän vaarallista ainetta, ettei sen 

päästämisestä voi aiheutua pintaveden pilaantumista tai vesihuoltolaitokselle 

haittaa, voi aineen päästää verkkoon. 

Ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain mukaan 

LUT:n 

- Tulee luontovahingon, vesistön merkittävän pilaantumisen tai vesistön tai poh-

javeden huomattavan haitallisen muutoksen tapahduttua palautettava luonnonva-

rat ja luonnonvarapalvelut perustilaan poistamalla vahingossa aiheutunut haital-

linen muutos. 

- Tulee vastata kustannuksista, jotka aiheutuvat korvaavien toimenpiteiden teosta 

sekä vahingon uhan arvioimisesta, korjaavien toimenpiteiden päättämisestä ja 

valvonnasta. 

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan LUT(:n) 

- Täytyy ottaa ympäristönäkökohdat huomioon hankintatoiminnassaan 

- Tehdä teknisiä eritelmiä kohdista, joista halutaan ottaa huomioon ympäris-

tönäkökohdat 

- Voi vaatia ympäristöominaisuuksia suorituskykyyn ja toiminnallisiin ominai-

suuksiin. 

- Voi käyttää vaatimusten esittämiseen eurooppalaisessa, monikansallisessa tai 

muussa ympäristömerkissä olevia yksityiskohtaisia perusteita tai tarvittaessa nii-

den osia. Edellytyksenä on, että perusteet soveltuvat ominaisuuksien määrittämi-

seen, ne on kehitetty tieteellisen tiedon pohjalta, kaikki asianomaiset tahot ovat 

voineet osallistua merkin laatimiseen sekä, että merkki on kaikkien osapuolten 

saatavilla.  

- Voi halutessaan luoda erityisehtoja ympäristönäkökohdista.  

- Voi ilmoittaa viranomaiset, joilta tarjoaja voi saada säännöksiin liittyvistä vel-

voitteista tietoa. Tarjoajien on ilmoitettava, että ovat tarjousta laatiessaan otta-

neet velvoitteet huomioon. 

- Voi rakennusurakoissa pyytää tarjoajalta tietoa urakan toteuttamisessa toteutu-

vista ympäristönhoitotoimenpiteistä.  

- Voi vaatia riippumattomien toimielinten antamia todistuksia, että toimittaja täyt-

tää ympäristönhoitoa koskevien standardien vaatimukset, on sen viitattava 

EMASiin tai eurooppalaisiin/kansainvälisiin standardeihin. 

- On hyväksyttävä kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin tarjous. 

Kokonaistaloudellisessa voidaan painottaa ympäristöystävällisyyttä. Voidaan ot-

taa huomioon myös ympäristövaatimusten täyttämiseen liittyvät perusteet. 
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LIITE XI 

(25.10.2013/ KK, HP) 

Sisäisen auditoinnin menettely LUT:ssa  

Sisäinen auditointi on organisaation sisäinen menettely toimintansa sekä ympä-
ristöjärjestelmänsä arvioimiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Se on toi-
minnan kehittymisen ja kehittämisen väline, se perustuu avoimeen, luottamuk-
selliseen ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. 

Sisäinen auditointi edistää hyvien käytänteiden leviämistä, avointa keskustelua 
sekä ympäristöstä välittävän kulttuurin kehittymistä LUT:ssa. Sisäisellä audi-
toinnilla varmistetaan, että ympäristöjärjestelmän kuvaukset ja ympäristöpolitiik-
ka vastaavat todellista tilannetta, että ympäristöohjelmat etenevät suunnitellusti 
ja että asetetut päämäärät sekä tavoitteet ovat saavutettavissa.  

Sisäisiä auditointeja toteutetaan jatkuvasti auditointisuunnitelman mukaisesti 
niin, että 3 vuoden aikavälillä on tarkasteltu koko yliopiston toiminnat ympäristö-
järjestelmän suhteen. Auditointien tuloksia ja tarvetta uusinta-auditointeihin tar-
kastellaan vuosittain pidettävässä johdon katselmuksessa. 

Yliopiston ympäristöjärjestelmän ohjausryhmä vahvistaa sisäisen auditoinnin 
aikataulun, painopisteet ja kohteet. 

LUT:n sisäisissä auditoinneissa päähuomio on yliopiston ympäristöjärjestelmän 
käytännöistä suhteessa yliopiston ympäristökäsikirjaan, ympäristönäkökohtiin 
sekä niiden pohjalta tehtyihin ympäristöohjelmiin. Tarkastelun keskiössä on se, 
miten hyvin ympäristökäsikirjaan kuvatut asiat toteutuvat kuvatulla tavalla ja 
miten ympäristöohjelmat toteutuvat. Mahdolliset standardiin ja ympäristöjärjes-
telmään liittyvät poikkeamat huomioidaan ja kirjataan ylös.  

Sisäiset auditoijat 

Sisäiset auditoijat ovat käyneet ympäristöjärjestelmän sisäisen auditoinnin kou-
lutuksen tai muutoin perehtyneet ympäristöjärjestelmän arviointiin. Yliopiston 
auditoijat on listattu intrassa.  

Sisäinen auditointi toteutetaan auditoijien ryhmässä, jonka vetäjänä toimii audi-
tointiryhmän keskuudestaan valitsema ja ympäristöpäällikön vahvistama pu-
heenjohtaja. Puheenjohtaja toimii ryhmän ja auditoinnin puheenjohtajana, ja 
hän vastaa auditoinnin toteutuksesta sekä auditointiraportista yhdessä muiden 
auditoijien kanssa. 

Sisäisen auditoinnin prosessi alkaa auditointiryhmän nimeämisellä. Ympäristö-
auditoijien tulee aina olla tarkastuskohteesta riippumattomia ja objektiivisia, eikä 
kukaan voi auditoida omaa työtään. Auditointiryhmän koko on 2-5 henkilöä, ja 
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se sisältää tarvittaessa/mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijajäsenen/-
jäseniä. Ympäristöpäällikkö kutsuu kokoon auditointiryhmät hyvissä ajoin ennen 
auditointia, jotta se voi kokoontua ja aloittaa auditoinnin suunnittelun n. 1-2 kk 
ennen auditointia. 

Ympäristöpäällikkö tukee, kouluttaa sekä ohjeistaa auditointiryhmiä ja lisäksi 
hän on myös mukana auditoinneissa useimmiten sihteerin roolissa. Lisäksi au-
ditointiryhmään voidaan nimetä teknisiä asiantuntijoita, tuomaan erityistietoa tai 
asiantuntemusta ryhmään. 

Yliopiston sisäiset auditoijat voivat käyttää sisäisiin auditointeihin työaikaa. Si-
säinen auditointi perustuu yksiköiden väliseen vastavuoroiseen kehittämiseen. 
Auditoijille annetaan pyydettäessä todistus, jonka voi liittää ansioluetteloon. 

Auditointisuunnitelma 

Auditointiryhmä tekee auditointisuunnitelman, työ alkaa n. 1-2 kk ennen audi-
tointia ympäristöpäällikön koolle kutsumassa aloituspalaverissa.  

Auditointisuunnitelman sisältö: 

 auditointikohde (esim. tdk, laitos, yksikkö) 

 auditoinnin ajankohta 

 auditoijat (pääauditoija, muut auditoijat) 

 auditoijien työnjako ja aikataulut 

 auditoitavan kohteen tarvittavat edustajat (työtehtävät), mukana soveltu-
essa myös opiskelijoita (vastuuhenkilö, ympäristövastaava). Kohteen 
edustajat valitsee yksikön esimies. 

 auditoijille toimitettavat materiaalit (näytöt, dokumentit) 

 auditoinnin tavoite painopistealueen mukaisesti: esim. opetus, tutkimus, 
alueellinen vaikuttavuus, ympäristönäkökohdat 

 auditoinnissa käsiteltävät asiat tavoitteen mukaan 

 auditointihaastattelut ja auditointia tukevat kysymykset. 

Auditointitilaisuuden aikataulu: 

0. Ennen sisäistä auditointia  
a. Auditointiryhmä käy läpi yksikön toimittamat dokumentit (esimer-

kiksi yksiköiden omat menettely- ja työpisteohjeistukset) 
b. Ympäristöpäällikkö ja yksikön ympäristöyhteyshenkilö järjestävät 

tarvittaessa tiedotustilaisuuden koko henkilöstölle. 
1. Varsinainen auditointi:  

a. Alkupalaveri (käydään läpi auditointisuunnitelma, mitä ollaan audi-
toimassa, mikä on auditoinnin aikataulu sekä muut auditointiin liit-
tyvät asiat) 

b. Auditointihaastattelut ja toiminnan tarkastelu: Tarkkailemalla ja 
seuraamalla toimintaa esimerkiksi tilakierrosten aikana saadaan 
vastauksia etukäteen laadittuihin kysymyksiin. Haastatellaan työn-
tekijöitä. Pidetään kirjaa havaituista poikkeamista.   

2. Auditoijien palaveri (n. 30-45 min): 
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a. auditointiraportin laadinta käyttäen valmista raporttipohjaa. Ra-
porttiin merkitään auditoinnin aikana esille tulleet pääasiat, vah-
vuudet sekä poikkeamat. 

3. Päätöspalaveri (auditoijat ja auditoitavat) 
a. käydään yhdessä läpi auditoinnin tulokset: todetut vahvuudet sekä 

havaitut poikkeamat.  
b. Kukin poikkeama käsitellään erikseen ja sovitaan niiden korjaus-

aikataulusta, tarvittaessa työnjaosta (esim. jos todetaan mm. jäte-
lajitteluun tarvittavan opastusta, hoitaa sen tilapalvelut, yksikön 
pyynnöstä) sekä mahdollisesta tarkastusauditoinnista. 

 
Auditointiraportti 

Sisäisessä auditoinnissa syntyy auditointiraportti, jossa päähuomio on hyvien 
käytänteiden esiintuomisessa sekä ympäristöjärjestelmän kehittämiskohteiden, 
ympäristöjärjestelmään liittyvien poikkeamien ja kehitysehdotusten kirjaamises-
sa.  

Auditoinnin aikana todetut lainsäädäntöön tai ympäristöjärjestelmään kirjattujen 
toimintojen vastaiset tilanteet ja toiminnot tulee merkitä auditointiraporttiin poik-
keamina. Jokainen poikkeama on merkittävä raportissa selkeästi omana osa-
naan ja samalla on osoitettava mihin poikkeama perustuu. Poikkeaman on pe-
rustuttava johonkin asiakirjaan, haastatteluissa saatuun tietoon tai auditoijan 
toiminnasta tekemään muuhun huomioon. Poikkeamalla ei tarkoiteta erikseen 
yhden ihmisen nimeä vaan haetaan käytäntöä mikä on aiheuttanut poikkeaman. 
Auditointiraportissa poikkeama merkitään keltaisella pohjalla olevalla P-
merkinnällä (P). 

Auditointiraportti käydään läpi yhdessä auditoidun yksikön ja auditointiin osallis-
tuneiden henkilöiden kanssa heti auditoinnin jälkeen. Tällöin sovitaan aikatau-
lusta, jonka puitteissa yksikkö/tai poikkeaman korjaamisesta vastaava taho toi-
mittaa havaittujen poikkeamien korjaussuunnitelman ympäristöpäällikölle. Kor-
jaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi korjausehdotus, aikataulu ja vastuuhenkilö. 
Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden jälkeen toimitetaan yliopiston ympäris-
töpäällikölle todiste korjauksesta sekä tieto ehkäisevistä toimenpiteistä. Tarvit-
taessa järjestetään tarkistusauditointi poikkeamien hoitamisen jälkeen. 

Raportin tiimoilta voidaan haluttaessa järjestää yksikön kaikille jäsenille ja si-
dosryhmille avoin palautetilaisuus, jossa auditoijat ja auditoitu kohde voivat kes-
kustella auditoinnin tuloksista. Auditointiraportit toimitetaan auditointiin osallistu-
neille yksikön edustajille, sekä yksikön johdolle ja yksikön ympäristöyhteyshen-
kilölle. Lisäksi raportti toimitetaan ympäristöpäällikölle. Kaikki auditointiraportit 
julkaistaan yliopiston intrassa. 

Auditointiraportteihin palataan ympäristöjärjestelmään liittyvissä johdon katsel-
muksissa, ja tarvittaessa yliopiston johdon ja yksiköiden välisissä kehityskes-
kusteluissa sekä yksikön seuraavissa sisäisissä auditoinneissa. Poikkeamien 
korjaustoimenpiteiden toteutuminen tarkistetaan viimeistään seuraavassa audi-
toinnissa. 


