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mekaanisten ja mekatronisten tuotteiden ympäristönäkökohdista ja -vaikutuksista. Työn 

toisena tavoitteena oli selvittää, voidaanko Abloy Oy:n mekaanisten ja mekatronisten 

tuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten arviointia kehittää 

osana nykyistä tuotekehitysprosessia. 

 

Tuotteiden ympäristönäkökohtia käsiteltiin kestävän kehityksen, yritysvastuun, 

ympäristöstrategian ja yksittäisen tuotteen osalta. Ympäristöstrategioiden pohjalta 

kehitettiin toimintamalleja. Toimintamalleilla kuvataan, mitä toimenpiteitä yrityksen tulisi 

tehdä, jotta tietty ympäristöstrategian taso saavutetaan.  
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mekaanisten ja mekatronisten tuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristönäkökohtien ja -
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The first aim of the study was to improve the knowledge of Abloy Oy concerning 

environmental issues and the impacts of mechanic and mechatronic products. The 

secondary aim of the study was to identify possibilities to develop life cycle assessment of 

mechanic and mechatronic products of Abloy Oy. Therefore, the purpose was to find out 

how life cycle assessment could be applied to the current product development process as a 

part of decision-making. 

 

Environmental issues were examined from sustainable development, corporate 

sustainability, environmental strategy and single product point of view. On the basis of 

environmental strategies, different approaches were developed. The purpose of these 

approaches was to present which actions need to take place in order to achieve a certain 

level of environmental strategy. 

 

The outcome of the study was that the developed approaches have potential to enhance life 

cycle assessment of mechanic and mechatronic products of Abloy Oy as a part of their 

product development process. 
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1 JOHDANTO 

Ympäristöasioiden hallinnan tärkeys on korostunut yrityksissä merkittävästi viime 

vuosikymmenien aikana (Gmelin, Seuring 2014). Yrityksissä ympäristöasioiden hallintaa 

ohjaavat ensisijaisesti lainsäädännölliset velvoitteet, mutta yhä suuremmassa roolissa ovat 

yhteiskunnan vaatimukset kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Kestävällä 

kehityksellä tarkoitetaan yrityksen toimintaa koskevien ekologisten, sosiaalisten ja 

taloudellisten vastuullisuustekijöiden sidonnaisuutta koko yrityksen toimintaympäristöön. 

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan niin tuotteita valmistavaa yritystä kuin sen sidosryhmiä. 

Enää ei siis pyritä hillitsemään ainoastaan tuotannosta aiheutuvia pistemäisiä kuormituksia 

lähiympäristöön, vaan tarkastelussa on koko tuotanto- ja sidosryhmäketju. Tärkeä osa 

kestävän kehityksen mukaista toimintaa on tuotteiden ympäristövaikutusten hallinta. Tällä 

tarkoitetaan koko tuotteen elinkaaren aikaisen tuotantoketjun ympäristövaikutuksia raaka-

aineen hankinnasta loppusijoitukseen saakka. Tuotteiden ympäristövaikutusten hallinta 

tukee Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin yhteydessä Rio De 

Janeirossa päätettyä Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaa 

ilmastosopimusta (UNFCCC) ja tätä täydentävää Kioton pöytäkirjaa 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, energiatehokkuudesta ja uusiutuvien 

luonnonvarojen käytön lisäämisestä. Energiatehokkailla ja mahdollisimman hyvin 

suunnitelluilla tuotteilla voidaan vähentää energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä. 

Hyvällä suunnittelulla tarkoitetaan esimerkiksi raaka-aineiden määrän minimointia 

tuotteessa sekä kierrätettyjen materiaalien hyödyntämistä neitseellisten materiaalien sijaan. 

Tämän lisäksi puhtaampien energiantuotantomuotojen suosiminen yrityksissä vähentää 

omalta osaltaan syntyvää ympäristökuormitusta. Suomen kannalta oikeudelliset velvoitteet 

tarkoittavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 20 prosenttia vuoden 1990-tasosta, 

energiatehokkuuden parantamista 20 prosenttia verrattuna vuonna 2007 arvioituun 

kehitykseen ja uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta tulisi nostaa 

38 prosenttiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 11.) 

 

Tuotekehityksellä ja tuotesuunnittelulla on merkittävin rooli tuotteiden 

ympäristövaikutusten muodostumisessa. Tuotekehityksestä ja tuotesuunnittelusta puhutaan 

erikseen, koska tuotesuunnittelu on yksi tuotekehityksen vaihe. Onkin arvioitu, että 
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tuotekehityksessä määritetään noin 80 prosenttia tuotteen elinkaaren aikana syntyvistä 

ympäristövaikutuksista (Karvonen, Kärnä & Maijala 2006, 85; Rebitzer et al. 2004). Tästä 

huolimatta, ympäristöasioiden hallinnan integrointi uusien tuotteiden 

suunnitteluprosesseissa on yrityksissä vasta alkuvaiheessa (Gmelin, Seuring 2014). Tämä 

voi johtua ajatusmallista, jossa ympäristöasioiden hallintaa pidetään ainoastaan 

kustannuksia nostavana tekijänä. Ei välttämättä sisäistetä, että tuotteiden 

ympäristönäkökohtien huomioiminen on sekä minimivaatimus tuotteen markkinoille 

asettamiselle että sillä voidaan saada selkeitä kustannussäästöjä sekä kilpailuetua 

markkinoilla.  

 

Tuotteiden ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten huomioimiseen vaikuttaa vahvasti 

yrityksen strategisesti määrittämä ympäristöystävällisyyden taso. Yrityksen tulee päättää, 

haluaako se noudattaa ainoastaan voimassa olevaa lainsäädäntöä vai kehittää tuotteita 

jatkuvan parantamisen menetelmällä kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa. 

Ympäristöstrategian tasot voidaan jakaa karkeasti neljään eri ryhmään (Fava 2011, 108). 

Tasot ovat kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön minimivaatimusten noudattaminen 

(noudattava), reaktiivinen toiminta keskittyen asiakastarpeiden täyttämiseen 

(markkinasuuntautunut), sitoutuminen jatkuvaan tuotteiden ympäristöystävällisyyden 

parantamiseen ja ympäristöasioiden hallinnan merkityksen sisäistämiseen koko tuoteketjun 

osalta (sitoutunut) sekä tuotekehitystoiminnan painopisteiden suuntaaminen tulevaisuuden 

vaatimuksia noudattavaksi (edelläkävijä). 

 

Ympäristöasioiden hallinnan yhdistämistä tuotekehitysprosessiin kutsutaan 

ympäristömyötäiseksi tuotesuunnitteluksi (DfE). Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun 

tueksi kehitetty menetelmä on elinkaariarviointi (Werner 2006, 28). Elinkaariarvioinnilla 

(LCA) tarkoitetaan yrityksen valmistaman tuotteen potentiaalisten ympäristövaikutusten 

arvioimista raaka-aineen hankinnan ja jalostamisen, valmistusprosessin, kuljetusten, 

käytön ja käytöstä poiston osalta. Käytöstä poistolla voidaan tarkoittaa kierrättämistä, 

uudelleenkäyttöä, energiahyödyntämistä tai loppusijoitusta kaatopaikalle. Suomessa 

elinkaariarvioinnin ohjeistus ja menetelmät perustuvat kansallisiin standardeihin SFS-EN 

ISO 14040 ja SFS-EN ISO 14044.  
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Elinkaariarvioinnin tuloksena saavutetut tuotteiden potentiaaliset ympäristövaikutukset 

voidaan koota ympäristöselosteeseen (EPD). Ympäristöselosteiden tekeminen on 

yrityksille vapaaehtoista ja niiden käyttötarkoitukset vaihtelevat suuresti. Selosteilla 

voidaan vertailla eri tuotteiden ympäristövaikutuksia esittämällä elinkaariarvioinnin 

pohjalta tuotteen laadulliset ja ekologiset tekijät. Ympäristöselosteilla voi olla myös 

myynnillinen tarkoitusperä, mikäli kuluttajien tai asiakkaiden valintakriteerinä on tuotteen 

ympäristöystävällisyys. Niillä voidaan parantaa myös yrityksen imagoa 

ympäristöystävällisten tuotteiden valmistajana. Ympäristöselosteen rakenne pohjautuu 

standardiin SFS-EN ISO 14025. Yksi tunnetuimmista ympäristöselosteista on 

rakennustuotteiden ympäristöseloste, joka tunnetaan myös tyypin III ympäristömerkkinä 

(Motiva Oy 2015c). Rakennustuotteiden ympäristöselosteen rakenteesta määrätään 

standardissa SFS-EN ISO 15804. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämä tutkimustyö tehtiin toimeksiantona Abloy Oy:lle, joka toimii työn tilaajana. Abloy 

Oy on lukitusjärjestelmiä valmistava ja markkinoille toimittava yritys, jonka 

päätoimipaikka sijaitsee Joensuussa. Yrityksen toiminta on kansainvälistä, ja tuotteita 

toimitetaan kotimaan markkinoiden lisäksi ulkomaille. Tutkimustyön ideointi aloitettiin 

Joensuussa järjestetyssä palaverissa, johon osallistuivat työn tilaajan edustajat sekä työn 

tekijä. Palaverissa keskusteltiin yrityksen tarpeesta kehittää erityisesti mekatronisten 

tuotteiden ympäristövaikutusten arviointia. Tähän liittyvät tuotteiden 

ympäristönäkökohtien huomioiminen tuotekehitysprosessissa, elinkaariarviointi ja 

ympäristöseloste. Pääpaino työssä sovittiin olevan mekatronisten tuotteiden 

ympäristönäkökohtien huomioimisessa ja elinkaarivaikutusten arvioimisessa. 

Mekatronisella tuotteella tarkoitetaan yleisesti mekaniikan, elektroniikan sekä 

ohjelmistojen samanikaista ja integroitua toimintaa (Airila 1993, 1). Abloy Oy:n 

tuoteportfoliossa mekatroninen tuote tarkoittaa esimerkiksi sähkövirtaa käyttävää lukkoa. 

On kuitenkin huomattava, että tuotteiden ympäristönäkökohtien huomioimisella ja 

elinkaariarvioinnilla voidaan katsoa olevan selkeä hyöty myös mekaanisten tuotteiden 

osalta. Tämä johtuu siitä, että Abloy Oy:n mekaanisissa ja mekatronisissa tuotteissa 

käytettävät materiaalit ovat hyvin pitkälti samat. Eroavaisuutena on elektroniikka. 
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Todettiin, että aihe on tilaajan kannalta merkittävä ja sen tekemiselle on konkreettinen 

tarve. 

 

Abloy Oy on hyvin valveutunut, kuinka tuotannosta syntyvät ympäristövaikutukset 

muodostuvat. Tämän lisäksi yritys on tunnistanut tuotteisiin liittyvät ympäristönäkökohdat 

erityisesti lainsäädännön osalta. Yrityksellä ei kuitenkaan ole selkeää toimintamallia, 

kuinka tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset muodostuvat ja voidaanko 

niiden arviointia hyödyntää sisäisessä päätöksenteossa tuotekehitysvaiheessa. Erityistä 

huomiota työn tilaajan kanssa käydyissä keskusteluissa on kiinnitetty alihankintana 

ostettuihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Ympäristövaikutusten arvioiminen näiden 

laitteiden osalta on todettu vaikeaksi, koska tiedonhankinta alihankkijoilta ei ole tehokasta 

ja se on todettu jopa mahdottomaksi. Tällä on suuri merkitys, kun halutaan parantaa 

tuotteiden ympäristöystävällisyyttä elinkaarivaikutusten näkökulmasta.  

 

Abloy Oy hyödyntää tällä hetkellä ympäristönäkökohtien tunnistamisessa ja arvioimisessa 

tarkastuslistaa. Tarkastuslista on kysymyspatteristo tuotteen ympäristönäkökohtiin liittyviä 

kysymyksiä, joka on mukana koko tuotekehitysprosessin ajan. Tuotekehityksessä yritys 

hyödyntää Stage-Gate -mallia. Kyseinen malli tarkoittaa, että tuotekehitysprosessi on jaettu 

osioihin ja niiden välillä oleviin portteihin. Osiot kattavat tuotekehitysprosessin vaiheet 

tuotteen ideoinnista lanseerausvaiheeseen. Siirtyminen osioiden välillä tapahtuu 

ainoastaan, kun tuotteelle asetetut kriteerit täyttyvät. Ekologisesta näkökulmasta Stage-

Gate -mallissa pyritään vastaamaan tuotteisiin liittyviin lainsäädännöllisiin tekijöihin ja 

vähentämään tuotteesta aiheutuvien negatiivisten ympäristövaikutusten muodostumista. 

1.2 Yritysesittely 

Abloy Oy on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka on syntynyt suomalaisen Abloy:n ja 

ruotsalaisen ASSA:n fuusioituessa vuonna 1994. ASSA ABLOY on maailman johtava 

oviympäristöratkaisujen toimittaja ja listattu Tukholman pörssiin. Abloy Oy:n 

tuotevalikoimaan kuuluvat perinteisten mekaanisten lukkojen ja lisätuotteiden lisäksi muun 

muassa elektroniset lukitusjärjestelmät ja kulunhallintalaitteet. Yritys toimii 

kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tuotteiden saatavuus varmistetaan 
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maailmanlaajuisella myyntikonttori- ja maahantuojaverkostolla yli 70 maassa.  Konsernin 

palveluksessa työskentelee noin 44 000 työntekijää.  

 

Abloy Oy:llä on tuotantoa Joensuun toimipaikan lisäksi Kemiönsaaren kunnassa 

sijaitsevassa Björkbodassa. Joensuussa yritys valmistaa lukitustuotteita, ovensulkimia, 

rakennusheloja ja oviautomatiikkaa. Björkbodan tehtaalla valmistetaan laaja-alaisesti 

mekaanisia lukkorunkoja sisä- ja ulko-oviin. Kotimaan myyntikonttorit sijaitsevat 

Espoossa, Joensuussa, Tampereella ja Turussa. Myyntikonttoreiden lisäksi tuotteiden 

myyntiä hoidetaan koko Suomen kattavalla, 150 valtuutetulla lukkoliikkeiden verkostolla. 

Tuotannon ja myynnin lisäksi Joensuun toimipaikalla hoidetaan hallintoa sekä 

tuotekehitystä. Yrityksellä on käytössä ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä, ISO 9001 -

laatujärjestelmä ja OHSAS 18 001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. 

Kaikki järjestelmät on serfioitu ulkoisen auktorisoidun tahon toimesta. Sertifikaatit kattavat 

liiketoimintayksiköiden tuotekehityksen, tuotteiden valmistuksen, markkinoinnin ja 

myynnin toiminnot.  

1.3 Tutkimusongelma 

Abloy Oy arvioi nykyään tuotteiden ympäristönäkökohtia tarkastuslistalla, joka on mukana 

tuotekehitysprosessin jokaisessa vaiheessa. Tarkastuslista on sanamuodossa oleva, 

kysymyksiin perustuva lista. Tutkimusongelman ydin on, että Abloy Oy ei kykene 

nykyisellä toimintatavalla arvioimaan tarpeeksi kattavasti tuotteiden elinkaaren aikaisia 

ympäristövaikutuksia. Tämän vuoksi yritys ei pysty hyödyntämään elinkaariarvioinnin 

tuloksena saatuja potentiaalisten ympäristövaikutusten tietoja tuotekehitysprosessissaan. 

Nykyisen toimintamallin heikkous korostuu erityisesti alihankintana ostettujen sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden näkökulmasta.  

1.4 Tutkimuksen tavoite 

Tämän työn ensimmäisenä tavoitteena on parantaa Abloy Oy:n ymmärrystä yrityksen 

valmistavien tuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten muodostumisesta. 

Tavoitteeseen päästään tunnistamalla tuotteiden ympäristönäkökohdat sekä esittämällä 

tuotteen elinkaaren vaiheissa muodostuvat merkittävimmät päästöt. Tavoitetta laajennetaan 
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siten, että ympäristönäkökohtia tarkastellaan ympäristöstrategian tasojen näkökulmasta. 

Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää, voidaanko Abloy Oy:n tuotteiden elinkaaren 

aikaisten potentiaalisten ympäristövaikutusten arviointia tehostaa siten, että se voidaan 

sitoa tuotekehitysprosessiin. Elinkaarivaikutusten arvioinnilla pyritään kehittämään 

yrityksen sisäistä päätöksentekoa tuotteiden ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi. 

Toiseen tavoitteeseen pyritään pääsemään tunnistamalla ne tekijät, joihin 

tuotekehitysprosessissa voidaan vaikuttaa. 

1.5 Tutkimuskysymys ja hypoteesi 

Työn merkittävyys perustuu tietoon tuotekehityksen ja tuotesuunnittelun merkittävästä 

roolista tuotteiden ympäristövaikutusten muodostumisessa. Kun tuotekehityksessä 

työskentelevillä henkilöillä on riittävä tietämys tuotteisiin liittyvistä 

ympäristönäkökohdista, voidaan ympäristövaikutusten muodostumiseen vaikuttaa 

tehokkaammin jo tuotteen kehittämisvaiheessa. Tämä toimii myös työn hypoteesina. Tässä 

työssä tarkasteltava tutkimuskysymys on: 

 

1. Voidaanko Abloy Oy:n tuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristönäkökohtien sekä -

vaikutusten arviointia kehittää ja miten se soveltuisi yrityksen tuotekehitysprosessiin osana 

sisäistä päätöksentekoa tuotteiden ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi? 

 

Tutkimuskysymyksessä mainitaan termit ympäristönäkökohta ja -vaikutus. 

Ympäristönäkökohdalla tarkoitetaan organisaation toimintojen, tuotteiden tai palveluiden 

osaa, joka voi olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ympäristövaikutuksella 

puolestaan tarkoitetaan mitä tahansa haitallista tai hyödyllistä ympäristöä koskevaa 

muutosta, joka on kokonaan tai osittain seurausta organisaation, tuotteen tai palvelun 

ympäristönäkökohdasta. (SFS-EN ISO 14025, 14.)  

 

Tutkimuskysymykseen vastaamisen edellytyksenä on Abloy Oy:n tuotteisiin liittyvien 

ympäristönäkökohtien selvittäminen. Asiaa tarkastellaan kestävän kehityksen, 

yritysvastuun, ympäristöstrategian ja yksittäisen tuotteen näkökulmasta. Seuraavaksi 

selvitetään, kuinka Abloy Oy huomioi tuotteidensa ympäristönäkökohdat 

tuotekehitysprosessissa nykyisellä toimintamallilla. Työn tilaajan kanssa käydyssä 
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keskustelussa (Arto Koponen 2015) on käynyt ilmi, että päällekkäisiä toimintamalleja ei 

ole järkevää kehittää. Tämän vuoksi on tärkeää tiedostaa, kuinka ympäristönäkökohdat 

huomioidaan ja kuinka ne ovat kytköksissä tuotekehitysprosessiin. Lopuksi tutkitaan, 

voidaanko tuotteiden ympäristönäkökohtien ja  -vaikutusten arviointia kehittää osana 

nykyistä tuotekehitysprosessia tuotteiden ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.  

1.6 Rajaukset 

Tämä työ rajataan Abloy Oy:n mekaanisten ja mekatronisten tuotteiden elinkaaren 

aikaisten ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin. Työn 

rajauksen viitekehys on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Työn rajaus.  

 

Tuotantotehdas vaikuttaa osaltaan tuotteesta syntyviin ympäristövaikutuksiin. 

Tuotantotehtaasta syntyvien ympäristövaikutusten näkökulmasta on tärkeää tunnistaa, 

mitkä vaikutukset allokoituvat tuotteelle ja mitkä toiminnalle.  
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2 YRITYKSEN YMPÄRISTÖSTRATEGIA 

Tuotteita valmistavien yritysten ympäristöpolitiikka on perinteisesti painottunut 

tuotantolähtöiseen, pistekuormitusta vähentävään toimintaan. Ympäristöpolitiikalla 

tarkoitetaan yrityksen itselleen asettamia ympäristönsuojelullisia tavoitteita ja 

painopisteitä. Tuotantolähtöisellä pistekuormituksella tarkoitetaan pääasiassa tehtaista 

syntyviä lyhytkantoisia päästöjä, jotka kulkeutuvat ilmaan, veteen tai maahan. Yrityksissä 

on kuitenkin alettu tiedostaa, että keskittyminen pistekuormitusta vähentäviin toimiin ei 

enää riitä, vaan ympäristöasioiden hallinta täytyy laajentaa koko yrityksen 

toimintaympäristöön. Yhtenä osana tätä ovat tuotteet. (Kautto, Heiskanen & Melanen 

2002, 7–11.) Tämän voidaan olettaa olevan seurausta yrityksen toimintaan ja tuotteisiin 

liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden kasvamisesta, mutta myös tiedosta, että 

kasvavan väestön keskuudessa tuotteita käytetään ja kulutetaan yhä enemmän. Tuotteiden 

kasvava kulutus puolestaan lisää niistä syntyvää ympäristökuomitusta. Tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden merkitys korostuu lisäksi yhä enemmän asiakkaiden ja eri 

toimijoiden ostopäätöksissä, mikä korostaa ympäristöasioiden hallinnan merkitystä 

yritysimagon ja taloudellisen hyödyn näkökulmasta (Luo, Chen & Wang 2016). 

 

Valittu ympäristöstrategian taso määrittää, kuinka yritys integroi ympäristöasioiden 

hallinnan osaksi operatiivista toimintaa. Työn ensimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi 

tarkastellaan kestävän kehityksen, yritysvastuun ja ympäristöstrategioiden sisältöä, niiden 

merkitystä yrityksen toiminnalle sekä keskinäisiä sidonnaisuuksia. 

2.1 Kestävä kehitys ja yritysvastuu 

Ympäristönsuojelulaissa velvoitetaan, että yrityksen tulee olla selvillä toimintaansa 

koskevista ympäristövaikutuksista ja -riskeistä, niiden hallinnasta sekä haitallisten 

vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Tämän lisäksi velvoitetaan, että 

ympäristöluvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnanharjoittajan tulee huolehtia 

toiminnassaan käytettävien raaka-aineiden, polttoaineiden ja muiden kemikaalien sekä 

toiminnasta syntyvien jätteiden ympäristöystävällisestä käsittelystä. (527/2014, 6§, 8§.) 

Yrityksen tulee olla selvillä, mitkä ympäristönäkökohdat koskevat heidän toimintaa ja 
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tuotteitaan sekä mahdollisuuksien mukaan välttää tai vähentää niistä aiheutuvia 

negatiivisia ympäristövaikutuksia. Edellä mainitut esimerkit ovat yksi osa yrityksen 

ekologista vastuuta. Ekologisen vastuun lisäksi yrityksen toimintaa koskevat sosiaaliset ja 

taloudelliset vastuut.  

 

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuuskategoria liitetään yleisesti kestävän 

kehityksen määritelmään. Ekologisella vastuulla tarkoitetaan ympäristöstä ja 

luonnonvaroista huolehtimista sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Sosiaalisella 

vastuulla tarkoitetaan muun muassa henkilöstön hyvinvointia ja hyvien toimintatapojen 

noudattamista kaikissa sidosryhmissä. Taloudellisella vastuulla pyritään vastaamaan 

yrityksen omistajien tuotto-odotuksiin ja osallistumaan yhteiskunnan taloudellisen 

hyvinvoinnin turvaamiseen. (FIBS 2015.)  

 

Kestävän kehityksen määritelmästä tehtyjen tutkimusten lukumäärä kasvaa vuosi vuodelta. 

Kirjallisuudessa kestävästä kehityksestä puhutaan usein samantyyppisillä termeillä, joita 

ovat yhteiskuntavastuu, yritysvastuu ja yrityskansalaisuus. Kaikkien termien taustalla on 

ajatus, että yrityksen tulee ottaa toiminnassaan huomioon yrityksen omistajien 

taloudellisten intressien lisäksi koko se toimintaympäristö, missä yrityksen toiminnasta voi 

aiheutua ekologisia, sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia (Ebner, Baumgartner 2006, 1–

3). Kestävän kehityksen määritelmä on kuitenkin erittäin laaja ja yritysten voi olla vaikea 

hahmottaa, mitä edellä mainittu termistö tarkoittaa käytännön toiminnassa.  

 

Ebner et al. (2006) ovat tutkineet kestävän kehityksen, yhteiskuntavastuun ja yritysvastuun 

määritelmien keskinäisiä sidonnaisuuksia. Tutkimuksessaan he ovat valinneet aiheeseen 

liittyvillä hakusanoilla artikkeleita, joiden pohjalta on tehty määrityksiä. Osa tarkastelluista 

artikkeleista on pitänyt termejä samana ja osa mieltää kestävän kehityksen viitekehyksenä 

yhteiskunta- ja yritysvastuulle. Osa valituista artikkeleista on korostanut yhteiskunta- ja 

yritysvastuun merkittävyyttä enemmänkin yrityksen sidosryhmien näkökulmasta sekä 

näiden odotuksille yrityksen toimintaa kohtaan. Tutkimuksessaan he ovat kuitenkin 

päätyneet lopputulokseen, että yhteiskunta- ja yritysvastuu mielletään sisällöltään hyvin 

samantyyppisiksi. Yksinkertaistamisen vuoksi, tässä työssä käsitellään kahta termiä: 

kestävä kehitys ja yritysvastuu. Kestävää kehitystä pidetään laajempana viitekehyksenä, 

jonka vaikutus ulottuu yritysvastuun piiriin. Yritysvastuu valitaan terminä 
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yhteiskuntavastuun sijaan sen paremman ymmärrettävyyden vuoksi. Yritysvastuu voidaan 

mieltää terminä suoraan yrityksen toimintaa koskevaksi. 

 

Vastuullisesta toiminnasta puhuttaessa on tärkeää sisäistää kaksi eri asiaa. Ensimmäiseksi, 

yrityksen toiminta ja siitä aiheutuvat ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat 

kytköksissä yrityksen toimintaympäristössä oleviin sidosryhmiin. Toiseksi, 

vastuullisuuskategoriat ovat kytköksissä toisiinsa. (Ebner, Baumgartner 2006, 14.)  Näin 

ollen kestävän kehityksen mukaisesti toimiva yritys ei voi jättää huomioimatta yhtä 

kategoriaa ja keskittyä toiseen. Vastuullisuuskategorioiden välisen toiminnan tulee 

kuitenkin olla tasapainossa eikä yhden kategorian suosimisella saisi olla toista kategoriaa 

alentavaa vaikutusta (Kuisma & Lovio 2004, 18–21). Toiminnan tulee olla 

kokonaisvaltaista. Kestävän kehityksen viitekehys on esitetty kuvassa 2.  
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Kuva 2.  Kestävän kehityksen viitekehys (mukaillen Baumgartner, Ebner 2010, 77). 

 

Yritysvastuun viitekehys on esitetty vaalean harmaalla. Yrityksen toimintaa koskevat 

tumman harmaan kehyksen sisällä olevat vastuullisuuskategoriat ja niiden sisällön 

määrittävät nuolissa olevat tekijät. Yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa 

lainsäädäntöön, teknologiaan, markkinoihin, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja ympäristöön. 

Toiminta on vuorovaikutteista. Tästä kehittyy kestävän kehityksen viitekehys. Nuolien 

sisältö voidaan esittää seuraavasti. (Ebner, Baumgartner 2006, 13–14.) : 
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- lainsäädäntö: yrityksen toimintaa koskeva ja ohjaava lainsäädäntö 

- teknologia: uudet teknologiat, puhtaat tuotantomenetelmät 

- markkinat: toimittajat, kilpailijat, asiakkaat, markkinatrendit 

- yhteiskunta: kansalaisjärjestöt, koulutusorganisaatiot, ihmisoikeudet 

- kulttuuri: asenteet, ostokäyttäytyminen 

- ympäristö: luonnon monimuotoisuus, luonnonvarojen riittävyys. 

 

2.1.1 Tuotteiden ekologiset näkökohdat 

Tuotteiden ekologiset näkökohdat ovat kytköksissä tuotteissa tai tuotteen 

valmistusprosessissa käytettäviin materiaaleihin, tuotteen valmistamisesta muodostuviin 

päästöihin, vaarallisiin aineisiin ja kemikaaleihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 

tuotteiden elinkaareen (Baumgartner, Ebner 2010, 79). Tuotteissa käytettävät materiaalit 

kuluttavat luonnonvaroja, jotka voivat olla uusiutuvia tai uusiutumattomia. Tuotteen 

valmistusprosessissa voidaan käyttää vettä, kemikaaleja ja muita apuaineita. Tuotteen 

valmistamisesta aiheutuvat päästöt voidaan karkeasti jakaa ilma-, vesi- ja maapäästöihin. 

Ilmapäästöt ovat pääsääntöisesti joko tuotantotehtaasta tai kuljetuksista syntyviä 

(Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2015a). Vesipäästöt ovat pääsääntöisesti joko 

tuotantotehtaasta vesistöihin johtuneita vesiä tai tuotantotehtaan ilmapäästöjä, jotka ovat 

laskeumien mukana päässeet vesistöihin (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 

2015b). Maapäästöt voivat olla tuotantotehtaasta maahan päässeitä haitallisia aineita tai 

kemikaaleja sekä ilmapäästöjä, jotka ovat laskeumien mukana päässeet maaperään. 

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käytöllä voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristön ja 

ihmisten terveydelle. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat päästöistä aiheutuvien 

ilmiöiden lisäksi maankäytön kestämättömästä käytöstä aiheutuvat haittailmiöt, kuten 

uhanalaisten kasvien tai eläimien sukupuuttoon kuoleminen. Maankäytön kestämättömällä 

käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi sademetsien raivaamista tuotteissa tai 

energianhyödyntämisessä tarvittavan raaka-aineen vuoksi. Tämän lisäksi maankäytön 

kestämättömällä käytöllä voidaan tarkoittaa uusiutumattomien mineraalien liiallista 

hyödyntämistä tuotteiden raaka-aineina. Tuotteiden elinkaarella tarkoitetaan kaikkia niitä 

potentiaalisia ympäristövaikutuksia, jotka muodostuvat tuotteen elinkaaren aikana, ja ne 

voivat sisältyä aiemmin esitettyihin kategorioihin. Tuotteiden ekologiset näkökohdat on 

esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tuotteiden ekologiset näkökohdat yritysvastuun näkökulmasta (mukaillen Baumgartner, Ebner 

2010, 79; Labuschagne, Brent & Van Erck 2005). 

Näkökohta Huomioitavaa 

Luonnonvarat, energia Uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö, 

energiankulutus, vedenkulutus. 

Päästöt ilmaan Vaikutus ilmanlaatuun, ilmastonmuutos, otsonikato. 

Päästöt veteen Päästöt ja haitalliset aineet (esim. happamoituminen, rehevöityminen). 

Päästöt maahan Päästöt ja haitalliset aineet (esim. happamoituminen, raskasmetallit). 

Jätteet ja vaaralliset jätteet Jätteiden sisältämät haitalliset aineet ja kemikaalit, käytöstä poiston 

mahdollisuudet. 

Luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, luonnonvarojen kestävä 

käyttö. 

Tuotteen elinkaari Elinkaaren aikaiset potentiaaliset ympäristövaikutukset. 

 

2.1.2 Tuotteiden sosiaaliset näkökohdat 

Tuotteiden sosiaaliset näkökohdat voidaan jakaa kahteen kategoriaan, jotka ovat sisäinen ja 

ulkoinen kategoria. Kategorioiden karkea jako voidaan toteuttaa siten, että sisäiset 

näkökohdat vaikuttavat tehtaan porttien sisäpuolella ja ulkoiset niiden ulkopuolella. 

Sisäisiä tekijöitä ovat henkilöstön motivointi, terveys ja turvallisuus. Ulkoisia tekijöitä ovat 

ihmisoikeudet, kiistanalaiset toiminnot ja yrityskansalaisuus. (Baumgartner, Ebner 2010, 

79–80.) Henkilöstön motivoinnilla tarkoitetaan vastuullisuuskategorioiden merkittävyyden 

painottamista yrityksen työntekijöiden keskuudessa. Henkilöstön työterveys ja -

turvallisuus pyritään varmistamaan ensisijaisesti lainsäädännöllä, jossa tuotteiden 

näkökulmasta on merkittävä vaikutus tuotannossa käytettävien haitallisten aineiden ja 

kemikaalien käytön vähentämisellä. Ulkoiset näkökohdat painottavat yrityksen 

toimintaympäristön sidosryhmiin kohdistuvaa vastuullista toimintaa. Yrityksen tulisi 

varmistua erityisesti alihankintakumppaneiden ihmisoikeuksien tasosta. Tähän liittyvät 

työolot, työntekijöihin kohdistuva oikeudenmukaisuus ja vauraus. Yrityskansalaisuus 

tarkoittaa, että yritys pyrkii parantamaan toimintaympäristössä olevien sidosryhmien 

ekologista, sosiaalista ja taloudellista asemaa. Tuotteiden sosiaaliset sisäiset näkökohdat on 

esitetty taulukossa 2 ja ulkoiset näkökohdat taulukossa 3. 
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Taulukko 2. Tuotteiden sisäiset sosiaaliset näkökohdat yritysvastuun näkökulmasta (mukaillen Baumgartner, 

Ebner 2010, 80). 

Näkökohta Määritelmä 

Henkilöstön motivointi Vastuullisuuskategorioiden merkittävyyden painottaminen 

henkilöstölle – kuinka jokainen voi vaikuttaa omassa työtehtävässään.  

Henkilöstön terveys ja turvallisuus Tuotannossa käytettävien haitallisten aineiden ja kemikaalien käytön 

välttäminen tai poistaminen. 

 

Taulukko 3. Tuotteiden ulkoiset sosiaaliset näkökohdat yritysvastuun näkökulmasta (mukaillen 

Baumgartner, Ebner 2010, 80). 

Näkökohta Huomioitavaa 

Ihmisoikeudet Sidosryhmien ihmisoikeudet, työolot ja vauraus. Sidosryhmien 

työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu (ikä, sukupuoli, etnisyys). 

Kiistanalaiset toiminnot Kiistanalaisesti tuotetut raaka-aineet (esim. konfliktimineraalit). 

Yrityskansalaisuus Sidosryhmien ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman 

parantaminen. 

 

2.1.3 Tuotteiden taloudelliset näkökohdat 

Tuotteiden taloudelliset näkökohdat ovat kytköksissä innovaatioihin ja teknologiaan, 

yhteistoimintaan, tietojohtamiseen, prosesseihin ja vastuullisuusraportointiin 

(Baumgartner, Ebner 2010, 78–79). Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun käyttöönotto 

vaatii yritykseltä sekä sitoutuneisuutta ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten 

kokonaisvaltaiseen hallintaan että uudenlaista ajattelumallia, jossa ekologinen ja 

sosiaalinen vastuu katsotaan mahdollisuutena lisätä yrityksen kilpailukykyä (Hauschild, 

Jeswiet & Alting 2004; Luo, Bhattacharya 2006, 3–4). Sama näkökulma voidaan laajentaa 

tuotantotehtaan toimintaan energiatehokkaiden koneiden, materiaalitehokkuuden 

lisäämisen sekä jätteen minimoisen osalta; energiankulutus vähenee, valmistusprosessin 

välivalmisteiden käyttöä voidaan tehostaa ja jätehuollon kustannuksia vähentää 

minimoimalla tuotannosta syntyvä jätteen määrä. Yhteistoiminnalla tarkoitetaan 

vuorokeskustelua sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät voivat olla esimerkiksi alihankkijoita, 

asiakkaita tai muita yrityksiä. Yhteistoiminnan esimerkkeinä mainitaan tuotteiden 

ympäristöystävällisten tuotantotapojen kehittäminen yritysten välillä sekä alihankkijoille 

tehtävät sustainability auditoinnit.  Tietojohtamisella tarkoitetaan yritysvastuun 

merkittävyydestä viestimistä. Viestiminen voidaan toteuttaa yrityksen sisäisillä ja ulkoisilla 

koulutuksilla sekä tuotteiden ympäristöystävällisyydestä tiedottamisella. Prosesseilla 

tarkoitetaan sekä ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun integrointia osaksi tuotekehitystä 

että selkeää vastuunjakoa ympäristöasioiden hallinnassa. Vastuullisuusraportointi on 
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tarkoitettu sekä yrityksen sisäiseen että ulkoiseen käyttöön ekologisen, sosiaalisen ja 

taloudellisen vastuullisuuden viestimisessä.  

 

Yritystoiminnan edellytyksenä on taloudellinen vakaus (Hanikka et al. 2007, 6), minkä 

vuoksi ekologisen ja sosiaalisen näkökulman integroiminen toimintaan vaatii yrityksen 

johdolta merkittävää sitoutumista. Sitoutuneisuus kaikkien kolmen vastuullisuuskategorian 

implementointiin vaatii henkilöresursseja ja rahaa. Tuotteiden taloudelliset näkökohdat on 

esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Tuotteiden taloudelliset näkökohdat yritysvastuun näkökulmasta (mukaillen Baumgartner, 

Ebner 2010, 79). 

Näkökohta Huomioitavaa 

Innovaatio ja teknologia Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun käyttöönotto, vähäpäästöinen 

tuotantoprosessi, vedenkulutuksen minimoiminen, tehokas jätehuolto. 

Yhteistoiminta Yhteistyö sidosryhmien kanssa (toimittajat, asiakkaat, konsultit, muut 

yritykset, kansalaisjärjestöt), sisäinen ja ulkoinen auditointi. 

Tietojohtaminen Organisaation henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja tiedon 

lisääminen. 

Prosessit Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun integrointi 

tuotekehitysprosessiin, selkeät vastuut ympäristöasioiden hallinnalle. 

Vastuullisuusraportointi Vastuullisuudesta raportointi yrityksen sisäisesti ja ulkoisille 

sidosryhmille. 

2.2 Yrityksen ympäristöstrategia 

Ympäristöstrategialla tarkoitetaan yrityksen valitseman ympäristöpolitiikan tasoa, jolla se 

täytäntöönpanee toimenpiteet toiminnan sekä tuotteiden ympäristöystävällisyyden 

ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Yritys voi itse päättää, millä ympäristöstrategian tasolla 

se haluaa toimia. Lainsäädännön velvoitteiden noudattaminen on yritystoiminnan 

minimivaatimus, kaiken muun kehittämisen yritys voi päättää omaehtoisesti. (Karvonen, 

Kärnä & Maijala 2006, 27.) Päätökseen vaikuttavat yrityksen koko ja käytettävissä olevat 

resurssit, ympäristöasioiden merkittävyyden painotus valituissa strategisissa 

toimenpiteissä, lainsäädännön vaatimukset sekä asiakkaiden vaatimukset toiminnan ja 

tuotteiden ympäristöystävällisyydestä (Österlund 2010, 6; Kautto, Heiskanen & Melanen 

2002, 71–72). 

 

On todettu (Darnall et al. 2010), että kestävän kehityksen mukaisella toiminnalla on 

yrityksen kilpailukykyä tehostava vaikutus. Tuotteiden ympäristöystävällisyyden korkea 
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taso on ollut yleisempää suurissa yrityksissä (Antikainen, Seppälä (toim.) 2012, 21). 

Pienissä yrityksissä panostusten voidaan olettaa kohdistuneen omaa toimintaa koskevan 

ympäristölainsäädännön noudattamiseen sekä tuotekategorian kehittämiseen riskien 

minimoimiseksi ja markkina-aseman ylläpitämiseksi resurssien niukkuuden vuoksi. 

Tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli se toimii suuremman yrityksen alihankkijana. 

Tällöin ostajana toimiva yritys voi vaatia pienemmiltä alihankkijoilta tiettyä 

ympäristöasioiden hallinnan tason noudattamista. Vaatimus tietystä ympäristöasioiden 

hallinnan tasosta voidaan pyrkiä täyttämään esimerkiksi ympäristöjärjestelmän 

käyttöönotolla (Kautto, Heiskanen & Melanen 2002, 21). Ympäristöjärjestelmä asettaa 

merkittäviä vaatimuksia niin toiminnalle kuin tuotteille, minkä voidaan katsoa edistävän 

ympäristöasioiden hallinnan tason parantamista. Sidosryhmiin kohdistuviin vaatimuksiin 

liittyvät vahvasti myös ympäristöystävällisistä tuotteista viestiminen ja asiakkaiden 

ostokäyttäytyminen (O’Rourke 2005).  

 

Ympäristöstrategian tasot on jaettu tässä työssä neljään kategoriaan. Kategoriat ovat 

noudattava, markkinasuuntautunut, sitoutunut ja edelläkävijä. Ympäristöystävällisyyden 

taso kasvaa jokaisella askeleella siten, että noudattava on alin taso ja edelläkävijä kaikkein 

korkein taso. Ympäristöstrategiat ja niihin vaikuttavat tekijät on esitetty kuvassa 3.  

 

 

Kuva 3. Strateginen lähestymistapa ympäristöasioiden hallintaan (mukaillen Fava 2011, 108; 

Teknologiateollisuus ry 2011a). 

 

Noudattavan ympäristöstrategian tasolla säästö- ja tuottopotentiaalia ei katsota olevan 

merkittävissä määrin, mutta niiden katsotaan kasvavan siirryttäessä ylemmille tasoille. 

Tämä on merkittävä näkökulma, mikäli yritys miettii argumentointia ympäristöasioiden 

hallinnan tason parantamiseksi. Säästöpotentiaalia syntyy esimerkiksi 

ympäristölainsäädännön aktiivisesta seuraamisesta sekä tuotteiden ja tuotantoprosessien 
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kehittämisestä (Kautto, Heiskanen & Melanen 2002, 71). Ympäristölainsäädännön 

muutoksiin ennalta varautuminen mahdollistaa tuotekehitykseen, valmistusprosessiin ja 

hankintatoimeen kohdistuvien velvoitteiden kustannustehokkaan toimeenpanon. 

Tuotekehitysvaiheessa voidaan huomioida ympäristölainsäädännön vaatimukset ja 

mahdolliset esteet tuotteiden markkinoille saattamisesta. Tällöin vältetään nopeat 

muutokset, joita mahdollisesti jouduttaisiin tekemään esimerkiksi tuotekokoonpanoon tai 

alihankkijan valintaan kohdistuen. Yrityksillä ei todellisuudessa ole välttämättä merkittäviä 

vaikutusmahdollisuuksia muuttaa tulevaa ympäristölainsäädäntöä, mutta riskien 

tunnistamisella voidaan välttää liiketoiminnan kannalta negatiiviset vaikutukset 

(Antikainen, Seppälä (toim.) 2012, 24). Tuotteiden materiaalivirtoja seuraamalla voidaan 

tarkastella, missä tuotantoprosessin vaiheessa syntyy eniten hukkaa. Tuotantoprosesseja 

seuraamalla voidaan tarkastella, kuluuko tietyssä tuotantovaiheessa paljon energiaa, vettä 

tai esimerkiksi paineilmaa.  Tuottopotentiaalia syntyy uusien liiketoimintamallien 

kehittämisestä, asiakastarpeisiin vastaamisesta ja yritysimagon parantamisesta 

(Heikkurinen, Bonnedahl 2013; Teknologiateollisuus ry 2011a). Markkinatrendien ja 

asiakkaiden ostokäyttäytymistä seuraamalla voidaan tarjota markkinoille hyvin soveltuvia 

tuotteita. Hyvällä tuotteiden suunnittelulla voidaan parantaa materiaalitehokkuutta, mikä 

vähentää tuotteissa käytettävien materiaalien määrää. Tämä vaatii yritykseltä resursseja, 

aikaa ja uskallusta kehittää tuotteita vastuullisesta näkökulmasta.  

 

2.2.1 Noudattava ympäristöstrategia 

Noudattava ympäristöstrategia on kulloinkin voimassa olevan yrityksen toimintaa ja 

tuotteita koskevan lainsäädännön minimivaatimukset täyttävä taso. Tuotekehityksessä 

keskitytään tuotteen toiminnallisuuteen sekä taloudelliseen kehittämiseen. 

Ympäristöasioiden hallinnan vastuita ei ole oletettavasti jaettu selkeästi, ja 

ympäristöasioiden hallintaan käytetty aika pyritään minimoimaan. (Baumgartner, Ebner 

2010, 84; Teknologiateollisuus ry 2011a.) 

 

Tuotteita koskevalla ympäristölainsäädännöllä pyritään ensisijaisesti turvaamaan ihmisten 

sekä ympäristön terveys ja turvallisuus. Ympäristölainsäädäntö asettaa velvoitteita 

haitallisten aineiden ja kemikaalien käytölle, tuotteiden loppusijoitukselle sekä sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden energiankulutukselle. Muita olennaisia vaatimuksia sähkö- ja 

elektroniikkalaitteille ovat laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja 
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sähköturvallisuus (LVD). (Sininen opas 2014, 36.)  Esitetyt muut olennaiset vaatimukset 

eivät ensisijaisesti ole ympäristöasioiden hallintaan kohdistuvia velvoitteita, mutta ne on 

hyvä tunnistaa osana sähkölaitteita koskevaa lainsäädäntöä. Ympäristölainsäädännön 

huomioon ottamista kutsutaan toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudeksi, josta on 

säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014 6§). Yrityksen tulee tunnistaa toiminnan ja 

tuotteiden ympäristövaikutukset sekä negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja 

minimoiseksi tehtävät toimenpiteet. Selvilläolovelvollisuus velvoittaa kaikkia yrityksiä 

vaikka eivät kuuluisi ympäristönsuojelulain ennakkovalvonnan piiriin (Ekroos et al. 2010).  

Ennakkovalvonnalla tarkoitetaan ensisijaisesti yrityksen toiminnalle myönnettyä 

ympäristölupaa. 

 

Noudattavaan ympäristöstrategiaan ei liity merkittäviä riskejä vastuullisuuden 

näkökulmasta. Yrityksen toiminnan perustana on täyttää sille asetetut ympäristö-, 

turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Yrityksellä voidaan olettaa olevan vakiintunut 

tuotevalikoima, jolle ei tulevaisuudessa ole tulossa uusia ympäristölainsäädännöllisiä 

velvoitteita. Tämän vuoksi ympäristölainsäädännön seuraaminen ei oletettavasti ole 

aktiivista eikä ympäristöasioiden hallinnan toteuttamiseksi ole määritetty selkeitä vastuita. 

Yrityksen toimintaan ja tuotteisiin kohdistuvien muutosten ja yllätysten riski on pieni 

mutta toisaalta säästö- ja tuottopotentiaalin saavuttaminen ei ole todennäköistä. 

(Teknologiateollisuus ry 2011a.) 

 

2.2.2 Markkinasuuntautunut ympäristöstrategia 

Markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian perustana on noudattava ympäristöstrategia. 

Toiminta täyttää sille asetetut ympäristö-, turvallisuus- ja terveysvaatimukset. 

Markkinasuuntautunut yritys ei lähtökohtaisesti ole sitoutunut toiminnasta tai tuotteista 

syntyvien negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. (Baumgartner, Ebner 2010, 

81–84.) Tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli asiakkailta tulee vaatimus 

ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta.  

 

Markkinasuuntautuneessa ympäristöstrategiassa yritys seuraa markkinoiden kehittymistä ja 

pyrkii vastaamaan asiakastarpeisiin. Ympäristöasioiden hallintaa ohjaavat markkinatrendit, 

kuluttajien ostokäyttäytyminen sekä asiakastarpeiden täyttäminen. (Heikkurinen, 
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Bonnedahl 2013.) Havainnollistetaan markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian ajatusta 

kahdella käytännön esimerkillä.  

 

Tiettyihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin kohdistuu vaatimuksia energiamerkinnästä, 

josta säädetään Euroopan unionin tasolla energiamerkintädirektiivissä 2010/30/EU ja 

kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa 1005/2008. Energiamerkinnöillä pyritään 

ohjaamaan kuluttajien valintoja energiatehokkaampien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

hankintaan. Vaatimukset energiamerkinnästä ovat tuote- ja tuoteryhmäkohtaisesti yrityksiä 

velvoittavia, mutta markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian näkökulmasta ne antavat 

myös mahdollisuuden myynnin kasvattamiseen. Toisena esimerkkinä mainitaan 

rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Erityisesti osa Euroopan ja Amerikan markkinoiden 

suurista julkisista toimijoista vaatii ympäristöselosteita julkiskohteiden 

rakennusprojekteissa. Tietyissä maissa jo tarjouskilpailuun osallistuminen edellyttää 

ympäristöselosteiden olemassaolon tarjottujen tuotteiden osalta. (Jukka Sadinmäki 2015a.)  

Näin ollen ympäristöselosteilla on merkittävä vaikutus yritysten välisessä 

kilpailutilanteessa. Toinen konkreettinen näkökulma ympäristöselosteiden 

tarpeellisuudesta on niiden hyödyntäminen rakennushankkeiden kokonaisvaltaista 

energiatehokkuutta arvioivissa vihreiden kiinteistöjen arviointijärjestelmissä. Järjestelmät 

ottavat huomioon ympäristöselosteet pisteytysperusteissaan. Esimerkiksi 

yhdysvaltalaisessa LEED-sertifiointijärjestelmässä pisteitä saadaan tuotteista, joilla on 

olemassa oleva ympäristöseloste (Anna Varis 2015). Kyseisissä rakennusprojekteissa 

rakennustuotteiden toimittajan valinnan yksi kriteeri on tuotteiden ympäristöystävällisyys. 

 

Markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian eroavaisuutena noudattavaan 

ympäristöstrategiaan on tuotteiden ympäristönäkökohtien kohtalainen huomioiminen 

(Baumgartner, Ebner 2010, 83), minkä perustana on markkinoinnin kehittäminen ja 

myynnin kasvattaminen (Teknologiateollisuus ry 2011a). Asiakastarpeisiin vastaamalla ja 

markkinatrendien seuraamisella yritys pyrkii valmistamaan markkinoille soveltuvia 

tuotteita. Tämä edesauttaa myyntiä ja mahdollistaa esimerkiksi varastojen kierron 

tehostamisen. Tuotteiden markkinoilta takaisinvetojen riski voidaan minimoida 

seuraamalla nykyistä ja osaltaan tulevaa ympäristölainsäädäntöä, mikä vähentää 

merkittävästi potentiaalisten lisäkustannuksien muodostumista (Gmelin, Seuring 2014). 
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2.2.3 Sitoutunut ympäristöstrategia 

Sitoutuneessa ympäristöstrategiassa täytetään toiminnalle ja tuotteille asetetut ympäristö-, 

turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Vaatimusten noudattaminen on kiinteä osa yrityksen 

operatiivista toimintaa. Yritys seuraa aktiivisesti markkinoiden kehittymistä ja reagoi 

asiakastarpeisiin. Toiminnan perustana on pyrkimys tuotteiden ympäristönäkökohtien 

aktiiviseen seuraamiseen sekä negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. 

Sitoutunut ympäristöstrategia ulottaa yrityksen ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten 

tarkastelun koko toimintaympäristöön. Yritys on sitoutunut ympäristömyötäiseen 

tuotesuunnitteluun ja vaatii tätä myös sidosryhmiltään. (Baumgartner, Ebner 2010, 81–85.) 

 

Sitoutuneessa ympäristöstrategiassa ympäristöasioiden hallinnalla voidaan saavuttaa 

merkittävää säästö- ja tuottopotentiaalia (Teknologiateollisuus ry 2011a). Voimassa olevan 

ympäristölainsäädännön sekä tulevaisuuden vaatimusten aktiivisella seuraamisella voidaan 

välttää väärät valinnat esimerkiksi ei-hyväksyttyjen materiaalivalintojen tai kuormittavien 

teknologioiden muodossa (Antikainen, Seppälä (toim.) 2012, 24). Ympäristömyötäisellä 

tuotesuunnittelulla voidaan tunnistaa kehittämiskohteet tuotteiden materiaalitehokkuuden 

lisäämiseksi ja tuotantoprosessien energiankulutuksen pienentämiseksi sekä kehittää 

yritysimagoa. 

 

2.2.4 Edelläkävijän ympäristöstrategia 

Ylimmällä ympäristöstrategian tasolla tuotteita pyritään suunnittelemaan jo valmiiksi 

tulevien vaatimuksien mukaisesti. Kaikkien alempien tasojen vaatimukset on huomioitu 

osana toimintaa ja tuotekehitystä. Junjie Wu (2009) on tutkinut edelläkävijyysstregiaan 

päätyneiden yritysten intressejä noudattaa toiminnassaan lainsäädännön vaatimusten yli 

noudattavaa ympäristöpolitiikkaa. Tutkimuksessa painotetaan, että edelläkävijyyden eräinä 

indikaattoreina voidaan pitää asiakkaiden vaatimukset ja mieltymykset 

ympäristöystävällisiin tuotteisiin, yritysten mahdollisuutta saavuttaa kilpailuetu samalla 

segmentillä toimiviin kilpailijoihin nähden ja mahdollisuudet vaikuttaa tulevaan 

lainsäädäntöön. On myös todettu, että ympäristöasioiden tehokkaalla hallinnalla on 

positiivinen vaikutus markkinoilla olevaan mielikuvaan yrityksestä (Sinkin, Wright & 

Burnett 2008).  
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Edelläkävijyysstrategian valinneiden yritysten kohdalla painotetaan tulevaisuuden 

vaatimuksiin reagoimista, minkä tuloksena voidaan löytää uusia ympäristöystävällisempiä 

toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia (Fava 2011, 108). Esimerkkinä mainitaan 

yrityksen strateginen valinta, jolloin yksittäisten tuotteiden myynnistä siirryttäisiin 

palveluiden tarjoamiseen (Kautto, Heiskanen & Melanen 2002, 68–70). Tämän 

seurauksena ei myytäisi enää tuotetta, vaan esimerkiksi käyttövuosia. Tuotteet vaihdetaan, 

kun asetettu vuositaso tulee täyteen. Tuotteet voitaisiin korjata tai päivittää ja myydä 

uusiokäyttöön. Tämä vähentää uusien tuotteiden valmistamisesta muodostuvia 

ympäristövaikutuksia, ja toisaalta kasvattaa myyntipotentiaalia. Tämäntyyppisestä 

toiminnasta käytetään nimitystä kiertotalous. 

 

Ylimmällä ympäristöstrategian tasolla säästö- ja tuottopotentiaali voidaan olettaa olevan 

kaikkein suurin (Teknologiateollisuus ry 2011a), mutta tason saavuttaminen vaatii 

yritykseltä paljon henkilöresursseja ja rahaa. Yritys voi myös jo ennakkoon muokata 

tuotevalikoimaansa tulevaisuuden vaatimuksien mukaisiksi, mikä edesauttaa tuotannon 

sopeuttamista ja yllätyksien minimoimista. 

2.3 Yritysvastuun ja ympäristöstrategian rajapinta  

Yritysvastuu toimii perustana yrityksen ympäristöstrategialle. Yritysvastuu sisältää 

vastuullisuuskategoriat (Ebner, Baumgartner 2006, 13–14), ja ympäristöstrategiassa 

määritetään tavoitteet, painopisteet sekä tehtävät toimenpiteet. Tavoitteet voivat olla 

laadullisia, kuten ”tuotteiden ympäristöystävällisyyden jatkuva parantaminen” tai 

määrällisiä, kuten ”tuotannosta syntyvän jätteen määrää pyritään vähentämään 15 

prosenttia”. Ympäristöstrategia määrittää, millä ympäristöystävällisyyden tasolla yritys 

toimii. Baumgartner et al. (2010) ovat tutkineet vastuullisuuskategorioiden ja 

ympäristöstrategian tasojen sidonnaisuutta. Tutkimuksessaan he painottavat, että 

vastuullisuuskategorioita tulee tarkastella kokonaisuutena, ei yksittäisinä osioina.  

 

Tässä kappaleessa yhdistetään vastuullisuuskategoriat, ympäristöstrategian tasot ja mitä 

toimenpiteitä yrityksen tulisi tehdä, jotta tietty ympäristöstrategian taso voidaan saavuttaa. 

Yritysvastuun kategoriat ja sisällöt on esitetty taulukoissa 1–4. Ympäristöstrategian tasot 

on esitetty kappaleessa 2.2. 
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Ekologinen vastuullisuuskategoria: 

 

Luonnonvarat, energia: Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia voidaan selittää siten, 

kuinka yritys integroi luonnonvarojen kestävän käytön toimintaansa (Baumgartner, Ebner 

2010, 79). Luonnonvarojen kestävää käyttöä voidaan tehostaa suosimalla uusiutuvia 

energiantuotantomuotoja, lisäämällä tuotteiden materiaalitehokkuutta ja parantamalla 

tuotteiden keräysastetta. Tuotteiden materiaalitehokkuutta ja käytöstä poiston 

mahdollisuuksia voidaan lisätä suunnittelemalla tuotteet mahdollisimman yksinkertaisiksi, 

pieniksi ja helposti purettaviksi. Yksinkertaiset tuotteet ja tehokas tuotannonsuunnittelu 

minimoivat tuotantotehtaan energiankulutuksen. Materiaalitehokkuus ehkäisee raaka-

aineen hankinnasta aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia tuotteen elinkaaren 

alkupäässä. Tehokas tuotannonohjaus puolestaan vähentää tehtaan energiankulutusta, mikä 

vaikuttaa tuotteen valmistamisesta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Yksi osa tätä on 

vedenkulutuksen ja paineilman käytön minimoiminen (Arto Koponen 2015). Uusiutuvilla 

energiantuotantomuodoilla pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käytöstä 

aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymistä. 

 

Päästöt ilmaan, veteen ja maahan: Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia voidaan 

selittää siten, mitä energiantuotantomuotoja yritys käyttää tuotantotehtaan sähkön- ja 

lämmöntuotannossa, kuinka energiatehokkaita ovat yrityksen käyttämät tuotantoprosessit 

ja kuinka yritys huomioi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytönaikaisen 

energiankulutuksen. (Baumgartner, Ebner 2010, 79; Kautto, Heiskanen & Melanen 2002, 

69.)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet: Ympäristöstrategian  tasojen eroavaisuuksia voidaan selittää 

siten, kuinka aktiivisesti yritys seuraa jätteitä koskevaa ympäristölainsäädäntöä kuinka 

aktiivisesti yritys pyrkii jätteettömään toimintaan ja kuinka hyvin käytöstä poiston 

vaihtoehdot on huomioitu tuotekehitysprosessissa (Antikainen, Seppälä 2012 (toim.), 23;  

Baumgartner, Ebner 2010, 83; Dammert et al. 2004, 23). Tuotteiden valmistusprosesseista 

syntyvät välivalmisteet tulisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 

Ympäristölainsäädännöllä tarkoitetaan haitallisten aineiden ja kemikaalien käytön 

vähentämistä tai poistamista valmistettavista tuotteista. 
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Luonnon monimuotoisuus: Suomessa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta 

säädetään luonnonsuojelulailla 1096/1996 ja täydennetään luonnonsuojeluasetuksella 

160/1997. Näiden tavoitteena on muun muassa luonnonvarojen ja ympäristön kestävän 

käytön tukeminen. Luonnon monimuotoisuus on sidoksissa luonnonvarojen käyttöön, 

tuotannosta muodostuviin päästöihin, tuotannosta syntyvään jätemäärään sekä yrityksen 

toimintaympäristössä olevien sidosryhmien vastuulliseen toimintaan (Baumgartner, Ebner 

2010, 83; NWF 2016). Yrityksen tulee omalla toiminnallaan varmistaa, että tuotteissa 

käytettävät materiaalit on valmistettu alueilla, jotka eivät uhkaa luonnon 

monimuotoisuutta. Yrityksen tulee huolehtia, että tuotteissa käytettävien materiaalien 

käyttö ei uhkaa uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymistä. 

 

Tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutukset: Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia 

voidaan selittää siten, tunnistaako ja arvioiko yritys tuotteiden elinkaaren aikaisia  

ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia sekä pyritäänkö tuotteista valmistamaan 

ympäristöystävällisempiä (Antikainen, Seppälä 2012 (toim.), 22–23; Baumgartner, Ebner 

2010, 83).   

 

Ekologisen vastuullisuuskategorian ja ympäristöstrategioiden rajapinnat on esitetty 

taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Ekologisen vastuullisuuskategorian sidonnaisuus ympäristöstrategiaan (mukaillen Baumgartner, 

Ebner 2010, 83; Fava 2011, 108). 

Luonnonvarat, energia Päästöt veteen, ilmaan ja 

maahan

Jätteet ja vaaralliset 

jätteet

Luonnon monimuotoisuus Tuotteiden elinkaaren 

ympäristövaikutukset

Noudattava Huomioidaan toiminnan 

sekä tuotteiden 

taloudelliset ja  tekniset 

vaatimukset.

Ei merkittäviä toimenpiteitä 

päästöjen vähentämiseksi.

Lainmukainen toiminta 

huomioiden vaaralliset 

aineet ja kemikaalit sekä 

käytöstä poisto.

Ei merkittäviä toimenpiteitä 

luonnon monimuotoisuuden 

turvaamiseksi.

Ei toimenpiteitä

Markkinasuun-

tautunut

Huomioidaan toiminnan 

sekä tuotteiden 

taloudelliset ja tekniset 

vaatimukset. 

Materiaalitehokkuus on 

määritetty joillekin 

liiketoimintaprosesseille.

Päästövähennysten 

tavoitteet määritetty 

merkittäville päästöjen 

aiheuttajille.

Lainmukainen toiminta 

huomioiden vaaralliset 

aineet ja kemikaalit sekä 

käytöstä poisto. 

Jätevirtojen 

vähentämistavoitteet 

määritetty merkittäville 

jätteiden aiheuttajille.

Oleellisimmat luonnon 

monimuotoisuuteen 

vaikuttavat tekijät on 

huomioitu.

Ympäristönäkökohdat ja -

vaikutukset huomioidaan 

asiakkaiden 

vaatimuksina. 

Sitoutunut Huomioidaan toiminnan 

sekä tuotteiden 

taloudelliset ja tekniset 

vaatimukset. 

Materiaalitehokkuus on 

määritetty suurimmalle 

osalle 

liiketoimintaprosesseista. 

Päästövähennysten 

tavoitteet määritetty 

suurimmalle osalle 

päästöjen aiheuttajista. 

Puhtaat 

tuotantoteknologiat ovat 

käytössä.

Lainmukainen toiminta 

huomioiden vaaralliset 

aineet ja kemikaalit sekä 

käytöstä poisto. 

Jätevirtojen 

vähentämistavoitteet 

määritetty suurimmalle 

osalle jätteiden 

aiheuttajista. 

Luonnonmonimuotoisuuden 

turvaaminen on määritetty 

yrityksen 

ympäristöpolitiikassa. 

Merkittävät toimenpiteet 

luonnon monimuotoisuuden 

turvaamiseksi.

Tunnistaa ja arvioi 

tuotteiden elinkaaren 

aikaiset 

ympäristövaikutukset. 

Pyrkii jatkuvasti 

lisäämään tuotteiden 

ympäristöystävällisyyttä.

Edelläkävijä Huomioidaan toiminnan ja 

tuotteiden taloudelliset ja 

tekniset vaatimukset. 

Materiaalitehokkuus on 

määritetty kaikille 

liiketoimintaprosesseille. 

Päästövähennysten 

tavoitteet määritetty 

kaikille päästöjen 

aiheuttajille. Sitoutunut 

päästöjen vähentämiseen. 

Pyrkii päästöttömään 

toimintaan.

Lainmukainen toiminta 

huomioiden vaaralliset 

aineet ja kemikaalit sekä 

käytöstä poisto. 

Sitoutunut jätevirtojen 

vähentämiseen. Pyrkii 

jätteettömään toimintaan.

Luonnonmonimuotoisuuden 

turvaaminen on määritetty 

yrityksen 

ympäristöpolitiikassa. 

Merkittävät toimenpiteet 

luonnon monimuotoisuuden 

turvaamiseksi.

Tunnistaa ja arvioi 

tuotteiden elinkaaren 

aikaiset 

ympäristövaikutukset. 

Pyrkii jatkuvasti 

lisäämään tuotteiden 

ympäristöystävällisyyttä.

 

 

Sosiaalinen vastuullisuuskategoria: 

 

Sosiaalinen vastuu jaetaan kahteen kategoriaan, jotka ovat sisäinen ja ulkoinen. Sisäisiä 

tekijöitä ovat henkilöstön motivointi, terveys ja turvallisuus. Ulkoisia tekijöitä ovat 

ihmisoikeudet, kiistanalaiset toiminnot ja yrityskansalaisuus. (Baumgartner, Ebner 2010, 

80.)  Tekijät on esitetty taulukossa 6.  

 

Henkilöstön motivointi: Henkilöstön motivoinnilla tarkoitetaan ympäristöasioiden 

hallinnan tärkeyden korostamista organisaation sisällä. Ympäristöstragian tasojen 

eroavaisuuksia voidaan selittää siten, kuinka suuri osa henkilöstöstä on tietoinen 

vastuullisuustekijöistä ja kuinka sitoutunut yrityksen johto on asioiden tiedottamisessa 

(Baumgartner, Ebner 2010, 84–85). Tämä vaikuttaa vastuullisuustekijöiden omaksumiseen 

ja käyttöönottoon. Esimiesten tehtävänä on kertoa työntekijöille, mikä vaikutus on 

yksittäisenkin työntekijän panoksella. Tuotteiden näkökulmasta asia korostuu erityisesti 

tuotekehitysprosessissa, kun vastuullisuus otetaan yhdeksi osa-alueeksi tuotteen 

toiminnallisuuden ja taloudellisuuden lisäksi (Nielsen, Wenzel 2002).  
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Henkilöstön terveys ja turvallisuus: Työntekijöillä tulee olla riittävä tieto valmistuksessa 

käytettävistä materiaaleista, kemikaaleista ja muista ympäristölle tai terveydelle 

haitallisista aineista. Esimerkkinä mainitaan valmistuksessa käytettävien aineiden ja 

seosten käyttöturvallisuustiedotteet. Näiden tavoitteena on antaa työntekijöille riittävä 

tieto, kuinka vaaralliseksi luokiteltuja aineita ja seoksia tulee käsitellä tai vahingon 

sattuessa, mitä toimenpiteitä tulee tehdä (Tukes 2016). 

 

Ihmisoikeudet: Ihmisoikeuksilla tarkoitaan yrityksen sidosryhmien työntekijöiden 

työoloja, vaurautta ja oikeudenmukaista kohtelua (Baumgartner, Ebner 2010, 80). Asia 

korostuu erityisesti alhaisten tuotantokustannusten maissa (LCC) (Ciliberti, Pontrandolfo 

& Scozzi 2008). Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia voidaan selittää siten, kuinka 

ihmisoikeudet huomioidaan yrityksen toimintaympäristössä. 

 

Kiistanalaiset toiminnot: Kiistanalaiset toiminnot viittaavat pääasiassa konfliktialueilta 

hankittuihin ja tuotteissa käytettäviin konfliktimineraaleihin. Konfliktimineraaleilla 

tarkoitetaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa. Konfliktialueella tarkoitetaan 

maantieteellistä aluetta, jossa on käynnissä aseellisisia konflikteja tai siviilien ja 

työntekijöiden turvallisuus on huonolla tasolla. (Source Intelligence 2016.)  

Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia voidaan selittää siten, kuinka tietoinen yritys 

on tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden alkuperästä ja kuinka aktiivisesti yritys pyrkii 

valmistamaan tuotteita, joissa konfliktimineraaleja ei käytetä (Baumgartner, Ebner 2010, 

80). Tämä vaatii yrityksen johdon sitoutumista kiistanalaisten toimintojen vähentämiseen 

tai kokonaan poistamiseen sekä hankintatoimen aktiivisuutta ja ymmärrystä, millä alueilla 

konfliktimineraaleja tuotetaan.  

 

Yrityskansalaisuus: Ympäristöstrategian tasojen välisiä eroavaisuuksia voidaan selittää 

siten, pyrkiikö yritys parantamaan toimintaympäristössä olevien sidosryhmien ekologista, 

sosiaalista ja taloudellista asemaa (Baumgartner, Ebner 2010, 85). 
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Sosiaalisen vastuullisuuskategorian ja ympäristöstrategioiden rajapinnat on esitetty 

taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Sosiaalisen vastuullisuuskategorian sidonnaisuus ympäristöstrategiaan (mukaillen Baumgartner, 

Ebner 2010, 84–85). 

Henkilöstön motivointi Henkilöstön terveys ja 

turvallisuus

Ihmisoikeudet Kiistanalaiset toiminnot Yrityskansalaisuus

Noudattava Ei toimenpiteitä. Lainmukainen toiminta 

huomioiden henkilöstön 

terveys ja turvallisuus.

Ei toimenpiteitä. Ei toimenpiteitä. Ekologiset, sosiaaliset ja 

taloudelliset näkökohdat 

tiedossa ainoastaan 

vastuuhenkilöillä.

Markkinasuun-

tautunut

Henkilöstön motivoinnin 

toimenpiteet perustuvat 

markkinoinnin ja myynnin 

lisäämiseen. 

Lainmukainen toiminta 

huomioiden henkilöstön 

terveys ja turvallisuus.

Ei toimenpiteitä. Ei toimenpiteitä. Ekologisista, sosiaalisista 

ja taloudellisista 

näkökohdista on 

tiedotettu jonkin verran 

myös muille kuin 

vastuuhenkilöille.

Sitoutunut Yrityksen johdon 

sitoutuminen 

vastuullisuustekijöiden 

tiedottamisessa. Jokainen 

työntekijä tietää, mitä 

vastuullisuus tarkoittaa 

omassa toimenkuvassa.

Lainmukainen toiminta 

huomioiden henkilöstön 

terveys ja turvallisuus. 

Henkilökuntaa 

kannustetaan tuomaan 

esille puutteita ja 

parannusehdotuksia.

Toimintaympäristössä 

olevien sidosryhmien 

työntekijöiden 

ihmisoikeudet osana 

päätöksentekoa. Ulkoiset 

auditoinnit päätöksenteon 

tukena. Jatkuva toiminta 

sidosryhmien 

työntekijöiden aseman 

parantamiseksi.

Kiistanalaisten toimintojen 

merkityksen sisäistäminen. 

Ulkoiset auditoinnit osana 

toiminnan kehittämistä. 

Jatkuvat toimenpiteet 

kiistanalaisten toimintojen 

vähentämiseksi. 

Henkilökuntaa kannustetaan 

tuomaan esille puutteita ja 

parannusehdotuksia

Yritys tarjoaa koulutusta. 

Useimmat työntekijät 

vastuuhenkilöiden lisäksi 

ovat tiedotettu 

ekologisista, sosiaalisista 

ja taloudellisista 

näkökohdista.

Edelläkävijä Yrityksen johdon 

sitoutuminen 

vastuullisuuden 

tiedottamisessa. Jokainen 

työntekijä tietää, mitä 

vastuullisuus tarkoittaa 

omassa toimenkuvassa. 

Henkilökuntaa 

kannustetaan kehittämään 

toimintaa ja esittämään 

ideoita.

Lainmukainen toiminta 

huomioiden henkilöstön 

terveys ja turvallisuus. 

Henkilökuntaa 

kannustetaan tuomaan 

esille puutteita ja 

parannusehdotuksia.

Toimintaympäristössä 

olevien sidosryhmien 

työntekijöiden 

ihmisoikeudet osana 

päätöksentekoa. Ulkoiset 

auditoinnit päätöksenteon 

tukena. Jatkuva toiminta 

sidosryhmien 

työntekijöiden aseman 

parantamiseksi.

Kiistanalaisten toimintojen 

merkityksen sisäistäminen. 

Ulkoiset auditoinnit osana 

toiminnan kehittämistä. 

Jatkuvat toimenpiteet 

parantaminen kiistanalaisten 

toimintojen vähentämiseksi. 

Henkilökuntaa kannustetaan 

tuomaan esille puutteita ja 

parannusehdotuksia.

Yritys tarjoaa koulutusta. 

Jokainen työntekijä 

vastuuhenkilöiden lisäksi 

on tiedotettu 

ekologisista, sosiaalisista 

ja taloudellisista 

näkökohdista.

 

 

Taloudellinen vastuullisuuskategoria: 

 

Innovaatio ja teknologia: Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia voidaan selittää 

niillä tehdyillä toimenpiteillä, joilla yritys pyrkii vähentämään toiminnan ja tuotteiden 

negatiivisia ympäristövaikutuksia (Baumgartner, Ebner 2010, 82). Osana tätä ovat 

ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun käyttöönotto, ympäristöystävälliset 

tuotantoprosessit sekä tehokas jätehuolto (Antikainen (toim.) 2010, 11). 

 

Yhteistoiminta: Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia voidaan selittää siten, kuinka 

aktiivisesti yritys toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi (Baumgartner, Ebner 2010, 82). 



34 

 

 

Tietojohtaminen: Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia voidaan selittää siten, missä 

laajuudessa yritys pyrkii kehittämään organisaation henkilökunnan tietotaitoa 

ympäristöasioiden hallinnasta, viestiikö se toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyydestä yrityksen sisäisesti ja ulkoisesti sekä ovatko edellä mainitut 

asiat integroitu operatiiviseen toimintaan (Baumgartner, Ebner 2010, 82). 

 

Prosessit: Ympäristöstrategian tasojen eroavaisuuksia voidaan selittää siten, missä 

laajuudessa ympäristöasioiden hallinta on integroitu osaksi toimintaa ja 

tuotekehitysprosessia (Baumgartner, Ebner 2010, 82). Tähän liittyvät organisaation 

henkilöstön sitouttaminen, ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu ja selkeä vastuunjako 

(Antikainen, Seppälä 2012 (toim.), 9). 

 

Vastuullisuusraportointi: Vastuullisuusraportoinnin tarkoituksena on viestittää 

ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vastuullisuustekijöistä niin yrityksen sisäisesti 

kuin ulkoisille sidosryhmille (FIBS 2016). Sisäisellä raportoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi 

organisaation henkilöstölle tarkoitettuja raportteja tuotantotehtaan energiankulutuksesta ja 

jätteen määrästä. Tämä edesauttaa nykytilanteen kartoitusta, rohkaisee henkilökuntaa 

esittämään parannusehdotuksia ja edelleen voidaan asettaa korkeampia tavoitteita 

toiminnan kehittämiseksi. Ulkoisella raportoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen 

vuosiraporttia, jossa esitetään taloudellisten tekijöiden lisäksi ekologiset ja sosiaaliset 

tekijät. Ulkoinen raportti voi toimia kannustimena parantaa entisestään vastuullista 

yritystoimintaa, koska se voi toimia potentiaalisena kilpailutekijänä (Ramboll Finland Oy 

2015). 
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Taloudellisen vastuullisuuskategorian ja ympäristöstrategioiden rajapinnat on esitetty 

taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Taloudellisen vastuullisuuskategorian sidonnaisuus ympäristöstrategiaan (mukaillen 

Baumgartner, Ebner 2010, 82). 

Innovaatio ja teknologia Yhteistoiminta Tietojohtaminen Prosessit Vastuullisuusraportointi

Noudattava Ei toimenpiteitä toiminnan 

ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi.

Ei yhteistyötä 

sidosryhminen kanssa.

Yrityksessä ei järjestetä 

koulutuksia eikä tiedoteta 

vastuullisuudesta.

Ei otettu huomioon. Ei otettu huomioon

Markkinasuun-

tautunut

Vähäiset toimenpiteet 

toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi.

Yhteistyö perustuu 

markkinoinnin ja myynnin 

kehittämiseen. Yritys 

tiedottaa tuotteiden 

ympäristönäkökohdista 

ulkoisille toimijoille.

Yrityksessä järjestetään 

koulutuksia pääasiassa 

markkinoinnin ja myynnin 

edistämiseksi. 

Ympäristöasioista 

tiedottaminen ulkoisille 

sidosryhmille. 

Mahdollinen koulutus 

ympäristöjärjestelmään 

liittyen.

Ympäristömyötäisen 

tuotesuunnittelun 

ensimmäiset askeleet, jossa 

pääpaino ympäristöasioista 

tiedottamisessa ulkoisille 

sidosryhmille. 

Ympäristöjärjestelmän 

mahdollinen implementointi.

Pääpaino ulkoisessa 

tiedottamisessa.

Sitoutunut Merkittävät toimenpiteet 

toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi. 

Ympäristömyötäisen 

tuotesuunnittelun 

implementointi, 

ympäristöystävälliset 

tuotantoprosessit ja 

tehokas jätehuolto.

Merkittävä yhteistyö 

sidosryhmien kanssa 

toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi. 

Yhteistoiminta ulottuu 

yrityksen 

toimintaympäristössä 

oleviin sidosryhmiin.

Yritys järjestää 

koulutuksia sekä ylläpitää 

ja kehittää organisaation 

henkilökunnan tietotaitoa 

vastuullisuusperiaatteista. 

Vastuullisuus osana 

yrityksen 

toimintaperiaatetta.

Ympäristömyötäinen 

tuotesuunnittelu osana 

toimintaa. Selkeät vastuut 

ekologisen, sosiaalisen ja 

taloudellisen vastuun 

implementoinniksi osaksi 

operatiivista toimintaa.

Vastuullisuusraportointi 

osana sisäistä ja ulkoista 

tiedottamista. Asetettu 

tavoitteet ja toimenpiteet, 

joilla pyritään lisäämään 

toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyttä.

Edelläkävijä Merkittävät toimenpiteet 

toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi. 

Ympäristömyötäisen 

tuotesuunnittelun 

implementointi, 

ympäristöystävälliset 

tuotantoprosessit ja 

tehokas jätehuolto. Yritys 

pyrkii päästöttömään 

toimintaan ja vastaa 

tulevaisuuden 

vaatimuksiin.

Merkittävä yhteistyö 

sidosryhmien kanssa 

toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi. 

Yhteistoiminta ulottuu 

yrityksen 

toimintaympäristöss 

oleviin sidosryhmiin. 

Yritys on aktiivisesti 

kehittämässä 

yhteistoimintaa eri 

toimijoiden kanssa etsien 

mahdollisuuksia toiminnan 

ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi.

Yritys järjestää 

koulutuksia sekä ylläpitää 

ja kehittää organisaation 

henkilökunnan tietotaitoa 

vastuullisuusperiaatteista. 

Vastuullisuus osana 

yrityksen 

toimintaperiaatetta. Yritys 

tiedottaa aktiivisesti 

organisaation 

henkilökuntaa toiminnan 

ja tuotteiden 

tulevaisuuden 

vaatimuksista.

Ympäristömyötäinen 

tuotesuunnittelu osana 

toimintaa. Selkeät vastuut 

ekologisen, sosiaalisen ja 

taloudellisen vastuun 

implementoinniksi osaksi 

operatiivista toimintaa. 

Aktiivinen toiminta uusien 

toimintatapojen 

tunnistamisessa toiminnan ja 

tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi.

Vastuullisuusraportointi 

osana sisäistä ja ulkoista 

tiedottamista. Asetettu 

tavoitteet ja toimenpiteet, 

joilla pyritään lisäämään 

toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöystävällisyyttä. 

Kannustetaan 

henkilökuntaa esittämään 

parannusehdotuksia.

 

 

Taulukoissa 5–7 on esitetty vastuullisuuskategorioiden sidonnaisuus ympäristöstrategian 

tasoihin. Noudattavan ympäristöstrategian pääpaino on lainsäädännön minimivaatimusten 

noudattamisessa eikä merkittäviä toimenpiteitä ole tehty tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi. Markkinasuuntautunut ympäristöstategia painottaa 

vastuullisuustekijöiden merkitystä markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Pääpaino on 

asiakastarpeisiin vastaamisessa. Sitoutuneen ja edelläkävijän ympäristöstrategian tasoilla 

painotetaan tuotteiden kehittämistä ympäristöystävällisemmiksi jatkuvan parantamisen 

menetelmällä huomioiden toimintaympäristöön kuuluvat sidosryhmät.  
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3 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 

Tuotteiden markkinoille saattamisen edellytyksenä on lainsäädännön minimivaatimusten 

noudattaminen. Tämän työn tavoitteen kannalta oleellista on tunnistaa, mitkä 

ympäristölainsäädännön vaatimukset koskevat Abloy Oy:n tuotteita. Abloy Oy valmistaa 

sekä mekaanisia että mekatronisia tuotteita. Näiden eroavaisuutena on mekatronisissa 

tuotteissa käytettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Ympäristölainsäädäntö asettaa 

velvoitteita molemmille tuoteryhmille. Tässä työssä ei käsitellä sähkölaitteiden 

sähköturvallisuutta (LVD) eikä sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC), koska niiden 

ei katsota koskevan työn rajauksen mukaisesti tuotteiden ympäristönäkökohtia tai -

vaikutuksia. 

 

Euroopan unionin alueella toimivien yritysten tuotteiden valmistusta ohjaa yhdennetty 

tuotepolitiikka (IPP). Tällä pyritään vaikuttamaan tuotteiden ympäristöystävällisyyteen 

integroimalla elinkaariajattelu tuotekehitykseen, tehostamalla sidosryhmien keskinäistä 

vuorovaikutusta ja edistämään tuotteiden jatkuvaa ympäristöystävällisyyden parantamista 

Elinkaariajattelun tavoitteena on laajentaa tuotteen valmistamisesta muodostuvien 

negatiivisten ja positiivisten ympäristövaikutusten tarkastelu tuotteen kaikkiin elinkaaren 

vaiheisiin raaka-aineen hankinnasta käytöstä poistoon saakka. Sidosryhmien keskinäinen 

vuorovaikutus pyrkii edistämään elinkaariajattelua. Tuotteiden ympäristöystävällisyyden 

jatkuva parantaminen puolestaan on hyvin laaja ja käsitteenä jopa epäselvä. Tällä 

tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkia tuotteiden ympäristöystävällisyyden eteen tehtyjä 

toimenpiteitä. Yhdennettyä tuotepolitiikkaa on tehostettu direktiiveillä sekä 

ympäristöjärjestelmillä ja -merkinnöillä.  Tuotepolitiikan tarkoituksena on kohdistaa 

ympäristöystävällisyyttä edistävät toimenpiteet tuotesuunnittelun lisäksi kuluttajien 

valintoihin. Tuotepolitiikan avulla kuluttajia pyritään ohjaamaan esimerkiksi 

energiatehokkaampien tuotteiden valintaan, mitä voidaan edistää tuotteihin kiinnitettävillä 

energiamerkinnöillä. (Ilmasto-opas 2016.)  

 

Suomessa yrityksiä koskevat ympäristölainsäädännön velvoitteet perustuvat lähes 

poikkeuksetta joko kansainvälisiin sopimuksiin tai Euroopan unionin säädöksiin 

(Teknologiateollisuus ry 2015a, 6). Ympäristölainsäädännön seuraaminen vaatii yritykseltä 
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resursseja, mikä johtuu lainsäädännön jatkuvasta muutoksesta ja olemassa olevan 

lainsäädännön laajentumisesta. Yrityksen toimintaympäristöön vaikuttava 

ympäristölainsäädäntö määrätään kansainvälisten sopimusten ja pöytäkirjojen, Euroopan 

unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön toimesta. Euroopan unionilla on monia 

lainsäädäntövälineitä, joista tärkeimmät ovat asetukset ja direktiivit. Kuvassa 4 on esitetty 

yrityksen toimintaympäristöä koskeva ympäristölainsäädännön viitekehys. 

 

 

Kuva 4. Yritysten toimintaympäristöön vaikuttava ympäristölainsäädäntö (mukaillen Teknologiateollisuus ry 

2015a, 6).  

 

Asetus on sellaisenaan ja välittömästi sitova kaikille unionin jäsenvaltioille eikä se vaadi 

erillisiä täytäntöönpanotoimia (Teknologiateollisuus ry 2015a, 8). Esimerkkinä mainitaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 

lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH-asetus). Asetuksia ei voida soveltaa 

jäsenvaltioissa jättämällä velvoitteita huomioimatta tai kieltäytyä asetuksen soveltamisesta 

vedoten esimerkiksi kansallisesti yleisesti hyväksyttyihin käytäntöihin.  

 

Direktiivit ovat jäsenvaltioille asetettuja säädöksiä, jotka velvoittavat tuloksen suhteen. 

Tulokseen pääseminen on puolestaan jäsenvaltioiden päätettävissä. Jäsenvaltio voi itse 

valita tavan, jolla se täytäntöönpanee direktiivin edellyttämät toimenpiteet. Valitulla 

toteutustavalla tulee kuitenkin päästä direktiivillä määrättyyn lopputulokseen. Jäsenvaltio 

voi myös päättää muodon, jolla toimenpiteet pannaan täytäntöön. Yleinen tapa on 

sisällyttää direktiivin velvoitteet kansalliseen lainsäädäntöön säädöksen muodossa. On 
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kuitenkin huomattava, että osa direktiiveistä voi olla hyvinkin teknisiä ja yksityiskohtaisia, 

jolloin valtiolle ei jää paljon harkintavaltaa ja liikkumavaraa. Tällöin direktiivit otetaan 

kansalliseen lainsäädäntöön käyttöön lähes sellaiseen. (Teknologiateollisuus ry 2015a, 8.) 

 

Direktiivejä on kaksi erilaista, jotka ovat minimiharmonisointidirektiivi ja 

täysharmonisointidirektiivi. Näiden eroavaisuus on määrätyn yhteisötason eli 

vähimmäistason sitovuus. Minimiharmonisointidirektiivissä jäsenvaltio voi poiketa 

yhteisötasosta ankarampaan suuntaan, jolloin vaatimukset ovat tiukemmat. Tätä voidaan 

harkita, mikäli halutaan parantaa ympäristönsuojelullista tasoa. 

Täysharmonisointidirektiivissä ei sallita jäsenvaltioiden sisäisiä poikkeamia 

vähimmäisvaatimuksista tiukempaan tai alhaisempaan tasoon. (Teknologiateollisuus ry 

2015a, 8.) 

3.1 Toiminnanharjoittajan velvollisuudet 

Euroopan unionin lainsäädännössä toiminnanharjoittajat jaetaan neljään eri kategoriaan. 

Kategoriat ovat valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja ja jakelija. Valmistaja 

tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa 

laitetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään. Luonnollinen henkilö on 

yritystoimintaa omalla tai rekisteröidyllä toiminimellä harjoittava taho. Oikeushenkilö voi 

olla esimerkiksi organisaatio, jolla on oma oikeuskapasiteetti. Näitä voivat olla esimerkiksi 

julkisyhteisöt tai säätiöt. (Teknologiateollisuus ry 2015a, 13.) 

 

Tuotteen valmistaja on vastuussa, että tuotteet on valmistettu kaikkia niitä koskevien 

direktiivien ja standardien vaatimusten mukaisesti. Yrityksen tulee olla itse tietoinen, mitkä 

direktiivit ja standardit koskevat valmistettavia tuotteita.  Tämä on ehtona sille, että tuotteet 

voidaan asettaa saataville markkinoille tai saattaa markkinoille. Saattamisella markkinoille 

tarkoitetaan tuotteen toimittamista ensimmäistä kertaa unionin markkinoille. Asettaa 

saataville markkinoille tarkoittaa, että laite toimitetaan unionin markinoille joko jakelua, 

kulutusta tai käyttöä varten muutoin kuin ensimmäistä kertaa. (Tukes 2013.) Valmistajan 

tulee säilyttää tuotteen tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen 

vuoden ajan siitä päivämäärästä lähtien, kun tuote on saatettu markkinoille. EU-



39 

 

vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ilmoitetaan, että tuote on valmistettu sitä koskevien 

direktiivien ja standardien mukaisesti. (Teknologiateollisuus ry 2015a, 15.) 

 

Maahantuojalla tarkoitetaan Euroopan unionissa toimivaa luonnollista tai oikeushenkilöä, 

joka saattaa kolmannessa maassa valmistetun tuotteen unionin markkinoille omalla 

nimellään tai tuotemerkillään.  Jakelijalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka 

asettaa unionin alueella valmistetun tuotteen unionin markkinoille omalla nimellään tai 

tuotemerkillään. Maahantuojaa ja jakelijaa pidetään valmistajana silloin, kun tämä saattaa 

tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Kun yritys liittää 

alihankintana valmistetun tuotteen – esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteen – osaksi 

omaa tuotettaan, tulee sen varmistaa, että sillä on riittävästi tietoa tuotteen rakenteesta ja 

käytetyistä materiaaleista. Valmistajan vastuu poistuu tilanteessa, jolloin tuotteen 

alkuperäinen valmistaja – kuten alihankkija – on itse laatinut EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valmistajan nimi sekä osoitetiedot on ilmoitettu joko 

laitteessa, pakkauksessa tai laitteen mukana tulevassa muussa asiakirjassa.  Muussa 

tapauksessa vastuu laitteen vaatimustenmukaisuudesta on maahantuojalla tai jakelijalla. 

(Tukes 2013.)   

 

Yritysten tulee itse tunnistaa, mitkä direktiivit ja standardit tulee ottaa huomioon 

arvioitaessa tuotteiden vaatimustenmukaisuutta (Carina Wiik 2015). Tarvittaessa, yritysten 

apuna ovat testauslaitosten asiantuntijat sekä erilaiset konsulttiyritykset (Arja Kiesi 2015a; 

Mika Toivonen 2016). 

3.2 Vaaralliset aineet  

Tuotekehityksessä tulee huomioida tuotteessa käytettävien materiaalien 

ympäristöystävällisyys. Haitallisten aineiden – kuten raskasmetallien – määrä tulee 

minimoida, jotta tuotteen käyttö ja loppusijoitus olisi vaaratonta. RoHS-direktiivillä 

(2011/65/EU) kielletään tiettyjen aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 

Kansainvälisesti toimivien yritysten näkökulmasta asian tekee haasteelliseksi kulloinkin 

voimassa oleva maakohtainen lainsäädäntö. Tällöin huomioon otettavat lainsäädännölliset 

velvoitteet eivät ainoastaan muodostu Suomen kansallisista määräyksistä. 

(Teknologiateollisuus ry 2015b.) 
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RoHS-direktiivillä rajoitetaan lyijyn, kadmiumin, elohopean, kuudenarvoisen kromin, 

polybromattujen bifeenylien (PBB) ja polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) käyttöä 

sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. RoHS II korvasi direktiivin ensimmäisen version 

21.7.2011. Toiseen versioon on tehty muutoksia muun muassa laiteluokkien osalta ja siitä 

on poistettu viittaus WEEE-direktiiviin. Tämän lisäksi ainelistaa on päivitetty (57/2016), 

minkä vuoksi kiellettyjen aineiden listalle tulevat myös bis (2-etyyliheksyyli)ftalaatti 

(DEHP), butyylibentsyylifralaatti (BBP), dibutyyliftalaatti (DBP) ja di-isobutyyliftalaatti 

(DIBP). Aineet on lisätty, koska niiden katsotaan aiheuttavan kielteisen vaikutuksen 

kierrätyksen sekä ympäristön ja ihmisten terveyden osalta.  Direktiivin tavoitteena on 

edistää sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättämistä. (Teknologiateollisuusteollisuus ry 

2015a, 39.) Taulukossa 8 on esitetty rajoitettujen aineiden sallitut enimmäispitoisuudet 

painoprosentteina homogeenisessa materiaalissa ja niiden yleisimmät käyttökohteet. 

Homogeenisellä materiaalilla tarkoitetaan kauttaaltaan tasalaatuista materiaalia tai 

materiaaliyhdistelmää, jota ei voida jakaa tai erottaa eri materiaaleiksi mekaanisella tavalla 

(Teknologiateollisuus ry 2011b, 7). 
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Taulukko 8. Rajoitettujen aineiden enimmäispitoisuudet homogeenisessa aineessa. (Teknologiateollisuus ry 

2011b, 7; Karvonen, Kärnä & Maijala 2006, 42; 57/2016). 

Aine Enimmäispitoisuus Yleisiä käyttökohteita 

Lyijy 0,1 % Juotteet, PVC-kaapeli (UV/lämpö-

stabilisaattori), pigmentit, maalit, päällysteet, 

voiteluaineet, tunnistimet, sulakkeet, 

valokaapeli ja -johtimet, lasi, metalliosat 

(rungot, alustat). 

Elohopea 0,1 % Kytkimet, lamput, hehkulamput, valaisimet 

(näytöt, skannerit, projektorit), pigmentit, 

maalit, polyuretaani-materiaalit, PVC:n ja 

kumin lisäaineet. 

Kadmium 0,01 % PVC-kaapeli, pigmentit (keltainen), maalit, 

metallipinnoitteet (korroosion tai kulumisen 

esto), johtimet, kytkimet, liittimet, 

fosforipitoiset päällysteet, kierrätysmuovit. 

Kuudenarvoinen kromi 0,1 % Metallipinnoitteet korroosionestoon, kuten 

keltakromatointi (voidaan korvata 

kolmenarvoisella kromilla), pigmentit, 

maalit, alumiinikonversiopinnoitteet, 

metalliseokset. 

Polybromibifenyylit (PBB) 0,1 % Muoveissa (kuoret, kaapelit, piirilevyt, 

komponentit, jne.), penta-DBE 

(polyuretaanivaahto), octa-BDE (ABS-

muovit, ruiskupuristettu muovi, piirilevyt), 

deca-BDE (HIPS-, PE-, ABS- ja PBT-muovit 

sekä epoksit ja nailonit). 

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) 0,1 % Kts. yllä. 

Bis (2-etyyliheksyyli)ftalaatti 

(DEHB) 

0,1 % Yleinen käyttö PVC-muovin 

pehmentäminen. 

Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 0,1 % Kts. yllä. 

Dibutyyliftalaatti (DBP) 0,1 % Kts. yllä. 

Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) 0,1 % Kts. yllä. 

 

RoHS II on pantu täytäntöön Suomen kansalliseen lainsäädäntöön lailla vaarallisten 

aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/2013. Lakia 

sovelletaan laitteisiin, jotka tarvitsevat toimiakseen sähkövirtaa tai -magneettista kenttää. 

Tämä tarkoittaa, että tuotteen pääasiallinen virtalähde on sähkövirta tai -magneettinen 

kenttä. Mikäli virta otetaan pois päältä ja laite ei voi tämän jälkeen toimia pääasiallisessa 

sille osoitetussa vähintään yhdessä käyttötarkoituksessa, kuuluu tuote direktiivin 

vaikutusalan piiriin (Teknologiateollisuus 2015a, 39).  

 

RoHS II määrittää sen soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

laiteluokittain. Ensimmäisen RoHS-direktiivin rajoitukset koskivat 1.7.2006 jälkeen 

markkinoille saatettuja suuria ja pieniä kodinkoneita, tieto- ja teleteknisiä laitteita, 

kuluttajaelektroniikkaa, valaistuslaitteita, sähkö- ja elektroniikkatyökaluja, leluja sekä 

urheilu ja vapaa-ajan välineitä. RoHS II myötä soveltamisalan laiteluokituksia on 
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laajennettu, ja niille on määritetty siirtymäaikoja. Uudet laiteluokat ovat lääkinnälliset 

laitteet, tarkkailu- ja valvontalaitteet, automaatit sekä muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. 

Direktiivin laiteluokat ja ainerajoitusten voimaantulopäivämäärät on esitetty taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. Direktiivin laiteluokat ja ainerajoitusten voimaantulopäivämäärät (mukaillen 

Teknologiateollisuus 2015a, 40).  

Laiteluokka Ainerajoitus voimaan 

1. Suuret kodinkoneet 1.7.2006 

2. Pienet kodinkoneet 1.7.2006 

3. Tieto- ja teletekniset laitteet 1.7.2006 

4. Kuluttajaelektroniikka 1.7.2006 

5. Valaistuslaitteet 1.7.2006 

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut 1.7.2006 

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet 1.7.2006 

8. Automaatit 1.7.2006 

9. Lääkinnälliset laitteet 22.7.2014 

10. Tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2014 

11. Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu edellä 

oleviin 22.7.2019 

  

Luokat 9, 10 ja 11 ovat RoHS I-direktiiviin verrattuna uusia laiteluokkia. Laaja-

alaisimman tulkinnan jättää kohdan 11 muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Tähän 

kategoriaan kuuluvat laitteet, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei liity sähköiseen 

toimintoon, mutta tästä huolimatta niitä mainostetaan sähköisinä laitteina 

(Teknologiateollisuus 2011b, 5). 

  

RoHS II-direktiivin ainerajoitusten soveltamisalaan kuuluvat myös varaosat ja 

liitäntäjohdot. Tämä on huomionarvoinen tekijä, mikäli tuotteita korjataan tai päivitetään 

käyttöiän aikana. Varaosalla tarkoitetaan laitteeseen asennettavaa erillistä osaa, jolla 

korvataan jokin sähkö- ja elektroniikkalaitteen osa ja jota ilman laite ei voi toimia sille 

määritellyssä käyttötarkoituksessa. Liitäntäjohdolla tarkoitetaan johtoa, joka liittää sähkö- 

ja elektroniikkalaitteen joko pistorasiaan tai kahden tai useamman laitteen toisiinsa 

(Teknologiateollisuus ry 2011b, 8). Varaosien ja liitäntäjohtojen ainerajoitukset ovat 

voimassa laiteluokissa 1–8. Luokkien 9–10 ainerajoitukset astuvat voimaan taulukon 9 

mukaisesti. Luokan 11 liitäntäjohtojen ainerajoitukset astuvat voimaan taulukon 9 

mukaisesti, mutta varaosille voimaanastumispäivämäärää ei ole vielä määritetty. 
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3.3 Vaaralliset kemikaalit 

Euroopan parlamentin ja neuvoston REACH-asetuksen N:o 1907/2006 tavoitteena on 

varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso.  REACH-asetusta 

sovelletaan aineisiin sellaisenaan, seoksissa tai osana esinettä koko niiden elinkaaren 

aikana (Kemikaalineuvonta 2016). Aineen, seoksen ja esineen määritelmät on esitetty 

REACH-asetuksessa (1907/2006) seuraavasti: 

 

Aine: Alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa 

valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi 

tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta 

liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen 

koostumusta. 

 

Seos: Koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. 

 

Esine: Tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää 

sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. 

 

REACH-asetuksen velvoitteiden määräytymisen kannalta yrityksen on oleellista tunnistaa 

sen asema aineen elinkaaren aikaisessa ketjussa. Asetus koskee aineiden valmistajia, 

maahantuojia, esineen tuottajia, ainoita edustajia, jatkokäyttäjiä ja jakelijoita. Valmistajalla 

tarkoitetaan Euroopan unionin alueelle sijoittunutta yritystä, joka valmistaa aineita unionin 

alueen sisäpuolella. Maahantuojalla tarkoitetaan Euroopan unionin alueelle sijoittunutta 

yritystä, joka tuo aineita unionin alueelle. Esineen tuottajalla tarkoitetaan Euroopan 

unionin alueelle sijoittunutta yritys, joka valmistaa tai kokoaa esineen unionin alueen 

sisäpuolella. Ainoalla edustajalla tarkoitetaan Euroopan unionin alueelle sijoittunutta 

yritystä, jonka unionin ulkopuolinen valmistaja on nimennyt hoitamaan tuottamiensa 

aineiden, seosten ja esineiden maahantuojien velvoitteita. Jatkokäyttäjällä tarkoitetaan 

Euroopan unionin alueelle sijoittunutta yritystä, joka käyttää ainetta tai seosta omissa 

tuotteissaan tai muussa toiminnassa. Jakelijalla tarkoitetaan Euroopan unionin alueelle 

sijoittunutta yritystä, joka varastoi ja tuo ainetta tai seosta markkinoille. 

(Kemikaalineuvonta 2016.) 
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Valmistajan tai maahantuojan tulee suorittaa aineiden rekisteröinti Euroopan 

kemikaalivirastolle, mikäli REACH-asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ainetta tuodaan 

EU:n alueelle kolmannesta maasta joko sellaisenaan tai seoksessa yli yksi tonni vuodessa. 

Esineen tuottajan tai maahantuojan tulee suorittaa aineen rekisteröinti, mikäli 

valmistettavassa esineessä on REACH-asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvaa ainetta 

yli yksi tonni vuodessa. Esineen tuottajan tulee huolehtia ilmoitusvelvollisuudesta 

Euroopan kemikaalivirastolle, mikäli valmistettavat esineet sisältävät erityistä huolta 

aiheuttavia aineita (SVHC) yli 0,1 painoprosenttia ja ainetta on esineessä yhteensä yli yksi 

tonni vuodessa. Esineen tuottajan tulee huolehtia ilmoitusvelvollisuudesta toimitusketjuun, 

mikä valmistettavat esineet sisältävät erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 

painoprosenttia. Esineen tuottajien on myös huolehdittava, että valmistettavat esineet eivät 

sisällä REACH-asetuksen liitteessä XVII mainittuja rajoitettuja aineita. 

(Teknologiateollisuus 2015a, 30–31.) 

3.4 Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys 

Jätelaki 646/2011 tuli voimaan 1.5.2012. Laki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan 

toiminnasta syntyvistä jätteistä ja järjestämään niille asianmukaisen jätehuollon. Tämä 

tarkoittaa, että tuotantotehtaasta ja muusta toiminnasta syntyvät jätteet tulee lajitella ja 

toimittaa niille tarkoitetuille sijoituspaikoille. Yritysten tulee huolehtia, että jätteiden 

syntyä pyritään vähentämään mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Jätelaissa määrätään tuottajavastuusta. Tuottajavastuulla tarkoitetaan, että tuotteiden 

valmistajien ja maahantuojien tulee järjestää tuotteiden jätehuolto niiden omalla 

kustannuksella, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun piirissä ovat muun 

muassa yritykset, jotka valmistavat tai maahantuovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita, 

akkuja ja paristoja sekä pakkauksia. (Ympäristöhallinto 2015.) 

 

Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättämisestä on määrätty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä sähkö- ja elektroniikkaromusta 2012/19/EU. Suomessa direktiivin 

kansallisesta täytäntöönpanosta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa sähkö- ja 

elektroniikkaromusta 519/2014. Asetuksella pyritään vähentämään käytöstä poistettujen 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä aiheutuvaa romun määrää sekä edistämään 
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kierrätystä ja muuta hyötykäyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteen määritelmä on yhtenevä 

RoHS II-direktiivin kanssa. Laitteesta, komponentista, osakokoonpanosta ja kulutusosasta 

tulee jätettä, kun se poistetaan tai aiotaan poistaa käytöstä (519/2014 5§).  

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnittelussa tulee huomioida laitteen keräysaste ja 

osien soveltuvuus kierrätykseen. Valtioneuvoston asetuksessa sähkö- ja 

elektroniikkaromusta velvoitetaan, että tuotteita ei tarkoituksellisesti saa suunnitella tai 

valmistaa vaikeasti korjattaviksi, päivitettäviksi ja uudelleenkäytettäviksi. Tuotteiden 

suunnittelussa on huomioitava, että laite voidaan helposti purkaa tarpeellisilta osin. Tämä 

koskee myös paristojen vaihtamista, mikäli niitä käytetään laitteessa. Asetuksessa on 

määrätty erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkaromun keräysasteeksi vähintään 45 

painoprosenttia 1.1.2016 ja 65 painoprosenttia 1.1.2019 alkaen. Keräysaste lasketaan siten, 

että verrataan tiettynä kalenterivuonna Suomessa erilliskerätyn sähkö- ja 

elektroniikkaromun painoa kolmena edellisenä vuonna erilliskerätyn sähkö- ja 

elektroniikkaromun keskimääräiseen painoon. Keräysasteen painoprosentti lasketaan 

kaavalla 1. 

 

KA8 = 3*KA8/(M6+M7+M8)   (1) 

 

KA8 = vuonna 2016 kerätty sähkö- ja elektroniikkaromu (paino) 

M6 = vuonna 2013 kerätty sähkö- ja elektroniikkaromu (paino) 

M7 = vuonna 2014 kerätty sähkö- ja elektroniikkaromu (paino) 

M8 = vuonna 2015 kerätty sähkö- ja elektroniikkaromu (paino) 

 

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksestä ja kierrätyksestä vastaavat tuottajavastuun 

mukaisesti laitteiden tuottajat (519/2014 6§). Tuottajavastuun vaatimusten täyttämiseksi 

yrityksen tulee liittyä sähkö- ja elektroniikkaromusta vastaavaan tuottajayhteisöön, 

perustaa oma tuottajayhteistö tai hoitaa keräys ja kierrätys muutoin omalla kustannuksella 

ja tekemällä tästä Pirkanmaan ELY-keskukselle tuottajarekisterihakemus. Sähkö- ja 

elektroniikkaromun toimittamisen vastaanottopaikoille tulee olla kuluttajille maksutonta. 

(Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2016a.) 
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3.5 Akut ja paristot 

Akkujen ja paristojen merkinnöistä ja ainerajoituksista määrätään Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivissä paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista 

2006/66/EY. Suomessa direktiivin täytäntöönpanosta on säädetty valtioneuvoston 

asetuksessa paristoista ja akuista 520/2014. Direktiivillä on kaksi pääasiallista tavoitetta. 

Ensimmäinen tavoite on, että sillä pyritään ennaltaehkäisemään akuissa ja paristoissa 

käytettävien haitallisten aineiden määrää. Toinen tavoite on, että sillä pyritään edistämään 

akkujen ja paristojen keräämistä sekä kierrätystä. Näin ollen akku- ja paristodirektiivi 

yhdistää RoHS II-direktiivin sääntelyä vaarallisten aineiden käytöstä sekä WEEE-

direktiivin sääntelyä sähkö- ja elektroniikkaromun uusiokäytöstä, kierrätyksestä ja muusta 

hyödyntämisestä.  Akkuja ja paristoja ei saa saattaa markkinoille, mikäli niissä on yli 

0,0005 painoprosenttia elohopeaa tai yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia (520/2014 3§).  

 

Tuottajien tulee huolehtia akkujen ja paristojen riittävästä keräysasteesta. Käytöstä 

poistettujen akkujen ja paristojen keräysasteen tulee olla 45 painoprosenttia viimeistään 

1.1.2016 alkaen (520/2014 5§). Tuottajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, 

joka saattaa tuotteita markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Määritelmä 

tarkoittaa sitä, että akkuja ja paristoja omalla nimellään tai tavaramerkillään markkinoille 

toimittavalla yrityksellä on velvollisuus hoitaa tuottajavastuun mukaiset toimenpiteet. 

Keräysaste lasketaan siten, että verrataan tiettynä kalenterivuonna Suomessa 

erilliskerättyjen akkujen ja paristojen painoa kyseisenä ja kahtena edellisenä vuonna 

erilliskerättyjen akkujen ja paristojen keskimääräiseen painoon (520/2014 2§). 

Keräysasteen painoprosentti lasketaan kaavalla 2. 

 

KA8 = 3*KA8/(M6+M7+M8)   (2) 

 

KA8 = vuonna 2016 kerätyt akut ja paristot (paino) 

M6 = vuonna 2014 tuotteissa olevat akut ja paristot (paino) 

M7 = vuonna 2015 tuotteissa olevat akut ja paristot (paino) 

M8 = vuonna 2016 tuotteissa olevat akut ja paristot (paino) 

 



47 

 

Yrityksen tulee huomioida tuotteita suunniteltaessa akkujen ja paristojen helppo 

irrotettavuus. Laitteiden mukana tulee toimittaa ohjeistus akkujen ja paristojen 

irrottamisesta. Mikäli loppukäyttäjä ei pysty tekemään irroitusta itsenäisesti, tulee se voida 

tehdä valmistajasta riippumattoman ammattilaisen toimesta (Keskinen 2013). 

Teollisuusparistoille ja -akuille ei ole tällä hetkellä olemassa omaa tuottajayhteisöä, vaan 

näitä markkinoille tuovien yritysten tulee tehdä ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle 

(Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2016b). Teollisuuden paristoja ja akkuja ovat 

muun muassa sähköllä toimivien ovien varaparistot ja -akut.  

3.6 Pakkausten kierrätys 

Pakkausten tuottajavastuulla tarkoitetaan, että tuotteiden pakkaajien ja pakkausten 

maahantuojien velvollisuutena on järjestää jätehuolto omalla kustannuksellaan. 

Tuottajavastuuseen eivät sisälly pakkausten valmistajat, ja pakkajan tai pakkausten 

maahantuojan liikevaihdon tulee olla yksi miljoona tai enemmän. Täydellinen 

tuottajavastuu tuli voimaan jätelain 464/2011 myötä, mikä tarkoittaa, että tuottajien on 

vastattava kaikkien markkinoille saattamiensa pakkausten jätehuollosta. Ennen tätä 

pakkausten tuottajavastuu oli vain osittainen ja hoidettu pääasiallisesti isoimmissa 

taajamissa. Pakkausten keräyksestä ja hyödyntämisestä on säädetty asetuksessa 

pakkauksista ja pakkausjätteestä 518/2014. Asetus tuli voimaan 10.7.2014. 

Tuottajavastuun vaatimusten täyttämiseksi yrityksen tulee liittyä pakkauksista vastaavaan 

tuottajayhteisöön, perustaa oma tuottajayhteistö tai hoitaa keräys ja kierrätys muutoin 

omalla kustannuksella ja tekemällä tästä Pirkanmaan ELY-keskukselle 

tuottajarekisterihakemus. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2015c.) 

 

Pakkausten tuottajien tulee huolehtia, että erilliskerätyn kuitu- ja puupakkausjätteen 

kierrätysaste on vähintään 80 prosenttia kuitupakkausjätteelle ja 17 prosenttia 

puupakkausjätteelle 1.1.2016 alkaen. Kierrätysasteella tarkoitetaan tiettynä vuonna 

erilliskerättyjen pakkausten määrän suhdetta yrityksen markkinoille saattamien pakkausten 

määrään. (518/2014 8§.) 
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3.7 Ekosuunnittelu 

Ekosuunnittelun perustana on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi energiaan 

liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 

2009/125/EY (Ekosuunnitteludirektiivi). Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön osaksi 

kansallista lainsäädäntöä ekosuunnittelulailla 1005/2008 ja ekosuunnitteluasetuksella 

1043/2010. Ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on vähentää energiaan liittyvien 

tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ja lisätä tuotteiden energiatehokkuutta. 

Energiaan liittyvistä tuotteista on määrätty ekosuunnitteludirektiivin nojalla annetuissa 

asetuksissa tuoteryhmäkohtaisista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Tällä hetkellä asetuksia 

on annettu tai niitä on valmisteilla yli 30 tuoteryhmälle. Näiden joukossa ovat muun 

muassa kodinkoneet, lamput, sähkömoottorit ja laitteiden lepovirrankulutus. Niiden 

energiaan liittyvien tuotteiden osalta, joille ei ole tehty tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia, 

pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantamaan energiatehokkuutta. 

Näin ollen ekosuunnitteluun liittyy myös vaarallisten aineiden ja kemikaalien 

vähentäminen. Tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanosäännöksiä annetaan tuotteille, joita 

myydään Euroopan unionin alueella yli 200 000 kappaletta vuodessa,  joilla on 

huomattavia haitallisia ympäristövaikutuksia ja joiden haitallisten ympäristövaikutusten 

vähentämiseen on hyvät mahdollisuudet kohtuullisin kustannuksin. (Motiva Oy 2015b.)  

 

Ekosuunnitteludirektiivi on puitedirektiivi, jonka nojalla asetetaan vaatimuksia energiaa 

käyttäville tuotteille. Tämä tarkoittaa, että direktiivin velvoitteet astuvat voimaan vasta 

silloin, kun sen nojalla asetetaan tuote- tai tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia. Direktiivi on 

myös täysharmonisointidirektiivi, jolloin jäsenvaltiot eivät voi poiketa sen vaatimuksista. 

Direktiiviä uudelleentarkastellaan ja uusia tuotteita tai tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia 

tarkastellaan kolmen vuoden jaksoissa. (Teknologiateollisuus ry 2015a, 21.) 
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4 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOON OTTAMINEN 

TUOTEKEHITYSPROSESSISSA 

Tuotetasolla toteutettavaa ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten kokonaisvaltaista hallintaa 

kutsutaan ympäristömyötäiseksi tuotesuunnitteluksi. Tällä pyritään ympäristölle 

haitallisten aineiden välttämiseen, materiaalien käytön tehostamiseen, tuotteen 

käytönaikaisen ympäristökuormituksen minimoiseen, tuotteen käyttöiän pidentämiseen ja 

ympäristöystävällisiin loppusijoitusmenetelmiin. Ympäristömyötäisellä tuotesuunnittelulla 

pyritään vastuulliseen toimintaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

 

Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun tulee olla osa tuotekehitysprosessia. Sillä ei pyritä 

muuttamaan tuotteiden teknisiä ominaisuuksia siten, että parannettaisiin jälkikäteen 

tuotteen ympäristöystävällisyyttä päivityksen tai korjauksen yhteydessä (Dammert et al. 

2004, 11). Toimintatapa ei kuitenkaan ole ongelmaton (Handfield et al. 2001). 

Ympäristömyötäisessä tuotesuunnittelussa ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia 

tarkastellaan laaja-alaisesti, mikä lisää huomioon otettavien tekijöiden määrää. 

Tavoitteenasettelu ja ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun apuna käytettävät menetelmät 

ovat aina riippuvaisia yrityksen toimialasta, valmistettavista tuotteista ja yrityksen 

strategiasta. Tämän lisäksi ympäristölainsäädäntö ja ympäristöasioiden hallinnan standardit 

ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä vaatii yritykseltä aktiivista seurantaa 

(Teknologiateollisuus ry 2015a, 11). Yrityksen tulee ensisijaisesti päättää, mitä 

ympäristömyötäisyys tarkoittaa sen omassa toiminnassa, mitkä tavoitteet asetetaan 

ympäristömyötäisyyden lisäämiseksi ja millä menetelmillä tavoite saavutetaan. 

 

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu voidaan rinnastaa elinkaariajatteluun (Antikainen, 

Seppälä 2012 (toim.), 34). Elinkaariajattelun taustalla on huomioida kaikki tuotteen 

elinkaareen vaikuttavat ympäristönäkökohdat ja sen aikana muodostuvat 

ympäristövaikutukset. Elinkaariajattelun tueksi on kehitetty elinkaariarviointi (LCA) 

(Kautto, Heiskanen & Melanen 2002, 21). Elinkaariarvioinnin tavoitteena on arvioida 

tuotteen elinkaaren aikana muodostuvat potentiaaliset ympäristövaikutukset. Jotta 

elinkaariarviointi voidaan toteuttaa, tarvitaan sen tueksi ympäristöinformaatiota. 

Ympäristöinformaatiolla tarkoitetaan muun muassa tuotteen elinkaaren aikana käytettyjä 
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materiaaleja ja luonnonvaroja, tuotteen valmistukseen käytettyä energiaa ja apuaineita sekä 

tuotteen valmistamisesta aiheutuvia päästöjä ja jätteitä. Ympäristöinformaatio koostuu 

valmistettavan tuotteen inventaariotiedoista sisältäen tietoa kaikista tuotteen suunnittelun ja 

tuotannon vaiheista. Inventaariotiedon keräämiseksi yrityksen tulee tiedostaa, mitä 

tarkoitetaan tarkasteltavan tuotteen elinkaarella ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. 

Tuotekehitysprosessin näkökulmasta ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun onnistuminen 

edellyttää ympäristöinformaation hallintaa. (Dammert et al. 2004, 19–22.) Tällä 

tarkoitetaan, että tuotekehityksellä tulee olla riittävän laaja-alainen tietoperusta 

elinkaariarvioinnin toteuttamiseksi. Tietoperusta edellyttää riittävää informaatiota 

tuotteeseen kohdistuvista keskeisistä ympäristönäkökohdista ja -vaikutuksista. Näitä ovat 

muun muassa ympäristölainsäädäntö, tuotekonseptien todennäköiset ympäristövaikutukset 

ja vertailuinformaatio tuotteessa käytettävistä materiaaleista sekä sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden komponenteista sekä osista.  

 

Yrityksillä on käytössä monia erilaisia menetelmiä, kuinka tuotteiden ympäristöasioiden 

hallinta voidaan integroida omaan toimintaan. Menetelmistä voidaan kuitenkin eritellä 

kolme pääkategoriaa. Nämä ovat johtamisjärjestelmät, ympäristöohjelmat ja -työkalut 

(Fava 2011, 108). Johtamisjärjestelmiä sovelletaan yrityskohtaisesti ja niillä pyritään 

vastaamaan asetettuihin ympäristöstrategisiin vaatimuksiin. Ympäristönäkökohtien 

ohjeistukset ja menetelmät esitetään ISO 14000 -standardikokoelmassa. Tällä hetkellä 

saatavilla olevat ISO 14000 -standardit käsittelevät ympäristöjärjestelmää, 

ympäristöauditointia ja -tarkastusta, ympäristönsuojelun tason arviointia, 

ympäristömerkintää, elinkaariarviointia, kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa ja tuotteiden 

hiilijalanjälkeä, ympäristöviestintää, suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohtia, 

materiaalivirtojen kustannusanalyysia, tuotestandardien ympäristönäkökohtia sekä 

standardeissa käytettäviä termejä ja määritelmiä (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 

2016). Ympäristöohjelmilla tarkennetaan johtamisjärjestelmien vaatimuksia. Ohjelmilla 

pyritään viemään järjestelmissä esitettäviä ohjeistuksia ja menetelmiä käytäntöön ja ne 

ovat usein samantyyppisiä samalla toimialalla toimivien yritysten joukossa. 

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu voidaan mieltää ympäristöohjelmaksi, koska sillä 

pyritään vastaamaan johtamisjärjestelmän vaatimuksiin tuotteiden 

ympäristöystävällisyydestä (Fava 2011, 109). Ympäristötyökalut tukevat 

johtamisjärjestelmiä sekä ympäristöohjelmia ja ovat edellä mainituista menetelmistä 



51 

 

yksityiskohtaisimpia. Taulukossa 10 on esitetty otanta johtamisjärjestelmistä, -ohjelmista 

ja -työkaluista. 

 

Taulukko 10. Ympäristöjohtamisjärjestelmä, ympäristöohjelma ja -työkalut (mukaillen Fava 2011, 110–

111). 

Kategoria Kuvaus Käyttötarkoitus

Johtamisjärjestelmä

SFS-EN ISO 14000 -standardit Kansainvälinen standardikokoelma, joka 

antaa viitekehyksen ympäristöasioiden 

hallintaprosesseille.

Tarjoaa viitekehyksen, jota 

voidaan soveltaa omaan 

toimintaan sopivaksi tuotteen, 

prosessin tai toiminnon 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi.

Ympäristöohjelma

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu Systemaattinen lähestymistapa 

tuotteiden ekologiseen suunnitteluun 

tuotteen elinkaaren vaiheet huomioiden.

Tavoitteena parantaa tuotteen 

ympäristöystävällisyyttä.

Työkalut

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) Analysoidaan tuotteen, prosessin tai 

toiminnon aiheuttamat 

ympäristövaikutukset sen koko 

elinkaaren aikana.

Tuotteen, prosessin tai toiminnon 

kehittäminen ja parantaminen, 

strateginen suunnittelu, poliittinen 

päätöksenteko ja markkinointi.

Tarkastuslista Kysymyspatteristo, jolla voidaan 

tarkastella tuotteen, prosessin tai 

toiminnon ympäristönäkökohtia.

Työkalu tuotteen, prosessin tai 

toiminnon ympäristönäkökohtien 

huomioimiseksi ja 

ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi.
 

 

Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun avuksi sekä ympäristöinformaation käsittelyä 

varten on kehitetty lukuisia erilaisia menetelmiä (Bovea, Pérez-Belis 2012). Tuotteen 

ympäristönäkökohtia voidaan tarkastella esimerkiksi tarkastuslistalla. Tarkastuslistassa 

esitetään sarja kysymyksiä, joiden avulla voidaan systemaattisesti huomioida tuotteiden 

ympäristönäkökohdat osana tuotekehitysprosessia (Jukka Sadinmäki 2015b). Toinen 

esimerkki sanallisessa muodossa olevasta ympäristönäkökohtien arvioimiseen kehitetystä 

työkalusta on MET-matriisi. MET-matriisi koostuu kahdesta osiosta, jotka ovat tuotetta 

koskevat ympäristönäkökohdat (materiaalit, energiankulutus ja vaaralliset päästöt) sekä 

tuotteen elinkaaren vaiheet (valmistus, käyttö ja käytöstä poisto). Osioista tehdään matriisi 

siten, että ympäristönäkökohdat ovat pystyrivillä ja elinkaaren vaiheet vaakarivillä. Rivien 

avulla pyritään painottamaan ympäristönäkökohtien merkittävyyttä tiettynä tuotteen 

elinkaaren vaiheen aikana. (Bovea, Pérez-Belis 2012.) Ympäristömyötäistä 

tuotesuunnittelua voidaan toteuttaa myös työkaluilla, joissa hyödynnetään sekä sanallista 

että määrällistä ympäristöinformaatiota. Näitä ovat esimerkiksi elinkaariarviointi (LCA) ja 
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ympäristöindikaattorit. Elinkaariarvioinnilla pyritään arvioimaan tuotteen tai palvelun 

potentiaaliset ympäristövaikutukset elinkaaren aikana. Arvioinnissa voidaan hyödyntää 

muun muassa yrityksen omaa prosessikohtaista tietoa, ympäristöinformaatiota tarjoavia 

lähteitä sekä elinkaariarviointiohjelmistoja (Antikainen (toim.) 2010, 21–23). 

Ympäristöindikaattorien käyttö perustuu tuotteen tai palvelun ympäristöinformaation 

keräämiseen ja vaikutusten merkittävyyden arviointiin. Materiaalit ja prosessit on 

pisteytetty. Pisteytyksen ja tuotteessa käytettävien materiaalien sekä prosessien summana 

saadaan indikaattoritulos. Indikaattorituloksia vertailemalla voidaan tarkastella tuotteen 

ympäristöprofiilia. Materiaaleille ja prosesseille annetut pisteet auttavat toki hahmottamaan 

myös ympäristöystävällisempien menetelmien valintaa jo tuotetta suunniteltaessa. 

Ympäristöindikaattoreiden laskentaan on kehitetty muun muassa Eco-indicator 99. (Prè 

2016.) Eco-indicator 99 perustuu ns. päätepistemalliin, jossa potentiaalisia 

ympäristövaikutuksia pyritään arvioimaan tuoteketjun loppupäässä. Näitä voivat olla 

esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen potentiaaliset vaikutukset ihmisten terveyteen 

(Myllymaa et al. 2005, 75). Elinkaariarviointi perustuu puolestaan ns. keskipistemalliin, 

jossa potentiaalisia ympäristövaikutuksia pyritään arvioimaan tuoteketjun alku- ja 

loppupisteen välillä (Antikainen (toim.) 2010, 24). Tässä tapauksessa hiilidioksidipäästöjen 

potentiaalisia vaikutuksia verrattaisiin ilmaston lämpenemispotentiaaliin. 

 

Menetelmien välillä on merkittäviä eroavaisuuksia. Esitetyistä työkaluista tarkastuslistat ja 

MET-matriisit ovat suhteellisen nopeita ja helppoja käyttää (Bovea, Pérez-Belis 2012). 

Haittapuolena on, että niiden avulla ei voida tuottaa määrällistä informaatiota. Tällöin 

esimerkiksi eri tuotevariaatioiden ympäristövaikutusten vertailu on vaikeaa. 

Elinkaariarvioinnin ja ympäristöindikaattoreiden etuna puolestaan on,  että niiden avulla 

voidaan esimerkiksi tarkastella, mitkä tuotteen elinkaaren vaiheet aiheuttavat 

merkittävimmät ympäristövaikutukset määrällisessä muodossa tai vaihtoehtoisesti missä 

tuotantoprosessin vaiheessa kulutetaan eniten valmistusmateriaaleja ja energiaa. Tämä 

mahdollistaa yksityiskohtaisen ympäristöinformaation tuottamisen, jolloin esimerkiksi eri 

tuotevariaatioiden elinkaarivaikutuksia voidaan vertailla keskenään. Haittapuolena 

puolestaan on, että tuotetta koskevaa ympäristöinformaatiota tulee olla paljon. (Dammert et 

al. 2004, 28–32.) Tämä asettaa haasteita ajankäytön, resurssien ja organisaation 

henkilöstön tietoisuuden osalta.  
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4.1 Ympäristöjärjestelmän vaatimus toiminnan ja tuotteiden ympäristöystävällisyydestä 

Ympäristöjärjestelmä on  systemaattinen tapa osoittaa ja viedä käytäntöön toteutettavat 

ympäristönsuojelutoimet niin ympäristöasioiden hallinnan kuin lakisääteisten vaatimusten 

osalta. Ympäristöjärjestelmä auttaa organisaatioita parantamaan ympäristösuojelun tasoa, 

sitovien velvoitteiden täyttymistä ja ympäristötavoitteiden saavuttamista (SFS-EN ISO 

14001:2015, 8). Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on, että yritys ottaa järjestelmällisesti 

huomioon toimintaansa ja tuotteisiinsa liittyvät ympäristönäkökohdat.  

 

Yrityksen tuotteita ja toimintaa koskevat ympäristönäkökohdat ovat aina riippuvaisia 

yrityksen toimialasta. Teollisuusyritysten näkökulmasta merkittäviä tekijöitä ovat 

esimerkiksi päästöt ilmaan, veteen ja maaperään, luonnonvarojen käyttö, energiankulutus, 

toiminnasta aiheutuva hukkaenergia sekä jätteet ja välivalmistevirrat. Nämä ovat tuotteen 

valmistuksesta muodostuvia välittömiä vaikutuksia. Näiden lisäksi tulee ottaa huomioon 

välilliset vaikutukset. Näitä ovat muun muassa tuotesuunnittelu sekä markkinointi ja 

myynti. 

 

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito vaatii yrityksen johdon ja organisaation 

vahvaa sitoutumista. Yrityksen tulee laatia ympäristöpolitiikka, jonka tavoitteet ovat 

yhdenmukaisia yrityksen harjoittaman ympäristöstrategian kanssa. Ympäristöpolitiikan 

tulee sitouttaa organisaatio jatkuvaan ympäristöasioiden hallinnan parantamiseen ja 

haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. (SFS-EN ISO 14001:2015, 14–15.) On 

kuitenkin muistettava, että rakennettu ympäristöjärjestelmä ei yksistään takaa, että 

toiminnan ympäristönäkökohdat tulisivat systemaattisesti huomioitua. Tämä näkökohta on 

hyvä tunnistaa erityisesti sidosryhmien osalta. Tämän vuoksi alihankintana ostavan 

yrityksen tulisikin suorittaa toimittajiensa auditointeja. Auditoinnin tarkoituksena on 

varmistaa, että sidosryhmät soveltavat standardin vaatimuksia toiminnassaan.  

 

SFS-EN ISO 14001 -standardi uudistui ja se julkaistiin 15.9.2015 (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry 2016). Uudistunut standardi korvasi aiemman ISO 

14001:2004 -standardin. Uudistuksen myötä standardissa painotetaan laajempaa, yrityksen 

toimintaympäristössä olevien sidosryhmien ympäristönsuojelutason huomioon ottavaa 

tarkastelua. Yrityksen tulee integroida ympäristöasioiden hallinta osaksi strategista 
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suunnittelua huomioiden toimintaympäristö ja toimintaan liittyvät riskit sekä 

mahdollisuudet. Tuotteiden osalta keskeinen muutos on ympäristönäkökohtien tarkastelun 

laajentuminen koko tuotteen elinkaareen.  Standardi ei edellytä elinkaariarvioinnin 

tekemistä, mutta yrityksen tulee tunnistaa ja tarkastella niitä tuotteen elinkaaren vaiheiden 

ympäristönäkökohtia, joihin se voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ja joita se voi hallita. 

(SFS-EN ISO 14001:2015, 31.) Tämä vaatimus koskee myös ulkoistettuja prosesseja. 

Ulkoistetulla prosessilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys hankkii jonkin hyödykkeen 

ulkoiselta toimijalta. Hyödykkeet voivat olla esimerkiksi tuotteissa käytettävät materiaalit. 

Tämä muutos on erittäin merkittävä yrityksille, jotka käyttävät ja soveltavat 

ympäristöjärjestelmää toiminnassaan.  

 

Esitetään seuraavaksi, mitkä ovat uudistuneen ja vanhentuneen standardin eroavaisuudet 

tuotteiden näkökulmasta. Tehdään vertailu esittämällä molempien standardien kohdat 

toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta (SFS-EN ISO 14001:2004, s. 16, 20; SFS-EN ISO 

14001:2015, 20). 

 

ISO 14001:2004: Organisaation tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää menettelyt, joilla se voi 

tunnistaa ympäristöjärjestelmänsä määritellyssä laajuudessa ne toimintojensa ja 

tuotteidensa ympäristönäkökohdat, joita se voi hallita ja joihin se voi vaikuttaa ottaen 

huomioon suunnittellut tai uudet kehityskohteet ja uudet tai muutetut toiminnot ja tuotteet. 

Lisäksi, yrityksen tulee määrittää ne näkökohdat, joilla on tai voi olla merkittäviä 

vaikutuksia ympäristöön. 

 

ISO 14001:2015: Organisaation on varmistettava, että ulkoistettuja prosesseja valvotaan 

tai niihin vaikutetaan. Elinkaarinäkökulman mukaisesti organisaation on laadittava 

asianmukaiset hallintakeinot, joilla voidaan varmistaa, että tuotteiden tai palveluiden 

suunnittelu- ja kehittämisprosesseissa käsitellään ympäristövaatimuksia ja tarkastelleen 

kaikkia elinkaaren vaiheita. Lisäksi, yrityksen on määritettävä tuotteiden ja palvelujen 

hankintaa koskevat ympäristövaatimuksensa, kun se on tarkoituksenmukaista. 

 

Uudistuksella on merkittävä vaikutus yrityksen ympäristöstrategian näkökulmasta. 

Aiemman standardin vaatimuksena oli ensisijaisesti tunnistaa merkittävimmät 

ympäristönäkökohdat, kun uudempi painottaa ympäristöasioiden hallintaa koko tuotteen 
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elinkaaren aikana huomioiden sidosryhmät. Merkittävää on, että uusi standardi painottaa 

ympäristönsuojelun tason jatkuvan parantamisen merkitystä, kun vanhassa standardissa 

painopiste oli pääasiallisesti ympäristöjärjestelmän kehittämisessä. 

4.2 Tietämys tuotteisiin kohdistuvista päästöistä 

Yrityksen ympäristöpolitiikan ja -strategian tueksi tarvitaan tietoa tuotteisiin liittyvistä 

ympäristönäkökohdista ja -vaikutuksista (Antikainen, Seppälä (toim.) 2012, 26). 

Tuotteiden valmistamisesta syntyy aina ympäristövaikutuksia. Tuotteen elinkaaren aikaiset 

ympäristövaikutukset muodostuvat raaka-aineen hankinnasta, raaka-aineen jalostuksesta 

haluttuun muotoon, kuljetuksista, valmistusprosessista, käytöstä ja tuotteen käytöstä 

poistamisesta. Raaka-aineen hankinnalla tarkoitetaan yleisesti tuotteissa käytettävien 

neitseellisten raaka-aineiden hankkimista maaperästä. Raaka-aineen jalostamisella 

tarkoitetaan esimerkiksi rautamalmin saattamista teräksen muotoon. Kuljetukset sisältyvät 

moniin eri tuotteen elinkaaren vaiheisiin. Näitä ovat raaka-aineen kuljetukset jalostukseen, 

jalostettujen tuotteiden siirtäminen yrityksille, alihankintana ostettujen osien tai 

materiaalien kuljetus tuotantotehtaalle ja kuljetukset asiakkaille. Tuotteen käytöllä 

tarkoitetaan esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkatuotteiden energiankulutusta. Käytöstä 

poistaminen voi tarkoittaa kaatopaikkasijoituksen lisäksi uusiokäyttöä, kierrätystä, 

energiahyödyntämistä tai näiden yhdistelmiä riippuen tuotteen rakenteesta. Kaikissa 

elinkaaren vaiheissa puolestaan kuluu luonnonvaroja, energiaa ja muita apuaineita. Toki 

poikkeuksena on tuotteen käyttö, mikäli tässä vaiheessa tuote ei kuluta energiaa tai sitä ei 

muuten korjata tai päivitetä. Esitetään tuotteen elinkaaren aikana muodostuvat 

merkittävimmät päästöt. 

 

Päästöt ilmaan: Rikkiyhdisteitä (SO2) muodostuu energiantuotannossa erityisesti 

kivihiilen, raskaan polttoöljyn ja turpeen poltosta. Typen oksideja (NOx) muodostuu 

energiantuotannossa erityisesti kivihiilen ja turpeen poltosta. Typen oksideja muodostuu 

myös liikenteestä. Rikki- ja typen oksidipäästöt aiheuttavat happamoitumista. 

Happamoitumisella tarkoitetaan maaperän ja vesistöjen heikentynyttä kykyä neutralisoida 

eli vastustaa ilmasta tulevaa hapanta laskeumaa. Happamien olosuhteiden vaikutuksesta 

maaperästä liukenee kasveille ja eliöille myrkyllisiä alumiini- ja raskasmetalli-ioneja. 

Happamat sateet myös alentavat vesistöjen pH-pitoisuutta, mikä voi muuttaa kasvi- ja 
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eläinlajiston olosuhteita. Hiukkaspäästöjä (PMx) muodostuu energiantuotannossa 

kivihiilen, turpeen ja puun poltossa sekä liikenteen vaikutuksesta. Ihmisten terveyteen 

vaikuttavat erityisesti halkaisijaltaan hyvin pienet hiukkaset (halkaisija on alle 10 μm). 

Raskasmetalleja muodostuu ilmakehään erityisesti kivihiilen, turpeen ja raskaan 

polttoöljyn poltosta. Näitä syntyy myös metallien tuotannosta. Raskasmetalleiksi 

luokitellaan metallit, joiden tiheys on suurempi kuin 5 g/cm
3
. Raskasmetalleiksi 

luokitellaan arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki ja vanadiini. 

Hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä (POP) ovat muun muassa polyaromaattiset 

hiilivedyt (PAH), dioksiinit ja furaanit (PCDD/F), heksaklooribentseeni (HCB), 

polyklooratut bifenyylit (PCB) ja pentakloorifenolit (PCP). Hitaasti hajoavat yhdisteet 

muodostuvat energiantuotannossa tapahtuvasta epätäydellisesti palamisesta sekä 

liikenteestä. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2015a.) Jätteenpolton osalta 

POP-yhdisteitä muodostuu muun muassa PVC-muovien poltosta. Ilmapäästöjen 

vaikutukset ovat pääasiallisesti seurausta joko energiantuotannosta tai liikenteestä.  

 

Päästöt veteen: Happamoitumisen ja raskasmetallien ohella vesistöihin voi vaikuttaa myös 

rehevöityminen. Rehevöityminen tarkoittaa kasvien tarvitsemien ravinteiden määrän 

kasvamista, jolloin ranta- ja vesikasvillisuuden sekä kasviplanktonin määrä kasvaa. Tämä 

puolestaan aiheuttaa muun muassa levien ja vesikasvillisuuden määrän lisääntymistä. 

Kasvimassan lisääntynyt määrä puolestaan lisää mikrobien toimintaa, jotka hajottavat 

vedessä olevaa orgaanista ainetta. Mikrobit kuluttavat happea, mikä voi aiheuttaa 

hapettomuutta, joka puolestaan voi vaikuttaa negatiivisesti kalakantaan ja muuhun 

lajistoon. Rehevöitymistä aiheuttavat erityisesti typpi- ja fosforipäästöt, jotka kulkeutuvat 

vesistöihin teollisuus- ja yhdyskuntien jätevesistä sekä happamista laskeumista.  

(Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2014 & 2015b.) 

 

Päästöt maahan: Maahan kohdistuvat päästöt voivat aiheuttaa maaperän pilaantumista 

joko piste- tai hajakuormituksena. Pistekuormitusta on esimerkiksi onnettomuuden 

seurauksena maaperään päässyt vaarallinen aine. Hajakuomitusta on esimerkiksi 

energiantuotannon tai liikenteen aiheuttamat ilmapäästöt, jotka laskeutuvat maaperään 

laajemmalle alueelle syntypaikastaan. Maaperään tulleet päästöt voivat puolestaan imeytyä 

pohjavesiin tai valua pintavesiin. Näin ollen ilma-, vesi- ja maapäästöjen voidaan katsoa 

olevan kytköksissä toisiinsa. 
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Syntyvät ympäristövaikutukset ovat aina sidoksissa valmistettavaan tuotteeseen. 

Maataloudesta muodostuvilla päästöillä on merkittävä vesistöjen rehevöitymistä lisäävä 

vaikutus, kun teollisuudesta muodostuvat päästöt ovat enimmäkseen ilmaan kohdistuvia.  

Esitetään tuotteen elinkaaren aikana syntyvien päästöjen muodostuminen yksinkertaisella 

esimerkillä lukitusjärjestelmiä valmistavan yrityksen näkökulmasta. Käytetään konkretian 

vuoksi työn tilaajan riippulukkoa, jonka malli on PL330 (Abloy Oy 2015). Tuote koostuu 

kolmesta pääosasta. Nämä ovat runko, lukkopesä ja sanka. Rungon ja lukkopesän 

materiaalina käytetään messinkiä. Messinki valmistetaan kuparin ja sinkin seoksesta. 

Sangan materiaalina käytetään pintakarkaistua booriterästä. Tuotteessa käytettävät 

materiaalit saapuvat tehtaalle tankoina ja osat työstetään haluttuun muotoon. Sangat 

pintakäsitellään kromilla kulutuskestävyyden parantamiseksi. Kyseisen tuotteen osalta 

elinkaaren vaiheet ovat malmin louhinta, raaka-aineen jalostus, materiaalien kuljetus 

tehtaalle, tuotteen valmistusprosessi, kuljetus asiakkaalle, käyttö ja käytöstä poisto. Lähes 

jokaisessa vaiheessa tarvitaan energiaa, jonka tuottaminen muodostaa päästöjä. 

Kuljetuksissa tarvitaan polttoainetta, jonka palamisessa syntyy päästöjä. Toisaalta, 

polttoaineen valmistuksessa käytettävä öljy ja muut aineet ovat aikaisemmin vaikuttaneet 

osaltaan ympäristövaikutusten muodostumiseen. Esimerkkituotteen tuotejärjestelmä on 

esitetty kuvassa 5. Kuvassa esitetyillä tangoilla tarkoitetaan tuotteen pääosien 

valmistukseen tarvittavia messinki- ja terästankoja. Kuvan 5 esimerkki on yksinkertaistettu 

eikä siinä ole esitetty tuotejärjestelmän yksikköprosessien syötteitä ja tuotoksia. 

Tuotejärjestelmällä tarkoitetaan tarkasteltavaa kohdetta eli tässä tapauksessa tuotteen koko 

elinkaarta. Yksikköprosessi on tuotejärjestelmän sisällä oleva vaihe kuten tankojen 

valmistus. Syötteet ovat puolestaan yksikköprosessiin meneviä ja tuotokset sieltä tulevia 

tuote-, materiaali- tai energiavirtoja. Tuotejärjestelmään menevät perusvirrat ovat 

materiaali- tai energiavirtoja, joita ihminen ei ole käsitellyt ja tuotejärjestelmästä poistuvat 

perusvirrat ovat materiaali- tai energiavirtoja sekä päästöjä, joita ihminen ei enää tule 

käsittelemään.  (SFS EN-ISO 14040, 16–18.)  
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Kuva 5. Esimerkkituotteen tuotejärjestelmä.  

 

Käsitellään asiaa vielä tarkemmin yhden yksikköprosessin näkökulmasta. Otetaan 

tarkasteluun tuotejärjestelmän yksikköprosesseista tankojen työstö. Tankojen saavuttua 

tehtaalle ne varastoidaan hyllyihin. Tangot muokataan haluttuun muotoon työstökoneessa. 

Kone tarvitsee toimiakseen sähköä ja joissain tapauksissa työstämiseen soveltuvaa 

työstönestettä. Sähkön ja työstönesteen valmistaminen on muodostanut tietyt 

ympäristövaikutukset. Työstämisen seurauksena syntyy terässilppua, jota voidaan pitää 

välivalmisteena. Välivalmiste on yksikköprosessin tuotos, joka on syöte muihin 

tuotejärjestelmän yksikköprosesseihin ja se vaatii lisäprosessointia (SFS-EN ISO 14040, 

16). Tällöin tankojen työstön yksikköprosessin syötteitä ovat käytettävät materiaalit eli 

messinki ja pintakarkaistu booriteräs,  sähkö sekä apuaineet. Tuotoksia puolestaan ovat 

mahdolliset päästöt ilmaan, veteen ja maahan sekä terässilppu. Asia on havainnollistettu 

kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Esimerkki yksikköprosessista. 
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Edellä on kuvattu, kuinka esimerkkituotteen tuotejärjestelmän yhden yksikköprosessin 

ympäristövaikutukset muodostuvat. Koko tuotteen ympäristövaikutukset muodostuvat 

tuotejärjestelmän sisällä olevien yksikköprosessien syötteistä ja tuotoksista. Näitä 

kutsutaan tuotejärjestelmän inventaariotiedoiksi. Ympäristövaikutusten suuruuteen 

vaikuttaa siis merkittävästi, mitä materiaali- tai energiavirtoja yksikköprosesseihin 

syötetään. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta asia hieman monimutkaistuu. Laitteissa 

olevien komponentien määrä on suuri, mikä asettaa vaatimuksia tiedonhankinnalle. 

Periaate pysyy kuitenkin samana.  

 

Tuotteen elinkaaren vaiheet voivat olla kytköksissä myös toisiinsa. Pääasiallisesti 

kytkökset liittyvät tuotteen elinkaaren loppupäähän eli käytöstä poistamiseen. Materiaalien 

uudelleenkäyttö, käytetyn materiaalin kierrättäminen uudelleen jalostettavaksi sekä 

energiahyödyntäminen synnyttävät positiivisia ympäristövaikutuksia. Uudelleenkäytön 

seurauksena asiakkaille voidaan valmistaa uusia tuotteita esimerkiksi käytöstä poistetuilla 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden komponenteilla. Kierrättämisen seurauksena 

valmistusprosessissa tarvittavien neitseellisten raaka-aineiden tarve laskee. 

Energiahyödyntämisessä käytöstä poistetulla materiaalilla voidaan korvata fossiiliia 

polttoaineita. Negatiiviset ympäristövaikutukset muodostuvat kaatopaikkasijoituksesta, 

jonka myötä voi syntyä kasvihuonekaasuja biohajoavien materiaalien ananerobisen 

käymisen vuoksi. Esimerkkinä mainitaan kaatopaikoille sijoitettavat pakkausmateriaalit.  

4.3 Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu 

Ympäristömyötäisellä tuotesuunnittelulla tarkoitetaan, että ympäristöasioiden hallinta 

sisällytetään osaksi yrityksen tuotekehitysprosessia. Se on jatkuva ja systemaattinen 

toimintatapa, jolla pyritään vähentämään tuotteen elinkaaren aikaisia negatiivisia ja 

lisäämään positiivisia ympäristövaikutuksia tuotekehityksessä tehtävillä ratkaisuilla. 

Ympäristönäkökohdat huomioidaan yhtenä tarkasteltavana osa-alueena tuotteeseen 

kohdistuvien muiden vaatimusten lisäksi. Muita vaatimuksia ovat muun muassa 

toiminnallisuus, laatu, kustannustehokkuus ja turvallisuus. (Kautto, Heiskanen & Melanen 

2002, 23.) Osa vaatimuksista tulee ympäristölainsäädännöstä ja standardeista, mutta suurin 

painoarvo on ympäristöasioiden painotuksella yrityksen strategiassa. 

Ympäristömyötäisessä tuotesuunnittelussa korostuukin johdon ja organisaation henkilöstön 
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sitoutuminen tuotteiden ympäristöystävällisyyden tason parantamiseen (Kumar, Agrahari 

& Roy 2015).  

 

Tuotteiden elinkaaren aikaiset positiiviset ja negatiiviset ympäristövaikutukset 

konkretisoituvat tuotekehitysprosessin jälkeen (Ayyamperumal et al. 2013). 

Tuotekehitysprosessi on merkittävin tuotteen elinkaaren aikana muodostuvien negatiivisten 

ja positiivisten ympäristövaikutusten muodostumiseen vaikuttava tekijä, mikä vaatii 

prosessiin osallistuvilta henkilöiltä erittäin hyvää kokonaisuuksien hallintaa (Gmelin, 

Seuring 2014; Luzi, Marilungo & Germani 2015). Tuotesuunnittelussa määritetään 

tuotteen toiminnalliset ominaisuudet ja sille asetetut vaatimukset, käytettävien materiaalien 

laatu ja määrä, valmistusprosessit, tuotteiden energiankulutus ja loppusijoituksen 

mahdollisuudet.  

 

Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun käsitettä ja sen sisältöä voidaan lähestyä 

Teknologiateollisuuden (Teknologiateollisuus ry 2011c) esittämän mallin avulla, joka on 

esitetty kuvassa 7. Mallissa on kolme pääkohtaa, jotka ovat ympäristönäkökohtien 

tunnistaminen, ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointi sekä toimenpiteiden 

suunnittelu ja toteutus. Pääkohdat ovat sidoksissa toisiinsa.  

 

Ensimmäinen kohta painottaa, että yrityksen tulee tunnistaa sen tuotteita, toimintaa ja 

palveluita koskevat ympäristönäkökohdat. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tulee tunnistaa 

tuotetta koskeva ympäristölainsäädäntö ja tuotteen markkinoille saattamisesta muodostuvat 

ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Ympäristölainsäädännölliset vaatimukset ovat 

tuoteryhmäkohtaisia. Ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset ovat puolestaan sidoksissa 

valmistettavaan tuotteeseen. Toisessa kohdassa painotetaan ympäristövaikutusten luonteen 

ja merkittävyyden arviointia. On huomattavaa, että luonteen ja merkittävyyden 

arvioinnissa painotetaan nimenomaan elinkaarivaikutuksia. Luonteen ja merkittävyyden 

arviointia painotetaan merkittävyyden suuruuden, liiketoiminnan riskien ja 

mahdollisuuksien sekä lainsäädännön vaatimusten ja sidosryhmien kannalta. 

Merkittävyyden suuruus on riippuvainen tarkasteltavasta tuotteesta ja toimialasta. 

Esimerkiksi, teollisuudessa suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa 

ilmapäästöihin, kun maataloudessa painopiste on maaperään ja vesistöihin kohdistuvissa 

päästöissä. Kun tiedetään, missä tuotteen elinkaaren vaiheessa muodostuvat 



61 

 

merkittävimmät ympäristövaikutukset, voidaan niihin reagoida jo tuotekehitysvaiheessa. 

Arviointivaihe on vahvasti sidoksissa yrityksen ympäristöpolitiikkaan ja -stategiaan. 

Liiketoiminnan riskit kohdistuvat ympäristöasioiden osalta pääasiassa 

ympäristölainsäädännön noudattamiseen tai noudattamatta jättämiseen, mutta riskeinä 

voidaan pitää myös yrityksen mielikuvan heikkeneminen kuluttajien keskuudessa. 

Toisaalta lainsäädännön aktiivinen seuraaminen ja ympäristöasioiden korostaminen 

markkinoinnissa voi puolestaan parantaa yritysimagoa ja lisätä 

liiketoimintamahdollisuuksia. Toinen kohta painottaa myös ympäristövaikutusten 

priorisointia niiden merkittävyyden kannalta. Tämä tarkoittaa, että ympäristömyötäisen 

tuotekehityksen panostukset tulisi kohdistaa niihin tekijöihin, joissa on suurin 

mahdollisuus vähentää ympäristökuormitusta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sähkö- ja 

elektroniikkatuotteen virrankulutuksen minimoimista tai kokoonpanon rakentamista siten, 

että mahdollisimman suuri osa siitä voidaan uudelleenkäyttää tai kierrättää käytöstä 

poiston jälkeen. Priorisointi on yrityksen strateginen valinta. Kolmas kohta on hyvin 

yksiselitteinen. Ympäristönäkökohtien tunnistamisen ja arvioinnin jälkeen tehtävät 

toimenpiteet tulee viedä käytännön tasolle. Tämä vaatii yritykseltä resursseja ja rahallista 

panostusta. 

 

1. Ympäristönäkökohtien 

tunnistaminen

2. Ympäristövaikutusten 

merkittävyyden arviointi

3. Toimenpiteiden 

suunnittelu ja toteutus

TUNNISTA omaan toimintaan, tuotteisiin ja 

palveluihin liittyvät ympäristönäkökohdat

ARVIOI ympäristövaikutusten luonne ja 

merkittävyys vaikutuksen suuruuden, 

liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien, 

lainsäädännön vaatimusten sekä 

sidosryhmien kannalta. PRIORISOI 

ympäristövaikutukset merkittävyyden 

kannalta.

SUUNNITTELE JA TOTEUTA toimenpiteet 

merkittävien ympäristövaikutusten 

hallintaan ja parantamiseen.
 

Kuva 7. Tuotteiden ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen (Teknologiateollisuus ry 2011c). 

 

Yksi tärkeimmistä ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun osa-alueista on 

ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointi. Yrityksillä ei välttämättä ole mahdollisuus 

vaikuttaa kaikkiin tuotteen valmistuksesta muodostuviin ympäristövaikutuksiin, mikä 

johtuu pääasiassa tuotekehitysprosessiin varatuista resursseista. (Arto Koponen 2015.) 
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Tähän liittyvät myös yritysten vakiintuneet käytännöt esimerkiksi alihankkijoiden suhteen; 

alihankkijan vaihtaminen voi olla liian suuri ja kallis projekti saavutettaviin hyötyihin 

nähden (Mika Purmonen 2015). Tämän vuoksi on tärkeää, että yrityksellä on käsitys 

tuotteen elinkaaren vaiheista ja niihin liittyvistä ympäristövaikutuksista sekä 

mahdollisuuksista toteuttaa ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua. Ympäristönäkökohtien 

tunnistaminen korostuu tilanteessa, kun tarkastellaan koko tuotteen elinkaaren aikana 

syntyviä ympäristövaikutuksia.  

 

Ympäristönäkökohtien tunnistamisen lähtökohtana on tuotteiden 

ympäristölainsäädännöllisten velvoitteiden noudattaminen. Tämä on perusvaatimus 

tuotteiden markkinoille saattamisessa. Seuraavaksi tulee tarkastella, mitkä ovat 

merkittävimmät ympäristövaikutuksiin vaikuttavat tekijät ja missä ovat merkittävimmät 

kehittämismahdollisuudet. Valitut kehittämiskohteet ovat sidoksissa yrityksen 

ympäristöstrategiaan. Strategiset valinnat voivat pohjautua muun muassa tavoiteltaviin 

kustannussäästöihin tai tuottomahdollisuuksiin, riskien välttämiseen tai pienentämiseen ja 

brändin kehittämiseen (Risto Soukka 2016a).   

 

Kuvataan seuraavaksi, mitä vaikutusmahdollisuuksia ympäristömyötäisellä 

tuotesuunnittelulla voi olla tuotteen eri elinkaaren vaiheissa. Kuten aiemmin on kuvattu, 

tuotteen elinkaaren vaiheet ovat raaka-aineen hankinta, raaka-aineen jalostus, kuljetukset, 

valmistusprosessi, tuotteen käyttövaihe ja käytöstä poisto. Ympäristömyötäisellä 

tuotesuunnittelulla voidaan huomioida kaikki edellä mainitut elinkaaren vaiheet.  

 

Raaka-aineen hankinta ja jalostus: Raaka-aineen hankinnan osalta korostuu yrityksen 

sidosryhmiin kohdistuva vastuu. Kansainvälisesti toimivan yrityksen alihankintaketjussa 

voi olla alhaisten tuotantokustannusten maita (LCC), jolloin ekologisen näkökulman lisäksi 

painottuvat yhä enemmän sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Alhaisen 

tuotantokustannuksen maalla tarkoitetaan sellaista valtiota, jonne investoimalla yritys 

pyrkii minimoimaan tuotteen valmistuksesta aiheutuvat kustannukset. (Ciliberti, 

Pontrandolfo & Scozzi 2008.) Näitä ovat muun muassa tietyt Etelä-Amerikan ja Aasian 

maat (ASSA ABLOY 2016). Yritys voi pyrkiä vastuulliseen toimintaan esimerkiksi 

ulkoisten audiointien avulla. 
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Raaka-aineen hankinnan ja jalostuksen ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa tuotteen 

suunnittelulla. Yrityksillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia vaikuttaa alihankkijoihin 

(Mika Purmonen 2015), mikä johtuu kilpailutuksesta ja vakiintuneista käytännöistä. 

Yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa, kuinka paljon eri materiaaleja käytetään. 

Vähentämällä materiaalin määrää vähennetään tuotteen elinkaaren alkupäässä muodostuvia 

ympäristövaikutuksia. Tähän voidaan vaikuttaa suunnittelemalla mahdollisimman 

yksinkertaisia ja fyysiseltä kooltaan pieniä tuotteita. Tuotteen pitkällä käyttöiällä on myös 

positiivisia vaikutuksia raaka-aineen hankinnasta muodostuviin ympäristövaikutuksiin. 

Raaka-aineen jalostuksen näkökulmasta yrityksen tulisi suosia raaka-aineita, jotka eivät ole 

energiaintensiivisiä. (Dammert et al. 2004, 41–43.) Energiaintensiivisyydellä tarkoitetaan, 

kuinka paljon ympäristövaikutuksia muodostuu, kun raaka-aine jalostetaan haluttuun 

muotoon (ABB 2013). Energiaintensiivisiä materiaaleja ovat esimerkiksi ne, joiden 

valmistamiseen tarvitaan erittäin korkeita lämpötiloja. 

 

Valmistusprosessi: Valmistusprosessin merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat 

energiankulutuksesta, käytetyistä apuaineista ja syntyvästä jätteestä (Arto Koponen 2015). 

Sähköä tarvitaan valmistusprosessissa olevan koneen toimintaan, apuaineita voivat olla 

esimerkiksi erilaiset leikkuunesteet tai liuottimet ja jätteet ovat käytöstä poistettavaa 

materiaalia.  Valmistusprosessin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa koneiden 

energiatehokkuudella, suosimalla uusiutuvia energiantuotantomuotoja, käyttämällä 

tuotannossa ympäristöystävällisiä apuaineita sekä tehostamalla jätehuoltoa. Jätehuollon 

tehostamisella tarkoitetaan valmistusprosessista syntyvien välivalmisteiden tai 

sivutuotteiden – kuten terässilppu – kierrättämistä ja tuotannosta syntyvän muun jätteen 

tehokasta hyödyntämistä. Valmistusprosessissa tulisi minimoida myös vedenkulutus sekä 

paineilman käyttö. 

 

Kuljetukset: Kuljetuksista muodostuvat ympäristövaikutukset voidaan karkeasti jakaa 

pakokaasupäästöihin sekä polttoaineen valmistuksesta aiheutuvaan 

ympäristökuormitukseen (Motiva 2015a). Kuljetuksien osalta ympäristövaikutuksiin 

voidaan vaikuttaa kuljetusreittien valinnalla, kuljetusmuodolla, polttoaineen kulutuksen 

minimoimisella sekä tuotepakkauskoon optimoinnilla. Kuljetusreittien valinnalla 

tarkoitetaan, voidaanko reitti valita taloudellisesti ja ekologisesti järkevästi siten, että 

kuljetuksessa olevaa kuormaa kuljetettaisiin mahdollisimman vähän tyhjänä. 
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Kuljetusmuodolla tarkoitetaan, millä tavalla tuotteita kuljetetaan. Kuljetusmuotoja ovat 

esimerkiksi tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenne. Polttoaineen kulutuksen minimoimiseen 

vaikuttaa kuljetusreitin valinta, kuljetusmuodon taloudellisuus sekä täyttöaste. 

Täyttöasteella tarkoitetaan, kuinka paljon tavaraa voidaan kuljettaa. Tämä on puolestaan 

riippuvainen siitä, ovatko tuotepakkaukset suunniteltu mahdollisimman tiiviiksi.  

 

Tuotteen käyttövaihe: Tuotteen käyttövaiheen ympäristövaikutukset ovat riippuvaisia 

tarkasteltavasta tuotteesta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteen käytön aikaiset 

ympäristövaikutukset muodostuvat pääasiassa energiankulutuksesta. Sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa laitteen 

energiatehokkuudella ja toiminnallisilla ominaisuuksilla.   Energiatehokkuutta voidaan 

parantaa maksimoimalla virtalähteen tehokkuus sekä valitsemalla komponentteja, joilla on 

alhainen virrankulutus. Toiminnallisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan käytön aikaisen 

energiankulutuksen ohjaamista kuten automaattinen virrankatkaisutoiminto, laitteen 

valmiustila ja virransäästötoiminnot. Paristo- ja akkukäyttöisten laitteiden osalta 

energiankulutuksen minimoimisella voidaan vähentää virtalähteiden uusimista, mikä 

vähentää niiden valmistuksesta muodostuvia ympäristövaikutuksia. (Dammert et al. 2004, 

50, 53–55.) 

 

Käytöstä poisto: Käytöstä poistolla tarkoitetaan tuotteen kierrätystä, uudelleenkäyttöä, 

energiahyödyntämistä, kaatopaikkasijoitusta tai näiden yhdistelmiä. Tuotteissa ei tule 

käyttää aineita, jotka käytöstä poiston jälkeen voivat aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai 

ihmisille. Kierrätettävillä, uudelleenkäytettävillä ja energiahyödynnettävillä materiaaleilla 

voidaan korvata neitseellisten raaka-aineiden ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämän 

vuoksi tuotesuunnittelussa tulee huomioida tuotteiden purettavuus, huollettavuus ja 

korjattavuus. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta voidaan hyödyntää kaikkia edellä 

mainittuja käytöstä poiston menetelmiä. Laitteen osia ja komponentteja voidaan 

uusiokäyttää sellaisenaan, kierrättää eri materiaaleina tai energiahyödyntää soveltuvin osin 

jätteenpoltossa. (Dammert et al. 2004, 72.) 
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4.4 Ympäristöinformaation kerääminen ja hyödyntämismahdollisuudet 

Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun tueksi tarvitaan ympäristöinformaatiota. 

Ympäristöinformaation hankinta on lähtökohtana suoritettavalle tuotteen 

elinkaariarvioinnille. Ympäristöinformaatiota tulee kerätä tuotekohtaisten 

valmistustietojen, kuten raaka-aineiden, apuaineiden, energiankulutuksen, päästöjen ja 

jätteiden osalta koko tuotantoketjusta (Dammert et al. 2004, 73).  Yksi esimerkki 

tuotejärjestelmän rakenteesta on esitetty kuvassa 5.  

 

Elinkaariarvioinnissa tarvittavan lähtötiedon hankinta on erittäin työlästä erityisesti silloin, 

kun tuotteen valmistamisessa käytetään useita eri materiaaleja ja alihankintana ostettuja 

osia. Näiden lisäksi tulee huomioida tuotannossa käytettävä energian- ja vedenkulutus, 

kuljetukset ja tuotteen käytöstä poiston eri variaatiot sekä tarkasteltavan järjestelmän 

perusvirrat. Tuotantotehtaassa käytetään yleisesti myös paineilmaa. Lähtötietojen 

tarkkuudella on merkittävä vaikutus elinkaarianalyysin lopputuloksiin  (Koskela, Hiltunen 

2004, 4). 

 

Elinkaariarvioinnissa käytettävä tieto jaetaan ensisijaiseen eli ns. primääritietoon ja 

toissijaiseen eli ns. sekundääritietoon (Antikainen (toim.) 2010, 21–22). Primääritieto on 

tuotetta valmistavan yrityksen omaa, pääasiallisesti prosessikohtaista ja mitattua tietoa. 

Tästä esimerkkinä oman tuotantotehtaan mitattu energian- tai vedenkulutus. Aina tämä ei 

kuitenkaan ole mahdollista, koska primääritietoa ei ole yrityksen sisäisesti mitattu tai sitä 

ei ole muuten saatavilla. Tällöin käytetään sekundääritietoa. Sekundääritieto tarkoittaa eri 

lähteistä hankittua keskimääräistä tuotejärjestelmän yksikköprosesseja kuvaavaa tietoa, 

jota hyödynnetään elinkaariarvioinnin tekemisessä. Sekundääritieto ei siis ole erityisesti 

tarkasteltavaa tuotejärjestelmää varten kehitetty. Sekundääritiedon merkitys 

elinkaarianalyysissa on jopa merkittävämpi kuin primääritiedon johtuen tuotteiden laajoista 

tuotantoketjuista. Elinkaariarvioinnissa käytettävän tiedon tulee olla lähtökohtaisesti aina 

primääritietoa ja vasta tämän jälkeen sekundääritietoa.  

 

Sekundääritietoa on tarjolla useissa eri lähteissä. Tietoa tarjoavat teollisuusjärjestöt, 

tutkimuskeskukset, konsulttiyritykset, kansalliset järjestöt sekä eri kirjallisuuslähteet 

(Koskela, Hiltunen 2004, 9; Rebitzer et al. 2004). Tietoa on saatavilla myös eri toimialoille 



66 

 

tehdyistä tieteellisistä julkaisuista (Elduque et al. 2015; Norgate, Jahanshahi & Rankin 

2007). Näiden lisäksi sekundääritietoa on saatavilla eri tietokannoista. Tietokannat voidaan 

jakaa karkeasti kolmeen eri katerogiaan. Nämä ovat ilmaiset kattavat tietokannat, yhteen 

toimialaan keskittyvät tietokannat sekä maksulliset tietokannat (Antikainen (toim.) 2010, 

21).  

 

Monet sekundääritietoa tarjoavat lähteet ovat ilmaisia. Ilmaisista kattavista tietokannoista 

yksi on Euroopan unionin ELCD (European Commission 2015). Yhteen toimialaan 

keskittyvät tietokannat ovat pääasiallisesti teollisuusjärjestöjen tarjoamia. Ilmaisia 

tietokantoja on saatavilla muun muassa rauta- ja terästeollisuudesta (World Steel 

Association 2016), paperi- ja kartonkiteollisuudesta (FEFCO 2016), alumiiniteollisuudesta 

(EAA 2016) sekä muoviteollisuudesta (PlasticsEurope 2016). Osa teollisuusjärjestöjen 

tietokannoista on vapaasti ladattavia, osassa tietoa voidaan hankkia tiedustelemalla 

haluttua materiaalia. Tiedustelu tapahtuu esimerkiksi sähköpostikyselyllä 

teollisuusjärjestön ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Maksullisista tietokannoista yksi 

käytetyimmistä on sveitsiläinen Ecoinvent (Antikainen (toim.) 2010, 21; Ecoinvent 2016). 

Tällä hetkellä Ecoinvent tarjoaa informaatiota tuhansista eri yksikköprosseista. Eri 

kuljetusmuotojen päästöjä on esitetty  LIPASTO-tietokannassa (LIPASTO 2016). 

LIPASTO:sta voidaan löytää tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen liikennepäästöihin ja 

energiankulutukseen liittyvää informaatiota.  

 

Tietokannat keskittyvät tarjoamaan aggregoitua eli laskettua ja yhdistettyä sekä  

tuotejärjestelmän sisällä olevista yksittäisistä yksikköprosesseista laskettua 

ympäristöinformaatiota. Aggregoitu tieto voi olla laskettu esimerkiksi ”kehdosta portille” 

tai ”portilta portille” menetelmillä. Menetelmien sisältö esitetään yksityiskohtaisemmin 

kappaleessa 4.6.1. Aggregoidun tiedon etuna on, että tieto on helposti sovellettavaa, vaikka 

aiempaa kokemusta ympäristövaikutusten laskemisesta ja arvioimisesta ei olisi. Tämän 

haittapuolena on puolestaan se, että tieto ei ole eritelty yksikköprosesseihin. Näin ollen 

yksikköprosessikohtaisten kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen ei onnistu. 

Aggregoitu tieto on yleistä erityisesti teollisuusjärjestöjen tarjoamissa tietokannoissa. 

Yksikköprosessikohtaista tietoa tarjoaa esimerkiksi Ecoinvent. Yksikköprosessikohtaisen 

tiedon etuna on, että se mahdollistaa omien tuoterakenteiden mallintamisen. Haasteeksi 
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muodostuu, että tekijällä tulee olla enemmän tietämystä tuotteen ympäristönäkökohdista ja 

-vaikutuksista tarkasteltavan tuotejärjestelmän sisällä olevista yksikköprosesseista.  

 

Tietokantojen lisäksi ympäristöinformaation keräämiseen ja hyödyntämiseen on kehitetty 

elinkaariarviointiin soveltuvia ohjelmistoja (Antikainen (toim.) 2010, 22–23). Niillä 

pystytään rakentamaan tuoterakenteita virtauskaavioiden muodossa, jolloin esitystapa on 

havainnollinen ja dokumentoidun virtauskaavion mahdollisuudet jatkohyödyntämiseen 

ovat olemassa. Ohjelmistot sisältävät yleensä useita eri valmiita tietokantoja, jolloin 

tiedonsaanti helpottuu. Merkittävänä hyötynä on, että ohjelmistojen sisältämät tietokannat 

päivitetään aina, kun uutta tai päivitettyä tietoa on saatavilla. Tämä vähentää ohjelmistoa 

käyttävän yrityksen omaa työpanosta irrallisten tietokantojen aktiiviseen seurantaan. Useita 

eri tietokantoja sisältäviä elinkaariarviointiohjelmistoja ovat esimerkiksi SimaPro 

(SimaPro 2016) ja GaBi (GaBi 2016a). 

 

Ympäristöinformaatiota voidaan hyödyntää osana elinkaariarviointia karkeasti kolmella eri 

tavalla Ensimmäinen tapa on hyödyntää ainoastaan valmiita tietokantoja, toinen tapa on 

hyödyntää valmiita tietokantoja sekä elinkaariarviointiohjelmistoa ja kolmantena tapana on 

hyödyntää elinkaariarviointiohjelmistoa, joka sisältää jo valmiiksi tarvittavat tietokannat. 

Ohjelmiston valintaan vaikuttaa yrityksen toimiala ja käyttötarkoitus, koska niiden 

sisältämät tietokannat voivat erota huomattavasti toisistaan. Primääritietoa tulisi käyttää 

aina, kun se on mahdollista. (Antikainen (toim.) 2010, 23.) Ympäristöinformaation 

hyödyntämismahdollisuuksia havainnollistettu kuvassa 8.  

 

 

Kuva 8. Ympäristöinformaation hyödyntäminen eri menetelmillä ( mukaillen Antikainen (toim.) 2010, 23). 

 

Mekatronisten tuotteiden osalta ympäristöinformaation keräämisen haasteeksi muodostuvat 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Tällä hetkellä voidaan tunnistaa miljoonia erilaisia käytössä 

olevia komponentteja. Yhdessä laitteessa käytettävässä piirilevyssä näitä voi olla satoja. 

Mekatronisten tuotteiden luotettavan elinkaariarvioinnin perustana on, että tarkasteltava 
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tuotejärjestelmä on mallinnettu riittävällä tarkkuudella huomioiden myös sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet. Mekatronisten tuotteiden elinkaariarvioinnissa korostuu 

elinkaariarviointiohjelmistojen merkitys. 

 

Elinkaariarviointiohjelmistoissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mallintamista on 

helpotettu jäsentämällä komponentteja eri komponenttiryhmiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

komponenttien valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tuotantotapojen katsotaan 

olevan samankaltaisia tietyssä komponenttiryhmässä. Ryhmiä ovat elektroniset passiiviset 

ja aktiiviset komponentit. Passiivisia komponentteja ovat esimerkiksi kondensaattorit, 

resistorit ja käämit. Aktiivisia komponentteja ovat esimerkiksi puolijohteet, diodit ja 

transistorit. Elinkaariarviointiohjelmistoista on mahdollista löytää sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa kaikkein yleisimmin käytetyt passiiviset ja aktiiviset komponentit. 

Mikäli haluttua komponenttia ei löydy, tulee etsiä vastaava kaikkein täsmällisimmin 

etsittävää komponenttia edustava vaihtoehto. Tätä on helpotettu siten, että komponentteja 

kuvataan toiminnallisuuden, teknologian, asennuksen, kotelon, massan ja mittojen mukaan.  

Esimerkkinä mainitaan yhden kapasitaattorin kuvaustapa, joka voidaan esittää muodossa 

”Capacitor Al-capacitor SMD (300mg) D6.3x5.4”. Komponentit ovat esitetty 

elinkaariarviointiohjelmistoissa myös kuvamuodossa, jolloin niiden tunnistaminen 

helpottuu. Elektronisten komponenttien lisäksi arvioinnissa tulee huomioida muut 

laitteessa käytettävät osat. Näitä ovat mekaaniset (esim. metallit, muovit, paperit jne.) ja 

elektromekaaniset (esim. johdot, tuulettimet, liittimet jne.) osat. Lisäksi tarvitaan 

piirilevyjä ja juotteita. Elinkaariarviointiohjelmistoista löytyvät tiedot edellä mainituille 

osille ja materiaaleille valituilla parametreilla. Mekaanisten komponenttien osalta 

parametreja ovat esimerkiksi materiaali, paino tai valmistusprosessi. Elektromekaanisten 

tuotteiden osalta parametreja ovat esimerkiksi materiaali, johdon pituus tai piirilevyn pinta-

ala. (GaBi 2014, 128-129; GaBi 2012, 6.)  Kuvassa 9 on esitetty sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden mallinnuksen periaate. 
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Kuva 9. Sähkö- ja elektroniikkalaitteen mallinnuksen periaate (mukaillen GaBi 2014, 130). 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen mallinnuksen perustana ovat tarkasteltavan tuotteen 

parametrit. Parametreja ovat esimerkiksi koteloinnin materiaali, piirilevyn pinta-ala, 

komponenttien lukumäärä ja laatu sekä juotteessa käytettävän juotospastan massa. 

Projektikohtaisella sähkö- ja elektroniikkalaitteen datalla tarkoitetaan laitteen osaluetteloa 

(BOM). Osaluettelon avulla voidaan rakentaa tarkasteltavan laitteen mallinnus. 

Vaihtoehtoisten komponenttien osalta tulee vertailla sekä elinkaarirarviointiohjelmistossa 

olevan tietokannan dataa että projektikohtaista dataa. Vertailun avulla voidaan löytää 

ohjelmiston tietokannasta projektikohtaisen datan vaatimuksia vastaava komponentti. 

 

Elinkaariarviointiohjelmistoja tarjoavat yritykset ovat kehittäneet lisäpalveluita, joilla 

ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua ja ympäristöinformaation hyödyntämistä voidaan 

tehostaa. Tässä työssä ei esitetä eri palveluiden nimiä ja palveluntarjoajia, mutta todetaan, 

että palveluita on saatavilla. Tämän työn kontekstissa korostuu kahden eri lisäpalvelun 

merkitys. Ensimmäinen on ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun tueksi kehitetty 

ohjelmisto, jonka tavoitteena on nopeuttaa tuotejärjestelmän mallinnusta. Tämä toteutetaan 

siten, että ohjelmistoon syötetään tuotteen osaluettelo. Luettelo voi olla Excel-muodossa, ja 

siihen tulee kerätä ennalta määritetyt parametrit. Parametreja ovat esimerkiksi osan nimi ja 

lukumäärä, materiaalin tyyppi ja määrä sekä osan tuotantotapa. Ohjelmisto hyödyntää 

valmiita tietokantoja ja rakentaa mallinnettavan tuotejärjestelmän. Tällöin vältytään 

manuaalisesti tehtävältä mallinnukselta ja säästetty aika voidaan käyttää itse 

tuoterakenteen analysointiin ja vaikutusmahdollisuuksien etsimiseen. Lisäpalvelua voidaan 
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hyödyntää sekä mekaanisissa että mekatronisissa tuotteissa. Toiseksi mainitaan haitallisten 

aineiden ja kemikaalien tunnistamisen tueksi kehitetty ohjelmisto, jonka toimintaperiaate 

on samankaltainen aiemmin esitetyn menetelmän kanssa. Tarkasteltavan tuotteen 

osaluettelo syötetään ohjelmaan. Ohjelmistolla pyritään tunnistamaan potentiaaliset 

tuotteisiin kohdistuvat riskit haitallisten aineiden ja kemikaalien osalta. Valittavissa olevat 

osa-alueet ovat konfliktimineraalit, REACH, RoHS ja IEC 62747. Ohjelmistot 

tarkastelevat tuotteessa käytettävien osien REACH-velvoitteita erityistä huolta aiheuttavien 

kemikaalien (SVHC) ja REACH-asetuksen liitteessä XVII esitettyjen rajoitettujen aineiden 

osalta. RoHS-direktiivin vaatimuksia voidaan tarkastella esimerkiksi Euroopan, Kiinan ja 

Korean lainsäädännön mukaisesti. IEC 62747 on kansainvälinen sähkö- ja 

elektroniikkateollisuuden standardi, jossa esitetään vaatimuksia tietyille sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa käytettäville aineille sekä ohjeistetaan, kuinka käytetyistä aineista 

tulee viestiä tuotantoketjuun. IEC tarjoaa myös kattavan tietokannan (IEC 2016), jossa 

esitetään aineiden ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia. IEC tietokanta sisältää tietoa sähkö- 

ja elektroniikkalaitteissa käytettävien komponentien, osien ja materiaalien RoHS- sekä 

REACH-velvoitteista. Ohjelmisto kertoo, onko tuotteessa sellaisia komponentteja tai osia, 

joilla on potentiaalinen riski tietyn velvoitteen osalta. Tällä lisäpalvelulla voidaan katsoa 

olevan merkittävä hyöty erityisesti mekatronisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden 

arvioimisessa. 

4.5 Ympäristöinformaation hyödyntämismahdollisuudet tuotekehitysprosessin eri 

vaiheissa 

Tuotteen ympäristönäkökohtiin ja -vaikutuksiin voidaan vaikuttaa tehokkaimmin 

tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa. Vaikutusmahdollisuudet vähenevät prosessin 

edetessä, mikä johtuu tuotteen materiaaleihin, kokoonpanoon, tuotantotapoihin ja 

toimittajiin tehdyistä valinnoista (Hauschild, Jeswiet & Alting 2004; Mika Purmonen 

2015). Tuotekehitysprosessin loppuvaiheessa, kun tuotesuunnittelu ja mahdolliset 

tuotteelta vaadittavat testit on suoritettu, ei ole enää taloudellisesti järkevää tehdä 

merkittäviä muutoksia. Ympäristöinformaation hallinnan osalta onkin oleellista, missä 

vaiheessa tuotekehitysprosessia ympäristöinformaation tulisi olla käytössä ja millaista 

tiedon tulisi olla. Kuvassa 10 on esitetty periaatekuva, kuinka vaikutusmahdollisuudet 

tuotteen ympäristöystävällisyydestä ovat kytköksissä tuotekehitysprosessin etenemiseen. 
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Kuva 10. Vaikutusmahdollisuudet tuotekehitysprosessissa (mukaillen Hauschild, Jeswiet & Alting 2004). 

 

Werner (2006, 43) on esittänyt kaksi erilaista lähestymistapaa, kuinka ympäristöasioita 

voidaan käsitellä osana ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua. Nämä ovat tuotteiden väliset 

ja tuotteiden sisäiset vertailut. 

 

Tuotteiden välinen vertailu: Tuotteiden välisellä vertailulla tarkoitetaan benchmarkkausta 

eri tuotteiden välillä. Vertailukohtana on valmis tuote, jonka mallinnettua 

ympäristöprofiilia verrataan uuteen kehitettävään tuotteeseen.  

 

Tuotteiden sisäiset vertailut: Tuotteiden sisäisellä vertailulla tarkoitetaan yhden tuotteen 

valmistuksessa käytettävien materiaalien sekä tuotanto- ja toimitustapojen vertailua sekä 

ympäristöystävällisimpien tuotantotapojen saavuttamista osana tuotekehitysprosessia. 

 

Tuotteiden välinen vertailu on mahdollista, kun verrattavat tuotteet ovat ominaisuuksiltaan 

samankaltaisia. Tuotteiden välistä vertailua voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että 

kehitettyä tuotetta ja sen ympäristöprofiilia voidaan hyödyntää seuraavan 

tuotekehitysprosessin aikaisena ohjeistuksena. Ympäristöprofiililla tarkoitetaan tuotteen 

elinkaaren ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia. Yritysten uudet tuotteet ovat yleisesti 

ottaen päivitettyjä versioita vanhoista tai joko samaan tuoteperheeseen kuuluvia (Al-

Ashaab et al. 2012; Jukka Sadinmäki 2016a). Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta 

pyritään käyttämään jo entuudestaan tuttuja komponentteja, mikä vähentää niiden testausta 

ja vaatimustenmukaisuuden arviointia (Jukka Sadinmäki 2016c).  Päivityksen yhteydessä 
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parannetaan tuotteen avainominaisuuksia, jonka jälkeen puhutaan uudesta tuotteesta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että uudessa tuotteissa käytettävät materiaalit, komponentit, tuotantotavat ja 

alihankintamenetelmät ovat pitkälti yhtenevät vanhan ja uuden tuotteen välillä. Tämä 

mahdollistaa aiempien tuotteiden ympäristöinformaation hyödyntämisen. 

Tuotekehitysprosessiin käytettävä aika on rajallinen, jonka vuoksi referenssituotteen 

ympäristöprofiilin hyödyntäminen uutta tuotetta suunniteltaessa on huomionarvoinen 

tekijä. Toki uudet tuotteet voivat olla aivan uusia niin materiaalien, tuotantomenetelmien 

kuin käyttötarkoituksen suhteen, jolloin tuotteiden välistä vertailua ei välttämättä voida 

suorittaa.  

 

Tuotteiden sisäisessä vertailussa vaikutusmahdollisuudet noudattavat kuvan 10 mukaisia 

korrelaatioita. Elinkaariarvioinnin näkökulmasta haasteeksi muodostuu 

ympäristöinformaation keräämisen ja vaikutusmahdollisuuksien vähenemisen 

sidonnaisuus. Elinkaariarviointi voidaan suorittaa, kun tuotejärjestelmän sisällä olevien 

yksikköprosessien syötteet ja tuotokset ovat selvillä. Tuotteiden sisäisessä vertailussa 

korostuukin tietoisuus niistä tekijöistä, jotka muodostavat tuotteen ympäristövaikutukset. 

Kyseisiä tekijöitä käsiteltiin aiemmin kappaleessa 4.2. Tuotteiden sisäisessä vertailussa 

korostuvat myös ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun vaikutusmahdollisuudet, jonka 

tekijöitä käsiteltiin kappaleessa 4.3. Tuotteiden sisäisen vertailun apuna voidaan käyttää 

valmiita ympäristöinformaatiota sisältäviä tietokantoja. Tietokantojen sisältämillä tiedoilla 

voidaan vertailla esimerkiksi eri materiaalien, eri materiaalien tuotantotapojen ja 

vaihtoehtoisten kuljetusratkaisujen ympäristövaikutuksia. Tietokantojen etuna on, että 

niiden sisältämä tieto on kohtuullisen helppo ymmärtää, vaikka taustalla ei olisi laajaa 

kokemusta ympäristövaikutusten laskemisesta ja arvioimisesta. Teollisuusjärjestöjen 

tietokannat ilmoittavat usein päästötiedot kilogrammaa kohti, ja ympäristövaikutuksiin on 

sisällytetty kierrätyksestä saatava hyvitys eli positiivinen ympäristövaikutus. Osa 

tietokantojen tiedoista on valmiiksi jaoteltu ympäristövaikutusluokkiin. Liikennepäästöjen 

osalta päästöt ilmoitetaan usein joko tonnikilometriä tai henkilökilometriä kohti eri 

kuormilla. 

 

Yrityksen käytettävissä olevat resurssit määrittävät ympäristöinformaation 

hyödyntämismahdollisuudet tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. 

Hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttaa yrityksen strateginen päätös tuotteiden 
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ympäristöystävällisyyden lisäämisestä. Yrityksen sisäisillä resursseilla 

ympäristöinformaatiota voidaan hyödyntää tuotekehitysprosessin alkuvaiheissa esimerkiksi 

tietokantojen tarjoamalla tiedolla eri materiaalien ympäristökuormituksista tai 

vaihtoehtoisesti elinkaariarviointiohjelman avulla. Kokemukset aiemmista tuotteista voivat 

toimia pohjana uuden tuotteen suunnittelussa. Tuotteiden välisessä vertailussa voidaan 

hyödyntää aiemmin toteutettuja elinkaariarviointeja, mikäli tarkasteltava tuote on 

rinnastettavissa jo tehdyn tuotteen tuotejärjestelmään. Parametreja muuttamalla voidaan 

säästää aikaa ja resursseja. Mikäli yritys käyttää ulkoisia resursseja, tulisi heidän olla 

aktiivisesti mukana tuotekehitysprosessissa. Tuotekehityksen aikataulutus velvoittaa 

ulkoisen resurssin aktiivisen mukanaolon. 

4.6 Tuotteen elinkaariarviointi 

Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun tueksi on kehitetty elinkaariarviointi (LCA). 

Elinkaariarvioinnilla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun potentiaalisten positiivisten ja 

negatiivisten ympäristövaikutusten arviointia. Saavutettavat tulokset eivät ole absoluuttisia, 

koska ne eivät ole ennusteita todellisista vaikutuksista.  Elinkaariarviointi perustuu 

standardeihin SFS-EN ISO 14040 ja SFS-EN ISO 14044. ISO 14040 esittää 

elinkaariarvioinnin periaatteet ja pääpiirteet. ISO 14044 esittää elinkaariarvioinnin 

tekemiselle asetetut vaatimukset ja suuntaviitat. Elinkaariarviointi jaetaan neljään 

päävaiheeseen (SFS-EN ISO 14040, 8). Vaiheet ovat tavoitteiden ja soveltamisalan 

määrittely, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkintavaihe. 

Elinkaariarvioinnin päävaiheet ja esimerkkejä hyödyntämismahdollisuuksista on esitetty 

kuvassa 11. 
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Kuva 11. Elinkaariarvioinnin päävaiheet ja hyödyntämismahdollisuudet (SFS-EN ISO 14040, 24). 

 

Asianmukaisesti suoritetulla elinkaariarvioinnilla on merkittäviä hyötyjä, kun 

ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia halutaan tarkastella raaka-aineen hankinnasta tuotteen 

käytöstä poistoon. Elinkaariarvioinnilla voidaan tunnistaa tuotteiden 

ympäristösuorituskyvyn parantamismahdollisuuksia. Tämä voidaan saavuttaa sekä 

inventaarioanalyysin (LCI) että vaikutusarvioinnin (LCIA) tuloksena. 

Inventaarioanalyysillä saadaan määrällistä tietoa tuotteen elinkaaren aikaisista 

yksikköprosessien syötteistä ja tuotoksista, tuotejärjestelmään tulevista ja lähtevistä 

perusvirroista sekä yksikköprosessien välillä kulkevista välivalmistevirroista. 

Vaikutusarvioinnilla inventaarioanalyysin tuloksena saadut potentiaaliset 

ympäristövaikutukset saatetaan tiettyihin ympäristövaikutusluokkiin. Inventaarioanalyysin 

tiedonkeruuvaihe voi jo yksinään antaa hyödyllistä tietoa mahdollisista kehityskohteista. 

Materiaalien ja niiden määrien vertaaminen esimerkiksi ympäristölainsäädännön 

asettamiin vaatimuksiin antaa tietoa tuotteen lainmukaisuudesta. Yksikköprosessien 

energian- tai vedenkulutuksen tarkkailemisella voidaan tunnistaa energiatehottomat tai 

paljon vettä kuluttavat työvaiheet. Välivalmistevirtoja tarkkailemalla voidaan mahdollisesti 

vaikuttaa materiaalihukan vähentämiseen. Inventaarioanalyysin tuloksena kerätyt tiedot 

voivat myös kertoa, mitkä materiaalit tai tuotantotavat ovat ympäristöystävällisempiä kuin 

toiset. 
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4.6.1 Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely 

Elinkaariarvioinnin ensimmäinen päävaihe on tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely. 

Sillä on merkittävä vaikutus toteutettavaan selvitykseen. Tavoitteiden ja soveltamisalan 

määrittelyssä esitetään muun muassa toteutettavan selvityksen laajuus ja yksityiskohtaisuus 

sekä saavutettujen tuloksien raportointivaatimukset. 

 

Elinkaariarviointiselvityksen tavoitteita määritettäessä yrityksen tulee miettiä, mitä varten 

arviointi tehdään. Tavoite voi olla esimerkiksi pyrkiä parantamaan yrityksen tuotteiden 

ympäristöystävällisyyttä tietyssä ympäristövaikutusluokassa, viestiminen tuotteiden 

ympäristöystävällisyydestä yrityksen ulkopuolisille toimijoille tai materiaalivirtojen ja 

tuotantoprosessien tarkastelu. Selvityksen laajuus ja yksityiskohtaisuus voi vaihdella 

merkittävästi aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti. Elinkaariarvioinnin standardit esittävät, 

että tavoitetta määriteltäessä tulisi ilmaista selvityksen käyttötarkoitus, tekemisen syyt, 

aiottu kohdeyleisö sekä tulosten julkistamistapa (SFS-EN ISO 14040, 30; SFS-EN ISO, 

22). Tulosten julkistamistavalla tarkoitetaan, aiotaanko saavutettuja tuloksia esittää 

kolmansille osapuolille vai hyödyntää ainoastaan yrityksen sisäisesti. Tämän lisäksi, 

tulosten raportointi tulee toteuttaa laajasti ja puolueettomasti. Erityistä huomiota annetaan 

tulosten läpinäkyvyydelle, jolla pyritään ehkäisemään harhaanjohtavaa tulosten tulkintaa. 

Kolmannelle osapuolelle julkistettaville tuloksille asetetaan merkittäviä lisävaatimuksia 

(SFS-EN ISO 14044, 62-70). Nämä liittyvät raportointivaatimuksiin, joilla pyritään 

ensisijaisesti tulosten läpinäkyvyyteen. Tavoitteen asettelu jättää siis laajasti tulkinnan 

varaa erityisesti silloin, kun tuloksia on tarkoitus hyödyntää yrityksen sisäisessä 

päätöksenteossa. Tämä on toki ymmärrettävää, koska tällöin tuloksilla ei pyritä 

vaikuttamaan tuotteesta saatavaan mielikuvaan tai yritysimagoon, vaan pyrkimyksenä on 

ensisijaisesti kehittää ympäristöystävällisempiä tuoteratkaisuja ja lisätä organisaation 

tietämystä. 

 

Soveltamisalaa määritettäessä on tärkeää, että kaikki potentiaaliset ympäristönäkökohtien 

ja -vaikutusten kannalta merkittävät tekijät tulevat huomioiduiksi. Soveltamisalaan 

sisältyvät tekijät on esitetty standardeissa SFS-EN ISO 14040 ja SFS-EN ISO 14040 (SFS-

EN ISO 14040, 30; SFS-EN ISO 14044, 21-24). Tuotejärjestelmän rajauksen valinta on 

perusta yrityksen tekemälle elinkaariarvioinnin tavoitteelle. Tuotejärjestelmällä 

tarkoitetaan tutkittavan tuotteen tai palvelun yksikköprosessien sarjaa, jotka sisällytetään 
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elinkaariarviointiin valitun rajauksen perusteella. Yksikköprosessilla tarkoitetaan pienintä 

inventaarioanalyysissa huomioon otettavaa osaa, jonka suhteen syöte- ja tuotostiedot 

määritetään. Yksikköprosesseja ovat esimerkiksi kuljetukset, energiantuotanto, tuotteen 

valmistus tai jätteen käsittely. Asiaa on aiemmin käsitelty kappaleessa 4.2. Toiminnallinen 

yksikkö tarkoittaa tuotejärjestelmän referenssiyksikköä, jonka mukaisesti syötteet ja 

tuotokset skaalataan. Tämä voi olla esimerkiksi yksi kappale tai yksi kilo tiettyä tuotetta.  

 

Soveltamisalan peruspilarina toimii tuotejärjestelmän määritys. Tuotejärjestelmä määrittää, 

mitä yksikköprosesseja otetaan huomioon. Tähän on monia erilaisia lähestymistapoja. 

Tyypillisiä lähestymistapoja ovat ”kehdosta hautaan”, ”kehdosta portille”, ”portilta 

portille” ja ”portilta hautaan”. Tuotejärjestelmän valinnan rajaus perustuu 

elinkaariarvioinnille asetettuun tavoitteeseen. Lähestymistavat on esitetty kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Tuotejärjestelmän rajaukset. 

 

Terminä elinkaariarviointi tarkoittaa ”kehdosta hautaan” -menetelmää. Kuten kuvassa 12 

on esitetty, elinkaariarvioinnissa käytettyjä metodeja voi hyödyntää myös muissa 

tarkasteluissa. Tarkastellaan ajatusta Abloy Oy:n näkökulmasta yksikköprosessissa 

tuotteen valmistus ja hyödynnetään kappaleessa 4.2. kuvailtua riippulukon valmistusta 

tuotantotehtaassa. Tuotejärjestelmän rajaus on tässä tapauksessa portilta portille. 

Tuotteessa käytetään kahta materiaalia, jotka ovat messinki ja pintakarkaistu booriteräs. 

Materiaalit toimitetaan tehtaalle ja työstetään haluttuun muotoon. Työstämisessä käytetään 

sähköä ja muita apuaineita. Tuotetut osat liitetään yhteen. Kyseisessä tarkastelussa voidaan 

selvittää, mitä materiaalivirtoja yksikköprosessien välillä kulkee sekä paljonko tuotannossa 

kulutetaan energiaa, vettä ja paineilmaa. Lisäksi voidaan tutkia, ovatko käytetyt 

energiamuodot ja apuaineet ympäristöystävällisiä, onko tuotteen pakkaus optimoitu niin 

kuljetusten kuin kierrätettävyyden osalta ja hyödynnetäänkö välivalmisteena syntyvä 

terässilppu. Tuloksena saadaan tuotteen valmistuksen ympäristöprofiili. Tuotteen 



77 

 

valmistamisen osalta vaikutusmahdollisuudet voivat olla tässä tapauksessa pienet, mutta 

niiden löytäminen on mahdollista. Tuotejärjestelmän rajausta laajentamalla 

vaikutusmahdollisuudet voivat kasvaa. 

 

Tuotejärjestelmä tulisi mallintaa siten, että järjestelmään tulevat syötteet ja tuotokset 

olisivat perusvirtoja. Mallintamisen apuna voidaan käyttää yksinkertaistettua vuokaaviota, 

joka auttaa hahmottamaan tuotejärjestelmän rajat, yksikköprosessit sekä niihin vaikuttavat 

syötteet ja tuotokset (Koskela, Hiltunen 2004, 22). Tämän perusteella yritys saa alustavan 

käsityksen, minkä yksikköprosessien tietoja tulee kerätä inventaarioanalyysia varten. 

 

4.6.2 Inventaarioanalyysi 

Inventaarioanalyysin tavoitteena on kerätä tietoa tarkasteltavan tuotejärjestelmän 

yksikköprosessien syöte- ja tuotostiedoista sekä määrittää laskennan menettelytavat. Tieto 

voi olla mitattua, laskettua tai arvioitua. Inventaarioanalyysi perustuu tavoite ja 

soveltamisalassa määritettyyn suunnitelmaan; millaista tietoa tulee hankkia ja miten sitä 

hyödynnetään. Inventaarioanalyysin katsotaan olevan työläin elinkaariarvioinnin vaihe 

(Rebitzer et al. 2004). Tiedonkeruun haastavuus korostuu erityisesti alihankintana 

ostettujen osien tai osakokoonpanojen suhteen, koska yksityiskohtaisen tiedon 

hankkiminen voi olla vaikeaa. Analyysiä varten kerätään sekä laadullista että määrällistä 

tietoa. Laadullinen tieto on esimerkiksi materiaaleihin ja tuotantotapoihin liittyvää. 

Määrällinen tieto on esimerkiksi tietyn materiaalin paino tuotteessa tai tietyn osan 

lukumäärä tuotteen kokoonpanossa. Kerättyjen tietojen tulee olla laadullisesti 

soveltamisalan määritysten mukaisia (ISO 14044, s. 32). Inventaariotiedon keräämiseen 

voidaan hyödyntää sekä primääri- että sekundääritietoa. 

 

Tuotteita valmistavan yrityksen näkökulmasta yksi keskeinen inventaariotiedon lähde on 

osaluettelo. Osaluettelo tarkoittaa tuotekokoonpanoa, jossa esitetään tuotteen 

valmistamiseen tarvittavat materiaalit, osat, osien lukumäärä, tuotantotavat sekä 

valmistajat. Elinkaariarvioinnin näkökulmasta osaluettelo on perustana tarkasteltavalle 

tuotejärjestelmälle. Myöhempää elinkaariarviointia varten olisi hyödyllistä, mikäli 

osaluettelo olisi jaoteltu yksikköprosessien mukaisesti. Esimerkiksi, yhden osan 
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valmistamiseen tarvittavat materiaalit, energiamäärä ja apuaineet olisi jo valmiiksi jaoteltu 

eri työvaiheisiin.  

 

4.6.3 Vaikutusarviointi 

Inventaarioanalyysi tuottaa paljon erilaisia syöte- ja tuotostietoja, joiden ymmärtäminen ja 

niiden avulla tehtävien johtopäätösten muodostaminen voi olla vaikeaa. 

Vaikutusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa lisätietoa sekä auttaa ymmärtämään 

inventaarioanalyysin tuloksien arvioimisessa ja hyödyntämisessä. Vaikutusarvioinnin 

perustana on ns. karakterisointi, joilla inventaarioanalyysin tulokset yhteismitallistetaan 

ympäristövaikutusluokkiin. Karakterisointivaiheen tarkoituksena on yhtenäistää kussakin 

vaikutusluokassa olevien päästömuuttujien arvot samaksi yksiköksi. Esimerkiksi ilmaston 

lämpenemispotentiaalia aiheuttavat päästöt (CO2, N2O, CH4, F-kaasut, jne.) 

yhteismitallistetaan CO2-ekvivalenteiksi. Yksittäisiä vaikutusluokkia on helpompi vertailla 

kuin monia eri päästöjä. Muita vaikutusluokkia ovat esimerkiksi otsonikerroksen 

ohenemispotentiaali (ODP), happamoitumispotentiaali (AP), rehevöitymispotentiaali (EP), 

valokemiallisten yhdisteiden muodostumispotentiaali (POCP) ja uusiutumattomien 

mineraalien ehtymispotentiaali (ADP). (Antikainen (toim.) 2010, 24–25.) Päästöjen 

karakterisointia ympäristövaikutusluokkiin on havainnollistettu kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Inventaariotulosten karakterisointi vaikutusluokkiin (Dammert et al. 2004, 31). 

 

Kuvassa 13 oleva Ki,GW on ainevirran i karakterisointikerroin vaikutusluokassa ilmaston 

lämpenemispotentiaali (GW) ja mi on ainevirran massa. Yhteenlaskettuna kaikki ilmaston 

lämpenemiseen vaikuttavat päästöt saadaan vaikutusluokkaindikaattoritulos. Periaate on 

sama myös muissa vaikutusluokissa. Karakterisointikerroin kuvaa sitä, kuinka suuri 

vaikutus kyseisellä päästöllä on verrattuna ekvivalenttiyhdisteeseen. Ilmaston 
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lämpenemiseen vaikuttavien päästöjen osalta päästöjä verrataan ja yhteismitallistetaan 

hiilidioksidin ilmaston lämpenemispotentiaaliin, kun rehevöitymispotentiaalin 

vertailuyksikkö on rikkidioksidi.  

 

Vaikutusarvioinnin vapaaehtoisia osia ovat normalisointi ja painotus. Normalisoinnissa 

tuotteen vaikutusluokkaindikaattoritulokset jaetaan valitun alueen vastaavilla tiedoilla. 

Tällöin tarkasteltavan tuotejärjestelmän osuutta verrataan halutun alueen vastaavan 

vaikutusluokkaindikaattorituloksen kokonaisarvoon jonkin ajanjakson aikana. Ajanjakso 

voi olla esimerkiksi yksi vuosi. Normalisoinnin tuloksena voidaan saada esimerkiksi tieto, 

että tarkasteltavan tuotejärjestelmän osuus valitun alueen ilmaston lämpenemistä 

aiheuttavista päästöistä on 0,0001 %. Vastaavasti tuloksena voi olla, että tarkasteltavan 

tuotejärjestelmän osuus valitun alueen happamoitumista aiheuttavista päästöistä on 0,04 %. 

Tällöin saadaan jo varsin luotettavasti selville, että yrityksen tulisi keskittää tehtävät 

toimenpiteet ympäristövaikutusluokkaan happamoituspotentiaali. Painotus on puolestaan 

prosessi, jossa eri vaikutusluokkaindikaattoritulokset tai normalisoinnin avulla saavutetut 

tulokset kerrotaan painokertoimilla, jolloin voidaan vertailla niiden keskinäistä 

haitallisuutta ja kuormittavuutta ympäristön näkökulmasta. Painokertoimet kuvaavat eri 

vaikutusluokkien haitallisuutta sen hetkisessä ympäristönsuojelun vallitsevassa poliittisessa 

ilmapiirissä, ja ne voivat olla esimerkiksi asiantuntijoiden näkemyksiin pohjautuvia. 

(Myllymaa, Dahlbo 2012, 32; SFS-EN ISO 14044, 50–52.) 

 

4.6.4 Tulosten tulkinta 

Elinkaariarvioinnin viimeinen pakollinen osa on tulosten tulkinta. Siinä tehdään päätelmiä 

ja suosituksia inventaarioanalyysin ja vaikutusarvioinnin tuloksena saaduista tiedoista ja 

raportoidaan tulokset standardien SFS-EN ISO 140404 ja SFS-EN ISO 14044 vaatimusten 

mukaisesti Tulosten tulkinnassa täytyy esittää arvioinnissa tehdyt oletukset, menetelmät, 

kerättyjen lähtötietojen laatuvaatimukset (primääritieto, sekundääritieto) sekä elinkaaren 

vaiheiden, tuotejärjestelmän osien ja prosessien mukainen tuloksien järjestely.  

Saavutettujen tulosten perusteella tulee tunnistaa tekijät, jotka aiheuttavat epävarmuutta 

tulosten luotettavuudessa. Luotettavuuteen vaikuttavat muun muassa käytetyt menetelmät 

niin laskennan kuin lähtötietojen osalta, elinkaariarvioinnin täydellisyys eli mitkä ovat 

olleet laskennan rajoitteet sekä millaisia oletuksia laskennassa on tehty. Näiden lisäksi 
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tulee huomioida epävarmuuksien vaikutus elinkaariarvioinnin tuloksiin 

(herkkyystarkastelu) sekä laskennan johdonmukaisuuden arviointi. Toki tulosten tulkinnan 

vaatimukset ovat riippuvaisia myös käyttökohteesta. Mikäli tuloksia hyödynnetään 

yrityksen sisäisessä päätöksenteossa, raportointivaatimuksia tulee soveltaa tavoitteen 

asettelun mukaisesti. (SFS-EN ISO 14040, 38; SFS-EN ISO 14044, 54–62.) 

4.7 Ympäristöinformaatiosta viestiminen 

Elinkaariarvioinnin tuloksena saatua ympäristöinformaatiota voidaan hyödyntää tuotteiden 

ympäristösuorituskyvyn viestimisessä. Tätä varten on kehitetty ympäristömerkit. 

Ympäristömerkit on luokiteltu kolmeen pääkategoriaan. Tyypin I merkit ovat 

vapaaehtoisesti haettavia ympäristömerkkejä. Suomalaisille tunnetuin tyypin I 

ympäristömerkki lienee Joutsenmerkki. Tyypin II ympäristömerkit ovat omaehtoisia 

ympäristöväittämiä. Väittämät perustuvat omaehtoisuuteen eikä niitä varmenneta 

kolmannen osapuolen toimesta. Tämä on ainoa ympäristömerkki, jossa 

ympäristöystävällisyyteen liittyvän väitteen esittää ja tuo julki tuotteen tai palvelun 

valmistaja, maahantuoja tai kauppa. (Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy 2015.) 

Tyypin III ympäristömerkit ovat ympäristöselosteita. Ympäristöselosteet esittävät 

määrällistä tietoa tuotteen potentiaalisista ympäristövaikutuksista, mikä mahdollistaa 

samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen tuotteiden välisen vertailun.  

 

Ympäristöselosteiden ja ympäristöselosteohjelmien periaatteista sekä menettelyistä 

määrätään standardissa SFS-EN ISO 14025. Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden 

tekemisestä ja sisällöstä määrätään standardissa SFS-EN ISO 15804. Kyseisen standardin 

tarkoituksena on yhdenmukaistaa rakennustuotteiden tuoteryhmän ympäristöselosteen 

tuottamisprosessi, jotta käytettävät menetelmät ja paremetrit olisivat yhtenevät. 

Tuoteryhmällä tarkoitetaan tässä tapauksessa kaikkia rakennustuotteita ja -palveluita, jotka 

ovat tarkoitettu käytettäväksi rakennuksissa tai muissa rakennustöissä. Yhdenmukaisuus on 

edellytys eri rakennustuotteiden ympäristöselosteiden vertailtavuudelle.  

 

Ympäristöselosteen suunnitteluvaiheessa on tärkeää jo ennalta määrittää, mihin 

tarkoitukseen selostetta tullaan käyttämään. Yleisimmin ympäristöselosteita käytetään joko 

kuluttajien tai yritysten välisessä viestinnässä. Kuluttajille tarkoitettu ympäristöseloste 
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tulee aina verifioida eli todentaa ulkopuolisen ja riippumattoman auktorisoidun tahon 

toimesta. Kyseisellä taholla ei ole lupaa osallistua ympäristöselosteen tuottamiseen. Tällä 

varmistetaan, että selosteen tiedot on tehty kaikkien voimassa olevien standardien ohjeiden 

mukaisesti. Auktorisoidulle taholle tulee toimittaa tarkastettavaksi valmis 

ympäristöseloste, siinä käytetyt taustamateriaalit ja laskentamenetelmät. Yritysten 

välisessä viestinnässä käytettyjen ympäristöselosteiden osalta verifiointia ei tarvitse 

suorittaa. (SFS-EN ISO 14025, 40–44.) 

 

Ympäristöselosteessa tuotteen elinkaari on jaettu ympäristömoduuleihin (SFS-EN ISO 

15804, 14). Ympäristömoduulien pääkategoriat esitetään kirjaimilla A–D. Kategoriat ovat 

valmistus ja asennus (A), käyttövaihe (B), käytöstä poisto (C) ja tuotejärjestelmästä lähtevä 

uusiokäytön, kierrättämisen tai muun hyödyntämisen seurauksena syntyvä positiivinen 

ympäristövaikutus (D). Pääkategoriat on jaettu alakategorioihin. Alakategorioilla pyritään 

selkeyttämään tuotejärjestelmän mallintamista. Ympäristöselosteen pää- ja alakategoriat on 

esitetty kuvassa 14. 
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Valmistus Asennus Käyttövaihe Käytöstä poisto

 

Kuva 14. Ympäristöselosteen pää- ja alakategoriat (mukaillen SFS-EN ISO 15804, 14).  

 

Valmistuksen moduuleihin A1–A3 sisältyvät raaka-aineen hankinta ja jalostus, käytettävän 

kierrätysmateriaalin jalostus, kuljetukset valmistajalle sekä tuotteen valmistusprosessi. 

Moduuleihin sisältyvät kaikki käytettävät materiaalit, osat, apuaineet, energian- ja 

vedenkulutus, pakkaukset sekä valmistuksen aikana syntyvät jätteet. Asennuksen 

moduuleihin A4–A5 sisältyvät tuotteiden kuljetukset asennuspaikalle ja  varsinainen 
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asennusprosessi. Moduuleihin sisältyvät kaikki käytettävät materiaalit, osat, energian- ja 

vedenkulutus sekä asennusprosessin aikana syntyvät jätteet.  (SFS-EN ISO 15804, 20–21.)  

 

Käyttövaiheen moduuleihin B1–B7 sisältyvät tuotteen käyttö, kunnossapito, korjaus, osien 

vaihto, laajamittaiset korjaukset sekä energian- ja vedenkulutus. Käytönaikaiset 

ympäristövaikutukset lasketaan rakennuksen valmistajan antaman tuotteen käyttöiän 

mukaisesti (RSL). Moduuleihin sisältyvät kaikki käytettävät materiaalit, osat, energian- ja 

vedenkulutus sekä käyttövaiheen aikana syntyvät jätteet. (SFS-EN ISO 15804, 21–24.) 

 

Käytöstä poiston moduuleihin C1–C4 sisältyvät tuotteen purkaminen tai poistaminen, 

kuljetukset jätteiden käsittelyyn ja jätteiden käsittelyn eri muodot. Käytöstä poiston vaihe 

alkaa, kun tuote poistetaan eikä sitä enää jatkossa käytetä siinä toimintamuodossa, jota 

varten se on kehitetty. Moduuleihin sisältyvät kaikki käytettävät materiaalit, osat sekä 

energian- ja vedenkulutus. (SFS-EN ISO 15804, 24–25.) 

 

Pääkategoria D tarkoittaa tuotteen uusiokäytön, kierrätyksen tai muun hyödyntämisen 

positiivisia ympäristövaikutuksia. Positiiviset ympäristövaikutukset lasketaan 

tuotejärjestelmästä poistuville materiaali- ja energiavirroille. (SFS-EN ISO 15804, 25.) 

 

Ympäristöselosteessa tarkasteltavat vaikutusluokat ovat ilmaston lämpenemispotentiaali 

(GWP), otsonikerroksen ohenemispotentiaali (ODP), happamoitumispotentiaali (AP), 

rehevöitymispotentiaali (EP), valokemiallisten yhdisteiden muodostumispotentiaali 

(POCP) ja uusiutumattomien mineraalien sekä energiavarojen ehtymispotentiaali (ADP). 

Jokaiselle ympäristövaikutusluokalle on määritetty indikaattoritulos ja yksikkö. (SFS-EN 

ISO 15804, 33.) 

 

Vaikutusluokkien lisäksi ympäristöselosteessa tulee esittää tuotteen elinkaaren aikana 

käytetyt luonnonvarat ja jätevirrat. Nämä esittävät prosessissa käytettyjä uusiutumattomia 

ja uusiutuvia luonnonvaroja sekä energian- ja vedenkulutusta. Lisäksi esitetään, kuinka 

paljon prosessissa syntyy haitallisia ja haitattomia jätteitä. Edellä mainitut tekijät 

ilmoitetaan aina toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä kohti. (SFS-EN ISO 15804, 34–35.) 
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Ympäristöselosteen sisältöön vaikuttaa valinta tuotejärjestelmän rajauksesta. Rajauksia on 

käsitelty kappaleessa 4.6.1. Ympäristöselosteen tekemiseksi on esitetty kolme erilaista 

mallia (SFS-EN ISO 15804, 12–14). Ensimmäinen malli huomioi ainoastaan valmistuksen 

moduulit A1–A3, joka tarkoittaa tuotejärjestelmän rajausta ”kehdosta portille”. Toinen 

malli huomioi valmistuksen moduulit A1–A3 ja vapaaehtoiset moduulit, joka tarkoittaa 

tuotejärjestelmän rajausta ”kehdosta optioilla”. Vapaaehtoinen moduuli voi olla 

esimerkiksi tuotteen käyttövaiheen energiankulutus B6 tai tuotejärjestelmästä poistuvat 

positiviisia ympäristövaikutuksia muodostavat D-moduulin tekijät. Kolmas malli huomioi  

moduulit A1–C4, joka tarkoittaa tuotejärjestelmän rajausta ”kehdosta hautaan”. Moduuli D 

on vapaaehtoinen. 
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5 YMPÄRISTÖASIOIDEN SISÄLLYTTÄMINEN ABLOY OY:N 

TUOTEKEHITYSPROSESSIIN 

Abloy Oy:n tuotteiden ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten hallintaa ohjaavat sertifioitu 

SFS-EN ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä sekä yrityksen oma ympäristöpolitiikka. 

Ympäristöpolitiikka on esitetty yrityksen sisäisessä toimintakäsikirjassa. Se painottaa 

tuotteisiin kohdistuvien merkittävien ympäristönäkökohtien jatkuvaa parantamista, mikä 

näkyy energiatehokkaissa laitehankinnoissa, uusiutuvien energiantuotantomuotojen 

suosimisessa, välivalmistevirtojen tehokkaassa hyödyntämisessä sekä tuotteiden 

ympäristönäkökohtien huomioon ottamisena tuotekehitysprosessissa.  

 

Tässä kappaleessa tutustutaan Abloy Oy:n ympäristöasioiden hallinnan nykytilanteeseen, 

tuotekehitysprosessiin ja sen vaiheisiin sekä nykyiseen menetelmään tuotteiden 

ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten  huomioon ottamisesta.  

5.1 Abloy Oy:n tuotekehitysprosessi 

Tuotekehitysprosessilla tarkoitetaan kaikkia niitä vaiheita, jotka sisältyvät tuotteen 

ideoinnista markkinoille saattamiseen. Abloy Oy käyttää tuotekehityksessään Stage-Gate -

mallia. Stage-Gate -malli koostuu kahdesta pääosasta, joita kutsutaan vaiheiksi ja porteiksi. 

Jokainen vaihe sisältää tuotteen yhden kehitysvaiheen, jonka aikana kehitysprosessissa 

mukana oleva henkilökunta kerää tarvittavan datan sekä tekee vaiheelle asetetut 

toimenpiteet. Vaiheiden välillä on kuvainnollinen portti. Portti tarkoittaa, että jokaisen 

vaiheen jälkeen tutkitaan, onko projektilla mahdollisuuksia edetä. Porteilla pyritään 

varmistamaan projektille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Niiden avulla tehdään 

myös päätös projektin jatkumisesta, uudelleenmäärityksestä tai lopettamisesta. Projektia ei 

tulisi päästää seuraavaan vaiheeseen, mikäli asetetut vaatimukset eivät täyty. (Wuest et al. 

2014.) Stage-Gate -mallin yleinen viisiportainen malli on esitetty kuvassa 15.  
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Kuva 15. Stage-Gate -mallin pääpiirteet (Abloy Oy 2013). 

 

Konseptivaiheessa aloitetaan tuotteen ideointi. Idea on voinut tulla asiakastarpeesta, 

markkinatrendistä tai yrityksen strategisesta valinnasta. Stategisella valinnalla tarkoitetaan, 

millaisia tuotteita yritys haluaa tarjota markkinoilla ja mihin tuoteportfoliota halutaan 

kehittää. Konseptivaiheessa esitetään tuotteen alustava kuvaus. Tutkitaan, mitkä ovat 

mahdolliset tuotteelle asetettavat toiminnalliset ja viranomaisvaatimukset. Otetaan kantaa, 

ketkä ovat tuotteen mahdollisia loppukäyttäjiä, mikä on tuotteen myyntitavoite ja -hinta 

sekä asema markkinoilla. Tässä vaiheessa määritetään myös kehitysprosessin alustava 

aikataulu. Konseptivaiheessa ei oteta vielä kantaa tuotteessa käytettäviin materiaaleihin tai 

tuotantoprosesseihin. Jakelukanavat ovat tässä vaiheessa mukana vain alustavasti. 

Mekatronisten, sähköä kuluttavien tuotteiden osalta toiminnallisella kuvauksella voidaan 

ottaa kantaa energiankulutukseen (Arja Kiesi 2015b). Energiankulutukseen vaikuttavat 

laitteen toiminnalliset ominaisuudet, kuten kauanko laite on päällä ja milloin sen tulisi 

kytkeytyä virransäästötilaan. 

 

Tuotekuvausvaiheessa tarkennetaan tuotteelle asetettavia vaatimuksia. 

Liiketoiminnallisesta näkökulmasta tärkeimmät huomioitavat tekijät ovat 

markkinavaatimukset, tavoitteet myyntivolyymille ja -hinnalle sekä tuotteen 

valmistusarvolle. Valmistusarvolla tarkoitetaan tuotteen valmistuksesta syntyviä muuttuvia 

ja kiinteitä kustannuksia. Markkinavaatimuksilla tarkoitetaan tuotteen käyttöön, 

pintakäsittelyyn (materiaali ja väri), kokoon ja painoon sekä jakelukanaviin ja 

loppukäyttäjiin kohdistuvia tekijöitä. Tuotekuvausvaiheessa tarkennetaan tuotteen 

toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia. Tiedetään, millaisia vaatimuksia tuotteessa 

käytettäville materiaaleille asetetaan. Tuotteelle asetettavat suorituskyvylliset vaatimukset 

(korroosionkestävyys, kulutuskestävyys, turvallisuus) antavat määrityksiä materiaaleille ja 
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niiden ominaisuuksille. Näiden lisäksi huomioidaan alustavat tuotetta koskevat direktiivit, 

standardit ja viranomaisvaatimukset.  

 

Suunnitelmavaiheessa tarkennetaan tuotteen tekniset spesifikaatiot. Teknisillä 

spesifikaatioilla tarkoitetaan tuotteen toiminnallisuuden ja kokoonpanon kuvausta, tuotteen 

suorituskykyvaatimuksia, laatuvaatimuksia sekä muotoilua. Muotoilu osaltaan vaikuttaa 

tuotteen kokoon ja painoon. Suunnitelmavaiheessa määritetään alustava tuotteen 

valmistussuunnitelma sekä käytettävien osien ja osakokoonpanojen ostosuunnitelma. 

Näiden pohjalta tulee määritetään testaussuunnitelma. Lisäksi tarkennetaan edelleen 

projektisuunnitelmaa. Tämä tarkoittaa aikataulun, projektikustannusten, tavoitteellisen 

myyntivolyymin ja -hinnan sekä käytettävissä olevien resurssien tarkastelua. 

Suunnitelmavaihetta voidaan pitää esisuunnitteluvaiheena, jolloin tiedetään jo paljon 

tuotteessa käytettävistä materiaaleista (Mika Purmonen 2015). Suunnitelmavaiheeseen 

sisältyy testaussuunnitelman tekeminen, missä luetellaan noudatettavat direktiivit, 

asetukset ja standardit (Arja Kiesi 2015a). 

 

Tuotesuunnitteluvaiheessa  varmistetaan tuotevaatimukset. Tuotevaatimuksilla tarkoitetaan 

tuotteen toiminnallisuuteen, muotoiluun, hintaan ja valmistettavuuteen vaikuttavat tekijät. 

Tuotesuunnitteluvaiheessa tehdään tuotteen valmistusdokumentit, jonka myötä 

konstruktiokuvaukset ovat lähes valmiita. Valmistusdokumentit edellyttävät 

yksityiskohtaista tietoa kokoonpanosta, jolloin valmistuu myös tuotteen osaluettelo. Tässä 

vaiheessa valmistetaan tuotteesta ensimmäinen proto, joka testataan. 

Tuotesuunnitteluvaiheen jälkeen tuotteessa käytettävät materiaalit ja tavarantoimittajat on 

valittu. Myöhemmissä tuotekehitysprosessin vaiheissa voidaan tehdä vain pieniä 

muutoksia tuotteen kokoonpanoon hyvin perustelluista syistä (Arja Kiesi 2015b). 

 

Tuotannon ylösajovaiheessa päätetään lopullinen tuotespesifikaatio. Lopulliset valmistus- 

ja kokoonpanodokumentit on tuotettu.  Tuotteen tilausta edellyttävät tiedot on sisällytetty 

toiminnanohjausjärjestelmään. Valmistusprosessin osalta tuotetaan laatusuunnitelma ja 

alihankintana ostettavien osien tai osakokoonpanojen laatu varmistetaan mittaamalla. 

Tehdään testiraportti, josta ilmenee, toteuttaako tuote sille asetetut vaatimukset. Tuotannon 

ylösajovaiheessa ei voida enää merkittävästi vaikuttaa tuotteessa käytettäviin 

materiaaleihin tai tuotantotapoihin. Lopullinen kokoonpano on päätetty. Viimeisessä 
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tuotekehitysprosessin vaiheessa eli lanseerausvaiheessa projekti siirretään tuotannon 

vastuulle.  

5.2 Ympäristönäkokohdat osana tuotekehitysprosessia 

Abloy Oy tarkastelee tuotteisiin liittyviä ympäristönäkökohtia tarkastuslistalla. Listan 

tavoitteena on arvioida tuotteen ympäristölainsäädännön vaatimusten täyttyminen ja ohjata 

tuotekehitystä ympäristömyötäiseen tuotesuunnitteluun. Abloy Oy:n käyttämässä  listassa 

on esitetty tuotteen elinkaaren vaiheiden karkea jaottelu, huomioitava ympäristönäkökohta, 

mahdollinen ympäristönäkökohtaan liittyvä lisätieto, tehty toimenpide (kyllä/ei) sekä 

tehdyn toimenpiteen kuvaus. Elinkaaren vaiheiden karkealla jaottelulla tarkoitetaan, että 

lista on otsikoitu suunnittelun, valmistuksen ja tuotteen loppusijoituksen alakategorioihin.  

Listan kysymyksiä täsmennetään tarvittaessa projektin edetessä osallistujien kommenttien 

ja kokemusten perusteella. Päivitetty lista on käytössä seuraavassa uuden tuotteen 

tuotekehitysprosessissa. Listan kehittäminen on osa yrityksen ympäristöpolitiikan mukaista 

tuotteiden jatkuvaa ympäristöystävällisyyden parantamista. Abloy Oy mittaa 

tuotantotehtaan energian- ja vedenkulutusta sekä käytettävän paineilman määrää.  

 

Abloy Oy:llä ei ole tällä hetkellä käytössä systemaattista tapaa tuottaa määrällistä 

ympäristöinformaatiota tuotteiden elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tämä 

vaikuttaa siihen, että yritys ei pysty hyödyntämään elinkaariarvioinnin tuloksena saatuja 

tietoja sisäisessä päätöksenteossa tuotteiden ympäristöystävällisyydestä. Tässä työssä ei 

esitetä yksityiskohtaista Abloy Oy:n käyttämää tarkastuslistaa. Taulukossa 11 on esitetty 

esimerkki tarkastuslistasta, jonka mukaista ulkoasua Abloy Oy:n käyttämä lista noudattaa.  
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Taulukko 11. Esimerkki tarkastuslistasta (mukaillen Knight, Jenkins 2009). 

Elinkaaren vaihe Huomioitu Kyllä/Ei, Noudatettu /

Ei saatavilla Ei noudatettu, miksi

Suunnittelu Yksinkertaisuus

Onko raaka-aineen määrä

minimoitu?

Hankinta Onko vältetty vaarallisia

aineita?

Tuotanto ja jakelu Onko tuotannolle sopiva?

Onko energiankulutus minimoitu?

Onko päästöjen määrä minimoitu?

Onko jätteiden määrä minimoitu?

Onko vaarallisten aineiden määrä

minimoitu?

Ovatko pakkaukset kierrätettäviä?

Käyttö Onko energiankulutus minimoitu?

Onko päästöjen määrä minimoitu?

Onko jätteiden määrä minimoitu?

Onko vaarallisten aineiden määrä

minimoitu?

Onko tuote päivitettävä?

Käytöstä poisto Ovatko materiaalit kierrätettäviä?

Ovatko komponentit kierrätettäviä?

Voidaanko tuote purkaa?

Voidaanko tuote kierrättää?

Voidaanko tuote uudelleenkäyttää

tai energiahyödyntää?  

 

Nykyinen toimintamalli huomioi tuotekehitysvaiheessa ympäristölainsäädännön osa-

alueista vaaralliset aineet (RoHS), vaaralliset kemikaalit (REACH), sähkö- ja metalliromun 

(SER), pakkausten sekä akkujen ja paristojen kierrätyksen. Esitetään edellä mainitut tekijät 

tarkemmin.  

 

Vaaralliset aineet (RoHS): Abloy Oy:tä pidetään sähkö- ja elektroniikkatuotteiden 

valmistajana. Tämä johtuu siitä, että yritys valmistuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita, 

joita se  markkinoi omalla tuotemerkillään. Valmistajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, 

että laite on suunniteltu ja valmistettu RoHS-direktiivin mukaisesti. 

Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi Abloy Oy:n on huolehdittava sisäisen 

tuotannonvalvontamenettelyn suorittamisesta. Sisäisestä tuotannonvalvontamenettelyn 

sisällöstä määrätään tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä puitteista ja päätöksen 
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93/465/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 

768/2008/EY liitteen II moduulissa A (387/2013 5§). Sisäinen tuotannonvalvonta 

tarkoittaa, että valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat (768/2008/EY). Teknisillä 

asiakirjoilla pyritään varmistamaan, että laite on sitä koskevien vaatimusten mukainen. 

Laitteen vaatimustenmukaisuus voidaan varmistaa myös muulla, vähintään yhtä tiukalla 

Euroopan unionin lainsäädännön mukaisella vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyllä. Usein harmonisoitujen standardien käyttö on kuitenkin ainoa 

mahdollinen tapa erityisesti sähkölaitteiden osalta (Mika Toivonen 2016). Abloy Oy vaatii 

elektroniikkatuotteiden toimittajilta, että tuotteissa käytettävät komponentit ja muut sähkö- 

ja elektroniikkaosat noudattavat RoHS-direktiivin vaatimuksia vaarallisten aineiden 

käytöstä.  

 

Vaaralliset kemikaalit (REACH): Abloy Oy pyrkii tarkastelemaan SVHC-

kandidaattilistalla olevia aineita ja niiden pitoisuuksia valmistamissaan tuotteissa.   

 

Sähkö- ja elektoniikkaromun kierrätys (SER): Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

kierrättämisen ja muun hyödyntämisen edistämiseksi laitteissa tulee olla tähän 

tarkoitukseen tehty tunnus. Abloy Oy:n mekatroniset tuotteet on merkitty sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden merkitsemisessä käytetyllä tunnuksella (519/2014), joka on 

yliviivattu jäteastia.  

 

Akkujen ja paristojen kierrätys: Abloy Oy hoitaa tuottajavastuun mukaiset velvoitteensa 

ilmoittamalla markkinoille saattamiensa akkujen ja paristojen painot Pirkanmaan ELY-

keskukselle. 

 

Pakkausten kierrätys: Abloy Oy:n käyttämät pakkaukset ovat pääosin kierrätettäviä. 

Abloy Oy hoitaa tuottajavastuun mukaiset velvoitteensa ilmoittamalla markkinoille 

saattamiensa pakkausten painot tuottajayhteisölle.  

 

Abloy Oy huomioi ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun osana tuotekehitysprosessia. 

Abloy Oy:n tuotekehitysprosessissa huomioidaan ympäristöasiat alihankinnan, 

valmistuksen, käytön ja käytöstä poiston osalta. Esitetään menetelmät, joilla yritys pyrkii 

edistämään ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua. 
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Alihankinta: Abloy Oy suorittaa alihankkijoidensa audiointeja. Tämä on osa ASSA 

ABLOY -konsernin tavoitetta vähentää alihankintaketjuun kohdistuvia riskejä ja lisätä 

alihankintaketjuun liittyvää vastuullisuutta. Auditoinneilla pyritään yrityksen käyttämän 

alihankintaketjun yhtenäisyyteen konsernin vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. 

 

Suoritettavat auditoinnit ovat laatuauditointi ja sustainability auditointi. Laatuauditoinnilla 

pyritään siihen, että alihankkijoiden toiminta on johtamisjärjestelmien SFS-EN ISO 9001 

ja SFS-EN ISO 14001 mukaista. Laatuauditoinnilla pyritään kartoittamaan muun muassa 

laatujärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä, prosessien materiaalitehokkuutta, 

hankintastrategiaa, organisaation henkilöstön koulutusta, prosessien suunnittelua (FMEA, 

JIT, Kanban, FiFo), tuotannon muutoksiin sopeutumista, tuotekehitykseen panostamista 

sekä omien alihankkijoiden seuraamista ja laadun ylläpitoa. Ympäristön osalta huomiota 

kiinnitetään ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten seurantaan ja 

noudattamiseen, hiilijalanjälkeen sekä orgaanisten liuottimien käyttöön. Sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden osalta vaarallisten aineiden käyttöön liittyvät vaatimukset 

varmistetaan ilmoittamalla alihankkijalle RoHS-vaatimukset, kun tälle lähetetään 

suunnitellun laitteen osaluettelo ja valmistusdokumentit. Tällä pyritään varmistamaan, että 

vaarallisten aineiden enimmäispitoisuudet laitteessa eivät ylity. 

 

Sustainability auditoinnit suoritetaan LCC-alihankkijoille. Abloy Oy pyrkii vastaamaan 

hankintastrategiallaan alhaisten tuotantokustannusmaiden haasteisiin alihankkijoiden 

itsenäisesti sekä Abloy Oy:n ulkoisesti suorittamilla auditoinneilla. ASSA ABLOY -

konsernilla on tällä hetkellä yhteensä noin 2 300 LCC-alihankkijaa. Noin 95 prosenttia 

alihankkijoista on sisällytetty sustainability auditoinnin vaikutuspiiriin. Arvioinnin 

lopputuloksena alihankkija joko hyväksytään, hylätään tai sille määrätään toimenpiteet, 

jotka tulee suorittaa asetetussa aikamääreessä. Mikäli määrättyjä toimenpiteitä ei suoriteta, 

alihankkija hylätään ja sopimus puretaan. Arvioinnin painopisteet kohdistuvat 

työntekijöiden oikeuksiin, työterveyteen ja -suojeluun sekä ympäristöön. Arvioinnissa 

tarkastellaan konfliktimineraalien käyttöä. (Jukka Sadinmäki 2016b.) 

 

Valmistus: Valmistusprosessissa pyritään minimoimaan energiankulutus 

energiatehokkailla laitehankinnoilla, energian hankinnassa suositaan uusiutuvia 
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energiantuotantomuotoja sekä tuotannossa käytettävän veden ja paineilman määrä pyritään 

minimoimaan. 

 

Abloy Oy huomioi materiaalitehokkuuden osana tuotekehitystä. Tuotteiden fyysiset mitat 

pyritään pitämään mahdollisimman pieninä ja tuotteiden materiaalivalinnoissa 

huomioidaan niiden kierrätysmahdollisuudet. Valmistuksessa käytettävien ympäristölle ja 

ihmisille vaarallisten kemikaalien ja aineiden käyttö on minimoitu. Valmistuksessa 

pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja niin pakkausten kuin 

tuotteissa käytettävien materiaalien osalta. Tuotantotehtaan välivalmistevirrat pyritään 

hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Käyttö: Abloy Oy:n tuotteiden käytönaikaiset ympäristövaikutukset muodostuvat sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden energiankulutuksesta. Laitteiden energiankulutukset lasketaan ja ne 

pyritään minimoimaan. Laitteiden ohjelmistoilla pyritään lisäämään käytönaikaista 

energiatehokkuutta määrittelemällä ominaisuudet päällä- ja pois päältä -toiminnoille. 

Energiankulutuksen minimoimisella pyritään myös vähentämään paristokäyttöisten 

tuotteiden paristojen vaihtoväliä. Tuotteista pyritään tekemään mahdollisimman 

pitkäikäisiä, mikä vähentää niiden päivittämisestä ja vaihtamisesta muodostuvia 

ympäristövaikutuksia. Kuljetusten ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan 

valitsemalla ympäristöystävällisin kuljetusmuoto. 

 

Käytöstä poisto: Abloy Oy huomioi kierrätyksen materiaalien, pakkausten, sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen osalta. Tuotteissa käytettävät metallit ja 

teräkset sekä pakkausmateriaalit ovat pääosin kierrätettäviä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

voidaan sijoittaa sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen. Tuotteissa käytettävät 

paristot voidaan sijoittaa paristojen keräykseen ja metalliset kilvet metallikeräykseen. 

Mahdolliset muovi- ja kuituosat voidaan hyödyntää energiajakeina. Tuotteet suunnitellaan 

siten, että niissä käytettävät materiaalit voidaan erotella ja purkuaika pyritään 

minimoidaan.  
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5.3  Ympäristötyökalun hyödyntäminen osana tuotekehitysprosessia 

Tarkastuslista on käytössä Abloy Oy:n tuotekehitysprosessin alkuvaiheista lähtien. Lista on 

mainittu Abloy Oy:n sisäisessä tuotekehitysprosessin toimintakuvauksessa ensimmäisen 

kerran kohdassa ”tuotekuvausvaihe”, mutta aiempia kokemuksia ja havaintoja 

hyödynnetään jo kohdassa ”konseptivaihe”. Konseptivaiheessa aiemmat projektit antavat 

suuntaviittoja niin ympäristölainsäädännön kuin ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun 

osalta.  

 

Konsepti- ja tuotekuvausvaiheessa määritetään tuotteen toiminnallisia ominaisuuksia. 

Tässä vaiheessa määritetään tuotteelle asetettavia markkinavaatimuksia. 

Markkinavaatimukset määräävät osaltaan, tuleeko tuotteesta tehdä ympäristöseloste. 

Suunnitelmavaiheessa tarkennetaan tuotteen valmistussuunnitelmaa ja alihankinnan 

tarpeellisuutta. Ostosuunnitelman osana huomioidaan alihankinnan audiointien 

tarpeellisuus. Auditointien tulisi olla suoritettuna tuotesuunnitteluvaiheen lopussa, jolloin 

myös sustainability raportointi on valmistunut. Tuotteen osaluettelo on valmis 

tuotesuunnitteluvaiheen jälkeen, mikä mahdollistaa tarvittaessa ympäristöselosteen 

tuottamisprosessin aloittamisen. Ympäristöselosteen tuottaminen aloitetaan 

tuotannonylösajovaiheessa ja sen tulisi olla valmis lanseerauksen yhteydessä. 

 

Ympäristönäkökohtia tarkastellaan läpi tuotekehitysprosessin. Lanseerausvaiheen jälkeen 

tarkastellaan, tuleeko tarkastuslistaa päivittää. Päivitettyä tarkastuslistaa hyödynnetään 

seuraavien tuotekehitysprosessien aikana. Ympäristönäkökohtien huomioiminen 

nykyisessä tuotekehitysprosessissa on esitetty kuvassa 16. 
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Tuotekehitysprosessin vaihe Näkökohdat

Konseptivaihe Opit aiemmista vastaavista tuotteista

Tuotekuvausvaihe Tarkastuslista, markkinavaatimukset (EPD)

Suunnitelmavaihe Tarkastuslista, sustainability auditointi

Tuotesuunnitteluvaihe Tarkastuslista, sustainability raportointi

Tuotannonylösajovaihe Tarkastuslista, EPD:n tuottaminen (jos tarpeen)

Lanseerausvaihe EPD valmis, kokemuksien kirjaaminen.  

Kuva 16. Ympäristönäkökohdat osana Abloy Oy:n tuotekehitysprosessia. 

 

Tarkastuslistan kysymyksiä ei ole spesifioitu tietyille tuotekehitysprossessin vaiheille 

erikseen, vaan niitä käsitellään kokonaisuutena. Abloy Oy:n ympäristönäkökohtien ja -

vaikutusten hallintaa ohjaa merkittävästi aiempi tietämys tuotteita koskevasta 

ympäristölainsäädännöstä ja ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun tekijöistä.  

 

Nykyisen toimintamallin heikkous on, että sillä ei voida arvioida tuotekehitysprosessin 

alkuvaiheessa, mitkä voisivat olla potentiaaliset elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset 

ja kuinka niihin voitaisiin vaikuttaa. Abloy Oy ei pysty laskennallisesti osoittamaan, mikä 

vaikutus esimerkiksi erilaisilla materiaaleilla tai suunnitteluratkaisuilla on tuotteen 

ympäristöprofiiliin. Nykyinen toimintatapa ympäristövaikutusten arvioimisesta ei 

myöskään mahdollista tuotteiden välistä vertailua, jolloin referenssituotteen 

elinkaariarvioinnin hyödyntäminen uuden tuotteen kehityksessä ei ole mahdollista. Abloy 

Oy ei ole sisällyttänyt tuotekehitysprosessin vaiheisiin tuotteiden välistä vertailua, 

ympäristöinformaatiota sisältävien tietokantojen ja muiden lähteiden hyödyntämistä eikä 

mahdollisuutta käyttää elinkaariarviointiin soveltuvia ohjelmistoja. Yritys ei myöskään 

hyödynnä elinkaariarviointiohjelmistojen lisäpalveluita. 
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6 TOIMINTAMALLI TUOTTEIDEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN 

JA -VAIKUTUSTEN ARVIOIMISEKSI 

Tässä kappaleessa esitetään, kuinka tuotteiden ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten 

arviointi voidaan integroida osaksi Abloy Oy:n tuotekehitysprosessia aiemmin tässä työssä 

esitetyillä menetelmillä. Kappaleessa 5 esitettyjen tekijöiden perusteella todetaan, että 

Abloy Oy hyödyntää tällä hetkellä tehokkaasti tarkastuslistaa ympäristömyötäisen 

tuotesuunnittelun tukena. Tämän vuoksi tässä kappaleessa keskitytään pääasiassa sanallista 

ja määrällistä ympäristöinformaatiota hyödyntäviin ja tuottaviin ympäristötyökaluihin.  

 

Tarkastelussa on neljä skenaariota, jotka perustuvat kappaleessa 2 esitettyihin 

ympäristöstrategian tasoihin. Tasot ovat noudattava, markkinasuuntautunut, sitoutunut ja 

edelläkävijä. Skenaarioiden avulla havainnollistetaan, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta 

tietty ympäristöstrategian taso voidaan saavuttaa. Esitettyjä toimintamalleja on kaksi 

erilaista. Ensimmäinen malli esittää organisaatiossa tehtävät toimenpiteet tietyn 

ympäristöstrategian tason saavuttamiseksi. Toinen malli esittää tuotekehitysprosessin eri 

vaiheita ja toimenpiteet, jotka tulisi tehdä tietyn ympäristöstrategian saavuttamiseksi. 

 

Esitettävät tuotekehitysprosessin toimintamallit perustuvat Stage-Gate -mallin vaiheisiin. 

Abloy Oy käyttää kyseistä mallia, joten valinta on perusteltu. Tuotteiden 

ympäristönäkökohtiin ja -vaikutuksiin voidaan vaikuttaa pääasiassa konsepti-, 

tuotekuvaus-, suunnitelma- ja tuotesuunnitteluvaiheissa. Tämän vuoksi esitetyissä 

tuotekehitysprosessin toimintamalleissa kuvataan ainoastaan edellä mainitut vaiheet. 

6.1 Noudattava ympäristöstrategia 

Noudattavan ympäristöstrategian ympäristöpolitiikkaa ohjaa kulloinkin voimassa olevan 

ympäristölainsäädännön minimivaatimusten noudattaminen. Noudatettavan lainsäädännön 

osa-alueet ovat RoHS, REACH, sähkö- ja elektroniikkaromun (SER), akkujen ja paristojen 

sekä pakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden noudattaminen. Tuotekehityksen painopisteet 

ovat tuotteiden toiminnallisuudessa ja taloudellisuudessa. Ympäristömyötäistä 

tuotesuunnittelua ei ole integroitu osaksi tuotekehitysprosessia. Ympäristöasioiden 
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hallintaan ei oletettavasti ole määrätty vastuuhenkilöitä, vaan ympäristölainsäädännön 

seuraaminen hoidetaan käytettävissä olevilla sisäisillä resursseilla.  

 

Tuotantotehdas toimii ympäristölainsäädännön mukaisesti, mutta tuotantoprosessien 

ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi ei ole tehty toimenpiteitä. Yritys ei etsi aktiivisesti 

uusia tapoja vähentää tuotantotehtaasta muodostuvia ympäristövaikutuksia eikä 

tuotannosta syntyviä jätevirtoja pyritä minimoimaan tai välivalmistevirtoja hyödyntämään. 

Yritys ei tee aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa eikä järjestä henkilökunnalle 

ympäristökoulutusta. Alihankintana ostettujen osien ja materiaalien valintoihin vaikuttavat 

pääasiassa taloudelliset intressit. Ympäristöasioiden hallinnalla ei katsota olevan 

merkittävää hyötyä liiketoiminnan näkökulmasta. Noudattavan ympäristöstrategian 

toimintamalli on esitetty kuvassa 17. 

 

Ei
Käytetäänkö tuotteissa sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita?
Kyllä

−REACH −REACH

−Pakkaukset −RoHS

−SER

−Pakkaukset

−Akut ja paristot

Noudatettava 

ympäristölainsäädäntö:

Noudatettava 

ympäristölainsäädäntö:

Tuotteita valmistava yritys

 

Kuva 17. Noudattava ympäristöstrategian taso. 

 

Tuotteita koskeva ympäristölainsäädäntö määräytyy sen perusteella, käytetäänkö tuotteissa 

sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Mekaanisten tuotteiden osalta yrityksen tulee seurata 

REACH-asetuksen tuomia rajoituksia ja velvoitteita sekä hoitaa pakkausten 

tuottajavastuun mukaiset toimenpiteet.  REACHin osalta yrityksen on tärkeää seurata ns. 

ainelistoja. Ainelistoilla tarkoitetaan luvanvaraisten aineiden kanditaattilistaa (SVCH-lista) 

erityistä huolta aiheuttavista aineista. Lista ei sinällään rajoita aineiden käyttöä esineissä, 

mutta kanditaattilistalta aineita viedään luvanvaraisiksi tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa 

(Teknologiateollisuus ry 2015a, 30). Luvanvaraisten aineiden lista esitetään REACH-

asetuksen liitteessä XIV (ECHA 2016a) ja rajoituksista määrätään asetuksen liitteessä 
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XVII (ECHA 2016b). Rajoitukset ovat sitovia eikä liitteen XVII soveltamisalan mukaisia 

aineita saa käyttää yrityksen valmistamissa tuotteissa. Yrityksen tulee tiedottaa 

toimitusketjua, mikäli kanditaattilistalla olevaa ainetta on esineessä yli 0,1 painoprosenttia. 

Tämä velvoite astuu voimaan heti, kun aine lisätään kanditaattilistalle ja ainetta sisältävät 

tuotteet ovat jo toimitusketjussa. Yrityksen tulee tehdä ilmoitus Euroopan 

kemikaalivirastoon, mikäli tuotteessa on kanditaattilistalla olevaa ainetta yli 0,1 

painoprosenttia ja ainetta esiintyy tarkasteltavissa tuotteissa yli yhden tonnin vuodessa. 

(Teknologiateollisuus ry 2015a, 30.) Pakkausten tuottajavastuun velvoitteiden 

noudattaminen voidaan hoitaa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi, tekemällä Pirkanmaan 

ELY-keskukselle tuottajarekisterihakemus ja järjestämällä omalla kustannuksella 

pakkausten keräys, kierrätys ja muu jätehuolto tai perustamalla tuottajayhteisö yhdessä 

muiden tuottajien kanssa. Pakkausten tuottajavastuun velvoite koskee yritystä, joka pakkaa 

Suomessa tuotteita tai maahantuo pakattuja tuotteita Suomeen. Liikevaihdon tulee olla yli 

miljoona euroa vuodessa. 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita valmistavaa yritystä koskevat lisäksi 

ympäristölainsäädännön RoHS-direktiivin velvoitteiden noudattaminen, sähkö- ja 

elektroniikkaromun sekä akkujen ja paristojen tuottajavastuuvelvoitteiden mukaiset 

toimenpiteet. RoHS-velvoitteet koskevat sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettäviä 

ympäristölle ja ihmisille haitallisia aineita. Laitteiden, varaosien ja liitäntäjohtojen 

ainerajoitukset on esitetty kappaleessa 3.1.2. RoHS-direktiivin velvoitteiden täyttämiseksi 

yrityksen tulee huolehtia, että valmistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat direktiivin 

vaatimustenmukaisuuden täyttäviä. Vaatimus voidaan pyrkiä täyttämään esittämällä 

alihankkijalle haitallisten aineiden ainerajoitukset. Alihankkijan vastuulla on 

ainerajoitusten noudattaminen ja vaatimustenmukaisuuden esittäminen. Sähkö- ja 

elektroniikkaromun tuottajavastuuvelvoitteiden noudattamiseksi yrityksen tulee liittyä 

tuottajayhteisön jäseneksi, tehdä Pirkanmaan ELY-keskukselle tuottajarekisterihakemus ja 

järjestää omalla kustannuksella kierrätys ja muu jätehuolto tai perustaa tuottajayhteisö 

yhdessä muiden tuottajien kanssa. Akkujen ja paristojen painot tulee ilmoittaa Pirkanmaan 

ELY-keskukselle. Edellä mainituille tuottajavastuuvelvoitteille ei ole määrätty 

minimivaatimuksia, jolloin ne koskevat kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita valmistavia 

yrityksiä. 
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Ympäristölainsäädännön minimivaatimusten noudattamisen lisäksi yrityksen tulee olla 

tietoinen ainakin tietyistä tuotteisiin kohdistuvista ympäristönäkökohdista. Erityisesti 

sähkö- ja elektroniikkalaitteita valmistavan yrityksen tulee huolehtia, että tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu vaatimukset lainsäädännön noudattamisesta. 

Tuotteiden tulee olla helposti purettavia. Tällä pyritään varmistamaan sähkö- ja 

elektroniikkaromun keräysasteen saavuttaminen. Pakkausten tulisi olla suunniteltu siten, 

että niiden kapasiteetti hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Akut ja paristot tulee 

olla helposti poistettavissa ja vaihdettavissa. Kuvassa 18 on esitetty noudattavan 

ympäristöstrategian tuotekehitysprosessin toimintamalli. 

 
Konsepti Tuotekuvaus

Tuotteen toiminnallinen kuvaus
Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö

Sisäinen resurssi

Suunnitelma Tuotesuunnittelu

Alustava osaluettelo (ml. 

elektroniikka)

Osaluettelo valmis (ml. 

elektroniikka)

Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö

Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö

Sisäinen resurssi Sisäinen resurssi

Tuotekehitysprosessin vaihe Tietämys

Hyödyntämismahdollisuus Tekijä  

Kuva 18. Noudattavan ympäristöstrategian tuotekehitysprosessin malli. 

6.2 Markkinasuuntautunut ympäristöstrategia 

Markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian ympäristöpolitiikkaa ohjaa 

ympäristölainsäädännön minimivaatimusten noudattamisen lisäksi asiakastarpeisiin 

vastaaminen. Toiminnan ja tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamisen painopisteet 

ovat yritysimagon kehittämisessä ja asiakastarpeiden täyttämisessä. Ensimmäiset 

toimenpiteet tuotteiden materiaalitehokkuuden lisäämiseksi sekä tuotantotehtaan päästöjen 

ja jätevirtojen vähentämiseksi on mahdollisesti suoritettu. Vaatimus ympäristöasioiden 

hallinnan kohtuulliselle lisäykselle voidaan olettaa olevan seurausta ympäristöjärjestelmän 
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käyttöönotosta, joka toimii markkinasuuntautuneen yrityksen näkökulmasta yritysimagon 

kohottajana ja tietyissä tapauksissa järjestelmän implementointi voi tulla vaatimuksena 

yhteistyökumppaneilta. Erityisesti suuret yritykset vaativat alihankkijoidensa toiminnan ja 

tuotteiden ympäristösuorituskyvyn tason parantamista tai määrittämistä osana omaa 

ympäristöstrategiaansa. Ympäristöjärjestelmä velvoittaa yrityksiä tunnistamaan tuotteita ja 

toimintaa koskevat ympäristönäkökohdat ja toimenpiteet ympäristösuorituskyvyn 

ylläpitämiseksi. Uudistunut ympäristöjärjestelmästandardi vaatii ympäristöjärjestelmän 

implementoineilta yrityksiltä elinkaarinäkökulman huomioon ottamista tuotteiden 

suunnittelu- ja kehittämisprosessissa. Standardi vaatii lisäksi olennaisten 

ympäristönäkökohtien tiedottamista ulkoisille sidosryhmille.  

 

Markkinasuuntautuneessa ympäristötrategiassa otetaan ensimmäiset askeleet kohti 

ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua. Yritys pyrkii vastaamaan tuotteita kohdistuviin 

uusiin ympäristölainsäädännön vaatimuksiin. Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY 

nojalla asetettavia tuote- tai tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia tarkastellaan kolmen vuoden 

jaksoissa. Ekosuunnitteludirektiivi ja energiamerkintädirektiivi 2010/30/EU ovat 

kytköksissä toisiinsa. Ekosuunnitteludirektiivi asettaa tietyille tuotteille 

energiatehokkuuden minimivaatimukset, ja energiamerkintädirektiivillä kuvataan laitteen 

energiatehokkuusluokkaa. Energiatehokkuusluokalla voidaan olettaa olevan vaikutusta 

kuluttajien ostopäätöksiin. Tämän vuoksi markkinasuuntautuneen yrityksen tulee seurata 

ekosuunnitteludirektiivin kehittymistä ja vastata tuotekehityksellään direktiivien mukaisiin 

vaatimuksiin. 

 

Asiakkaiden mahdollinen vaatimus ympäristöselosteesta velvoittaa yrityksen tunnistamaan 

tuotteita koskevat ympäristönäkökohdat. Tämä lisää yrityksen sisäistä tietoutta tuotteisiin 

liittyvistä ympäristönäkökohdista ja -vaikutuksista. Ympäristöselosteen tekemiseksi 

tarvitaan yksityiskohtaista tietoa tuotteen rakenteesta ja valmistusketjusta. 

Ympäristöselosteen sisältö voi vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin, ja sillä voi olla myös 

suora vaikutus tarjouskilpailussa pärjäämisessä. Edellä mainittua asiaa on käsitelty 

kappaleessa 2.2. Markkinasuuntautuneessa yrityksessä ympäristöselosteen 

tuottamisprosessin voidaan olettaa olevan tehty ulkoisen resurssin toimesta. 

Ympäristöselosteen tekemiseksi tarvitaan elinkaariarviointiohjelmisto, johon tällä tasolla ei 

oletettavasti panosteta. Ympäristöselosteen tuottaminen vaatii kuitenkin sisäisen resussin 
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panosta. Sisäistä resurssia tarvitaan tuotteen ympäristöinformaation keräämiseen 

tuoterakenteen ja tuotantotehtaan osalta. Ympäristöselosteen rakennetta ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä on käsitelty kappaleessa 4.7.  Markkinasuuntautuneen 

ympäristöstrategian toimintamalli on esitetty kuvassa 19. 

 

Ei
Käytetäänkö tuotteessa sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita?
Kyllä

−REACH −REACH

−Pakkaukset −RoHS

−SER

−Pakkaukset

−Akut ja paristot

Seurattava 

ympäristölainsäädäntö:

Markkinoiden vaatimukset −Ekosuunnitteludirektiivi

Ympäristöseloste Ympäristöjärjestelmä

Sisäinen/ulkoinen resurssi Tarpeen vaatiessa

Noudatettava 

ympäristölainsäädäntö:

Noudatettava 

ympäristölainsäädäntö:

Tuotteita valmistava yritys

 

Kuva 19. Markkinasuuntautunut ympäristöstrategian taso.  

 

Markkinasuuntautuneen yrityksen toiminnan ja tuotteiden ympäristöasioiden hallinnan 

tasoon vaikuttaa merkittävästi, implementoiko yritys ympäristöjärjestelmän osaksi 

operatiivista toimintaa. Ympäristöjärjestelmä sitouttaa yrityksen organisaation ja korostaa 

johdon merkitystä vaatimusten täyttymisen seurannassa. Yrityksen ympäristöpolitiikan 

tulisi perustua jatkuvaan ympäristöasioiden hallinnan tason parantamiseen ja vastuut tulee 

jakaa siten, että ympäristöjärjestelmän taso pidetään standardin vaatimusten mukaisina 

(SFS-EN ISO 14001:2015, 14-15). Yrityksen on laadittava hallintakeinot, joilla 

varmistetaan tarvittavan laaja tuotteiden ympäristönäkökohtien tarkastelu koskien kaikkia 

elinkaaren vaiheita. Yrityksen tulee viestiä olennaisista ympäristönäkökohdista ulkoisille 

toimittajille tarjoten tietoa tuotteeseen liittyvistä merkittävistä ympäristövaikutuksista 

(SFS-EN ISO 14001:2015, 20). Näin ollen ympäristöjärjestelmän vaatimusten ja 

ympäristöselosteen merkityksen ulkoisessa viestinnässä voidaan katsoa olevan sidoksissa 
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toisiinsa. Mikäli ympäristöjärjestelmää ei vaadita asiakkaiden toimesta, 

markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian taso on pitkälti yhtenevä noudattavan 

ympäristöstrategian tason kanssa. Kuvassa 20 on esitetty markkinasuuntautuneen 

ympäristöstrategian tuotekehitysprosessin toimintamalli. 

 

Konsepti Tuotekuvaus

Opit aiemmista projekteista Tuotteen toiminnallinen kuvaus
Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö

Perustiedot Perustiedot
Energiankulutuksen 

minimoiminen

Sisäinen resurssi Sisäinen resurssi

Suunnitelma Tuotesuunnittelu

Esisuunnitteluvaihe Konstruktiokuvaus
Osaluettelo valmis (ml. 

elektroniikka)
Ympäristöprofiili / EPD

Ympäristöprofiilin 

rakentaminen

Alustava osaluettelo (ml. 

elektroniikka)

Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö
Sisäinen/ulkoinen resurssi

Sisäinen/ulkoinen resurssi
Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö

Tuotekehitysprosessin vaihe Tietämys

Hyödyntämismahdollisuus Tekijä  

Kuva 20. Markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian tuotekehitysprosessin malli. 

 

Kuvassa 20 esitetyssä toimintamallissa puhutaan perustiedoista. Perustiedoilla tarkoitetaan 

ympäristömyötäisessä tuotesuunnittelussa huomioon otettavia tuotteen elinkaaren aikaisiin 

ympäristövaikutuksiin vaikuttavia ympäristönäkökohtia. Näitä ovat raaka-aineen hankinta 

ja jalostus, valmistus, kuljetukset, tuotteen käyttövaihe ja käytöstä poisto. Tekijät ja 

vaikutusmahdollisuudet on esitetty tarkemmin  kappaleessa 4.3. Perustiedot esitetään 

markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian toimintamallissa, koska vaatimus tuotteiden 

elinkaaren aikaisten ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta voi tulla mahdollisesta 

ympäristöjärjestelmän implementoinnista.  

 

Tuotteet tulee suunnitella fyysisiltä mitoiltaan mahdollisimman pieniksi, jolloin raaka-

aineen hankinnasta syntyvät ympäristövaikutukset pienenevät. Tuotteessa tulee käyttää 
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mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja, jotta uusien tuotteiden valmistamisessa 

tarvittavien neitseellisten raaka-aineiden määrä voidaan minimoida. Valmistusprosessissa 

tulee suosia energiatehokkaita koneita ja uusiutuvia energiantuotantomuotoja. Kuljetusten 

ympäristövaikutuksiin vaikuttavat käytetyt kuljetusmuodot, välimatkat sekä kuorman 

paino. Yrityksen tulee mahdollisuuksien mukaan minimoida kuljetusten välimatkat tai 

puolestaan varmistaa, että kuljetusreittien hyöty on maksimoitu. Maksimoidulla 

kuljetusreitin hyödyllä tarkoitetaan, että kuormien kapasiteetin tulisi olla tehokkaasti 

hyödynnetty mahdollisimman suuren osan kuljetukseen käytetystä ajasta. Käyttövaiheen 

ympäristövaikutuksiin vaikuttavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden energiankulutus sekä 

tuotteen käyttöikä (RSL). Alhainen energiankulutus vähentää energiantuotannosta syntyviä 

ympäristövaikutuksia ja pitkällä käyttöiällä minimoidaan uusien tuotteiden valmistuksesta 

tai niiden korjaamisesta muodostuvat ympäristövaikutukset. Käytöstä poiston 

ympäristövaikutuksiin vaikuttavat tuotteissa käytettävät materiaalit sekä tuotteiden helppo 

purettavuus.  

 

Markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian tuotekehitysprosessin suurin eroavaisuus 

sitoutuneen ympäristöstrategian toimintamalliin on tuotteiden ympäristöinformaation 

viestimisessä. Viestiminen voidaan toteuttaa ympäristöselosteella. Ympäristöselosteen 

tuottamiseksi tarvitaan ympäristöinformaatiota. Informaatiota tarvitaan tuotteen 

rakenteesta, tuotantotehtaasta sekä alihankinnasta. Alihankinnan osalta määräytyvät 

ostettujen osien kuljetusmatkat.  

 

Tuotekehitysprosessin suunnitelmavaiheessa määritetään tuotteen alustava osaluettelo ja 

konstruktiokuvaus. Tämä koskee mekaanisia osia sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. 

Suunnitelmavaiheessa tehdään myös alustava valmistussuunnitelma, jonka avulla voidaan 

arvioida tuotantotehtaasta syntyviä ympäristövaikutuksia. Tuotesuunnitteluvaiheessa 

valmistuu tuotteen osaluettelo. Tuotannonylösajovaiheessa osaluetteloon voi tulla vielä 

pieniä muutoksia, mutta niiden merkityksen ympäristöinformaation tuottamisen osalta ei 

oleteta olevan suuri. Ympäristöselosteen tuottamisprosessi voidaan aloittaa 

suunnitelmavaiheessa ja tarkentaa tuotesuunnitteluvaiheessa. Tuottamiseen tarvitaan tällä 

tasolla yrityksen sisäinen resurssi ympäristöinformaation keräämiseksi ja välittämiseksi 

sekä ulkoinen resurssi, joka voi tehdä ympäristöselosteen siihen soveltuvalla 

elinkaariarviointiohjelmalla tai lisäpalvelulla. 
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6.3 Sitoutunut ympäristöstrategia 

Sitoutuneen ympäristöstrategian ympäristöpolitiikkaa ohjaa korkea toiminnan ja tuotteiden 

ympäristöasioiden hallinnan taso, pyrkimys jatkuvaan kehittämiseen tuotteiden ja 

toiminnan ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi sekä ylläpidetty ja sertifioitu 

ympäristöjärjestelmä. Yritys toimii voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja seuraa 

aktiivisesti tulevaa lainsäädäntöä. Aktiivisella seuraamisella pyritään välttämään 

mahdolliset toimintaan ja tuotteisiin kohdistuvat riskit. Tällä pyritään myös tunnistamaan 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

 

Sitoutuneessa ympäristöstrategiassa yritys toimii tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien 

kanssa. Toimintaan kuuluu alihankkijoiden auditoinnit, joilla pyritään varmistamaan 

erityisesti alhaisten tuotantokustannusmaiden vastuullisuuden taso niin ihmisoikeuksien 

kuin työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja vaurauden osalta. Yritys pyrkii 

kiistanalaisten toimintojen – kuten konfliktimineraalien – käytön vähentämiseen ja 

poistamiseen tuotteista. Tuotteiden ympäristövaikutuksista viestitään sidosryhmille, millä 

pyritään pyritään parantamaan yritysimagoa, lisäämään kilpailukykyä sekä antamaan 

sidosryhmille tarpeeksi kattavasti tietoa toiminnan ja tuotteiden ympäristöprofiileista. 

Yritys viestii asetetun ympäristöpolitiikan suunnasta ja tavoitteista vuosittain 

julkistettavassa vastuullisuusraportissa. Tuotteiden ympäristönäkökohdista ja -

vaikutuksista viestitään lisäksi ympäristöselosteilla.  

 

Tuotantotehtaan ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään suosimalla uusiutuvia 

energiantuotantomuotoja, kiinnittämällä huomiota koneiden energiatehokkuuteen sekä 

minimoimilla veden ja paineilman kulutus. Tuotteet pyritään suunnittelemaan 

mahdollisimman pitkäikäisiksi, jolla pyritään vähentämään uusien tuotteiden 

valmistuksesta syntyviä ympäristövaikutuksia. Tuotteiden suunnittelussa kiinnitetään 

huomiota materiaalitehokkuuteen. Sitoutuneen ympäristöstrategian toimintamalli on 

esitetty kuvassa 21. Kuvassa 21 esitetyllä ympäristöjärjestelmällä kuvataan kaikkia edellä 

mainittuja ja kappaleessa 4.3. tuotantotehtaan toimintaan kohdistuvia toimenpiteitä, joilla 

pyritään vähentämään tuotantotehtaasta muodostuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia. 
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Ei
Käytetäänkö tuotteessa sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita?
Kyllä

−REACH −REACH

−Pakkaukset −RoHS

−SER

−Pakkaukset

−Akut ja paristot

Seurattava 

ympäristölainsäädäntö:

Ympäristöasioiden hallinta −Ekosuunnitteludirektiivi

Sidosryhmät Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu Ympäristöjärjestelmä

Auditoinnit, 

ympäristöviestintä

Sertifioitu ulkopuolisen 

organisaation toimesta

Tuotteita valmistava yritys

Noudatettava 

ympäristölainsäädäntö:

Noudatettava 

ympäristölainsäädäntö:

 

Kuva 21. Sitoutunut ympäristöstrategian taso. 

 

Ympäristöjärjestelmä antaa viitekehyksen toiminnan ja tuotteiden ympäristöasioiden 

hallinnalle. Sitoutuneessa ympäristöstrategiassa ympäristöjärjestelmää ei enää pidetä 

ainoastaan mahdollisena asiakasvaatimuksena, vaan sillä pyritään tuotteiden ja toiminnan 

ympäristöystävällisyyden ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen.  Ympäristöjärjestelmä 

sertifioidaan ulkopuolisen auktorisoidun tahon toimesta. Ympäristöviestintä on osa 

yrityksen ympäristöpolitiikkaa. Sidosryhmien ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen 

vastuullisuustoiminnan kehittäminen kuuluu osaksi operatiivista toimintaa.  

 

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu on integroitu osaksi tuotekehitysprosessia. Tuotteen 

materiaalien määrän minimoimisella, kierrätettyjen materiaalien käytöllä sekä tehokkaalla 

jätehuollolla pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Materiaalien määrä pyritään 

minimoimaan tuotteiden suunnitteluprosessissa, jätehuollolla pyritään minimoimaan 

toiminnasta aiheutuva kaatopaikkajätteen määrä ja tuotteiden valmistuksessa suositaan 

kierrätettyjä raaka-aineita. Välivalmistevirtoja hyödynnetään tehokkaasti. 

Tuotantoprosesseista syntyvä välivalmiste kerätään talteen ja kierrätetään. Sitoutuneen 

ympäristöstrategian tuotekehitysprosessin toimintamalli on esitetty kuvassa 22. 
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Kuva 22. Sitoutuneen ympäristöstrategian tuotekehitysprosessin malli. 

 

Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun toteutukseen tarvitaan ympäristöinformaatiota ja 

työkaluja informaation hyödyntämiseen. Ympäristöinformaatio voi olla primääri- tai 

sekundääritietoa, mitä voidaan kerätä yrityksen sisäisistä prosesseista, eri tietokannoista ja 

muista informaatiota tarjoavista lähteistä. Ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun tueksi on 

kehitetty elinkaariarviointiohjelmistoja. Ohjelmistojen merkitys korostuu sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa, mikä johtuu pääasiassa 

käytettävissä olevien komponenttien valtavasta lukumäärästä. 

Elinkaariarviointiohjelmistoja tarjoavat yritykset ovat kehittäneet lisäpalveluita 

ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun tueksi. Näitä ovat esimerkiksi tarkasteltavan 

tuoterakenteen mallintamista nopeuttavat sekä haitallisten aineiden ja kemikaalien 

tunnistamista helpottavat ohjelmistot. Edellä mainittuja lisäpalveluja on esitetty 

kappaleessa 4.4.  

 

Konseptivaiheessa huomioidaan opit aiemmista tuotekehitysprojekteista. Tässä vaiheessa 

voidaan hyödyntää tuotteiden ympäristönäkökohtiin liittyviä perustietoja ja mahdollisen 

Konsepti Tuotekuvaus

Referenssituotteen 

ympäristöprofiili
Opit aiemmista projekteista Alustavat tiedot materiaaleista

Tuotteen toiminnallinen 

kuvaus

Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö

Perustiedot
Tietokannat + muut 

ympäristöinformaation lähteet
Perustiedot

Energiankulutuksen 

minimoiminen

Sisäinen/ulkoinen resurssi Sisäinen/ulkoinen resurssi

Suunnitelma Tuotesuunnittelu

Paljon tietoa materiaaleista Esisuunnitteluvaihe Konstruktiokuvaus Materiaalit valittu
Osaluettelo valmis (ml. 

elektroniikka)
Ympäristöprofiili / EPD

Tietokannat + muut 

ympäristöinformaation lähteet

Ympäristöprofiilin 

rakentaminen

Alustava osaluettelo (ml. 

elektroniikka)

Tietokannat + muut 

ympäristöinformaation 

lähteet

Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö

Elinkaariarviointiohjelmisto + 

lisäpalvelut

Elinkaariarviointiohjelmisto +  

lisäpalvelut

Tuotetta koskeva 

ympäristölainsäädäntö
Sisäinen/ulkoinen resurssi

Elinkaariarviointiohjelmistojen 

lisäpalvelut

Sisäinen/ulkoinen resurssi
Elinkaariarviointiohjelmistojen 

lisäpalvelut

Tuotekehitysprosessin vaihe Tietämys

Hyödyntämismahdollisuus Tekijä
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referenssituotteen ympäristöprofiilia. Referenssituotteen ympäristöprofiilia voidaan 

hyödyntää koko tuotekehitysprosessin ajan. 

 

Tuotekuvausvaiheessa suoritetaan tuotteen toiminnallisen kuvauksen määritys. Tämä 

asettaa vaatimuksia käytettäville materiaaleille sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

toiminnalle. Tuotekuvausvaiheessa voidaan ottaa kantaa tuotteen energiankulutukseen, 

mikäli siinä käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Tässä vaiheessa voidaan tehdä 

ensimmäinen tuotteen sisäinen vertailu materiaalien osalta. Ympäristöinformaatiota 

tarjoavat tietokannat ja muut informaation lähteet antavat tietoa eri materiaalien 

tuotannosta syntyvistä ympäristövaikutuksista ja päästöistä. Ympäristöinformaation avulla 

voidaan tarkastella mahdollisten vaihtoehtoisten materiaalien tai materiaalien 

tuotantomuotojen potentiaalisia ympäristövaikutuksia.  

 

Suunnitelmavaiheessa tiedetään jo paljon tuotteessa käytettävistä materiaaleista, mikä 

mahdollistaa tarjolla olevien tietokantojen ja muiden ympäristöinformaatiota tarjoavien 

lähteiden hyödyntämisen yhä tehokkaammin. Tässä vaiheessa määritetään tuotteen 

konstruktiokuvaus, minkä tuloksena muodostuu alustava osaluettelo. Osaluetteloa voidaan 

hyödyntää tuotteen ympäristöprofiilin rakentamisessa elinkaariarviointiohjelmiston avulla. 

Ympäristöprofiilin muodostamisen apuna voidaan hyödyntää 

elinkaariarviointiohjelmistojen lisäpalveluita. Lisäpalvelulla tarkoitetaan tässä tapauksessa, 

että tuotteen osaluettelo syötetään ohjelmaan, joka muodostaa tuotejärjestelmän 

mallinnuksen. Alustavan osaluettelon avulla voidaan tarkastella myös tuotetta koskevaa 

ympäristölainsäädäntöä. Tämä voidaan tehdä joko manuaalisesti tai hyödyntämällä 

elinkaariarviointiohjelmistojen lisäpalveluita. Lisäpalvelulla tarkoitetaan tässä tapauksessa, 

että tuotteen osaluettelo syötetään ohjelmaan, joka esittää potentiaalisia riskejä tuotteessa 

käytettävien haitallisten aineiden ja kemikaalien tai konfliktimineraalien osalta. 

 

Tuotesuunnitteluvaiheessa tarkentuu tuotteen osaluettelo. Tuotannonylösajovaiheessa 

tuotteen rakenteeseen voi tulla vielä pieniä muutoksia, mutta vastuullisuuskategorioiden 

näkökulmasta vaikutusmahdollisuudet rajautuvat Stage-Gate -mallin porttiin GW3. 

Tietokantoja ja muita ympäristöinformaatiota tarjoavia lähteitä voidaan edelleen hyödyntää 

materiaalianalyysissa, mutta niiden vaikutusmahdollisuudet ovat pääasiassa aiemmissa 

tuotekehitysprosessin vaiheissa. Uusien materiaalien tai sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
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komponenttien mahdolliset muutokset voivat muodostaa uusia ympäristölainsäädännöllisiä 

velvoitteita, mutta tämä on hyvin epätodennäköistä. Osaluettelon valmistuttua voidaan 

tarkentaa tuotteen rakennettua ympäristöprofiilia. Ympäristöprofiilin rakentamisessa 

voidaan edelleen hyödyntää joko elinkaariarviointiohjelmistoa tai lisäpalveluita. 

 

Kuvassa 22 mainitaan referenssituotteen ympäristöprofiili. Tällä tarkoitetaan samaan 

tuoteperheeseen tai muutoin samantyyppisen tuotteen aiemmin mallinnettua 

ympäristöprofiilia. Referenssituotteen ympäristöprofiilia voidaan hyödyntää tuotteiden 

välisessä vertailussa. Yritys, jonka tuotteissa käytetään paljon samoja materiaaleja sekä 

sähkö- ja elektroniikkalaitteissa suositaan paljon samoja komponentteja ja osia, 

referenssituotteen ympäristöprofiilin hyödyntäminen jo tuotekehitysprosessin 

konseptivaiheessa on huomioon ottamisen arvoinen tekijä. Aiemmin tehtyä valmista 

referenssituotteen mallinnusta voidaan muokata tarpeellisin osin esimerkiksi osien 

painojen tai kuljetusmatkojen osalta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta voidaan 

vaihtaa tarvittaessa komponentteja tai muita osia. Tällöin tuotetta ei tarvitse mallintaa 

alusta alkaen uusiksi vaan olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää osana uuden tuotteen 

elinkaarivaikutusten arviointia. Referenssituotteen ympäristöprofiili edesauttaa myös 

ympäristöselosteen tekemistä. Tilanteessa, jossa samaan tuoteperheeseen kuuluvaan yhteen 

tuotteeseen mallinnetaan tarkka ympäristöprofiili, parametreja muuttamalla voidaan 

nopeuttaa muiden tuoteperheen tuotteiden ympäristöselosteiden tuottamisprosesseja. 

6.4 Edelläkävijän ympäristöstrategia 

Edelläkävijän ympäristöstrategian ympäristöpolitiikan perustana on sitoutunut 

ympäristöstrategia. Tämän lisäksi edelläkävijän ympäristöpolitiikka painottuu vahvasti 

tulevaisuuden vaatimuksien noudattamiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien 

kehittämiseen (Cheung et al. 2015; Fava 2011, 108). Yritys pyrkii tuotantotehtaan 

päästöttömään toimintaan. Kaatopaikalle muodostuvan jätteen määrä pyritään poistamaan 

ja energianhankinnassa suositaan ainoastaan uusiutuvia energiantuotantomuotoja. 

Tuotannon veden ja paineilman kulutusta seurataan ja niiden määrää pyritään 

vähentämään. Tuotteiden materiaalitehokkuus on määritetty kaikille 

liiketoimintaprosesseille. Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu on kiinteä osa yrityksen 

operatiivista toimintaa. Yritys kouluttaa aktiivisesti organisaation henkilökuntaa 
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vastuullisuuskategorioiden merkityksestä ja vaikutusmahdollisuuksista. 

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu on merkittävä osa tuotekehitysprosessia ja yritys 

etsii jatkuvasti parempia toimintatapoja tuotteiden ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi. 

 

Edelläkävijän toiminnassa ja tuotekehityksessä käytettävät toimintamallit eivät eroa 

sitoutuneen ympäristöstrategian vastaavista malleista. Suurin eroavaisuus sitoutuneen 

ympäristöstrategian tasoon on jatkuva ja ennakkoluuloton asenne uusien, 

ympäristöystävällisempien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto. 
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7 TULOSTEN TULKINTA 

Tuotteiden ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi tehtävät toimenpiteet konkretisoituvat 

ensisijaisesti sitoutuneen ja edelläkävijän ympäristöstrategian tasoilla. Toiminnan 

ympäristöystävällisyyttä edistäviä toimenpiteitä tehdään tietyissä tapauksissa jo alemmilla 

tasoilla. Markkinasuuntautuneen ympäristöstrategian toiminnan ympäristöasioiden 

hallintaan vaikuttaa mahdollinen vaatimus rakennetusta ja ylläpidetystä 

ympäristöjärjestelmästä. Tuotteiden ympäristönäkökohdat huomioidaan, mikäli asiakkailta 

tulee vaatimus ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta tai tuotteiden ympäristönäkökohtien 

ja -vaikutuksien viestimisestä. Noudattavassa ympäristöstrategiassa tuotteiden tai 

toiminnan ympäristöystävällisyyden lisäämisestä ei katsota olevan liiketoiminnallista 

hyötyä eikä toimenpiteitä ole tehty. 

 

Ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Tässä työssä 

kappaleessa 4.3. esitetyt tuotteiden ympäristönäköhtiin liittyvät perustiedot ovat pohjana 

tuotteiden ympäristömyötäiselle tuotesuunnittelulle. Tuotteiden ympäristöasioiden 

hallintaan tarkoitetut sanallista ympäristöinformaatiota hyödyntävät menetelmät ovat 

helposti käyttöönotettavia eikä niiden hyödyntäminen välttämättä edellytä 

elinkaariarviointiohjelmistoja tai ulkoisia resursseja. Menetelmät perustuvat tuotteiden 

ympäristönäkökohtiin liittyviin perustietoihin ja niitä voidaan tarkastella muun muassa 

tarkastuslistan avulla. Niillä voidaan myös painottaa tuotteen elinkaaren vaiheiden 

merkittävyyttä ympäristövaikutusten näkökulmasta. Menetelmät ovat yleisesti yrityksen 

sisäisen resurssin rakentamia ja ylläpitämiä. Menetelmien heikkous on, että niiden 

sisältämät tekijät voivat vaihdella. Tämä johtuu pääasiassa ympäristölainsäädännön 

muuttumisesta. Sisältöä joudutaan päivittämään, mikä on yrityksen sisäisen resurssin 

vastuulla. Ympäristölainsäädännön muuttuminen voi vaikuttaa osaltaan perustietoihin 

esimerkiksi tiukentuvan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysasteen vuoksi. Tämän 

lisäksi yrityksen tulisi tarkastella mahdollisia kansallisia säädöksiä. Esimerkiksi 

kemikaalilainsäädäntö voi vaihdella eri maissa (Teknologiateollisuus ry 2015b). 

Menetelmät eivät myöskään anna määrällistä tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista, 

jolloin tulosten tulkinnan mahdollisuudet voivat olla rajalliset. 
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Mikäli yritys haluaa tunnistaa ja tarkastella tuotteiden potentiaalisten ympäristövaikutusten 

muodostumista määrällisessä muodossa, tulee ainoastaan sanallista ympäristöinformaatiota 

hyödyntävien menetelmien lisäksi hyödyntää sekä sanallista että määrällistä 

ympäristöinformaatiota hyödyntäviä ja tuottavia ympäristötyökaluja. Työkaluilla 

tarkoitetaan tämän työn yhteydessä ympäristöinformaatiota tarjoavia tietokantoja ja muita 

lähteitä sekä elinkaariarviointiohjelmistoa ja niiden lisäpalveluita. Ympäristöinformaatiota 

tarjoavien tietokantojen ja muiden lähteiden etuna voidaan pitää, että tieto on helposti 

ymmärrettävässä muodossa eikä sen hyödyntämiseen tarvita erillisiä ohjelmistoja. Suurin 

osa tietokannoista ja muista lähteistä on ilmaisia. Niiden tarjoama informaatio on 

pääasiallisesti esitetty joko ympäristövaikutusluokissa tai yksittäisinä päästöinä. 

Esimerkiksi muoviteollisuuden (PlasticsEurope 2016) tarjoama tieto esitetään 

ympäristövaikutusluokissa kuten ilmaston lämpenemispotentiaali, rehevöitymispotentiaali 

ja happamoitumispotentiaali. Terästeollisuuden tarjoama tieto (World Steel Association 

2016) esitetään puolestaan päästöinä kuten hiilidioksidi-, metaani- ja rikkidioksidipäästöt. 

Ympäristövaikutusluokkien avulla yritys voi tehdä päätöksiä haluamansa strategian 

mukaisesti. Mikäli yrityksen strategian tavoitteena on esimerkiksi vähentää 

ilmastonmuutosta edistäviä päästöjä, keskitetään toimenpiteet ympäristövaikutusluokkaan 

ilmaston lämpenemispotentiaali. Eri materiaalien vertailulla voidaan jo tehdä alustavia 

päätöksiä, millaisia materiaaleja tulisi suosia tuotetta suunniteltaessa. Päästötietojen avulla 

voidaan tarkastella yksittäisen tai useamman päästön määrää esimerkiksi tietyllä 

materiaaliprofiililla tai materiaalin valmistusmenetelmällä. Niiden tietokantojen ja 

lähteiden osalta, joissa inventaariotiedot ilmoitetaan päästöinä, tulisi edellä mainitussa 

tapauksessa tehdä inventaariotietojen karakterisointi ympäristövaikutusluokkaan ilmaston 

lämpenemispotentiaali. Inventaariotietojen karakterisoinnin periaate on esitetty 

kappaleessa 4.6.3. Karakterisointi vaatii yrityksen henkilökunnalta tietoa eri 

ympäristövaikutusluokkiin sisältyvistä päästöistä. Lisäksi, yrityksen henkilökunnan tulisi 

olla tietoinen eri päästöjen karakterisointikertoimista tietyssä vaikutusluokassa. 

Elinkaariarviointiohjelmistojen etuna on, että ohjelmisto sisältää valmiit 

karakterisointikertoimet. Tällöin rakennetun tuotemallinnuksen päästöt muutetaan 

automaattisesti eri ympäristövaikutusluokkiin, minkä vuoksi vältytään jokaisen yksittäisen 

päästön tarkastelemiselta manuaalisesti. 
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Tietokannat, elinkaariarviointiohjelmistot ja niiden lisäpalvelut voidaan integroida osaksi 

Stage-Gate -tuotekehitysprosessia. Menetelmien käyttömahdollisuuksia on esitetty 

kappaleessa 6, ja niitä voidaan hyödyntää ulkoisen tai vaihtoehtoisesti yrityksen sisäisen 

resurssin toimesta. Menetelmien hyödyntämismahdollisuudet ovat sidoksissa saatavilla 

olevaan ympäristöinformaatioon. Tuotteen elinkaariarvioinnin tekeminen vaatii tuotteen 

osaluettelon sekä tietoa tuotantotehtaan ympäristönäkökohdista ja alihankkijoista. Kuten 

kappaleessa 6 on esitetty, tuotteen osaluettelo on valmis Stage-Gate -mallin 

tuotesuunnitteluvaiheessa. Tuotesuunnitteluvaiheen jälkeen muutosten tekeminen 

taloudellisesta näkökulmasta ei ole järkevää. Toimenpiteet tuotteiden 

ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi tulee tehdä tuotesuunnittelu ja tätä aikaisemmissa 

tuotekehitysprosessin vaiheissa.  

 

Ulkoinen resurssi voi toteuttaa tuotteen elinkaariarvioinnin yhdessä yrityksen sisäisen 

resurssin kanssa. Sisäistä resurssia tarvitaan ympäristöinformaation keräämiseen sekä 

tulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen yrityksen strategian mukaisesti. Sisäinen resurssi 

kerää tuotantotehtaaseen ja tuoterakenteeseen liittyvää informaatiota. Ulkoinen resurssi 

kerää informaatiota tuotantotehtaasta ns. ylävirtaan eli raaka-aineen hankintaan päin sekä 

ns. alavirtaan eli käytöstä poistoon päin. Tätä toimintatapaa voidaan käyttää esimerkiksi 

ympäristöviestinnän tarkoituksiin. Tämä toimintatapa ei kuitenkaan välttämättä lisää 

yrityksen omaa tietämystä tuotteiden ympäristövaikutuksista eikä tuotannon materiaali- ja 

energiavirroista. Jotta ulkoisesta resurssista olisi hyötyä ympäristömyötäisen 

tuotesuunnittelun näkökulmasta, tulisi tämän olla mukana tuotekehitysprosessin 

alkuvaiheista lähtien. Tällöin voitaisiin hyödyntää esimerkiksi referenssituotteen 

ympäristöprofiilia osana uuden tuotteen kehitysprosessia. Toki ulkoisen resurssin tulisi 

mallintaa hyödynnettäväksi käytettävä referenssituote. Yhteistyö ulkoisen resurssin kanssa 

tulisi olla aktiivista, jolloin ympäristöinformaation hyödyntäminen ei hidastaisi 

tuotekehitysprosessin etenemistä. Yhteistyön tulisi olla myös pitkäikäistä, jolloin ulkoisen 

resurssin tietotaito Abloy Oy:n tuotteista ja tuotantomenetelmistä paranisi. 

 

Elinkaariarviointi voidaan toteuttaa yrityksen sisäisen resurssin avulla. Sisäisellä resurssilla 

tarkoitetaan yrityksen työntekijää, joka on tuokehitysprosessissa mukana edistämässä 

tuotteiden ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten arviointia sekä elinkaariarvioinnin 

tulosten hyödyntämistä yrityksen strategian mukaisesti. Sisäisen resurssin tulisi olla 
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tietoinen yrityksen tuotteista ja tuotantomenetelmistä. Tällöin voidaan esittää näkemyksiä 

tuotteen elinkaaren aikana syntyvistä ympäristövaikutuksista sekä materiaali- ja 

energiavirroista tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. Mekatronisten tuotteiden osalta 

tuotteen elinkaarivaikutukset voidaan huomioida tehokkaimmin 

elinkaariarviointiohjelmistojen avulla. Tämän vuoksi sisäisen resurssin tulisi hallita 

ohjelmistojen käyttö. Referenssituotteiden ympäristöprofiileilla voidaan vertailla samaan 

tuoteperheeseen tai muuten samantyyppisten tuotteiden elinkaarivaikutuksia. Sisäisen 

resurssin avulla voidaan toteuttaa myös henkilöstön koulutusta ja tiedottamista tuotteisiin 

liittyvistä ympäristönäkökohdista. Henkilöstön koulutuksen ja tiedottamisen voidaan 

katsoa olevan kriteeri sitoutuneen ja edelläkävijän ympäristöstrategian tasoille. 

 

Elinkaariarviointiohjelmistot ovat erittäin hyödyllisiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

elinkaarivaikutusten arvioimisessa. Markkinoilla on saatavilla miljoonia erilaisia 

komponentteja ja yhdessä laitteessa niitä voi olla satoja. Elinkaariarviointiohjelmistojen 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mallinnuksen periaate on esitetty kappaleessa 4.4. Tietyn 

ryhmän komponenteissa voidaan olettaa käytettävän samoja materiaaleja ja tuotantotapoja, 

minkä vuoksi komponentteja käsitellään ryhminä. Tämä mahdollistaa laitteen 

mallinnuksen, vaikka tarkkaa käytettyä komponenttia ei ohjelmistosta löytyisi. Yritykset 

pyrkivät käyttämään laitteissa samoja komponentteja (Jukka Sadinmäki 2016c), mikä 

vähentää niiden testausta ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista. Kerran tarkasti 

mallinnettua sähkö- ja elektroniikkalaitetta voidaan näin ollen käyttää referenssituotteena 

uusien tuotteiden kehitysvaiheessa. Tarvittavat muutokset voidaan tehdä suoraan tehtyyn 

mallinnukseen, mikä vähentää alusta alkaen tehdyn elinkaariarvioinnin tarvitsemaa aikaa ja 

resursseja. Referenssituotteen hyödyntäminen elinkaariarvioinnissa soveltuu erinomaisesti 

myös mekaanisiin tuotteisiin. 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden elinkaariarvioinnin mallinnus perustuu niissä käytettäviin 

komponentteihin ja osiin. Abloy Oy suunnittelee laitteet ja teettää ne ulkopuolisella 

alihankkijalla, jolloin laitteen osaluettelo tuotetaan Abloy Oy:n toimesta. Osaluettelon 

avulla laitteet voidaan mallintaa hyvinkin yksityiskohtaisesti käyttäen kappaleessa 4.4. 

esitettyjä mallinnuksen periaatteita. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden komponentteja ja osia 

esitetään tietyissä elinkaariarviointiohjelmistoissa kuvina. Tämän ominaisuuden 

mahdollistaa tällä hetkellä ainakin GaBi (GaBi 2016b). Kuvilla pyritään 
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havainnollistamaan, millaisesta komponentista tai osasta on kyse. Tämän vuoksi on 

mahdollista toteuttaa laitteen mallinnus myös käyttämällä ainoastaan tarkkaa 

kuvamateriaalia. Mikäli mallinnuksen tarkkuutta halutaan parantaa, tulisi 

elinkaariarvioijalla olla käytössä myös laitteen osaluettelo. 

 

Tuotteen elinkaariarvioinnin tavoitteet tulisivat aina perustua yrityksen strategiaan. Yritys 

voi keskittyä ainoastaan vähentämään toimintansa tiettyä ympäristövaikutusta, mutta 

tavoite voi olla myös kustannusten vähentäminen. Tällöin elinkaariarvioinnissa 

seurattaisiin energia- ja materiaalivirtoja, joiden avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi 

energiatehottomia tai paljon vettä käyttäviä prosesseja. Samaa toimintamallia voidaan 

hyödyntää paineilman käytön tarkastelemisessa. Välivalmistevirtoja tarkastelemalla 

voidaan tutkia, mikä on tuotteen valmistamisesta syntyvä materiaalihukka tietyssä 

tuotantovaiheessa. Tällöin voidaan esimerkiksi huomata, että tietylle tuotantovaiheelle 

menevä välivalmiste – kuten terästanko – on liian paksu ja tämän vuoksi sitä joudutaan 

työstämään liikaa. Johtopäätös voisi olla, että tangon läpimittaa pienennetään, jolloin 

materiaalimenekki vähenee ja kustannukset alenevat. Tietyt elinkaariarviointiohjelmistot 

mahdollistavat myös kustannusanalyysin. Tällä hetkellä kyseisen ominaisuuden 

mahdollistaa ainakin GaBi (Risto Soukka 2016b). Tällöin ohjelmistoon syötetään 

kustannusarviot esimerkiksi tietylle materiaalille tai energiayksikölle. Tämän avulla 

voidaan tarkastella, mikä tuotannon vaihe maksaa yritykselle eniten ja voidaanko 

kustannuksia alentaa. Jatkuvalla materiaali- ja energiavirtojen tarkastelemisella voidaan 

saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä. 
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8 YHTEENVETO 

Abloy Oy on erittäin valveutunut toiminnan ja tuotteiden ympäristönäkökohtien ja -

vaikutusten arvioimisessa. Yritys pyrkii vähentämään erityisesti tuotantotehtaasta 

muodostuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia, mutta myös tuotteiden 

ympäristönäkökohdat on integroitu osaksi tuotekehitysprosessia. Laitehankinnoissa 

keskitytään energiatehokkuuteen, energian hankinnassa suositaan uusiutuvia 

energiantuotantomuotoja, energian- ja vedenkulutusta mitataan sekä paineilman käyttö 

pyritään minimoimaan. Tuotteiden valmistuksesta syntyvät välivalmistevirrat – kuten 

terässilppu – kierrätetään ja lähetetään jatkojalostukseen. 

 

Tämän työn ensimmäisenä tavoitteena oli parantaa Abloy Oy:n tietämystä mekaanisten 

sekä mekatronisten tuotteiden ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten  osalta. Työn toisena 

tavoitteena oli tarkastella, voidaanko Abloy Oy:n tuotteiden elinkaaren aikaisten 

ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten arviointia kehittää sekä miten se soveltuisi yrityksen 

tuotekehitysprosessiin osana sisäistä päätöksentekoa tuotteiden ympäristöystävällisyyden 

lisäämiseksi.  

 

Abloy Oy:n tuotteita koskevia ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia on käsitelty kestävän 

kehityksen, yritysvastuun, ympäristöstrategian ja yksittäisen tuotteen näkökulmasta. 

Ympäristöstrategioiden pohjalta on esitetty toimintamalleja ympäristömyötäisen 

tuotesuunnittelun integroimiseksi tuotekehitysprosessiin. Ympäristömyötäinen 

tuotesuunnittelu konkretisoituu ensisijaisesti sitoutuneen ja edelläkävijän 

ympäristöstrategian tasoilla. Työn tekijä on esittänyt, että sitoutuneen ja edelläkävijän 

ympäristöstrategian tasojen toimintamallit ovat yhtenevät.  

 

Kappaleessa 5 esitetyn Abloy Oy:n tuotteiden ympäristöasioiden hallinnan tason ja 

kappaleessa 6 esitettyjen toimintamallien perusteella voidaan sanoa, että Abloy Oy toimii 

tällä hetkellä sitoutuneen ja osittain edelläkävijän ympäristöstrategian tason mukaisesti. 

Vaikka kappaleessa 6 on esitetty, että sitoutuneen ympäristöstrategian taso vaatisi 

elinkaariarviointiohjelmistoja ja muita määrällistä ympäristöinformaatiota hyödyntäviä ja 

tuottavia työkaluja tuotteiden ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi, voidaan 
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ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua toteuttaa tehokkaasti myös esimerkiksi 

tarkastuslistalla.  

 

Abloy Oy:n on mahdollista kehittää tuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristönäkökohtien 

ja -vaikutusten arviointia osana nykyistä tuotekehitysprosessia. Mekaanisten tuotteiden 

osalta voidaan käyttää ympäristöinformaatiota sisältäviä tietokantoja ja muita lähteitä sekä 

elinkaariarviointiohjelmia ja niiden lisäpalveluita. Mekatroniset tuotteet sisältävät sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita, minkä vuoksi niiden elinkaarivaikutusten arviointi vaatii käytännössä 

elinkaariarviointiohjelmistojen käyttöä. Tämä voidaan toteuttaa aktiivisella yhteistyöllä 

ulkoisen resurssin kanssa. Mekatronisten tuotteiden elinkaariarviointia voidaan pyrkiä 

tehostamaan siten, että ulkoiselle resurssille lähetetään sähkö- ja elektroniikkalaitteen 

osaluettelo. Osaluettelo on laitteiden mallinnuksen perusta. Ympäristömyötäistä 

tuotesuunnittelua voidaan toteuttaa myös sisäisen resurssin kanssa. Sisäisen resurssin 

käyttämisellä voidaan katsoa olevan monia hyötyjä verrattuna ulkoisen resurssin 

käyttämiseen. Elinkaariarviointiohjelmistoilla tehtävä mallinnus auttaa hahmottamaan 

tuotteen valmistusprosessin materiaali- ja energiavirtoja, jolloin tästä on hyötyä 

kustannusten tarkkailussa. Sisäisen resurssin avulla tehostuu myös referenssituotteiden 

ympäristöprofiileista saatava hyöty. Referenssituotteiden mallinnukset jäävät Abloy Oy:n 

haltuun, jolloin niitä voidaan hyödyntää jo tuotekehitysprosessin konseptivaiheesta lähtien. 

Referenssituotteiden ympäristöprofiilit edesauttavat myös ympäristöselosteiden 

tuottamisprosessia. 

 

Tässä työssä esitetyt toimintamallit ovat työn tekijän näkemys, kuinka ympäristömyötäinen 

tuotesuunnittelu voidaan integroida osaksi tuotekehitysprosessia. Esitetyt toimintamallit 

perustuvat tässä työssä esitettyihin ympäristöstrategian tasoihin, jolloin esityillä tasoilla on 

merkittävä vaikutus toimintamallien rakenteeseen. Toimintamalleilla – erityisesti 

sitoutuneen ympäristöstrategian – voidaan katsoa olevan potentiaalia kehittää Abloy Oy:n 

tuotteiden ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten arviointia osana tuotekehitysprosessia. 

Tämän työn tuloksena esitettyjen toimintamallien täytäntöönpanon ratkaisee Abloy Oy. 

Tämä on yrityksen strateginen valinta. 
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