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Tutkimuksen tavoitteena oli laatia ympäristöselosteen malli huonekaluteollisuudelle. Asiakkaat 
lähettävät huonekaluvalmistajilie kyselyjä koskien huonekalujen ympäristövaikutuksia ja niissä 
käytettäviä materiaaleja ja kemikaaleja. Ympäristöselosteen avulla valmistajat pyrkivät 
vastaamaan näihin kyselyihin entistä systemaattisemmin.

Työn kirjallisessa osassa tutustutaan elinkaarianalyysiin, ympäristöjärjestelmiin, 
ympäristömerkkeihin, erilaisiin ympäristöselosteisiin, voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä 
muutamaan muuhun tutkimuksen kannalta oleelliseen järjestelmään ja luokitukseen. Kirjallisessa 
osassa luodaan myös lyhyt katsaus kahteen tulevaan EU:n direktiiviin.

Elinkaarianalyysi on tapa saada tietoa tuotteen vaikutuksista ympäristöön koko sen elinkaaren 
ajalta. Ympäristöjärjestelmä on dokumentoitu laatujärjestelmä jossa huomio kiinnittyy yrityksen 
ympäristöasioihin. Ympäristömerkit ovat virallisia merkkejä, joilla ilmoitetaan, että tuote tai sen 
valmistus kuormittaa ympäristöä kilpailijoitaan vähemmän. Ympäristömerkkejä on useiden eri 
tahojen myöntämiä. Suomessa tunnetuimmat ovat pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU:n 
kukkamerkki. Näistä molemmista merkeistä löytyy kriteerit huonekaluille. Ympäristöselosteet 
ovat tuoteselosteen kaltaisia dokumentteja, jotka keskittyvät tuotteen ympäristön kannalta 
oleellisimpiin asioihin. Ympäristöselosteet laaditaan yleisesti jonkin kolmannen osapuolen 
laatiman mallin perusteella.

Aineistona tutkimuksessa käytettiin haastatteluja ja yrityksille saapuneita kyselyjä. Tutkimusta 
varten haastateltiin 15 henkilöä. Haastateltavina ryhminä olivat huonekalujen valmistajat, myyjät 
ja ostajat sekä sisustusarkkitehdit. Yrityksille saapuneita kyselyjä saatiin tutkimuksen käyttöön 10 
kappaletta. Kyselyt olivat tulleet Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Tutkimuksen lopputuloksena esitetään ympäristöselosteen malli huonekaluteollisuudelle. Malliin 
on koottu tärkeimmät asiat kirjallisuuden, haastattelujen ja kyselyiden pohjalta. Mallista on 
pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja yksiselitteinen, jotta siitä olisi todellista 
hyötyä käyttäjilleen. Yksinkertaisuutta puoltaa myös se, että tällöin selosteeseen tulee tutustuttua, 
vaikka ympäristöasiat eivät juuri sillä kertaa ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä olisikaan.
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The objective of this study was to create an environmental declaration for the furniture industry. 
The environmental declaration will enable manufacturers to answer customer queries more 
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The study’s literary review provides infonnation about life cycle assessment, environmental 
management systems, environmental labels, different kinds of environmental declarations, 
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TKK Puutekniikka - diplomityö 1

1 Johdanto
Tämä diplomityö on tehty Teknillisen korkeakoulun puutekniikan laboratorioon 
Puusepänteollisuuden liitto ry:n toimeksiannosta.

1.1 Puusepänteollisuuden liitto ry
Puusepänteollisuuden liitto ry on vuonna 1907 perustettu työnantajajärjesto, jonka 
jäseniin kuuluu merkittävä osa Suomen huonekaluteollisuudesta, keittiökaluste-, 
tilauskaluste-, ikkuna- ja oviteollisuudesta sekä muusta puutuoteteollisuudesta. 
Jäsenyrityksiä liitolla on noin 80 ja ne työllistävät yhteensä reilut 7000 henkilöä. 
Liitto on Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT) ja eurooppalaisen huo- 
nekaluvalmistajien kattojärjestön Union Européenne de l'Ameublement (U.E.A) 
jäsen, (www.puusepanteollisuus.fi)

Liiton tehtäviin kuuluu solmia valtakunnalliset puusepänteollisuutta koskevat työ
ehtosopimukset, avustaa jäseniään työsopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyvissä 
kysymyksissä, ylläpitää alan palkkatilastoja ja edustaa suomalaisia puusepänteol
lisuuden työnantajia yhteistyössä TT:n kanssa Euroopan työnantajajärjestössä. 
Liiton sisällä toimii lisäksi erillinen huonekalujaosto, jonka tehtävänä on parantaa 
huonekaluja valmistavien yritysten toimintaedellytyksiä.
(www.puusepanteollisuus.fi)

Huonekaluj aostossa on jäseninä merkittäviä suomalaisia huone kaluvalmistajia. 
Jäsenet muodostavat alan liikevaihdosta noin kolme neljännestä. Huonekaluj nos
ton tehtäviin kuuluu:
• Edistää huonekalualan taloudellista ja teknistä kehitystä ja lainsäädäntöä an

tamalla lausuntoja näihin liittyvissä asioissa.
• Osallistua huonekalualan tuotteiden kotimaiseen, eurooppalaiseen ja kansain

väliseen standardisoimistyöhön.
• Harjoittaa ja edistää huonekalualan tutkimus- ja kehitystoimintaa.
• Laatia huonekalualan tilastoja.
• Tiedottaa jäsenistölle huonekalualaan ja yleiseen toimintaympäristöön liitty

vistä asioista.
e Pitää yhteyttä viranomaisiin ja tiedotusvälineisiin huonekalualaa koskevissa 

ajankohtaisissa kysymyksissä.
• Järjestää huonekalualalle seminaari- ja koulutustilaisuuksia.
• Seurata huonekalualan kansainvälistä kehitystä ja osallistua alan eurooppalai

sen kattojärjestön U.E.A.m toimintaan, (www.puusepänteollisuus.fi)
Vuonna 2003 huonekalujaostoon kuuluvat seuraavat yritykset: Isku Oy, Martela 
Oyj, Incap Furniture Oy, Sievä-Sisuste Oy, Huonekalutehdas Korhonen Oy ja In- 
sofa Oy.

1.2 Diplomityön tausta ja tavoite
Huonekaluja valmistavat yritykset saavat yhä enenevässä määrin ympäristö- 
kyselyitä asiakkailta. Vastaukset näihin kysymyksiin ovat yleensä valmistajien 
tiedossa, mutta niitä ei silti ole koottu mihinkään keskitettyyn ohjeistoon. Näin

Huonekalun ympäristöseloste Otto Kivi
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vastaukset jokaiseen kysymykseen etsitään tapauskohtaisesti, mikä teettää lisää 
työtä.

Diplomityön tavoitteena on luoda malli Puusepänteollisuuden liitto ry:n jäsenyri
tysten käyttöön tulevalle ympäristöselosteelle. Selosteesta on tarkoitus tehdä tuo- 
telähtöinen ja sen tulee olla räätälöitävissä eri tuoteryhmille sekä myös yrityskoh
taisesti. Mallin tulee olla tarpeeksi yksinkertainen, jotta kohderyhmänä olevat asi
akkaat omaksuvat sen. Mallista on tehtävä myös yksiselitteinen, jotta siinä ilmoi
tettaville asioille ei jäisi tulkinnanvaraa. Mallissa esitettävien asioiden on perustut
tava johonkin yleisesti tiedossa olevaan standardiin tai merkintään, jotta annetut 
tiedot on helposti todistettavissa oikeiksi tarpeen niin vaatiessa. Ympäristöselos- 
teen avulla pyritään vastaamaan asiakkaan ympäristökysymyksiin jo etukäteen. 
Tavoitteena on muodostaa ympäristöselosteen malli tieteelliseltä pohjalta.

Vastaavaa ympäristöselostetta, joka työn tavoitteena on rakentaa, ei tiettävästi ole 
käytössä muissa Euroopan maissa. Ruotsissa Trätek on laatinut yhteispohjoismai
sen Nordic Wood -projektin pohjalta ympäristöselosteita muutamalle puuhuone- 
kalulle, mutta niiden käyttö on verrattain vähäistä. Nordic Wood -projektissa mu
kana ollut VTT laati myös projektin tiimoilta ympäristöselosteen kahdelle huone
kalulle, mutta niidenkään käyttö ei yleistynyt. Ideana onkin, että kotimainen huo
nekaluteollisuus saisi selosteesta informatiivisen markkinointitekijän vientimark
kinoille sekä tietysti kuluttajakauppaan kotimarkkinoille.

On myös nähtävissä, että tulevaisuudessa ympäristökysymykset tulevat vaikutta
maan yhä enemmän yritysten ja yksittäisten kuluttajien ostopäätöksiin. Näin ollen 
nyt kehittelyn alla olevalla ympäristöselosteella kotimainen huonekaluteollisuus 
pyrkii varautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja olemaan näin etulyöntiasemassa 
ulkomaisiin kilpailijoihinsa nähden.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksessa vuonna 1997 todettiin, että kuluttajat 
ovat kiinnostuneita ympäristöinformaatiosta, mutta tietoa on vaikea ymmärtää ja 
se on vaikeasti saatavilla. Ympäristömerkkien olemassaolo tunnistettiin jo tuol
loin, mutta niiden myöntämisperusteet jäivät suurimmalle osalle epäselviksi. Toi
saalta tutkimuksessa todettiin, että ostopäätökseen vaikuttaa silti eniten tuotteen 
hinta ja laatu. Myös tästä syystä yksinkertaisen tuoteselosteen luominen laaduk
kaina pidetyille kotimaisille huonekaluille on perusteltua.

1.3 Diplomityön rajaukset
Ympäristöseloste laaditaan niin, että siitä on hyötyä j ulkokalusteita, kotikalusteita 
ja keittiöitä valmistaville yrityksille. Selostetta on tarkoitus ainakin alkuvaiheessa 
käyttää pääasiassa Suomessa, joka on kotimaisen huonekaluteollisuuden pää- 
markkina-alue. Tämän takia käytetään Suomessa yleisesti tunnettuja standardeja 
ja merkintöjä aina kun se on mahdollista.

1.4 Diplomityön rakenne ja viitekehys
Luvussa yksi kerrotaan tutkimuksen tausta ja tavoitteet. Luvussa kaksi käsitellään 
huonekaluteollisuutta Suomessa, sen rakennetta ja markkinoita. Luvussa kolme

Huonekalun ympäristöseloste Otto Kivi
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perehdytään elinkaarianalyysiin. Ympäristöjärjestelmiin tutustutaan luvussa neljä. 
Luvussa viisi kerrotaan erilaisista käytössä olevista ympäristömerkeistä, alkupe- 
rämerkeistä, kierrätysmerkeistä ja eri järjestöjen omista merkeistä. Luvussa kuusi 
käsitellään käytössä olevia ympäristöselosteita. Voimassa olevaan, diplomityön 
aihepiiriin liittyvään Suomen ja EU:n lainsäädäntöön perehdytään luvussa seitse
män. Luvussa kahdeksan käsitellään diplomityön kannalta oleellisia muita luoki
tuksia, standardeja ja järjestelmiä, mitkä eivät kuulu työn muihin käsiteltäviin ko
konaisuuksiin. Luvussa 9 käsitellään tiedossa olevia asioita, jotka huonekaluteolli
suuden tulee tulevaisuudessa huomioida ympäristökysymysten osalta.

Diplomityötä varten kerätty tutkimusaineisto sekä menetelmät, jolla tämä aineisto 
on käsitelty, kuvataan luvussa 10. Luvussa 11 kerrotaan diplomityön tulokset. Tu
loksissa on esitetty myös esimerkkiseloste, joka on laadittu työn tulosten pohjalta. 
Esimerkkiseloste on tehty Isku Oy:n Tendo -kaapille. Esimerkkiseloste on helpos
ti muokattavissa muille tuotteilla sekä toisille yrityksille.

Luvussa 12 kerrotaan diplomityön johtopäätökset ja luvussa 13 on yhteenveto. 
Diplomityön lopussa on esitetty lähdeluetteloja liitteet.

Diplomityön viitekehys on esitetty kuvassa 1.

12. Johto
päätökset

11. Huonekalun 
ympäristö- 
seloteen osat

1. ja 2. Työn
taustaja
tavoitteet

7. EU -direktiivit 
Ympäristölainsäädäntö

4. Ympäristö- 
järjestelmät

6. Ympäristöselosteet

8. Muita luokituksiaja 
järjestelmiä

5. Ympäristömerkit

3. Elinkaarianalyysi 10. Yrityksille
saapuneet
ympäristökyselyt

10. Tehdyt haastattelut

Huonekalun
ympäristöseloste

- Huonekalun 
ympäristö- 
selosteen malli
- Esimerkki- 
seloste Tendo - 
kaappi

Kuva 1. Diplomityön viitekehys

Kuvassa 1 olevassa viitekehyksessä käytetyt numerot noudattavat tutkimuksen 
kappalejakoa.
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2 Huonekaluteollisuus
Tässä osassa tarkastellaan lyhyesti huonekaluteollisuutta Suomessa, huonekalu- 
markkinoita Suomessa sekä huonekaluteollisuutta Euroopassa.

2.1 Huonekaluteollisuus Suomessa
Huonekaluteollisuutta käsitellään tässä työssä Tilastokeskuksen toimialaluokituk
sen TOL-95 mukaan. Huonekaluteollisuus kuuluu kokonaisuudessaan luokkaan 
TOL 361 huonekalujen valmistus. TOL 361 jakautuu edelleen viiteen alaluok
kaan:

• 3611 tuolien ja istuimien valmistus,
• 3612 muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus,
• 3613 muiden keittiökalusteiden valmistus,
• 3614 muiden huonekaluj en valmistus
• 3615 patjojen valmistus, (www.stat.fi)

Huonekaluteollisuudesta puhuttaessa jaetaan ala koti-, julkis- ja keittiökalustei
siin. Tässä työssä voidaan karkeasti katsoa, että alatoimialat 3611, 3613 ja 3615 
kuuluvat kotikalusteisiin, 3612 julkokalusteisiin ja 3614 keittiökalusteisiin.

Huonekaluteollisuuden liikevaihto vuonna 2001 oli noin 1,16 miljoonaa euroa, 
josta viennin osuus oli 22 %. Ala työllistää yli 11 500 henkilöä, joista työntekijöi
tä on noin 8000 ja loput 3500 toimihenkilöitä. Huonekaluteollisuuden osuus Suo
men tehdasteollisuuden arvosta vuonna 2001 oli noin 1,2 %, toimipaikoista 6 % ja 
viennistä 0,5 %. (Vallin 2002)

Huonekaluteollisuus on pienyritysvaltainen toimiala. Alalla on Suomessa yli 1600 
toimipaikkaa, mutta näistä 75 % työllistää alle 5 henkilöä. Alaa hallitsevat muu
tamat suuret yritykset ja 25 % yrityksistä muodostaakin 88 % alan liikevaihdosta. 
Toimialan lähes kaikki yritykset ovat suomalaisessa omistuksessa ja perheyrityk
siä. (Vallin 2002)

Huonekaluteollisuus on hyvin työvoimavaltainen ala ja palkkojen osuus liikevaih
dosta on vielä nykyisen automaationkin aikana noin 30 %. Vaikka huonekaluteol
lisuudessa käytettävät materiaalit, kuten puu, metalli ja lasi, soveltuvat sinällään 
hyvin automatisoituihin prosesseihin, niin rajoituksia asettavat usein huonekalujen 
muodot ja pienet sarjakoot. (Vallin 2002)

Huonekaluteollisuuden tuotannon jakautuminen alatoimialojen kesken on esitetty 
kuvassa 2.

Huonekalun ympäristöseloste Otto Kivi
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3%
□ Tuolit ja istuimet

■ Toimisto- ja 
myymäläkalusteet

□ Keittiökalusteet

□ Muut huonekalut

■ Patjat

Kuva 2. Huonekaluteollisuuden tuotannon jakautuminen vuonna 2000 (Val
lin 2002)

Kuvasta 2 nähdään, että huonekaluteollisuus on jakautunut melko tasaisesti neljän 
suurimman alatoimialan kesken. Jakoa vääristää se, että useat yritykset sijaitsevat 
TOL -luokituksen mukaan väärässä luokassa. Väärään luokkaan sijoittuminen voi 
johtua esim. historiallisista syistä. Tällaisten yritysten valmistamat tuotteet ovat 
muuttuneet yrityksen historian aikana, mutta alkuperäistä luokitusta ei ole korjat
tu.

Kuvassa 3 on esitetty henkilöstön jakautuminen eri toimialojen kesken vuonna
2000.

3%
□ Tuolit ja istuimet

■ Toimisto- ja 
myymäläkalusteet

□ Keittiökalusteet

□ Muut huonekalut

■ Patjat

Kuva 3. Huonekaluteollisuuden henkilöstön jakautuminen vuonna 2000 
(Vallin 2002)
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Kuvasta 3 käy ilmi, että henkilöstöä on eniten toimialalla muiden huonekalujen 
valmistus ja muut kolme suurinta toimialaa työllistävät kukin suurin piirtein sa
man verran henkilöitä. Huonekaluteollisuudessa toimihenkilöiden osuus henki
löstöstä on 26 %.

Alueellisesti huonekaluteollisuuden jakautumista on tarkasteltu kuvassa 4.

D Toimipaikat 
(kpl)

■ Liikevaihto 
(100000 EUR) 

D Henkilöstö 
(kpl)

Kuva 4. Toimipaikkojen jakauma työvoima- ja elinkeinokeskuksittain (Val
lin 2002)

Huonekaluteollisuus on Suomessa keskittynyt Pohjanmaalle ja Hämeeseen (lähin
nä Päijät-Hämeeseen). Suomen suurimmat huonekalualan yritykset sijaitsevat 
Lahden seudulla. Lukumääräisesti eniten yrityksiä on pienyritysvaltaisella Poh
janmaalla. Alatoimialoja tarkasteltaessa tuoleja ja istuimia valmistavia yrityksiä 
on eniten Etelä-Pohjanmaalla, toimistokalusteita valmistavia Uudellamaalla, keit
tiöitä valmistavia Varsinais-Suomessa ja muita huonekaluja valmistavia Uudella
maalla. (Vallin 2002)

2.2 Suomen huonekalumarkkinat
Huonekalujen kysyntä on riippuvainen yleisestä taloudellisesta tilanteesta, kotita
louksien ostovoimasta sekä uudis- ja korjausrakentamisen määrästä. Kodin ka
lusteet, koneet ym. ovat Tilastokeskuksen ”Kotitalouksien kulutusmenojen muu
tokset 1990-luvulla” -julkaisun mukaan hieman alle 5 % kotitalouksien kulutus
menoista. (www.stat.fi)

Huonekalujen ja sisustustarvikkeiden kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa 
vuonna 2001 oli noin 1,2 miljardia euroa, josta huonekalujen osuus oli 66 %. Suu
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rin osa vähittäismyynnistä tapahtui huonekaluliikkeiden kautta. Jakelukanavien 
markkinaosuudet on esitetty kuvassa 5. (www.puusepanteollisuus.fi)

5%

□ Huonekaluliikkeet

■ Kodintekstiili-ja 
sisustustarvikeliikkeet

□ Tavaratalot ja 
supermarketit

□ Suoramyynti

Kuva 5. Huonekalujen ja sisustustarvikkeiden jakelukanavien osuudet 2001

Vuonna 2001 huonekaluliikkeiden arvonlisäverollinen myynti oli yhteensä 845 
miljoonaa euroa, tästä noin puolet oli tuontihuonekaluja. Suomen huonekalukau
passa on meneillään selkeä rakennemuutos: isojen ketjumyymälöiden markkina
osuus kasvaa ja yksityiset huonekaluliikkeet erikoistuvat palvelemaan rajattuja 
asiakaskohderyhmiä. (www.puusepanteollisuus.fi)

Huonekalujen tuonti on kasvanut vuodesta 1993 saakka ja on asettunut korkealle 
tasolle. Vuoden 2001 tuonnin arvo oli 342 miljoonaa euroa sisältäen toimistoka- 
lusteet. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3 %. Suurin osa tuotavista huonekaluista on 
kotikalusteita.

11 %

□ Ruotsi

■ Viro

□ Saksa

□ Italia

■ Tanska

□ Norja

■ Muut

Kuva 6. Huonekalujen tuonnin jakautuminen maittain
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Huonekalujen tuonnin jakautumista maittain on tarkasteltu kuvassa 6. Eniten huo
nekaluja tuodaan Suomeen Ruotsista. Euroopan isojen huonekaluvalmistaja mai
den osuus Suomeen tuotavista huonekaluista ei ole kovin merkittävä. Ryhmään 
muut kuuluvat lähinnä Aasian maat. (www.puusepänteollisuus.fi)

2.3 Huonekaluteollisuus Euroopassa
Huonekaluteollisuuden tuotannon arvo Euroopassa vuonna 2001 oli yhteensä 82 
miljardia euroa. Tästä puuhuonekalujen osuus oli noin 40 %. Ala työllisti yhteen
sä lähes 900 000 ihmistä. Suurimmat huonekalujen tuottajamaat olivat Saksa ja 
Italia. Euroopan huonekalutuotannon jakautumista maittain on tarkasteltu kuvassa 
7. (www.puusepanteollisuus.fi)

10% 7%

o Saksa

■ Italia

□ Ranska 

O Englanti

■ Espanja

□ Hollanti

■ Tanska

□ Itävalta

■ Belgia

■ Ruotsi

□ Muut

■ Suomi

■ Portugali

Kuva 7. Euroopan huonekaluteollisuuden tuotanto maittain

Suomi ei ole Euroopan laajuisesti tarkasteltuna merkittävä huonekalujen valmis
taja 1 % osuudellaan.
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3 Elinkaarianalyysi (Life Cycle Assessment)
Elinkaarianalyysilla saadaan tietoa tuotteen tai sen osien koko elinkaaren - raaka- 
aineista tuotteen hävittämiseen - vaikutuksista ympäristöön. Kuvassa 8 on yksin
kertainen esitys tuotteen elinkaaresta. (Kairi 1999) Elinkaarianalyysi on toimin
tojen ja prosessien perusanalyysi pyrittäessä vähentämään tuotteen tai palvelun 
vaikutuksia ympäristöön. (Huhta & ai 2000)

Kuva 8. Tuotteen elinkaari "kehdosta hautaan" (Kairi 1999)

Kuvassa 8 olevasta tuotteen elinkaaren mallista havaitaan selkeästi, miten monta 
vaihtoehtoista loppukäyttökohdetta tuotteella on varsinaisen käyttötarkoituksen 
loputtua. Tänä päivänä pyrkimys on yhä enemmän kohti kierrätystä ja hyötykäyt
töä energiaksi.

Ensimmäiset elinkaarianalyysit tehtiin 1960-luvun loppupuolella, jolloin niitä kut
suttiin laajennetuiksi energia-analyyseiksi ja ne kattoivat myös emissiot ja jätteet. 
Nykyisin käytössä olevat elinkaarianalyysit määriteltiin 1990-luvun puolessa vä
lissä. (www.vtt.fi)

Elinkaarianalyysillä voidaan tutkia tuotteen optimointia ympäristön kannalta (ku
ten mahdollisimman vähäinen energian käyttö tai ongelmaton loppukäyttö) tai sen 
avulla voidaan helposti vertailla kahta tai useampaa tuotetta tai tuotantotapaa 
tiettyjen näkökohtien kannalta, (www.oekobilanzen-holz.org)

Jotta tuotteiden tai prosessien vertaileminen elinkaarianalyysien avulla olisi mah
dollista, on kansainvälinen standardoimisorganisaatio ISO julkaissut neljä stan
dardia elinkaarianalyysistä:

• ISO/EN 14040 (1997) Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi Peri
aatteet ja pääpiirteet.

• ISO/EN 14041 (1998) Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Ta
voitteiden ja soveltamisalan määrittely sekä inventaarioanalyysi.

• ISO/EN 14042 (2000) Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vai- 
kutusarviointi.
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• ISO/EN 14043 (2000) Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaari arviointi. Tu
losten tulkinta.

Näiden standardien muodostama kokonaisuus on esitetty kuvassa 9.

Elinkaarianalyysin ei välttämättä tarvitse keskittyä tuotteen koko elinkaareen, 
vaan se voi rajoittua vain yhteen tai useampaan osaan elinkaaresta. (Kairi 1999) 
Elinkaarianalyysia voidaan käyttää vertailtaessa samanlaisten tuotteiden vaikutuk
sia ympäristöön tai haluttaessa selvittää yksittäisten tuotantovaiheiden ympäristö
vaikutukset. Yleensä elinkaarianalyysissa on kolme vaihetta:

1. Inventaarioanalyysi
2. Vaikutusten arviointi
3. Raportointi ja parannusten arviointi.

Ensimmäisen vaiheen inventaarioanalyysissä yksilöidään tuotteen elinkaaren ym
päristö taakka. Toisessa vaiheessa arvioidaan tämä taakka sekä asetetaan vaikutuk
set ja arvot järjestykseen. Kolmannessa vaiheessa tarkastellaan, mitä mahdolli
suuksia tämän taakan vähentämiselle on. (www.europarl.eu.int)

/ Elinkaariarvioinnin pääpiirteet

^Tavoitteiden ja'4) f

soveltamisalan

määrittely
f' Käyttökohteita: Л

- Tuotteiden kehittäminen ja 
parantaminen

Inventaario- Tulkinta - Strateginen suunnittelu
analyysi

- Julkinen politiikka

Markkinointi

Vaikutus-

arviointi

Kuva 9. Elinkaariarvioinnin vaiheet (SFS-EN ISO 14040)

Kuvassa 9 olevat elinkaariarvioinnin vaiheet on standardoitu ISO:n edellä mainit
tuihin standardeihin. Kaaviokuvasta käy ilmi myös elinkaariarvioinnin yleisimmät 
käyttökohteet. Standardit kuvaavat elinkaariarvioinnin toteuttamisen ja raportoin
nin pääperiaatteet ja käytön sekä sisältävät tiettyjä vähittäisvaatimuksia. (SFS-EN 
ISO 14040)
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4 Ympäristöjärjestelmät
Ympäristöjärjestelmä tarkoittaa systemaattista tapaa hallita yrityksen ympäristö
asioita. Se on työkalu yrityksen ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantami
seen. (www.vtt.fi)

Ympäristöjärjestelmät tulivat voimaan 1990-luvun puolessa välissä ja niiden käyt
töönotto on ollut erittäin nopeaa. Suomessa järjestelmät kattavat melkein kaikki 
ympäristönsuojelun karmalta keskeiset yritykset. (Honkasalo 2002)

Ympäristöjärjestelmien tavoitteena on ohjata yritystä ottamaan ympäristöasiat kat
tavasti huomioon ja jatkuvasti parantamaan ympäristölle myönteisen toiminnan 
tasoa sen omassa toiminnassa. (Lumijärvi & ai. 2000)

Englantilainen standardi BS (British Standard) 7750 oli ensimmäinen käyttöön 
ehtinyt ympäristö) ärj estelmä. Standardi julkaistiin 1992 ja uusi versio 1994. Suo
messa ensimmäiset toimipaikat sertifioitiin standardin mukaisesti kesäkuussa 
1994 (Kuisma & ai. 2001). Standardi ISO 14 001 korvasi BS 7750:n vuonna 
1997. (www.inem.org)

Seuraavissa kappaleissa on perehdytty tarkemmin kahteen vapaaehtoiseen ympä- 
ristöjärjestelmään: kansainvälisen standardisointijärjestön ISO 14001 standardiin 
ja EU:n EMÄS-järjestelmään.

4.1 ISO 14001
ISO 14001 on kansainvälisen standardisointijärjestön (International Organization 
for Standardization) vuonna 1996 vahvistettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, 
joka on voimassa kaikkialla maailmassa. Järjestelmä on suunniteltu siten, että sitä 
voidaan käyttää minkä tyyppisessä organisaatiossa tahansa sekä julkisella että yk
sityisellä sektorilla, (www.sfs.fi) ISO 14001 pohjautuu englantilaiseen BS 7750 - 
standardiin, (www.inem.org)

ISO 14 001 -standardi ei aseta vaatimuksia yrityksen ympäristönsuojelun tasolle, 
vaan sen mukaan tason tulee täyttää viranomaisten vaatimukset sekä vastata voi
massa olevaa lainsäädäntöä. Sen sijaan standardi sisältää vaatimuksen yrityksen 
ympäristönsuojelun tason jatkuvaksi parantamiseksi. (Pesonen & ai 2001)

ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentaminen koostuu 
seitsemästä vaiheesta. Varsinaisen järjestelmän rakentamisen ohjeet ja vaatimuk
set koostuvat osista 2-6.

1. Alustava ympäristökatselmus, jossa selvitetään ympäristöasioiden hallinnan 
nykytila.

2. Yrityksen ympäristöpolitiikan laatiminen.
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3. Ympäristöjärjestelmän suunnittelu:
• toiminnan ympäristönäkökohtien tunnistaminen,
• sidosryhmien ja yhteiskunnan ympäristöasioiden hallinnalle 

asettamien vaatimusten tunnistaminen,
• ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden asettaminen,
• ympäristöohjelmien laatiminen päämäärien ja tavoitteiden saa

vuttamiseksi sekä
• ympäristöasioiden hoitamista koskevien toimintojen ja toimin

taohjeiden suunnittelu ja dokumentointi.

4. Jäijestelmän toteuttaminen:
• toimintaedellytysten varmistaminen ja
• tukitoimintojen muodostaminen.

5. Mittaaminen ja arviointi:
• toimintatapojen luominen tarkkailua ja mittaamista varten,
• toimintatapojen luominen poikkeamien kolaamista ja ehkäi

semistä varten sekä
• toimintatapojen luominen auditointeja varten.

6. Johdon katselmukset:
• ympäristöjärjestelmän katselmoiminen sekä
• toiminnan jatkuvan parantamisen varmistaminen.

7. Ympäristöjärjestelmän sertifiointi, (http://www.energia.fi)

ISO 14001 -jäijestelmän vaiheet on esitetty jatkuvana ympyränä kuvassa 10.

I Katselmus ja
Sitoutuminen ja 
politiikka

Suunnittelu
• Ympäristönäkökohdat
• L ait ja vaatimukset
• Hallintaohjelmat

Toteuttaminen

Kuva 10. ISO 14001 ympäristö] ärjestelmää koskevat vaatimukset (Mäki & ai 
1998)
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Kuten kuvasta 10 huomataan, ISO 14001 käyttää hyväkseen laatujärjestelmistä 
tuttua jatkuvan kehittämisen ympyrää: suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna. 
(www.ffcs-finland.org)

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin uusiminen käynnistettiin vuonna
2001. Standardille haluttiin saada parempi yhteensopivuus laadunhallintajärjes- 
telmästandardin ISO 9001 kanssa sekä selkeämpi standardin teksti. Uudistaminen 
ei tähtää mihinkään olennaisiin muutoksiin standardissa. (Vahtila 2002)

Suomessa on neljä ISO 14 001 -järjestelmää tarkastavaa ja sertifioivaa yritystä: 
SFS-Sertifiointi Oy, DNV-Certification Oy/Ab, Lloyd's Register Quality Assu
rance ja Bureau Veritas Quality International. Kansallisena akkreditointielimenä 
Suomessa toimii Mittatekniikan keskus (FINAS), (www.ffcs-finland.org)

Suomessa oli tammikuussa 2003 ISO 14 001 -standardin sertifikaatin omaavia 
yrityksiä 678 kappaletta. Maailmassa sertifioituja yrityksiä oli joulukuussa 2002 
yhteensä 46 836 kappaletta. Eniten sertifikaatteja oli käytössä eurooppalaisilla yh
teisöillä. (www.ecology.or.jp)

Organisaatio voi myös laatia ympäristöjärjestelmänsä ISO 14 001 -standardin 
mukaisesti ja käyttää sitä omassa toiminnassaan ilman, että kukaan ulkopuolinen 
on tarkastanut tai sertifioinut jäijestelmän. (www.energia.fi)

4.2 EMÄS
EMÄS (Eco-Management and Audit Scheme) on EU-alueen vapaaehtoinen ympä
ristöj ärj estelmä, joka on tarkoitettu sekä yksityisen sektorin että julkishallinnon 
yrityksille ja organisaatioille. EMÄS -järjestelmä perustuu EU:n asetukseen (The 
European Community Eco-Management and Audit Scheme 1836/93). Asetus ku
mottiin 19.3.2001 uudella asetuksella N:o 761/2001 organisaatioiden vapaaehtoi
sesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestel- 
mään (EMÄS -järjestelmä), (europa.eu.int)

EMÄS -järjestelmän sisältö ja tavoitteet ovat melkein samanlaiset ISO 14 001 - 
standardin kanssa, suurin ero on EMÄS -järjestelmän vaatima vuosittainen julki
nen ympäristöselonteko sekä ympäristötodentajan akkreditointi. Julkisessa selon
teossa organisaatio kertoo toimintansa ympäristövaikutuksista, päästöistä ja ympä
ristöpoliittisista tavoitteista, (www.energia.fi).
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UlkopuoBnen 
todennus

Ympäristö selonteko

Auditointi

Ym parisi» jar je stelma

Ympäristöohjelma

Ympäristöpolitiikka

Alustava katselmus

Kuva 11. Askeleet EMAS:een (www.vyh.fi)

Kuvassa 11 on esitetty ISO 14 001 :n ja EMÄS:n yhteensopivuus, jossa siis itse 
järjestelmä on sama, mutta EMÄS menee pidemmälle jäijestelmän julkisuuden 
osalta.

EMÄS -järjestelmä koostuu yrityksen ympäristöpolitiikasta, -ohjelmasta, -jär
jestelmistä, -katselmuksista ja -auditoinneista. Näiden lisäksi järjestelmään liittyy 
neljä olennaista yrityksen ulkopuolista tahoa, ympäristötodentaja, akkreditointie
lin, toimivaltainen toimielin ja kansalaiset. Ympäri stötodentaj a arvioi yrityksen 
ympäristöasioita ulkopuolisena ja tuo järjestelmään näin uskottavuutta. Akkredi
tointielin arvioi ympäristötodentajien pätevyyttä ja valvoo näiden toimia. Akkre
ditointielimenä toimii Suomessa Mittatekniikan keskus. Toimivaltainen toimielin, 
eli rekisteröintielin, rekisteröi yritykset EMÄS -rekisteriin. Toimivaltaisena toi
mielimenä Suomessa toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE). EMÄS -järjes
telmän rakennetta ja siinä mukana olevia tahoja on kuvattu kuvassa 12. (Ympä
ristöministeriö 1995)

ORGANISAATIO
- ympärislökatselmus
- ympäristöpolitiKka
• ympäristöohjelma
• ympäristöjärjestelmä
• auditoinnit eli tarkastukset
- ympäristöselontebo

Palaute
JULKISUUS

Okeus käyttää SIDOSRYHMÄT

EMAS-logoa 
..............-.............♦

Vahvistettu 
ympäristösetontek o

à
Todentaminen 

TODENTAJA 

Akkt editointi

R ek isteretnti hakemus
ja vahvistettu Rekisteröinti
y mpäristös elomeko

4 \
MITTATEKNIIKAN KESKUS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
- todentajien akkreditointi eli (SYKE)

pätevyyden toteaminen ja valvonta - organisaatioiden rekisteröinti

Kuva 12. EMÄS -järjestelmän rakenne (www.vyh.fi)
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EMÄS -järjestelmän rakentaminen aloitetaan yrityksen/organisaation ympäristö
politiikan, ympäristöohjelman ja näiden toiminnan varmistavan ympäristöjärjes- 
telmän rakentamisesta. Yritys laatii näiden pohjalta ympäristöselonteon, jonka 
akkreditoitu todentaja vahvistaa. Todentaja auditoi myös organisaation ympäris- 
töjärjestelmän. Todentajan tulee olla Mittatekniikan keskuksen akkreditoima. Kun 
edellä mainitut vaiheet on tehty, Suomen ympäristökeskus rekisteröi organisaation 
EMÄS -rekisteriin. Rekisteröidylle organisaatiolle annetaan rekisteröintinumero 
ja EMÄS -logon käyttöoikeus (www.vyh.fi)

EMÄS -rekisteriin hyväksytyllä yrityksellä on oikeus käyttää EMÄS -logoa, jon
ka kolme eri versiota on esitetty kuvassa 13.

EMÄS EMÄS EMÄS
TODENNETTU VAHVISTETTUA

YMPÄRISTÖASIOIDEN TIETOA
HALLINTA

Kuva 13. EMÄS -logoja (www.vyh.fi)

EMÄS -logojen käyttö perustuu Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toi
miston ohjeisiin. Logo tekstillä ”Todennettu ympäristöasioiden hallinta” kertoo, 
että yrityksellä on toimiva EMÄS -järjestelmä. Logo tekstillä ”Vahvistettua tie
toa” kertoo, että tiedot, joiden yhteydessä logo esiintyy, ovat EMÄS -todentajan 
vahvistamia. Logoa ilman tekstiä voidaan käyttää järjestelmän tunnetuksi tekemi
seen sekä mainosmateriaaleissa, lehtiartikkeleissa ja EMÄS- järjestelmää koske
vissa julkaisuissa edellyttäen, että logon käytöstä ei synny vaikutelmaa, että se 
liittyy jonkin yrityksen toimintoihin, (www.vyh.fi)

Tammikuussa 2003 Suomessa oli 43 yritystä, joilla oli EMÄS sertifikaatti. Maa
ilmassa EMÄS -sertifioituja yrityksiä oli joulukuussa 2002 yhteensä 3821 kap
paletta. (www.ecology.or.jp) EMÄS sertifikaatti voidaan myöntää myös muille 
kuin eurooppalaisille yrityksille.
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5 Ympäristömerkit
Ympäristömerkinnät jaetaan negatiivisiin, neutraaleihin ja positiivisiin merkintöi
hin niiden tuotteesta antaman informaation perusteella. Negatiivinen merkintä 
kertoo yleensä tuotteen vahingollisista vaikutuksista ympäristölle. Tällaisia mer
kintöjä ovat mm. tuotteen syövyttävistä ominaisuuksista varoittava merkintä. Ne
gatiiviset merkinnät ovat yleensä pakollisia ja niiden käyttö määritellään lainsää
dännössä. Esimerkiksi kemikaalilainsäädännön perusteella vaarallisia kemikaaleja 
sisältävät tuotteet tulee merkitä varoitusmerkein. Neutraali merkintä pyrkii anta
maan tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista tuoteselosteen tavoin. Positiivinen 
merkintä kertoo tuotteen vähemmän vahingollisista vaikutuksista ympäristöön 
verrattuna muihin saman tuoteryhmän tuotteisiin. Positiiviset merkinnät ovat 
yleensä vapaaehtoisia. (Mäkelä 1993) Työn tässä osassa käsitellään pääasiassa 
positiivisia ympäristömerkintöjä.

5.1 Pohjoismainen ympäristömerkki - Joutsenmerkki
Pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, kehittäminen aloitettiin Poh
joismaisen ministerineuvoston aloitteesta 1989. Tavoitteena oli kehittää harmoni
soitu, vapaaehtoinen ja positiivinen tuotteita (tavaroita ja palveluita) koskeva ym- 
päristömerkintäjärjestelmä. (Niva & ai 1997) Pohjoismainen ympäristömerkki- 
järjestelmä käynnistyi syksyllä 1990. Alkuvaiheessa merkin ottivat käyttöön 
Suomi, Ruotsi ja Noija. Islanti liittyi virallisesti mukaan vuonna 1991 ja Tanska 
1998. (TemaNord 2001) Pohjoismainen ympäristömerkki oli syntyessään ensim
mäinen valtioiden rajat ylittävä virallinen ympäristömerkki. (Niva et ai. 1997) 
Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, on esitetty kuvassa 14.

Kuva 14. Pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkin päätavoitteena on vuonna 1996 laadittujen tavoitteiden ja periaat
teiden mukaan edistää vähemmän ympäristöä kuormittavaa kulutusta. Tämä ta
pahtuu opastamalla kuluttajia ja sisäänostajia tekemään ympäristöystävällisiä va
lintoja sekä edistämällä sellaisten tuotteiden kehittämistä, jotka kuormittavat ym
päristöä vähemmän kuin muut vastaavilla ominaisuuksilla varustetut markkinoilla 
olevat tuotteet, (www.sfs.fi/ymparist)

Joutsenmerkin myöntämiskriteerit laaditaan tuoteryhmäkohtaisesti yhteistyössä 
pohjoismaisten ympäristömerkintää hoitavien organisaatioiden kesken. Suomessa 
Joutsenmerkistä vastaa Suomen Standardisointiliitto SFS. Ympäristömerkintälau-
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takunnissa on jäseniä, jotka edustava teollisuutta, kauppaa, kuluttaja- ja ympäris
töalojen viranomaisia sekä tutkimuslaitoksia ja järjestöjä. Joutsenmerkin kriteerit 
tarkistetaan kullekin tuoteryhmälle noin kolmen vuoden välein. Pyrkimyksenä on, 
että myöntämisperusteita vahvistettaessa kriteerit täyttävien tuotteiden arvioitu 
markkinaosuus Pohjoismaissa on korkeintaan kolmannes kokonaismarkkinoista. 
(Niva, 1996)

Joutsenmerkki rahoitetaan valtion varoilla sekä merkin käytöstä perittävällä mak
sulla. Suomessa vuonna 2003 tämä maksu on 0,4 % merkityn tuotteen liikevaih
dosta tai 0,2 % merkityn palvelun liikevaihdosta. Kuitenkin minimimaksu on 675 
€ (+ALV) ja maksimimaksu 34 000 € (+ALV). Maksu peritään tuotteen tai palve
lun edellisen vuoden liikevaihdon perusteella. Valtion osuus merkin rahoittami
sesta vuonna 2002 oli 200 000 €, mikä oli noin kolmasosa kaikista kustannuksista. 
(www. sfs.fi/ymparist)

Joulukuussa 2002 Joutsenmerkin myöntämisperusteet eli kriteerit oli laadittu 55 
tuoteryhmälle. Näiden kriteerien lisäksi lausunto- tai käsittelyvaiheessa oli 7 uutta 
tuoteryhmää. 12 olemassa olevan tuoteryhmän kriteerit olivat uusittavana. Jout
senmerkin käyttöoikeuden omaavia tuotteita oli samaan aikaan Suomen markki
noilla yli 200 ja Pohjoismaissa yhteensä yli 1000. Joutsenmerkki voidaan näin liit
tää pariin tuhanteen tuotteeseen, sillä yksi käyttöoikeus voi pitää sisällään useita 
eri tuotenimiä, (www.sfs.fi/ymparist)

Joutsenmerkin voimassa olevat kriteerit huonekaluille on esitetty dokumentissa 
“Huonekalut ja kalusteet, Versio 3.0”. Kriteerit ovat astuneet voimaan 19.3.2003 
ja ovat voimassa 18.3.2007 saakka, (www.sfs.fi/ymparist) Merkin myöntämispe
rusteissa asetetaan vaatimuksia puulle, puupohjaisille levyille, metalleille, muo
veille, pintakäsittelyaineille, liimoille, täytteille, pehmusteille, tekstiileille ja lasil
le. Vaatimukset on jaoteltu materiaalien suhteellisten osuuksien mukaan siten, että 
jos jotain materiaalia on tuotteessa vain vähän, ovat sille asetetut vaatimukset vas
taavasti lievempiä. Materiaalia, jota ei ole mainittu myöntämisperusteissa, saa 
tuotteessa olla korkeintaan viisi painoprosenttia ja tällaisten dokumentoimattomi
en materiaalien yhteenlaskettu osuus ei saa ylittää kymmentä painoprosenttia. Kri
teereissä esitetään myös tuotantojätteen vähentämistä, pakkauksia, kestävyyttä ja 
käyttöohjeita koskevia vaatimuksia. (Pohjoismainen ympäristömerkki 2000)

5.2 Euroopan Unionin ekotuotemerkki - Kukkamerkki
Päätös EU:n ympäristömerkin kehittämisestä tehtiin maaliskuussa 1992. Ympäris- 
tömerkinnän aloittaminen perustui vuoden 1957 Rooman sopimuksen (Euroopan 
yhteisön perustamissopimus) artiklaan 130. Ympäristömerkinnässä ovat osallisena 
EU- ja EFTA- maat (mm. Norja). Jokaisessa mukana olevassa maassa on toimi
valtainen toimielin huolehtimassa merkinnästä. Suomessa tämä toimielin on Suo
men Standardisointiliitto SFS. Kukkamerkki on käytössä kaikissa EU:n jäsen
maissa, mutta se ei sulje pois mahdollisuutta käyttää kansallisia ympäristömerkke
jä. (www.sfs.fi/ymparist) Euroopan Unionin Komission päätöksellä perustettiin 
marraskuussa 2000 ympäristömerkki 1 autakunta, the European Union Eco- 
Labeling Board EUEB, osallistumaan ympäristömerkin myöntämisperusteiden 
sekä arviointi- ja todentamisvaatimusten vahvistamiseen ja tarkistamiseen. EU:n
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EU:n ympäristömerkin kriteerit hyväksyy jäsenvaltioiden määräenemmistö ja Eu
roopan komissio. EU:n ympäristömerkki on esitetty kuvassa 15.

Kuva 15. Euroopan Unionin ympäristömerkki

Euroopan ympäristömerkin tavoitteena on edistää ympäristöä vähemmän kulutta
vien tuotteiden kehittämistä, valmistamista, markkinointia ja käyttöä. Merkinnän 
kriteerit on suunniteltu siten, että vain markkinoilla oleva ympäristön kannalta pa
ras kolmannes voi täyttää kriteerien vaatimukset. Maaliskuussa 2003 kriteerit oli 
laadittu 19 tuoteryhmään ja laadintavaiheessa oli 3 tuoteryhmää. Kukkamerkin 
käyttöön oikeuttavia lisenssejä on myönnetty 156 kappaletta, joten merkinnällä 
varustettuja tuotteita on yli 300, koska yksi lisenssi voi pitää sisällään useampia 
tuotteita, (europa, eu. int)

Merkinnän myöntämiskriteerit määritellään tuoteryhmittäin ja määrittelyn aloittaa 
komissio omasta aloitteestaan tai EUEB n pyynnöstä. Komissio antaa toimeksian
non EUEB lle kehittää ja tarkistaa myöntämiskriteerit. Toimeksiannossa asetetaan 
myös päivämäärä tehtävän loppuunsaattamiselle. EUEB laatii toimeksiannon 
pohjalta ehdotuksen komissiolle, joka päättää sen hyväksymisestä tai edelleen ke
hittämisestä. Hyväksytyt kriteerit komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen viralli
sen lehden L-Saijassa. (EY 1980/2000)

Euroopan ympäristömerkkiä rahoitetaan valtion varoilla sekä käyttömaksuilla. 
Merkin käyttöoikeudesta maksetaan etukäteen vuosimaksu perustuen tuotteen 
edellisen vuoden liikevaihtoon. Vuosimaksun suuruus on 0,15 % liikevaihdosta, 
minimimaksu on 500 € ja maksimimaksu 25 000 €. Summat ovat arvonlisäverot
tomia. Pienet ja keskisuuret yritykset saavat maksuista alennusta 25 %. Myöntä
misperusteissa vaadittujen testausten, tarkastuskäyntien ja vastaavien kustannuk
sista vastaa luvan hakija, (www.sfs.fi) Merkinnän tavoitteena on, että järjestelmä 
olisi ennen pitkää pääosin omarahoitteinen, eivätkä jäsenmaiden rahoitusosuudet 
saisi ainakaan kasvaa, (europa.eu.int)

Euroopan ympäristömerkin myöntämiskriteerien laatiminen huonekaluille aloitet
tiin syksyllä 2000 (europa.eu.int). Huhtikuussa 2003 ne olivat vielä laadintavai
heessa. Tämänhetkisessä luonnoksessa vaatimuksia on esitetty puulle, puupohjai
sille tuotteille, alumiinille, teräkselle, muoveille, tekstiileille, nahalle, lasille, po
lyuretaanille ja lateksille, höyhenille ja pintakäsittelyaineille. Vaatimuksia on 
myös tuotteen turvallisuudelle, huollolle, kierrätykselle ja loppukäytölle, tuotetie-
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dolle ja pakkauksille. Työryhmässä keskustellaan myös materiaalien energiasi
sältöjen ottamisesta mukaan myöntämisperusteisiin. (CREM 2003) Kriteerin laa
dinta-aikataulu pyrkii siihen, että lopullisesta kriteeriversiosta huonekaluille 
päästäisiin äänestämään syyskuussa 2003. (AHWG 2003)

Euroopan ympäristömerkin kriteerit on laadittu myös kankaille, maaleille ja la
koille. Nämäkin kriteerit vaikuttavat, kun haetaan huonekalulle ympäristömerkkiä. 
Huonekalujen kriteeriehdotuksesta löytyy myös vielä huhtikuussa 2003 viittauksia 
kenkien ympäristömerkin kriteereihin lähinnä kengissä käytettävien nahkojen 
osalta. Yleisestikin EU:n ympäristömerkinnässä pyritään siihen, että raja-arvot eri 
tuoteryhmien kriteereissä vastaisivat toisiaan. (CREM 2003)

5.3 Sininen Enkeli (Der Blaue Engel)
Sininen Enkeli on Saksassa vuodesta 1978 saakka käytössä ollut ympäristömerk
ki. Se on vanhin käytössä olevista ympäristömerkinnöistä. Saksan ympäristö
merkki on esitetty kuvassa 16 ja se koostuu YK:n ympäristönsuojeluorganisaatio 
UNEP:n symbolista. (Mäkelä et ai 1993)

Kuva 16. Saksan ympäristömerkki

Saksan ympäristömerkissä esiintyy teksti Umweltzeichen (ympäristömerkki) sekä 
tuotteen tai palvelun tärkein ominaisuus ympäristön kannalta (esim. 100 % kier- 
rätyskuitua). Alkuaikoina merkkiä myönnettäessä kiinnitettiin huomiota vain yh
teen tuotteen ympäristövaikutukseen, mutta nykyään saksalaiset huomioivat 
myöntämisperusteissa omasta mielestään tuotteen koko elinkaaren. (Mäkelä et ai. 
1993)

Siniselle enkelille on laadittu myöntämiskriteerit 80 tuoteryhmään ja merkin 
käyttöoikeuden piiriin kuuluu noin 3700 tuotetta. Ympäristömerkin tuoteryhmät 
valitsee ja päättää Jury Umweltzeichen, johon kuuluvat kirkon, ympäristö- ja ku
luttajajärjestöjen, teollisuuden, lehdistön, ammattiliittojen ja ympäristöasiantunti- 
joiden edustajat, (www.blauer-engel.de)

Huonekalujen ympäri st ömerkintää koskevat vaatimukset löytyvät kriteeristä 
”RAL-UZ 38 Matalaemissioiset puu- ja puupohjaiset tuotteet” (Emissionsarme 
Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen). Kriteerin perusteella ympäristömerkin- 
nän voi saada huonekalu, joka on valmistettu suurimmaksi osaksi puusta, eikä si
sällä luonnolle vaarallisia aineita tai kierrätystä estäviä materiaaleja ja jonka val
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mistajan menetelmät ovat ympäristöystävällisiä (pääpaino pintakäsittelyssä). Jär
jestelmä tukee kestävän metsätalouden periaatteiden mukaan hankittua puuraaka- 
ainetta ja alhaisia emissioita. Huonekaluille myönnettävässä ympäristömerkissä 
on teksti ”weil emissionsarm”, joka tarkoittaa alhaisia emissiopäästöjä. (RAL-UZ 
38)

5.4 Environmental Choice Program
Kanadan ympäristömerkintä Environmental Choice - Choix Environnemental pe
rustettiin 1988. Maaliskuussa 2003 ympäristömerkinnän kriteerit oli vahvistettu 
126 tuoteryhmälle ja merkin käyttöön oikeuttavia lisenssejä oli myönnetty 202 
yritykselle, (www.environmentalchoice.com) Kuvassa 17 oleva Kanadan ympä
ristömerkki koostuu kolmesta kyyhkysestä, jotka symboloivat kolmea ympäris
tönsuojeluun osallistuvaa tahoa: valtiota, teollisuutta ja kauppaa. (Mäkelä & ai 
1993)

Kuva 17. Kanadan ympäristömerkki

Kanadan ympäristömerkin kriteerit huonekaluille on esitetty kriteerissä Toimis- 
tohuonekalut ja paneelijärjestelmät” (Office Furniture and Panel Systems). Kritee
rissä asetetaan vaatimuksia mm. tuotteiden loppukäytölle, VOC -emissioille, for
maldehydi -päästöille, puumateriaalin alkuperälle ja kestävyydelle. Huonekalujen 
ympäristömerkin käyttöoikeus on myönnetty yhdelle yritykselle. 
(www. environmentalchoice. corn)

5.5 Stichting Milieukeur
Stichting Milieukeur on Alankomaiden vuonna 1992 perustettu kansallinen ympä
ristömerkintä. Järjestelmän merkki on esitetty kuvassa 18. (www.milieukeur.nl)

Kuva 18. Hollannin ympäristömerkki
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Järjestelmässä on vahvistettu kriteerit 47 kulutustuoteryhmälle ja 70 ruokatuote- 
ryhmälle. Hollannin ympäristömerkissä löytyy kriteerit erikseen myös huoneka
luille. Vaatimuksia esitetään tuotteessa käytettäville materiaaleille (puulle, metal
leille, muoveille, tekstiileille, nahalle ja mineraali-tyyppisille aineille), tuotteen 
käyttöiälle (vähintään viisi vuotta sisätiloissa ja kolme vuotta ulkona) sekä tuot
teen käyttöohjeille, (www.milieukeur.nl)

5.6 Muut ympäristömerkit
Edellisissä luvuissa esiteltyjen ympäristömerkkien lisäksi löytyy myös muita ym
päristömerkkejä. Eri maiden ympäristömerkkien tunnuksia on esitetty taulukossa 
1. (www.gen.gr.jp)

Taulukko 1. Eri maiden ympäristömerkkejä

UnkariKroatiaAustralia

Uusi SeelantiTaiwanItävaltaBrasilia

YhdysvallatThaimaaJapaniEspanja

AENOR Aaitnijf»
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TsekkiKorea
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Taulukossa 1 esitetyt merkit ovat eri valtioiden virallisia ympäristömerkkejä. Ky
seiset merkinnät kuuluvat kansainväliseen Global Ecolabel Network:in (GEN). 
Kyseinen järjestö on perustettu 1994 parantamaan, markkinoimaan ja kehittämään 
tuotteiden ja palveluiden ympäristömerkintöjä. Järjestössä on mukana myös tässä 
työssä aikaisemmin esitellyt Pohjoismainen Joutsenmerkki, Euroopan ympäristö
merkki, Saksan Blaue Engel, Kanadan Environmental Choice Program ja Alan
komaiden Stichling Milieukeur. (www.gen.gr.jp)

5.7 Ympäristömerkkien kaltaiset merkit
Seuraavassa luvussa on tarkasteltu ympäristömerkkien kaltaisia merkkejä, jotka 
usein sekoitetaan varsinaisiin virallisiin ympäristömerkkeihin. Muut merkit eivät 
välttämättä kerro tuotteen ympäristövaikutuksista, vaan voivat olla esim. tuotteen 
alkuperämerkkejä, kierrätysmerkkejä tai erilaisten järjestöjen merkkejä.

5.7.1 Öko-Tex
Öko-Тех on keskieurooppalainen tuoteturvallisuusmerkki kankaille. Merkin 
myöntäjänä toimii hyväksytty, riippumaton tutkimuslaitos. Merkin tärkeimmät 
kriteerit kohdistuvat ihmisille ja luonnolle haitallisten aineiden pitoisuuksiin tuot
teessa. Merkki myönnetään vuodeksi kerrallaan. Öko-Tex standard 100 merkki on 
esitetty kuvassa 19. (www.fmatex.fi)

DMt*d for harmful «utetancM
<хсеккч> ix> O*o*» 5»*xk>nj 100 
Но оозоюоо inditji

Kuva 19. Öko-Tex Standard 100 -merkki

Ökö-Tex:n uusimmat kriteerit on laadittu 1997. Niissä tuotteet on jaettu neljään 
luokkaan, joille kullekin on omat vaatimuksensa. Niiden mukaan tuotteessa ei saa 
esiintyä toijunta-aine-, raskasmetalli-, formaldehydi- ym. jäämiä eivätkä tuotteet 
saa sisältää myrkyllisiä tai allergiaa aiheuttavia väriaineita, (www.fmatex.fi)

Öko-Tex merkistä on olemassa myös laajempi versio, Öko-Tex Standard 1000, 
jossa vaatimuksia asetetaan tuotteen lisäksi tuotannolle, (www.finatex.fi)

5.7.2 Alkuperämerkit
Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä alkuperämerkki suomalaisille 
tuotteille ja palveluille. Avainlippu on ollut käytössä vuodesta 1965 ja sen tunnis
taa yli 90 % suomalaisista. Avainlippu on esitetty kuvassa 20.
(www. avainlippu. fi)
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Kuva 20. Avainlippu

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle, jonka kotimai
suusaste on vähintään 50 %. Avainlipun käyttöoikeuden saamiseksi yrityksen tai 
yhteisön tulee olla Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Maaliskuussa 2003 avainlipun 
käyttöoikeuksia oli myönnetty 1053 yritykselle ja yhteisölle, (www.avainlippu.fi)

Joutsenlippu on suomalaisten elintarvikkeiden vapaaehtoinen alkuperämerkki. 
Joutsenlipun myöntää Finfood - Hyvää Suomesta -organisaatio, (www.finfood.fi)

Joutsenlippu on otettu esiin tässä sen takia, että se sekoitetaan varsin usein poh
joismaiseen ympäristömerkkiin, Joutsenmerkkiin. Näillä kahdella merkillä ei 
kuitenkaan ole mitään tekemistä keskenään. Joutsenlippu ei kerro mitään elintar
vikkeen ympäristövaikutuksista. Joutsenlippu on esitetty kuvassa 21

Kuva 21. Joutsenlippu

Joutsenlipulla varustettu elintarvike on valmistettu Suomessa ja sen raaka-aineista 
vähintään 75 % on kotimaisia. Maaliskuussa 2003 Joutsenlippua käyttäviä yrityk
siä oli 270 kappaletta, (www.finfood.fi)

5.7.3 Kierrätys merkit
Erilaisia kierrätysmerkkejä on esitetty taulukossa 2. Merkit on painettu yleensä 
tuotteiden pakkauksiin ja ne kertovat pakkausten kierrätettävyydestä.
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Taulukko 2. Kierrätysmerkkejä

Merkki Logo
Kierrätysmerkki (Mobius Loop)
Yritysten käyttämä merkki pakkauksille, jotka sovel
tuvat kierrätykseen tai jotka on valmistettu kierrätys
materiaalista. Merkin käytölle ei ole yhtenäisiä sään
töjä eikä kriteerejä, eikä kukaan kolmas osapuoli valvo 
merkin käyttöä, (www.sfs.fi)
Muovitunnistemerkit
Muovituotteisiin liitettävät merkit, jotka kertovat 
muovin peruspolymeerin helpottaen näin tuotteen kier
rätystä ja hävitystä, (www.sfs.fi)

/\ /V /V
l°£> ab

PET PE-HD PVC

/V /V /V
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РЕ-LO PP PS
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0

PYR
Suomalainen pakkausmerkki, joka kertoo, että yritys 
on Pakkausalan ympäristörekisterin jäsen ja siirtänyt 
näin markkinoille toimittamiensa pakkausten hyöty- 
käyttövelvoitteen tuottajayhteisöille. (www.pyr.fi)

^PYR^

Der Grüne Punkt
Saksalainen pakkausmerkki, joka kertoo, että pakkaus 
on Saksassa hyötykäyttöjärjestelmän piirissä. Merkki 
näkyy monissa muovi- ja kertakäyttöpakkauksissa, 
mutta ei tarkoita Suomessa mitään, (www.sfs.fi)

o*ÛNf *0

«r
Taulukossa 2 esitettyjen merkintöjen lisäksi omat kierrätysmerkkinsä on Suomes
sa ainakin lasi- ja metallipakkauksille, nestekartonkipakkauksille, alumiinisille 
juomatölkeille ja poltettaville muovipakkauksille.

5.7.4 Järjestöjen merkit
Eri järjestöillä on lisäksi omia merkkejä lähinnä niiden omaa varainhankintaa 
varten. Järjestöjen merkit eivät välttämättä kerro itse tuotteesta mitään. Suomessa 
esiintyvien järjestöjen merkkejä on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Suomalaisten järjestöjen merkkejä
Merkki Logo
Pandamerkki
WWF:n tunnus kertoo, että tuotteen valmistaja lahjoittaa 
sovitun summan myynnistä WWF:lie. Merkin käyttöoikeus 
perustuu kahdenkeskiseen sopimukseen, eikä merkin käy
töstä ole kansainvälisiä ohjeita tai sopimuksia. Suomen ra
hasto kuitenkin pyrkii huomioimaan, että tuote olisi vä
hemmän ympäristöä kuormittava ja/tai yritys muuten huo
mioisi ympäristöasiat, (www.wwf.fi)

U
Wr
WWF

Norppamerkki
Suomen Luonnonsuojeluliiton tunnus, jota käytetään logona 
liiton hyväksi myytävässä materiaalissa. Myöntäessään 
norppamerkkiä Luonnonsuojeluliitto haluaa ottaa huomi
oon, että tuote olisi ympäristöä vähemmän kuormittava tai 
yritys panostaisi muuten ympäristönsuojeluun.
(www. luontokauppa. corn)

Ф

Siilimerkki
Luonto-liiton (Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö) 
varainkeruumerkki. (www sfs.fi) JÉL-

¿AjOtiTb-trliÏÏo

Myös usealla ulkomaisella järjestöllä on omat vastaavat varainhankintamerkkinsä.
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6 Ympäristöselosteet
Ympäristöselosteet käsitetään neutraaleiksi ympäristömerkinnöiksi (tyypin II ym
päristömerkinnät). Niitä kontrolloi mm. ”ISO 14021 Ympäristömerkit ja ympäris
töselosteet, Omaehtoiset ympäristöväittämät (Tyypin II ympäristömerkit)”. (SFS- 
EN ISO 14021) Ympäristöselosteita voivat laatia kaikki, joita omaehtoiset ympä
ristöväittämät hyödyttävät. Tällaisia tahoja ovat mm. valmistajat, maahantuojat, 
jälleenmyyjät ja vähittäismyyjät. Ympäristöväittämien laadinnassa on tärkeää taa
ta niiden luotettavuus. Tämä tapahtuu parhaiten silloin, kun ne laaditaan yleisesti 
hyväksyttyjen ohjeiden pohjalta ja niissä käytettävät tutkimusmenetelmät ovat 
selkeitä, avoimia, tieteellisesti päteviä ja dokumentoitavissa luotettavasti. (SFS- 
EN ISO 14021)

6.1 RT -ympäristöselosteet
Suomalainen RT- ympäristöseloste on rakennustuotteille kehitetty ympäristöselos- 
te. Selosteen kehittämisessä ovat olleet mukana Rakennustietosäätiö RTS, VTT 
Rakennustekniikka, Rakennustuoteteollisuusyhdistys ry sekä joukko teollisuusyri
tyksiä. Yhteistyötä ympäristöselostemallin kehittämisessä on tehty myös ruotsa
laisen Byggtjänst Ab:n kanssa. RT -ympäristöseloste pohjautuu mahdollisuuksien 
mukaan eurooppalaiseen rakennustuoteteollisuusyhdistyksen mal li luonnokseen. 
(www.rts.fi)

RT -ympäristöselosteeseen on kerätty tuotteiden merkittävimmät ympäristövaiku
tukset edellyttäen, että niihin liittyvät ominaisuudet voidaan mitata numeerisesti 
yleisesti hyväksytyillä menetelmillä. Kaikki tuoteryhmät käyttävät samaa seloste- 
lomaketta. (www.rts.fi) Ympäristöselosteen tiedot on tarkoitettu käytettäväksi ra
kennusosien suunnittelun lähtötietoina, minkä takia on tärkeää, että tiedot on il
moitettu yksiselitteisesti. (Tekes 2000)

RT -ympäristöseloste perustuu ISO -standardeihin 14040 ja 14041 elinkaariarvi- 
osta sekä valmistajien antamiin tietoihin. Selosteessa kerrotaan rakennustuotteista 
seuraavat asiat:

• Valmistaja ja tuotenimi
• Tuotetiedot

■ Tuotteen käyttötarkoitus
■ Tuotteen mitat, tiheys ja koostumus
■ Viittaus mahdolliseen RT- tarvikekorttiin

• Ennakoitavissa oleva käyttöikä
• Energian ja raaka-aineiden kulutus
• Uusiutumaton ja uusiutuva energia
• Uusiutumattomat ja uusiutuvat raaka-aineet
• Päästöt

■ Ilmaston lämpeneminen
■ Tuotteeseen varastoitunut hiilidioksidi
■ Happamoituminen
■ Oksidanttien muodostus
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• Päästöt sisäilmaan
■ Pintamateriaalien päästöluokka (Ml, М2, М2)
■ Ei merkitystä

• Kierrätys ja loppusijoitus
■ Tuotteen kierrätys
■ Tuotteen poltossa vapautuva energia
■ Pakkauksen kierrätys

• Tiedon laatu
■ Selosteen perusteet ja tiedon luotettavuus
■ Selosteen laatija

• Lähteet
RT -ympäristöselosteet ovat määräaikaisia, ne on uusittava viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua myöntämisestä. Yrityksellä, joka saa RT -ympäristöselosteen 
käyttöoikeuden, on oikeus käyttää RT -ympäristöselostelogoa tuotteen markki
noinnissa ja tuoteinformaatiossa. RT -ympäristöselostelogo on esitetty kuvassa 
22. Selosteita oli lokakuussa 2002 laadittu 44 eri tuotteelle, (www.rts.fi)

Kuva 22. RT -ympäristöselostelogo

RT -ympäristöselosteen laatii VTT Rakennustekniikka. Laaditun selosteen hy
väksyy tuotteen valmistaja sekä Rakennustietosäätiö RTS. (www.rts.fi)

6.2 Trätek Miljödeklaration
Trätek on ruotsalainen puutekniikan tutkimusjärjestö, jonka omistavat ruotsalaiset 
mekaanisen metsäteollisuuden yritykset, KK-stiftelsen -järjestö ja Ruotsin valtio. 
(www.tratek.se)

Trätekin ympäristöseloste on tehty puupohjaisille tuotteille. Selosteeseen tulevat 
tiedot pohjautuvat elinkaarianalyysiin. Selosteen alkuperäinen versio on kehitetty 
pohjoismaisessa Nordic Wood -projektissa, jossa mukana olivat VTT Suomesta, 
Trätek Ruotsista, NTI Noijasta ja DTI Tanskasta.

Trätekin seloste on kahden A4 -arkin mittainen. Siinä on tietoja tuotteen valmis
tajasta, tuotteen raaka-aineista ja pakkauksesta, valmistusprosessista, tuotteen 
käytöstä, kierrätettävyydestä, tuotteen päästöistä ilmaan, veteen ja maaperään, 
energian käytöstä sekä yrityskohtaisia lisätietoja, (www. karlit.se)

Trätekin ympäristöselosteita oli huhtikuussa 2003 voimassa 124 kappaletta, (li- 
tiumcontentm. trätek. se)

6.3 TEKO Miljövarudeklarationen
TEKOindustrierna (TEKO) on Ruotsin tekstiili- ja vaateteollisuuden työnantaja- 
liitto. Teko on kehittänyt jäsenilleen oman ympäristöselosteen mallin, joka on ol
lut käytössä joulukuusta 1997. Selosteessa kiinnitetään huomiota tuotteeseen,
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tyksen ympäristöpolitiikkaan, tuotteen valmistukseen, tuotannon päästöihin, tuot
teen kierrätettävyyteen, pakkaukseen, kuljetukseen ja tuotteen hävittämiseen. 
(www. tradepartners. gov. uk)

TEKO:n ympäristöselosteen tavoitteena on luoda yhteinen ”kieli” ympäristöasi
oissa asiakkaan ja tuottajan välille. Kehittämishankkeessa mukana olleet yritykset 
huomasivat erilaisten asiakkaiden lähettämien tuotekohtaisten ympäristökyselyi- 
den määrän huomattavan kasvun sekä näihin kyselyihin vastaamisen vaativuuden.

Selosteen vaatimukset tuotteen formaldehydiemissioille on otettu Suomen lain
säädännöstä ja vaatimukset tuotteen sisältämille kemikaaleille Ökö-Tex Standard 
100:sta. (www.teko.se)

6.4 Paperprofile
Paperprofile on standardoitu vapaaehtoinen tuoteseloste, joka kertoo paperin ym
päristövaikutuksista. Paperprofilen käyttäjiin kuuluvat suurimmat eurooppalaiset 
paperitehtaat. Paperprofile -ympäristöselosteen tarkoituksena on antaa asiakkaille 
syvällisempää ympäristöalan tietoa kuin mitä Joutsenmerkki pystyy tarjoamaan. 
Paperprofile edellyttää asiakkaalta toisaalta myös suurempaa tiedon määrää, jotta 
hän pystyy vertailemaan eri tehtaiden tuotteita ja niiden ympäristövaikutuksia. 
(Koivumäki & ai. 2002)

Paperprofile on verrattain uusi ympäristöseloste. Sen kehittämiseen ovat osallistu
neet eurooppalaiset paperin valmistajat, jakelijat ja teollisuusjärjestot, (www.m- 
real.com)

Paperprofilea käyttävillä yrityksillä on usein käytössään ympäristöjärjestelmä, jo
ko ISO 14 001 tai EMÄS. Itse Paperprofile -ympäristöseloste on yhden A4-arkin 
mittainen. Siinä esitetään seuraavat asiat: valmistanut yritys ja tehdas, ympäristö- 
järjestelmä, puun alkuperä, tuotannon päästöt veteen ja ilmaan, syntynyt jäte, 
energiankulutus sekä tuotteen rakenne, (www.paperprofile.com)

Paperprofile -ympäristöseloste sekä -käyttöohje tarkistetaan vuosittain. Tarkistus- 
tilaisuuteen kutsutaan kaikki järjestelmässä mukana olevat osapuolet. Koollekut
sujana toimii Metsäteollisuus ry.

6.5 Muut ympäristöselosteet
Väriteollisuusyhdistys on laatinut jäsenyrityksilleen ympäristöselosteen mallin, 
jota ainakin Tikkurila Oy käyttää. Väriteollisuusyhdistys on maaliteollisuudessa ja 
siihen liittyvillä aloilla toimivien yritysten työantajajärjestö, joka toimii Kemian
teollisuus ry:n alaisuudessa. Seloste on laadittu Väriteol 1 isuusyhdistyksen sisäi
sessä viiden hengen työryhmässä ja siinä on käytetty pohjana Sveriges Färgfabri
kanters Föreningm (SVEFF) ympäristöselostetta. (Kotilainen 2003)

Tämän työn yhteydessä ei löydetty kattavia ulkomaisia huonekaluille laadittuja 
yhtenäisiä ympäristöselosteita.
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7 Lait ja direktiivit
Työn tässä osassa perehdytään lyhyesti huonekalualaan vaikuttavaan Suomen 
lainsäädäntöön sekä EU:n direktiiveihin.

7.1 Ympäristölainsäädäntö
Ympäristölainsäädännössä yritystoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ovat ympäris
tön pilaantumisvaarojen torjuntaa koskevat ja yritysten toiminnasta aiheutuvien 
ympäristöä kuormittavien seuraamusten korvausta koskevat lait. (Hämäläinen & 
ai. 1997) Tämän työn kannalta keskeistä lainsäädäntöä on käsitelty lyhyesti seu- 
raavissa kappaleissa.

7.1.1 Jätelainsäädäntö
Jätelainsäädäntöön kuuluu jätelaki (1072/93) ja -asetus (1390/93), jotka tulivat 
voimaan 1.1.1994 sekä Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä 
ongelmajätteiden luettelosta (1129/01), joka tuli voimaan 1.1.2002. Lainsäädän
nön tarkoituksena on ohjata jätehuoltoa vähentämään jätteiden syntyä ja tehosta
maan jätteiden hyötykäyttöä. Jätelainsäädäntö on osa ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi annettuja säädöksiä. (Huhta & ai. 2000)

Jätelain mukainen jäteasioiden tavoitteiden hierarkia kulkee niin, että ensisijaisesti 
pyritään estämään jätteiden synty. Seuraavaksi pyritään hyödyntämään syntyvät 
jätteet ja viimeisenä vaihtoehtona on hallittu, turvallinen loppusijoitus luontoon. 
(Huhta & ai. 2000)

Lain yleiset huolehtimisvelvollisuudet siis tähtäävät siihen, että jätettä syntyy kai
kessa toiminnassa mahdollisimman vähän eikä jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa 
ympäristölle tai terveydelle. Jätteestä ei myöskään saa aiheutua haittaa jätehuollon 
järjestäjälle. Tuotannonharjoittajan on huolehdittava, että raaka-aineita käytetään 
säästeliäästi ja raaka-aineet korvataan jätteellä mahdollisuuksien mukaan. Tuotet
tujen tuotteiden tulee lain hengen mukaan olla kestäviä, korjattavia ja uudelleen
käytettäviä tai jätteenä hyödynnettäviä. (Huhta & ai. 2000)

Ympäristöministeriön asetuksesta löytyy lista ongelmajätteiksi luokiteltavista ai
neista, joita taas käsitellään erikseen jätelaissa ja -asetuksessa. Ongelmajätteissä 
toiminnanharjoittajalle kuuluu selvilläolo-, huolehtimis- ja tiedonantovelvollisuus. 
Eli jätteentuottajan on oltava selvillä jätteensä määrästä, laadusta, alkuperästä ja 
terveys- ja ympäristövaikutuksista. Toiminnanharjoittajan tulee myös pitää kirjaa 
käyttämistään ongelmajätteistä. (Huhta & ai. 2000)

Jätelainsäädännön tunteminen ja noudattaminen on yrityksille tärkeää: jätteiden 
vähentäminen alentaa kustannuksia ja hyvin hoidettu jätehuolto parantaa yritys
kuvaa. Jätelain rikkomisesta on säädetty ankarat rangaistukset. (Huhta & ai. 2000)

7.1.2 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/97) on annettu 4.9.1997 ja se tuli 
voimaan 1.10.1997. Päätöksen tavoitteena on ohjata kaatopaikkoja siten, että niis
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tä ei aiheudu pitkänkään ajan kuluessa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. 
(www.finlex.fi)

Päätöksen tavoitteena on myös jätteiden määrän ja kierrätettävyyden edistäminen. 
Päätöksessä kaatopaikat luokitellaan ongelmajätteen, tavanomaisen jätteen tai py
syvän jätteen kaatopaikoiksi. Kullekin kaatopaikalle saa tuoda vain sen luokituk
sen mukaista jätettä. Jätettä, joka ei täytä luokitteluvaatimuksia, ei saa sijoittaa 
kaatopaikoille ollenkaan, (www.vyh.fi)

Päätöksen mukaan vuoden 2005 jälkeen kaatopaikoille ei saa enää sijoittaa sellais
ta yhdyskuntajätettä, jossa on runsaasti biohajoavaa jätettä. Biohajoavalla jätteellä 
tarkoitetaan jätettä, joka hajoaa joko aerobisesti tai anaerobisesti. Vuoden 2005 
jälkeen kaatopaikoille toimitettava jäte on myös esikäsiteltävä (esim. lajiteltava, 
kuivattava tai lujitettava), (www.vyh.fi)

7.1.3 Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä 
sekä päätös rakennusjätteistä

Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä (962/97) tuli voimaan 
1.12.1997 ja Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/97) tuli voimaan 
1.6.1997. Kummankin päätöksen ensisijaisena tavoitteena on vähentää syntyvän 
jätteen määrää sekä lisätä syntyvän jätteen hyödyntämistä, (www.finlex.fi)

Päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä velvoittaa pakkaajia ja maahantuojia mm. 
huolehtimaan pakkaustensa kierrätyksestä ja uudelleen käytöstä sekä vähentämään 
pakkausjätteen syntymistä. Käytännössä useimmat päätöksen velvoitteet voi pak
kaaja tai maahantuoja hoitaa pakkausalan tuottajayhteisöjen ja niiden organisoi
man Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n kautta, (www.yrittäjät.fi)

Päätöksen rakennusjätteestä tarkoituksena on vähentää rakennusjätteen määrää ja 
haitallisuutta sekä lisätä sen hyödyntämistä. Rakennusjätteeksi luokitellaan jäte, 
joka ei ole tavanomaisesta asumisesta syntyvää jätettä. Päätöksessä vaaditaan li
säksi, että hyödynnettävät jätteet tulee lajitella erikseen. Rakennusjätteen haltijan 
on huolehdittava siitä, että hänen omistamansa jäte tulee hyödynnetyksi. 
(www.finlex.fi)

7.2 Kemikaalilainsäädäntö
Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu kemikaalilakiin (744/1989 ja 1412/1992) 
ja sen nojalla annettuihin alemman asteen säädöksiin. Lainsäädännön tavoitteena 
on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. 
(www.finlex.fi)

Kemikaalilaki koskee kemikaaleja sekä niiden valmistusta, maahantuontia, mark
kinoille luovuttamista, jakelua, pakkaamista, myyntiä ja muuta luovuttamista, va
rastointia, hallussapitoa ja säilyttämistä, teknistä ja muuta käyttöä, maastavientiä, 
testaamista, mainostamista sekä muuta näihin rinnastettavaa kemikaalien käsitte
lyä. Kemikaalilaissa määritellään toiminnanharjoittajalle huolehtimis-, selvilläolo- 
, valinta-, päällys-ja tiedonantovelvollisuus, (www.finlex.fi)
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Huonekaluteollisuudelle kemikaalilaki tarkoittaa käytännössä, että kemikaalien 
käsittelyssä on noudatettava riittävää varovaisuutta ja, että toiminnanharjoittajien 
on valittava käyttöönsä, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, kemikaali, joka 
aiheuttaa vähiten vaaraa ympäristölle tai työntekijän terveydelle.

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) 
velvoittaa toiminnanharjoittajan selvittämään käsittelemiensä ja varastoimiensa 
kemikaalien palovaarallisuuden sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralliset omi
naisuudet. Kemikaaleista ei myöskään onnettomuus- tai vaaratilanteissa saa aiheu
tua ilmeistä vaaraa tai muussa toiminnassa aiheutua haittaa henkilöille, ympäris
tölle tai omaisuudelle, (www.fmlex.fi)

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta (624/2001) 
luettelee yleisimmät vaaralliset aineet Euroopan yhteisön piirissä. Luettelo sisältää 
noin 3000 ainetta. Niille kullekin on ilmoitettu luokitus vaarallisuuden perusteella 
ja sopivat vaaraa ilmoittavat standardi lausekkeet (R-lausekkeet) ja turvallisuus- 
toimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet). Luetteloa käytetään 
apuvälineenä tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteita (KTT) laadittaessa ja sen 
avulla voidaan myös vertailla eri aineita niiden haitallisuuden perusteella. 
(www.finlex.fi)

Kemikaalilainsäädännöstä löytyy lisäksi lukuisia muita, lähinnä valtioneuvoston 
asetuksia ja ympäristöministeriön päätöksiä erilaisista ympäristölle ja terveydelle 
vaarallisista kemikaaleista ja niiden käytöstä (www.finlex.fi). Merkityksellinen 
huonekaluteollisuuden kannalta on myös Suomen Ympäristökeskuksen päätös 
joulukuulta 2001, joka kieltää CC- ja CCA- kyllästeiden käytön alle 38 mm saha
tavarassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkokalusteita ei voida enää valmistaa 
kestopuusta. (www.kestopuu.fi)

7.3 Julkiset hankinnat
Laki julkisista hankinnoista (1505/92) tuli voimaan 1.1.1994. Lain tarkoituksena 
on aikaansaada kilpailua ja taata tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu valtion ja 
kuntien viranomaisten järjestämissä taijousmenettelyissä. Laki koskee kaikkia 
julkisia hankintoja. Hankinnoista, jotka ylittävät vuosittain erikseen määriteltävät 
kynnysarvot tulee lisäksi noudattaa erillisiä yksityiskohtaisia menettelytapasään
nöksiä. (www.finlex.fi)

Julkiset hankinnat on tehtävä mahdollisimman edullisesti. Edullinen hankinta on 
joko kaikkein halvin tai vaihtoehtoisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. 
(www.finlex.fi)

Lähtökohtaisesti julkisissa hankinnoissa ei voida vaatia, että tuotteelle on myön
netty jokin ympäristömerkki. Ympäristömerkin kriteereitä voidaan käyttää tar
jouspyynnössä teknisinä eritelminä ja tuotteiden voidaan vaatia täyttävän nämä 
kriteerit. Kriteerien täyttäminen voidaan osoittaa ympäristömerkin myöntämisser- 
tifikaatilla tai erillisillä asiakirjoilla, (www.hut.fi)
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7.4 EU:n jätteenpolttodirektiivi
EU direktiivi jätteenpoltosta annettiin joulukuussa 2000 ja jäsenmaiden tuli ottaa 
se käyttöön joulukuussa 2002. Direktiivin tarkoituksena on mahdollisuuksien mu
kaan ehkäistä tai rajoittaa jätteiden poltosta aiheutuvia haittoja ympäristölle ja ih
misille. (europa.eu.int)

Direktiivissä asetetaan rajat ilmaan joutuville päästöille. Raja-arvot on asetettu 
raskasmetalleille, dioksiineille ja furaaneille, hiilimonoksidille, hiukkaspäästöille, 
orgaanisen hiilen kokonaismäärälle, vetykloridille (HCL), fluorivedylle (HF), rik
kidioksidille (SO2), typpioksidille (NO) ja typpidioksidille (N02). (europa.eu.int)

Direktiivin tarkoituksena on siirtää kehittynyt päästö) envalvontatekniikka lainsää
däntöön ja varmistaa, että kansainvälisiä sitoumuksia noudatetaan. Direktiivin pii
riin kuuluvat myös rinnakkaispolttolaitokset, eli laitokset, joissa jäte toimii lisä- 
polttoaineena energian tai lämmön tuotannossa. Direktiivissä määritellään, että 
poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksilla tulee olla voimassa oleva toimivaltaisen vi
ranomaisen lupa, jossa määritellään tavanomaisen jätteen määrät ja luokat, joiden 
käsittely on laitoksessa sallittu. Direktiivin ulkopuolelle jää mm. puu- ja korkki- 
pohjaisen jätteen poltto, (europe.eu.int)
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8 Muita luokituksia ja järjestelmiä
Tässä kohdassa käsitellään muita tutkimuksen aihepiirin kannalta olennaisia luo
kituksia ja järj estelmiä.

8.1 Rakennusmateriaalien päästöluokitus
Rakennusmateriaalien päästöluokitus on osa Sisäilmayhdistyksen julkaisemaa Si- 
säilmastoluokitusta. Sisäilmastoluokituksen tarkoituksena on asettaa tavoitteet ta
vanomaisten työ- ja asuintilojen sisäilmanlaadulle. Sisäilmastoluokitus täydentää 
Suomen rakentamismääräyksiä, rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja muita 
rakentamiseen liittyviä asiakirjoja. Sisäilmastoluokitus ei kuitenkaan ole viran- 
omaisohje tai -määräys tai sellaisen tulkinta. Rakennusmateriaalien päästöluoki- 
tuksessa puolestaan esitetään vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käy
tettäville rakennus-ja sisustusmateriaaleille. (Sisäilmayhdistys 2001)

Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen, SI, S2 ja S3. Luokkien määritelmät on esi
tetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Sisäilmastoluokituksen luokat (Sisäilmayhdistys 2001)

S1 Yksilöllinen
sisäilmasto

Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä ja lämpöolot ovat viihtyisät 
kesällä ja talvella. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan 
lämpöoloja ja tarvittaessa parantamaan sisäilman laatua 
tehostamalla ilmanvaihtoa. Lämpöolot ja ilman laatu täyttävät 
pääsääntöisesti myös käyttäjien erityisvaatimukset (esim. 
Vanhusväestö, alleraikot. henaitvsenlinsairaat).

S2 Hyvä
sisäilmasto

Tilan sisäilman laatu on hyvä ja lämpöolot vedettömät. Kesän 
kuumimpina päivinä lämpötila nousee viihtyisän tason yläpuolelle.

S3 Tyydyttävä
sisäilmasto

Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot täyttävät säännösten 
tarkoittamat vähimmäisvaatimukset. Ilma saattaa ajoittain tuntua 
tunkkaiselta ja vedon tunnetta saattaa esiintyä. Ylilämpeneminen 
on vleistä kuumina kesäpäivinä.

Taulukossa 4 esitetyt luokat on aseteltu siten, että luokka SI on paras ja S3 vas
taavasti huonoin. SI-luokka merkitsee siten suurempaa tyytyväisten osuutta ja 
pienempää terveysriskiä. Luokka S3 vastaa lähinnä viranomaisten säännösten vä
himmäistasoa. (Sisäilmayhdistys 2001)

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen tavoitteena on edistää vähäpäästöisten 
materiaalien käyttöä ja kehitystä ja se puuttuu vain materiaaleista huoneilmaan 
vapautuviin kemikaaleihin. Huoneilman pitoisuus määräytyy ilmanvaihdon ja ko
konaispäästöjen perusteella, joten ilman laatuun voidaan vaikuttaa joko paranta
malla ilmanvaihtoa tai alentamalla kokonaispäästöjä. Rakennusmateriaalien pääs
töluokituksen tarkoituksena on, että huoneilmaan vaikutettaisiin ensisijaisesti ko
konaispäästöjä alentamalla ja vasta toissijaisesti ilmanvaihtoa tehostamalla. (Si
säilmayhdistys 2001)
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Rakennusmateriaalien päästöluokitus on kolmitasoinen, Ml, М2 ja М3. Luokkien 
vaatimukset on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Rakennustuotteiden päästöluokitusten vaatimukset (Sisäil- 
mayhdistys 2001)

M1 • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio on alle 0,2 
mq/m2h. Yhdisteistä on tunnistettava vähintään 70 %
• Formaldehydin (H2CO) emissio on alle 0,05 mg/m2h

• Ammoniakin (NH3) emissio on alle 0,03 mg/m2h

• IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden 
(WHO 1997) emissio on alle 0,005 mg/m2h
• Materiaali ei haise (hajuun tyytymättömien osuus on alle 15 %)
•Laastit, tasoitteet ia siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia

М2 • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio on alle 0,4 
mq/m2h. Yhdisteistä on tunnistettava vähintään 70 %
• Formaldehydin (H2CO) emissio on alle 0,125 mg/m2h

• Ammoniakin (NH3) emissio on alle 0,06 mg/m2h

• IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden 
(WHO 1987) emissio on alle 0,005 mq/m2h

• Materiaali ei haise merkittävästi (hajuun tyytymättömien osuus on alle 30 %)
• Laastit, tasoitteet ia siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia

М3 • Materiaalit, ioiden eoäDuhtausoäästöt ylittävät luokan М2 arvot

Testaamattomille materiaaleille ei myönnetä päästöluokitusta. Materiaaliyhdis- 
telmien päästöluokat määräytyvät niissä käytetyn huonoimman materiaalin mu
kaan ellei materiaaliyhdistelmää ole emissiotestattu kokonaisuutena. Esimerkiksi 
Ml -luokan pinnoitteella päällystetty М2 -luokan levy kuuluu luokkaan М2, ellei 
pinnoitetun levyn emissiomittauksilla ole toisin osoitettu. Materiaalin valmistajal
la on oltava myös hyväksytty laadunvarmistusjäijestelmä. (www.rts.fi)

Ml -luokkaan hyväksytyissä tuotteissa on oikeus käyttää Ml -merkkiä, joka on 
esitetty kuvassa 23. (www.rts.fi)
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Kuva 23. Ml -merkki

Pintamateriaalien päästöluokitus on kehitetty rakennusmateriaaleille, mutta sitä 
voidaan soveltaa myös huonekaluissa käytettäviin levyihin. Rakennusmateriaalien 
päästöluokituksen tavoitteena on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien 
käyttöä ja kehitystä. Luokituksessa kiinnitetään huomiota ainoastaan huoneilmaan 
pääseviin kemikaaleihin. (www.rts.fi)
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8.2 Metsäsertifiointi
Metsäsertifioinnin käynnisti 1990-luvun alussa huoli trooppisten metsien häviä
misestä. Metsäsertifiointi on menettelytapa hyvin hoidettujen metsien selvittämi
seksi. Hyvin hoidetulla metsällä tarkoitetaan, että metsänhoito on ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Metsäsertifiointi on myös tapa osoittaa 
ympäristötietoisille markkinoille metsätalouden kestävyys, josta asiakkailla muu
ten on vaikea saada tietoa. (Tapion taskukiija 2002) Metsäsertifioinnilla tarkoite
taan menettelyä, jossa riippumaton kolmas osapuoli myöntää metsälle todistuksen 
(sertifikaatin) siitä, että metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi sovitun standar
din mukaan, (http://www.forestindustries.fi/) Metsäsertifikaatit ovat vapaaehtoisia 
ja määräaikaisia, eli ne vaativat uusintatarkastuksen normaaleiden välitarkastusten 
lisäksi. (Meriö 2000)

8.2.1 Forest Stewardship Council (FSC)
FSC on kansalais- ja ympäristöjärjestöjen vuonna 1993 perustama maailmanlaa
juinen organisaatio metsäsertifioinnin edistämiseksi. Organisaation pääkonttori 
sijaitsee Saksassa. FSC ei itse sertifioi metsiä, vaan se suuntautuu ohjaamaan kan
sallista kriteeri- ja standardisointityötä ja myöntää sertifiointioikeudet sertifiointi- 
organisaatiolle. (Mäki & ai 1998). Suomessa on yksi yritys, joka on akkreditoitu 
suorittamaan FSC -sertifioinnin, (www.fscoax.org) FSC:n standardien mukaan 
sertifioiduista metsistä tulevassa puuraaka-aineessa voidaan käyttää FSC -merk
kiä, edellyttäen, että myös puun jäljitettävyysketju on sertifioitu FSC -merkki on 
esitetty kuvassa 24. (www.fsc-finland.org)

FSC
Kuva 24. Forest Stewardship Councilin merkki

FSC.n pääperiaatteet sopivat trooppisiin, lauhkeisiin ja boreaalisiin metsiin. 
FSC:n pyrkimyksenä on, että kussakin maassa laaditaan kansallisiin olosuhteisiin 
sopivat standardit, jotka pohjautuvat FSC n määrittämän kymmeneen pääperiaat
teeseen:

1 Metsien hoidon on noudatettava kansallista lainsäädäntöä sekä FSC n 
periaatteita ja kriteereitä.

2. Maa- ja metsävarojen hallinta- ja käyttöoikeudet on määriteltävä.
3. Alkuperäiskansoilla on lailliset ja perinteiset oikeudet omistaa, käyttää 

ja hallita maitaan.
4. Metsän hoidon tulee edistää metsätyöntekijöiden ja paikallisten yhtei

söjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.
5. Metsien hoidon tulee kannustaa erilaisten metsätuotteiden tehokasta 

hyödyntämistä taloudellisten ja sosiaalisten etujen takaamiseksi.
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6. Metsien hyödyntämisen tulee ylläpitää biologista monimuotoisuutta.
7. Metsistä tulee olla ajan tasalla oleva hoito- ja käyttösuunnitelma.
8. Metsien hoitoa ja käyttöä seurataan ja arvioidaan.
9. Suojeluarvoltaan merkittävissä metsissä metsätaloustoimet tulevat teh

dä niin, että ne joko ylläpitävät tai parantavat metsän suojeluarvoa, 
määrittäviä ominaisuuksia.

10. Viljelymetsät suunnitellaan ja hoidetaan periaatteiden 1 - 9 mukaan ja 
niiden täytyy täydentää luonnonmukaisten metsien käsittelyä ja vä
hentää niihin kohdistuvia paineita, (www.fsc-fmland.org)

Suomen FSC -standardi on lähetetty FSC:lle hyväksyttäväksi helmikuussa 2002. 
(www.fsc-finland.org)

FSC sertifioituja metsiä on 56 maassa ja niiden kokonaispinta-ala oli maaliskuus
sa 2003 yhteensä 35 miljoonaa hehtaaria. Suomeen on myönnetty FSC -sertifi
kaatti yhdelle metsätilalle, (www.fsc-fmland.org)

8.2.2 Pan-European Forest Certification (PEFC)
PEFC on yleiseurooppalainen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka kehitystyön pe
rustana ovat olleet Helsingin ja Lissabonin metsäministerikokouksissa 1993 ja 
1998 hyväksytyt eurooppalaiset kestävän metsätalouden kriteerit. PEFC:llä ei pe
riaatteessa ole omia kriteerejä standardoinnille. Sen tarkoituksena on luoda us
kottava kehys kansallisille ja alueellisille metsäsertifiointijärjestelmille, jotka on 
toteutettu kestävän metsänhoidon periaatteella. Tätä kautta on tarkoitus saada kan
sallisille järjestelmille tunnustusta, koska ne pystyvät kaikki käyttämään yhteistä 
PEFC -merkkiä, (www.ffcs-finland.org) Kansalliset standardit hyväksytään PEFC 
-neuvostossa, jossa on edustettuna yhteensä 19 eurooppalaista kansallista jä
senorganisaatiota (Suomesta Suomen Metsäsertifiointi ry), kaksi organisaatiota 
Yhdysvalloista sekä organisaatiot Australiasta, Brasiliasta, Chilestä, Kanadasta ja 
Malesiasta, (www.pefc.org)

PEFC:n periaatteiden mukaisesti sertifioiduista metsistä tuleva puu tai tuotteet, 
joissa on käytetty PEFC n metsistä tullutta puuraaka-ainetta, voidaan varustaa 
PEFC -merkillä, joka on esitetty kuvassa 25. (www.ffcs-fmland.org)

Kuva 25. Pan-European Forest Certificationin merkki

Huhtikuussa 2002 PEFC:hen oli hyväksytty 11 kansallista metsäsertifiointiohjel- 
maa, mukaan lukien Suomen FFCS, joiden kokonaispinta-ala on lähes 43 miljoo
naa hehtaaria. (Tapion taskukirja 2002)
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8.2.3 Finnish Forest Certification System (FFCS)
Suomen paikallisiin oloihin on luotu oma metsäsertifiointijärjestelmä, Finnish Fo
rest Certification System. Järjestelmä valmistui 1997 ja sen kehittämiseen osallis
tui 29 järjestöä edustaen taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia intressejä. Järjes
telmän kriteerit tullaan arvioimaan uudelleen viiden vuoden välein. Järjestelmää 
hallinnoi Suomen Metsäsertifiointi ry. (www.ffcs-finland.org) Merkittävimmät 
ympäristöjärjestöt olivat mukana kehittämässä ja hyväksymässä FFCS:n standar
dia, mutta irtisanoutuivat prosessista vuonna 1998 ennen standardin voimaantuloa. 
(Puumies 2001)

Järjestelmän 37 standardoiduissa kriteerissä esitetään vaatimuksia metsien hoidol
le ja käytölle, puun alkuperän todentamiselle ja ulkoisen tarkastuksen toteutuksel
le. (www.ffcs-finland.org)

Järjestelmän kehittämisen pohjana ovat YK:n ympäristö-ja kehityskonferenssissa 
(UNCED, Rio de Janeiro 1992) hyväksytyt metsäperiaatteet, Euroopan metsämi
nisterikonferenssin (Helsinki 1993) päätöslauselmat ja niiden pohjalta kehitetyt 
yleiseurooppalaiset kestävän metsätalouden kriteerit sekä kansainvälisen standar- 
disoimisjärjestö ISO:n ja EU:n ympäristönhallintajärjestelmät (EMS ja EMÄS). 
(www.ffcs-finland.org)

FFCS perustuu ensisijaisesti alueelliseen ryhmäsertifiointiin johtuen Suomen met
sien pienomistusrakenteesta. Alueellinen ryhmäsertifiointi ei ota huomioon met
säpalstojen rajoja, vaan kiinnittää huomiota metsien alueelliseen monimuotoisuu
teen. Alueellinen ryhmäsertifiointi on usein nopein ja tehokkain tapa saada sertifi
oitua puuta markkinoille. Järjestelmä mahdollistaa myös metsänomistajakohtaisen 
sertifioinnin. Koska sertifiointi on aina vapaaehtoista, metsänomistaja voi itse 
päättää osallistuuko hän ryhmäsertifiointiin. (www.ffcs-finland.org)

FFCS ei sisällä omaa kansallista merkintää, vaan järjestelmä on suunniteltu siten, 
että se voidaan kytkeä osaksi kansainvälisiä merkintäjärjestelmiä kuten PEFC:tä 
ja FSC:tä. Vuoden 2003 helmikuussa 54 suomalaisella metsäyhtiöllä oli oikeus 
käyttää PEFC -logoa, koska heidän hankkimansa raaka-aine täyttää FFCS- kritee
rit. (www.ffcs-fmland.org)

Järjestelmän kriteerien mukaan on standardoitu 95 % Suomen metsistä. Pinta- 
alana tämä on lähes 22 miljoonaa hehtaaria ja metsät kuuluvat 311 500 metsän
omistajalle. (www.ffcs-finland.org)

8.3 MIPS ja Ekologinen selkäreppu
MIPS tarkoittaa materiaalipanosta palvelusuoritetta kohti (Material Input per Ser
vice Unit) eli kuinka paljon luonnossa olevia materiaaleja joudutaan liikuttamaan 
yhtä tuotteesta saatavaa palvelusuoritetta kohti. MIPS ilmoitetaan massayksikkönä 
(kg). MIPS on kehitetty Wuppertal -instituutissa Saksassa. (Koskinen 2001)

Ekologinen selkäreppu on MIPS:n rinnakkaiskäsite, siinä materiaalipanoksesta on 
vähennetty tuotteen oma massa. (Koskinen 2001)
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MIPS ja ekologinen selkäreppu on kehitetty tavaroiden ja palveluiden ympäristö
vaikutusten vertailuun. Niiden avulla kuluttajan on helppo löytää ekotehokkain 
vaihtoehto. Tuotteen materiaalipanos lasketaan MI -kertoimien perusteella. MI- 
kertoimet kertovat luonnonvarojen kokonaismäärän kiloina, jotka on tarvittu yh
den raaka-ainekilon tuottamiseksi. Esimerkkejä MI -kertoimista on esitetty tau
lukko 6.

Taulukko 6. Yhden raaka-ainekilon tuottamiseksi tarvittu luonnonvarojen 
kokonaismäärä kiloina (kg/kg) (www.vyh.fi)

Lasi 1 -3
Puu 2-12
Paperi ja pahvi 3-15
Muovi/kumi 5-20
Puuvilla 20-160
Metallit 3,5 - 500 000

esim. Teräs n. 7
Alumiini n. 61
Kupari n. 250
Kulta n. 500 000
(Lähde: Wuppertal -instituutti)

MI- arvot mahdollistavat eri materiaalien vertailun niiden luonnonvarojen kulu
tuksen mukaan. Kun tuotteen materiaalikoostumus tiedetään, voidaan niiden avul
la laskea tuotteen ekologinen selkäreppu ja MIPS: taulukossa 6 esiintyvät arvot 
kertovat, että esimerkiksi 4 g painoisen kultasormuksen tuottamiseksi tarvitaan 
noin 2000 kg luonnonvaroja. Esimerkiksi työtuolin valmistamiseksi tarvitaan noin 
300 kg luonnonvaroja (kuljetuksia ja tuotannon energiankäyttöä ei huomioida). 
(www.vyh.fi)

8.4 Kieltolistat
Kieltolistoilla tarkoitetaan lainsäädännössä esiintyviä listoja, joissa kielletään tai 
rajoitetaan erilaisten vaarallisten kemiallisten aineiden ja yhdisteiden käyttöä. Täl
laisia listoja on sekä Suomen että EU:n lainsäädännössä.

Suomen lainsäädännössä olevat listat on käsitelty kemikaalilainsäädännön yhtey
dessä.

EU:n vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintää koskeva direktiivi 
67/548/ETY säädettiin ensimmäisen kerran 1967. Sitä on sen jälkeen useasti tar
kennettuja päivitetty. Direktiiviä on muutettu yhdeksän kertaa ja mukautettu tek
nisen kehityksen huomioon ottamiseksi 28 kertaa. Uusin versio direktiivistä on 
vuodelta 1999. Direktiivissä luetellaan noin 5000 vaarallista ainetta luokituksi- 
neen. Aineiden luokituksen perustana on käytetty jäljempänä tässä työssä käsitel
täviä R-lausekkeita. (europa.eu.int)

Usein viitattu lista on myös Ruotsin kemikaalien tarkastajaryhmän (Kemikaliein
spektionen) ylläpitämä OBS-lista kemikaaleista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ih-
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niisille tai ympäristölle. OBS-lista sisältää yhteensä noin 250 kemiallista yhdistet
tä tai ainetta, (www.kemi.se)

8.5 R- ja S- lausekkeet
Vaaraa osoittavat standardilausekkeet, R -lausekkeet, yksilöivät kemikaaleihin 
liittyvät vaarat. Kullekin aineelle käytössä olevat R -lausekkeet on esitetty vaaral
listen aineiden luettelossa (624/2001). R -lausekkeita voidaan käyttää myös kah
den tai useamman lausekkeen yhdistelminä. R -lausekkeita on yhteensä 66 kappa
letta. Näistä huonekaluteollisuuden kannalta keskeisimmät on esitetty taulukossa 
7. (www.fmlex.fi)

Taulukko 7. Huonekaluteollisuuden kannalta keskeisimmät R-lausekkeet 
(Comission decision...)

Lauseke Selitys
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
R49 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R51 Myrkyllistä vesieliöille.
R52 Haitallista vesieliöille.
R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R60 Voi heikentää hedelmällisyyttä.
R61 Vaarallista sikiölle.
R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
R63 Voi olla vaarallista sikiölle.
R68 Pvsvvien vaurioiden vaara.

Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet, S- lausekkeet, kertovat 
kuinka vaaroilta voi välttyä suojautumalla. S-lausekkeita on määritelty 54 kappa
letta. (www.finlex.fi) S- lauseita ei yleensä ole tarpeellista käyttää huonekalujen 
yhteydessä.

8.6 Rakennustarvikkeiden paloturvallisuus
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on ympäristöministeriön asunto- ja ra
kennusosaston laatimat määräykset ja ohjeet rakennusten paloturvallisuudelle. 
Päätös on annettu 12.3.2002 ja se korvaa 23.5.1997 annetun päätöksen. Ympäris
töministeriön päätös on velvoittava maankäyttö- ja rakennuslain (132/199) 13§ 
perusteella. Päätöksessä annetaan luokitusjärjestelmä myös rakennustarvikkeiden 
palonkestävyydelle. Luokitus perustuu EN -standardeihin, mutta sen rinnalla voi
daan käyttää Ympäristöministeriön vanhaa luokitusta vuoden 2006 loppuun. Van
ha luokitus on esitetty Ympäristöministeriön oppaassa 35 "Rakennustuotteiden 
palotekninen hyväksyntä”. (Rakennustietosäätiö 2002)

Rakennustarvikkeet voidaan jakaa palamattomiin tai syttyvyysherkkyysluokan 1 
ja 2 pintakerroksiin. Luokkaan 1 katsotaan kuuluvaksi ilman testausta palamatto
mat materiaalit eli kivestä ja betonista valmistetut tuotteet, tiilet, keraamiset tuot
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teet, lasituotteet sekä teräksestä valmistetut tuotteet. Luokkaan 2 kuuluu testaa
mattomina rakennuspuutavara, yli 3 mm paksut vanerit, kovat ja puolikovat puu- 
kuitulevyt (tiheys > 600 kg/m3) ja lastulevy (kuivatiheys yli 400 kg/m3). Palamat
tomien materiaalien tutkiminen on määrätty standardissa SFS-ISO 1182:E (NT 
FIRE 001). Syttymisherkkyyden tutkiminen on määrätty standardissa SFS 4190:E 
(NT FIRE 002) tai vaihtoehtoisesti standardissa ISO 5657 (NT FIRE 033). (Ym
päristöministeriö 1998)

8.7 Syttyvyysluokitus
Sisäasianministeriön ohjeen mukaan Suomessa jaetaan sisusteet kolmeen sytty- 
vyysluokkaan syttymisherkkyytensä ja palonleviämisominaisuuksiensa mukaan:

• herkästi syttyvät SL3
• tavanomaisesti syttyvät SL2
• vaikeasti syttyvät SL1

Syttyvyysluokat pohjautuvat palokoemenetelmiin, joissa käytetään ns. tupakoitsi
joiden välineitä eli kytevää savuketta ja/tai pientä liekkiä. Sisusteilla tarkoitetaan 
sisätiloissa käytettäviä kankaisia esineitä, joihin myös pehmustetut huonekalut ja 
patjat kuuluvat.

Julkisissa tiloissa käytettävien huonekalujen tulee kuulua syttyvyysluokkaan 1 tai 
2. Kaikkien Pohjoismaissa myytävien pehmustettujen huonekalujen ja patjojen 
tulee kuulua vähintään syttyvyysluokkaan 2. (Rämö & ai. 1999)

8.8 CEN-tuotestandardit
CEN:n (Comité Européen de Normalisation) tehtävänä on edistää vapaaehtoista 
teknistä tuotteiden yhteensovittamista Euroopassa yhteistyössä kansainvälisten 
järjestöjen ja eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, (www.cenorm.be) 
CEN on EU- ja EFTA -alueiden standardisoimisjärjestöjen yhteistyöelin ja Suo
mesta sen jäsenenä toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. CEN:n julkaise
mat standardit tunnistaa EN -tunnuksesta, esistandardit ENV -tunnuksesta ja 
harmonisointidokumentit HD -tunnuksesta. Standardiehdotusten tunnus on prEN. 
(www.sfs.fi)

Eurooppalaiset CEN -standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi kaikissa 
EU- ja EFTA -maissa. Suomen kansalliset standardit tunnistaa etuliitteestä SFS- 
EN. Standardin numero on kaikissa maissa sama. Näin standardien tunnukset ker
tovat milloin eri maiden kansalliset standardit ovat identtisiä, (www.sfs.fi)

CEN -standardi on tekninen asiakirja, jonka avulla sovitaan tärkeimmistä vaati
muksista, jotka tuotteen on täytettävä. Tällaisia ovat mm. tuotteen turvallisuuteen, 
laatuun tai tehokkuuteen perustuvat vaatimukset. Standardien avulla voidaan 
myös valvoa, että nämä vaatimukset täyttyvät. Standardeilla määritellään myös 
tuotteiden yhteensovittamisen vaatimukset (esim. ruuvit) ja niiden todentamista 
varten suoritettavat koejärjestelyt, (www.sfs.fi)
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Standardien syntyminen on pitkä prosessi. Aloite uudesta standardista tulee yleen
sä teollisuuden tai viranomaisten edustajilta. Aloite viedään tekniseen komiteaan, 
joka valmistelee standardiehdotuksen. Komiteassa on edustettuina valmistajat, 
käyttäjät, viranomaiset ja tutkimuslaitokset. Komitea voi olla kansallinen, euroop
palainen tai maailmanlaajuinen. CEN -standardit valmistellaan eurooppalaisessa 
komiteassa. Standardiehdotuksen valmistuttua se lähetetään lausuntokierrokselle 
kaikille niille, joita standardi koskettaa. Lausuntokierrokselta saadun palautteen 
pohjalta standardiin tehdään tarvittaessa komiteassa ehdotetut muutokset. Lausun
tokierroksia voi olla useita ja viimeisen lausuntokierroksen jälkeen standardi vie
dään lopulliseen äänestykseen, jossa se hyväksytään tai hylätään. Kaikki CEN 
standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi. (www.sfs.fi)

Standardit ovat vapaaehtoisia ja suositeltavia käytettäväksi, mutta standardijärjes
tot eivät voi vaatia niitä pakollisiksi. Sen sijaan viranomaiset voivat erilaisilla sää
döksillä vaatia standardien noudattamista, (www.sfs.fi)

Voimassaolevia suomalaisia SFS-EN standardeja huonekaluille, ryhmä 97.140, oli 
toukokuussa 2003 yhteensä 68 kappaletta. Todellisuudessa huonekaluvalmistajien 
on otettava huomioon lukuisia muitakin standardeja tuotteita valmistaessaan. 
Huonekaluissa käytetään osia, jotka kuuluvat muiden standardiryhmien piiriin. 
Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi ryhmä 91.190 Rakennusten täydentävät varus
teet ja ryhmä 59.080.30 Tekstiilikankaat. (www.sfs.fi) Eurooppalaisia EN - 
standardeja, ENV -esistandardeja ja prEN -standardiehdotuksia huonekaluille oli 
toukokuussa 2003 olemassa 74 kappaletta. Nämä standardit on esitetty liitteen 1 
taulukossa.

8.9 GRIP
GRIP on kestävää tuotantoa ja kulutusta edistävä norjalainen säätiö, jonka on pe
rustanut Norjan ympäristöministeriö. Säätiön yhtenä tehtävänä on edistää ympä
ristöasioiden huomioon ottamista hankinnoissa tarjoamalla tietoa, apua ja välinei
tä, kuten ohjeistuksia ympäristöä säästävän hankintapolitiikan laadinnasta tuottei
den elinkaaren aikaisten ympäristökustannusten arviointiin. (Reijonen 2000)

GRIPdlä on laadittuna yleiset ohjeet ekotehokkaille hankinnoille ja lisäksi yksi
tyiskohtaisemmat ohjeet joillekin tuoteryhmille, kuten toimistohuonekaluille. 
(www.grip.no)

GRIP:n hankintaohjeet toimistohuonekaluille sisältävät yleisiä ohjeita ekotehok- 
kaista hankinnoista sekä kyselyn huonekaluvalmistaj alle. Kyselyissä halutaan tie
toa tuotantoprosessista ja tuotteesta. GRIP:n kyselyä on käyty tarkemmin läpi 
ympäristökyselyitä käsittelevässä kohdassa.

Yleisissä ohjeissaan GRIP kehottaa ostajaa vaihtoehtoiseen ajatteluun ja todellisen 
tarpeen tunnistamiseen. Ostajan tulisi ottaa selville huonekalun koko elinkaaren 
kustannukset. Ostettaessa uusia kalusteita GRIP:n määrittelemä tärkein ominai
suus on huonekalun pitkäikäisyys. Tähän kuuluvat kestävä rakenne, helppo huol
lettavuus, varaosien saatavuus ja ajaton muotoilu, (www.grip.no)
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9 Tulevat direktiivit
Seuraavissa kappaleissa käsitellään kahta EU:n direktiiviä, jotka eivät olleet voi
massa vielä kesäkuussa 2003.

9.1 Konedirektiivi
Konedirektiivi (98/37/EY) julkaistiin alun perin vuonna 1989 (89/392/ETY). Täl
lä hetkellä on käynnissä direktiivin uudistaminen. Direktiivi on Suomessa voimas
sa Valtioneuvoston päätöksellä (1314/98) koneiden turvallisuudesta (muutokset 
VNp 1104/1999 ja Vna 765/2000). Konedirektiivin tarkoituksena on ottaa ennalta 
huomioon kaikki koneeseen liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit sen käytön kai
kissa vaiheissa. Direktiivin uusimistyö aloitettiin vuonna 2001 ja viimeisin ehdo
tus on julkaistu helmikuussa 2003. Uusimistyö ei ole edennyt lainkaan vuoden 
2003 alkupuoliskolla, sillä silloinen EU:n puheenjohtajamaa Kreikka ei pitänyt 
sitä tärkeänä asiana, (www.mtt.fi)

Konedirektiivin uudessa luonnoksessa koneiksi määritellään myös sähkötoimiset 
huonekalut, jolloin direktiivin vaatimukset tulevat koskemaan myös kotimaisia 
valmistajia. Sähkökäyttöisiin huonekaluihin tullaan direktiivin pohjalta vaatimaan 
CE -merkintä, mikä tietää kustannusten nousua ja entisestään kasvavaa testien 
määrää.

9.2 Tuoteturvallisuusdirektiivi
EU:n direktiivi yleisestä tuoteturvallisuudesta (2001/95/EY) annettiin vuonna 
2001. Direktiivi korvasi vuonna 1992 annetun direktiivin yleisestä tuoteturvalli
suudesta (92/59/ETY). Uusi direktiivi korvaa vanhan tammikuussa 2004. Direk
tiivin tarkoituksena on asettaa yleinen turvallisuusvaatimus kaikille kuluttajille 
tarjottaville tuotteille, (europa.eu.int)

Tuoteturvallisuusdirektiivi vaatii tuotteiden testaamisen eurooppalaisten standar
dien perusteella. Ennen direktiivin voimaantuloa huonekalujen standardien mu
kainen testaaminen on ollut vapaaehtoista, mutta ensi vuoden tammikuusta alkaen 
saattaa olla, että jokainen valmistaja on velvoitettu testaamaan tuotteensa.
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10 Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Tutkimuksessa tutkimusaineistona on käytetty yrityksiltä saatuja ympäristö- 
kyselyitä sekä tutkimuksen tekijän tekemiä haastatteluita.

10.1 Käsiteltävät tuoteryhmät
Tässä työssä pääpaino on toimistohuonekaluissa. Tämä johtuu siitä, että kyseisen 
tuoteryhmän myynti tapahtuu isoissa erissä, jolloin jo tarjouspyyntövaiheessa 
kiinnitetään huomiota huonekalujen ympäristövaikutuksiin. Kotikalusteissa kiin
nostus ympäristöasioihin on vielä varsin vähäistä. Keittiökalusteiden kauppa on 
hyvin samantapaista kuin toimistohuonekalujen, mutta tämä tuoteryhmä rajattiin 
silti tutkimuksen ulkopuolelle, koska ostajina toimivat eri tahot kuin toimistohuo- 
nekaluilla.

10.2 Ympäristökyselyt
Ympäristökyselyillä tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaiden kalustevalmistajille 
lähettämiä kyselyitä, joissa tiedustellaan valmistusprosessin ja/tai tuotteen ympä
ristövaikutuksia. Kyselyitä tehdään hyvin erilaisista lähtökohdista, mutta yleensä 
niiden taustalla on yritysten omat ympäristöjärjestelmät ja halu profiloitua ympä
ristöystävälliseksi toimijaksi.

Työtä varten tutustuttiin 10 erilaiseen ympäristökyselyyn, jotka ovat saapuneet 
Isku Oy:lle ja Martela Oyj:lle. Kyselyistä vanhimmat olivat vuodelta 1998 ja uu
simmat keväältä 2003. Kyselyistä neljä oli Suomesta, neljä Ruotsista ja kaksi Nor
jasta.

Julkisissa hankinnoissa ympäristöystävällisyyden huomioon ottaminen oli otettu 
esiin myös Lipposen II hallituksen hallitusohjelmassa, jossa todettiin: ”Huomiota 
kiinnitetään luonnonvarojen käytön tehokkuuteen tuotannossa ja kulutuksessa se
kä ympäristönäkökohtiin julkisia hankintoja tehtäessä”. Tämä on osaltaan vaikut
tanut julkishallinnon organisaatioiden entistä suurempaan kiinnostukseen ostami
ensa tuotteiden ympäristöystävällisyydestä.

10.3Tutkimusta varten tehdyt haastattelut
Haastateltavat pyrittiin valitsemaan mahdollisimman kattavasti siten, että eri si
dosryhmät tulisivat edustetuiksi. Kustakin ryhmästä pyrittiin suorittamaan vähin
tään kaksi haastattelua, jotta näkemyksistä ei tulisi liian yksipuolisia. Haastatelta
vina ryhminä toimivat huonekalujen valmistajat, huonekalujen myyjät, yritysten ja 
julkisen sektorin ostajat sekä sisustusarkkitehdit. Tutkimusta varten haastateltiin 
15 henkilöä. Täydellinen luettelo haastatelluista löytyy lähdeluettelon lopusta. 
Kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset, jotka löytyvät liitteestä 2.

Haastattelut pyrittiin tekemään niin sanottuina syvähaastatteluina eli haastatelta
van annettiin vapaasti kertoa aihealueesta. Haastattelutilanteet kestivät tuimista 
puoleentoista tuntiin kerrallaan.
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10.4 Ympäristökyselyiden analysointi
Tutkimusta varten saadut asiakkaiden lähettämät ympäristökyselyt on analysoitu 
seuraavissa luvuissa. Ympäristökyselyt on jaettu kolmeen ryhmään: Suomesta, 
Ruotsista ja Norjasta saapuneet kyselyt.

10.4.1 Suomalaiset ympäristökyselyt
Isku Oy:lle lähetetyt suomalaiset ympäristökyselyt olivat tasoltaan varsin erilaisia. 
Kyselyistä kolme oli yksityisiltä yrityksiltä tai konserneilta ja yksi suomalaiselta 
kaupungilta. Kyselyt on laadittu vuosina 2000 ja 2001.

Yksinkertaisin kysely oli tullut suomalaiselta konsernilta. Kyselyssä kiinnitettiin 
huomiota tavarantoimittajan ympäristöpolitiikkaan ja -järjestelmään. Konsernin 
materiaali- ja palvelutoimittajien haluttiin sitoutuvan ympäristönsuojelun jatku
vaan parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Kyselyssä oli määritelty 
kaksi ympäristötavoitteiden tasoa, joista ensimmäinen tuli täyttää vuoden 2000 ja 
toinen vuoden 2005 loppuun mennessä. Konserni vaati toimittajilta ensimmäises
sä vaiheessa samantapaista ympäristöpolitiikkaa kuin heillä, toimivaa ympäristö- 
järjestelmää, vähemmän ympäristöä kuormittavia tuotteita tai palveluita kuin kil
pailijoilla sekä edellä mainittujen asioiden todistamiseksi tietoja ja asiakirjoja 
säännöllisin väliajoin. Toisessa vaiheessa tavarantoimittajien tuli todistaa, että he 
noudattivat ympäristötoimien tehokkuuden jatkuvaa parantamista. Tähän vaadit
tiin, että yritys:

• määrittelee ympäristönsuojelun keskeiseksi tehtäväalueekseen,
• sisällyttää ympäristönsuojelun liiketoimintaansa,
• kehittää ympäristöasioiden hoitoaan jatkuvasti,
• kannustaa työntekijöitään ympäristömyönteiseen toimintaan,
• kartoittaa ympäristövaikutukset uusissa hankkeissa,
• sen tuottamat tuotteet kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja 

ne on helppo kierrättää tai hävittää turvallisesti,
• neuvoo asiakkaitaan,
• alihankkijat sitoutuvat samoihin periaatteisiin
• toiminta on avointa.

Kysely on lähetetty samanlaisena kaikille konsernin tavarantoimittajille, eikä se 
näin ollen keskittynyt itse tuotteisiin ollenkaan.

Hieman laajemmassa kyselyssä kiinnitettiin huomiota tavarantoimittajien ympä
ristö-, terveys, turvallisuus- sekä laatuasioihin. Myös tämä kysely oli lähetetty 
samanlaisena energiakonsemin kaikille tavarantoimittajille, joten itse tuotteiden 
ympäristövaikutuksiin siinä ei puututtu. Kyselyn tarkoituksena oli konsernin ym
päristöasioiden jatkuva parantaminen yhdessä toimittajien ja alihankkijoiden 
kanssa. Ympäristöasioista kyselyssä oli kiinnitetty huomiota toimittajan ympäris- 
töjärjestelmään, tai jos tällaista ei ollut, toimittajan ympäristöpolitiikkaan. Erik
seen haluttiin tietää, onko viimeisen vuoden aikana ollut toimintaa, joka on edel
lyttänyt viranomaisten puuttumista asiaan.
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Kolmas kysely oli saapunut kansainvälisen rakennuskonsernin Suomen yksiköstä. 
Tämä kysely oli enemmänkin ilmoitus, jossa konserni kertoi laatineensa poistolis
tan kahdeksasta aineesta (lyijy, kadmium, elohopea, tinaorgaaniset seokset, bro- 
matut palonestoaineet, dibutylftalaatti, klooriparafiini sekä nonyl- ja oklylfenole- 
toksylaatti), joiden käytön se lopettaa. Poikkeuksena kirjeessä mainittiin kuitenkin 
erityistilat (esim. lyijy sairaaloiden röntgenhuoneissa), joissa toiminnallisten omi
naisuuksien varmistamiseksi poistolistan aineista ei voida luopua. Käytännössä 
konserni ilmoitti haluavansa tulevissa kalustetarjouksissa vakuuden, että poistolis
tan aineita ei esiinny tarjotuissa tuotteissa.

Laajin kysely oli saapunut suomalaiselta kaupungilta vuonna 2001. Kysely oli 
suunnattu suoraan huonekaluvalmistajille ja se oli lähetetty tarjouspyynnön liit
teenä. Kyselyssä oltiin kiinnostuneita kalustetoimittajan tuotannon ympäris
tönäkökohdista, tuoteominaisuuksista, pakkauksista ja kuljetuksista. Kysymykset 
olivat jaoteltu tärkeysjärjestyksessä kolmeen eri luokkaan:

ehdottomat vaatimukset
• valmistaja täyttää lainsäädännön ja paikallisten säädösten vaatimukset
• tuote ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita
• tarjous sisältää erittelyn tuotteen ja pakkauksen materiaaleista
• kuljetuksissa pyritään energian säästämiseen ja päästöjen vähentämi

seen
huomioon otettavat asiat

• valmistaja sai lisäpisteitä tarjoukseen, jos pystyi osoittamaan tuotteiden 
sisältämät kyseenalaiset aineosat vähäisiksi

informatiiviset tiedot

10.4.2

haluttiin lisätietoa valmistajan ympäristöasioiden hoidosta:
■ tuotannon ympäristövaikutusten kartoitus
■ miten varmistetaan energian ja raaka-aineiden mahdollisimman 

vähäinen käyttö
■ jätteiden lajittelu

Ruotsalaiset ympäristökyselyt
Ruotsissa laaditut ympäristökyselyt olivat saapuneet Isku Oy:lle. Kolmesta ruotsa
laisesta kyselystä ei käynyt ilmi, minkälainen yritys kyselyn oli lähettänyt. Neljäs 
kysely oli tullut ruotsalaiselta kunnalta. Kyselyistä yksi oli laadittu Göteborgin 
yliopiston ja toinen Ruotsin hallituksen ympäristöasioiden kehittämiseksi julkisis
sa hankinnoissa selvittävän toimikunnan (Eku Delegation) mallin mukaan. Kah
desta kyselystä ei löytynyt tietoa, että ne perustuisivat mihinkään kolmannen osa
puolen laatimaan malliin. Kyselyistä yksi edusti yleistä kyselyä toimittajan ympä
ristönsuojelun tasosta ja kolme muuta oli suunnattu suoraan huonekalutoimittaj il
le.

Kaikissa ruotsalaisissa kyselyissä kysymykset oli jaoteltu eri tasoihin niiden mer
kittävyyden perusteella. Jaottelulta oli kolme-, neljä- ja viisitasoisia. Ensimmäis
ten tasojen vaatimukset olivat pakollisia, seuraavat antoivat aiheen suosia tiettyjä
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tarjouksia ja viimeisellä tasolla toimittaja voi ilmoittaa hankintapäätökseen posi
tiivisesti vaikuttavia muita tarpeelliseksi katsomiaan ympäristöasioita.

Yleisessä toimittajille suunnatussa kyselyssä oli kiinnitetty huomiota yrityksen 
ympäristöpolitiikkaan ja -jäijestelmiin. Tämän kyselyn laadintaan oli osallistunut 
Göteborgin yliopisto. Kysely oli jaettu kolmeen tasoon. Yksityiskohtaisempia 
vaatimuksia oli esitetty tuotteissa käytettäville pakkauksille, niissä ei esimerkiksi 
saanut esiintyä raskasmetalleja, PVC:tä tai muita ympäristölle vaarallisia aineita. 
Toimittaja sai lisäksi lisäpisteitä, jos se oli jäsenenä tuottajayhteisöissä, pakkauk
sien materiaalit olivat yksinkertaisia ja pakkauksissa oli käytetty niin vähän mate
riaaleja kuin mahdollista. Toinen erityinen asia, mihin tässä kyselyssä oli kiinni
tetty huomiota, oli kuljetukset. Ehdottomina vaatimuksina oli, että kuljetuskalus
ton moottorit kuuluivat dieselkäyttöisinä ympäristöluokkaan 2 tai 3 ja bensiini
käyttöisinä luokkaan 3. Lisäpisteitä toimittaja sai, jos se suosi laiva- ja junakulje
tuksia. Se käytti uusiutuvilla energialähteillä (esim. etanoli) toimivia ajoneuvoja. 
Yrityksen henkilö- ja pakettiautot kuuluivat ympäristöluokkaan 1. Kuljetuksia 
suunniteltaessa se pyrki minimoimaan polttoaineenkulutuksen. Se käytti huollois
sa ympäristöystävällisiä rasvoja ja öljyjä.

Ruotsin hallituksen toimikunnan laatima ympäristökysely konttorihuonekaluille 
jakoi kysymykset viiteen vaatimustasoon:

pakolliset vaatimukset
• PBDE, PBB ja klooriparafiinin käyttökielto pehmusteiden palonesto- 

aineissa
• lyijyn käyttökielto muoveissa
• tekstiilien tulee täyttää TEKO:n vaatimukset palonestoaineista
• tuotteessa ei saa olla kromattuja osia

arviointikriteerit
• tuotteen purku- j a romutusohj e
• käytettyjen huonekalujen takaisin ottaminen
• muovien merkintä standardien mukaan
• pakkausmateriaalien takaisinotto

tarjouksentekijän ympäristöasiat

• toimittajan ympäristöpolitiikka ja ympäristöjärjestelmät 
ympäristöseloste

• jos on, niin liitettävä tarjoukseen tai kerrottava internet -osoite mistä 
löytyy

mahdolliset lisäkommentit
• tarj ouksentekij än avoimet kommentit

Ruotsalaiselta kunnalta tullut kysely kalustetoimittajille jakaa vaatimukset kol
meen tasoon: A) lakisääteiset vaatimukset, B) pakolliset vaatimukset ja C) lisätie
toja. Kyselyn lakisääteiset vaatimukset perustuvat Ruotsin lainsäädäntöön ja kos
kevat ympäristölle vaarallisten aineiden ja kemikaalien käyttökieltoa tuotteissa,
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sekä pakkausten hyötykäyttövelvoitteen todistettavaa hoitamista (esim. olemalla 
jonkin tuottajayhteisön jäsen). Pakolliset vaatimukset käsittävät rajoituksia tuot
teissa ja pakkauksissa käytettäville ympäristölle ja terveydelle vaarallisille kemi
kaaleille. Lisätietoja kohdassa halutaan tietää toimittajan ympäristöpolitiikasta ja 
-järjestelmästä sekä koskeeko vastaavat asiat myös alihankkijoita.

Neljäs ruotsalainen kysely on vuodelta 2003 ja näin ollen kaikista käsitellyistä ky
selyistä tuorein. Kysely on suunnattu huonekaluvalmistaji 1 le. Se jakaantuu kah
teen osaan käsitellen ensin varsinaista huonekalua ja toiseksi tuotteessa käytettyjä 
tekstiileitä. Kysely jakaantuu taas kolmeen tasoon:

aineet, jota tuote ei saa sisältää

• palonestoaineissa ei saa olla PBB:tä tai PBDE:tä
• formaldehydiemissiot alle 0,13 mg/m3
e kyllästetyssä puussa ei saa käyttää arsenikkia, kromiyhdisteitä, kreo- 

siittia tai kuparia
• pentakloorifenolia
• kadmium- tai lyijy-yhdisteitä pintakäsittelyaineissa 

aineet, joita tuote ei mielellään saa sisältää
• raskasmetallit metalliosien päällysteissä, väriaineiden pigmenteissä tai 

tekstiileissä
• halogenisoidut ja aromaattiset liuottimet
• PVC
• trooppiset puulajit
• klooriparafiini, ftalaatit ja orgaaniset tinayhdisteet
• bromia tulenestoaineissa
• optiset valkaisuaineet tekstiileissä
• kemiallista pesua vaativia tekstiilejä

tarjousta käsiteltäessä priorisoitavat asiat
• ympäristömerkit)! tuotteet
• nahan parkitsemisessa ei ole käytetty kromiyhdisteitä
• pestävät päälliset
• kierrätettävät huonekalut
• käytetty sertifioitua puuraaka-ainetta
• emissiot sisäilmaan testattu Ruotsin sisäilmainstituutin ohjeiden mu

kaan
• käytetty luonnollisia väriaineita tekstiileissä
• kankaiden valmistuksessa käytetty viljeltyjä tai kierrätettyjä kuituja

10.4.3 Norjalaiset ympäristökyselyt
Norjalaiset ympäristökyselyt ovat saapuneet Martela Oyj:lle, ja ne ovat vuosilta 
1998 ja 1999. Kummatkin norjalaiset ympäristökyselyt perustuvat suoraan tässä 
työssä aikaisemmin mainittuun GRIP:n malliin. Kyselyt eivät sisällä kaikkia mal
lissa mainittuja kysymyksiä, vaan kyselyn lähettäjät ovat poimineet niistä omiin 
tarkoituksiinsa parhaiten sopivat kysymykset. Kummatkin kyselyt jakaantuvat
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kahteen osioon, joista ensimmäisessä tarkastellaan yrityksen ympäristöasioita 
yleisesti ja toisessa osassa keskitytään tarjottujen tuotteiden ympäristövaikutuk
siin.

Kummankin kyselyn yritystä käsittelevään osaan on otettu mukaan kysymykset 
yrityksen ympäristöpolitiikasta ja -raportista, mahdolliset ympäristöjärjestelmät 
sekä yritysten tuotannossaan käyttämät ympäristölle ja terveydelle vaaralliset ke
mikaalit. Toisessa kyselyssä on edellisten lisäksi kysymyksiä yrityksen raaka- 
aineiden käytöstä, jätehuollosta ja kuljetusten ympäristöystävällisyydestä.

Kummankin kyselyn tuotetta käsittelevästä osiosta löytyy kysymyksiä tuotteen 
ympäristömerkeistä, emissioista sisäilmaan, kestävyydestä, laadusta, kierrätykses
tä (sekä tuote että pakkaus) sekä vastausten julkisuudesta. Tarkemmassa kyselyssä 
halutaan näiden lisäksi vastaukset tuotteessa käytetyistä kierrätysmateriaaleista, 
tuotteen paloturvallisuudesta, tuotteen oletetusta käyttö iästä, varaosien saannista, 
käytettävyydestä ja alihankkijoista.

Kummankin kyselyn kysymykset ovat melko yksinkertaisia ja suurimpaan osaan 
riittää vastaukseksi kyllä tai ei. GRIP:n ohjeiden mukaan jokainen kysymys tulisi 
pisteyttää etukäteen, jotta eri toimittajien vastausten vertaileminen olisi mahdolli
simman helppoa. Kummassakaan läpikäydyssä kyselyssä ei kuitenkaan mainittu 
mahdollisesta pisteytyksestä.

GRIP:n tuotetta koskevissa kysymyksissä käsitellään eniten tuotteen käyttöikää ja 
laatua. Tämä perustuu siihen, että huonekalu ei käyttöikänsä aikana juuri aiheuta 
haittaa ympäristölle, vaan ongelmat ja päästöt syntyvät tuotannosta ja loppuun 
käytetyn tuotteen hävittämisestä.

Muista ympäristökyselyistä poiketen GRIP:n kyselyissä on kohta vastausten julki
suudesta. Järjestelmän tarkoituksena on, että voittanut kysely voidaan lähettää 
muille tarjouskilpailuun osallistuneille, jolloin he voivat tutustua parhaimpaan 
vaihtoehtoon ja parantaa omaa suoritustaan ympäristöystävällisempään suuntaan 
seuraavaa kilpailutilannetta varten. Julkisuus ei kuitenkaan koske varsinaisia lii
kesalaisuuksia kuten tuotteen hintaa.

10.5 Haastattelujen tulokset
Haastattelujen tulokset on ryhmitelty käyttäen haastattelurungon kysymystenaset
telua. Haastattelurunko oli kaikille haastateltaville ryhmille samanlainen, joten 
kysymyksistä käytiin kunkin haastateltavan kanssa läpi vain ne, jotka koskettivat 
haastateltavan omaa toimenkuvaa.

10.5.1 Asiakkaiden esittämät ympäristökysymykset
Myyjien mukaan ostajien kyselyt ja kysymykset yksittäisten tuotteiden ympäris
tövaikutuksista eivät ole kovinkaan yksityiskohtaisia. Yksityiskohtaisimmat ky
symykset ovat tulleet huonekalujen hajuhaitoista, jotka johtuivat ennen käytetyistä 
katalyyttilakoista. Vesiohenteisiin pintakäsittelyaineisiin siirryttäessä nämä kysy
mykset ovat hävinneet kokonaan. 1980-luvulla kyseltiin myös paljon huoneka
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luissa käytettävien lastulevyjen formaldehydipäästöistä, mutta yleisen kohun häl
ventyessä kysymykset ovat loppuneet.

Ulkomailta tulleet kyselyt ovat huomattavasti yksityiskohtaisempia kuin kotimai
set. On selkeästi nähtävillä, milloin ympäristökysymykset ovat olleet muodissa 
kussakin maassa. Kaikista yksityiskohtaisimmat kyselyt ovat tulleet Norjasta ja 
niissä on kysytty aikoinaan mm. kuljetuskaluston renkaiden paineita. Yleisesti ky
symykset keskittyvät lähinnä pintakäsittelyaineiden ja liimojen ominaisuuksiin. 
Kysymyksiä esitetään myös varsin usein yleisellä tasolla, esimerkiksi ovatko käy
tetyt materiaalit ympäristöystävällisiä.

10.5.2 Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät
Asiakkaan ostopäätökseen ympäristöasiat eivät myyjien mielestä juuri vaikuta. 
Ympäristöasioiden täytyy toki olla kunnossa, mutta mitään varsinaista kilpailue
tua niillä ei tänä päivänä saavuteta. Isoissa tarjouksissa, joissa eri osa-alueet on 
painotettu valmiiksi, ympäristöseikkojen painoarvo on reilusti alle 10 % ja täl
löinkin lähes kaikki valmistajat saavat siitä täydet pisteet.

10.5.3 Käytettyjen huonekalujen kierrätys
Käytettyjen huonekalujen kierrätys uusien tilaamisen yhteydessä on tarjolla kai
killa haastatelluilla valmistajilla. Palvelu koetaan erittäin tarpeelliseksi, mutta asi
akkaiden on vaikea sisäistää ajatusta, että siitä joutuisi maksamaan lisää. Asiak
kaalle vielä täysin käyttökelpoinen huonekalu mielletään hankalasti tuotteeksi, 
jolle ei ole muuta käyttöä kuin polttaminen tai loppusijoitus kaatopaikalle. Huo
nekalujen ostajat yrittävät löytää kalusteilleen ensisijaisesti uuden käyttökohteen 
organisaationsa sisältä tai tarjoavat niitä henkilökunnalleen kotiin nimellistä kor
vausta vastaan tai ilmaiseksi. Yksi haastatelluista organisaatioista toimitti osan 
käytetyistä huonekaluistaan hyväntekeväisyyteen Venäjälle ja Baltiaan. Valmista
jilla oli yhteistyösopimuksia käytettyjen kalusteiden myyjien kanssa sekä yhteis
työtä paikallisten kierrätyskeskusten kanssa. Myös käytettyjen kalusteiden kunto 
sekä trendikkyys vaikuttivat kierrätettävyyteen. Esimerkiksi Alvar Aallon suunnit
telemat kalusteet ovat erittäin haluttuja vanhempinakin. Yleisesti käytettyjen huo
nekalujen kierrätys ja hyötykäyttöön toimittaminen nähtiin erittäin tarpeellisena ja 
haluttuna palveluna.

Esimerkiksi Ylivieskassa, Mikkelissä ja Jämsässä käytettyjen kierrätys on 
hoidettu yhteistyössä paikallisen kierrätyskeskuksen kanssa. Huonekaluliik
keet toimittavat vastaanottamansa käytetyt huonekalut kierrätyskeskukseen, 
joka suorittaa edelleen huonekalujen lajittelun. Hyväkuntoisimmat myydään 
edelleen kierrätyskeskuksen toimista ja huonompikuntoiset kierrätyskeskus 
purkaa, lajittelee ja toimittaa kierrätykseen. Käytännössä lajittelu tarkoit
taa, että suurimmat metalliosat irrotetaan ja toimitetaan metallinkeräyk
seen. Muut jakeet toimitetaan paikallisille jätehuoltoyhtiöille poltettavaksi 
energiaksi.

Pääkaupunkiseudulla huonekaluliikkeillä on yhteistyötä suoraan Lassila & 
Tikanojan kanssa, joka käyttää huonekalut edelleen energiaksi. Yhteistyö
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kierrätyskeskusten kanssa ei ole mahdollista pääkaupunkiseudulla käytetty
jen huonekalujen suuren määrän takia.

10.5.4 Ympäristö-ja alkuperämerkit
Ympäristö- ja alkuperämerkkejä tunnettiin vaihtelevasti. Kaikki haastatellut tun
nistivat Joutsenmerkin ja avainlipun, mutta EU:n kukkamerkki tuli haastatteluiden 
yhteydessä monelle vastaan ensimmäistä kertaa. Avainlippua ei pidetty enää tär
keänä, sillä kaikki haastatellut valmistajat ovat jo vakiinnuttaneet maineensa ko
timaisena toimittajana. Ympäristömerkkejä valmistajat eivät myöskään arvosta
neet, niiden arveltiin muodostavan lisäarvoa lähinnä kotikalusteiden kaupassa. 
Osa ostajista ei myöskään nähnyt mitään tarvetta huonekalujen ympäristömerkeil
le, koska he luottivat valmistajien ilmoitukseen, että kalusteet täyttävät yleiset 
normit ympäristökysymysten osalta. Ostajilla esiintyi myös poikkeavia mielipitei
tä asiasta, sillä ympäristömerkit koettiin hyväksi tavaksi vertailla eri tuotteiden 
ominaisuuksia. Osa oli strategiassaan jopa päättänyt suosia ympäristömerkeillä, 
lähinnä Joutsenmerkillä, varustettuja tuotteita. Tällöin he käyttivät ympäristö
merkkien kriteereitä jo tarjouspyynnöissään niiltä osin kuin se oli lainsäädännön 
puitteissa mahdollista.

10.5.5 Ympäristömerkkien kriteerit
Ympäristömerkkien kriteerien laadintaan haastatellut eivät olleet osallistuneet. 
Osa tosin arveli, että joku muu heidän organisaatiostaan olisi mahdollisesti ollut 
mukana prosessissa. Joillekin ostajille kriteerit olivat tulleet lausuntovaiheessa 
nähtäviksi, mutta ajanpuutteen ja asiantuntemuksen puutteen takia he eivät niitä 
olleet kommentoineet. He luottivat, että viranomaiset tarkastavat ja kommentoivat 
kriteerejä.

10.5.6 Pakkausmateriaalien kierrätettävyys
Pakkausten kierrätettävyys nähtiin erittäin tärkeänä ominaisuutena huonekalujen 
kannalta. Osa painotti myös, että uudelleenkäytettävät pakkaukset olisivat selkeä 
parannus nykyiseen tilanteeseen. Ostajille kierrätettävyys tarkoitti sitä, että sopi
muksessa luki valmistajan/toimittajan vievän kalusteiden pakkausmateriaalit pois. 
He eivät vaatineet tarkempia selvityksiä niiden kohtalosta, vaan luottivat taas 
valmistajiin. Valmistajilla oli tosin valmiit kierrätysjärjestelmät pakkausmateriaa
leille. Osaa pakkausmateriaaleista käytettiin uudestaan pakkauksiin lähinnä sil
loin, kun kuljetuksen ja asennuksen hoitivat valmistajan omaan organisaatioon 
kuuluvat henkilöt. Pakkauksissa käytettiin poikkeuksetta pelkästään kierrätykseen 
soveltuvia materiaaleja ja niiden minimoimiseen oli kiinnitetty huomiota kaikissa 
yrityksissä. Pakkausmateriaalien vähyys lähti tosin kustannuksien alentamisesta 
eikä ympäristönäkökohdista. Pakkauksia käytetään huonekaluissa edelleen varsin 
paljon, sillä yksi suurin reklamaatioiden aiheuttaja on kuljetusten aikana tapahtu
vat kalusteiden vahingoittuminen. Erityisesti tämä ongelma korostui vientiin me
nevien kalusteiden kohdalla.
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10.5.7 Ympäristöjärjestelmät
Isoimmat ostajat vaativat toimittajiltaan ympäristöjärjestelmää. Helpoiten tämä 
toteutuu kun valmistajilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14 001, joskin 
valmistajien on mahdollista myös muuten osoittaa täyttävänsä ostajan vaatimat 
asiat. Pienemmät asiakkaat eivät ympäristöjärjestelmistä juuri kyselleet, eivätkä 
valmistajat nähneet järjestelmien tuovan yritykselleen mainittavaa kilpailuetua.

10.5.8 Koulutus
Koulutusta ympäristöasioissa ostajille tai sisustusarkkitehdeille ei ole järjestetty. 
Myyjille koulutusta oli järjestetty oman yrityksen toimesta, mutta usein se oli ollut 
varsin yleisluontoista. Yksityiskohtaiset kysymykset tuotteiden ympäristövaiku
tuksista myyjät ohjasivat edelleen organisaation ympäristöasiantuntijoille, koska 
katsoivat, että heidän asiantuntemuksensa ei riittänyt näihin kysymyksiin vastaa
miseen.

10.5.9 Ympäristöystävällinen huonekalu
Ympäristön kannalta tärkeimpänä huonekalun ominaisuutena pidettiin pitkäikäi
syyttä. Pitkäikäisyys tarkoitti vastaajien mielestä laadukasta, kestävää ja muotoi
lultaan ajatonta huonekalua. Huonekalu ei varsinaisen käyttöikänsä aikana juuri
kaan kuormita ympäristöä, vaan varsinaiset ongelmat syntyvät tuotannosta ja lop
puun käytetyn huonekalun hävityksestä. Tämä olikin yksi tärkein syy, miksi huo
nekalujen ympäristöasioihin ei aina osattu kiinnittää huomiota. Ostajat mainitsivat 
selkeän vertailun esimerkkinä jääkaapit, sillä niiden ympäristömyönteisyyttä arvi
oidaan energiankulutuksen avulla. Ympäristöystävällisyydestä mainittiin myös, 
että tuote ei saa sisältää kiellettyjä kemikaaleja ja, että muovien käyttöä tulisi vält
tää. Oikeastaan ainoa yksittäinen asia, joka nousi esiin useimpien haastattelujen 
aikana, oli kromaus. Osalle ostajista kromatut huonekalujen osat olivat erittäin 
kielteinen asia, kun taas valmistajat olivat vakuuttuneita nykyisten kromauspro- 
sessien ympäristöystävällisyydestä.

10.5.10 Materiaalien ympäristöystävällisyys
Asiakkaat eivät painota mitään materiaaleja niiden ympäristöystävällisyyden pe
rusteella. Jotkut tosin kertoivat asiaa hieman mietittyään pyrkivänsä välttämään 
muoveja, toiset taas halusivat huonekalunsa ilman kromattuja osia. Pakkauksissa 
käytettävät materiaalit ovat kaikki nykyään kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä, 
joten niitäkään haastateltavat eivät painottaneet erikseen sopimuksissa.

10.5.11 Puuraaka-aineen alkuperä
Suomalaiset huonekaluvalmistajat eivät toimistohuonekaluissaan juuri käytä 
trooppisia puulajeja, joten puuraaka-aineen alkuperään eivät asiakkaat kiinnittä
neet huomiota. He luottavat, että kotimaiset puulajit, kuten mäntyjä koivu, tulevat 
kestävien periaatteiden mukaisesti hoidetuista metsistä. Ulkomaisista puulajeista 
toimistokalusteissa käytetään lähinnä pyökkiä, joka tulee Keski-Euroopasta. Pyö
kin alkuperästä asiakkaat eivät ole kiinnostuneita.

Huonekalun ympäristöseloste Otto Kävi



TKK Puutekniikka - diplomityö 52

10.5.12 Kuljetukset
Kuljetusten tarkka suunnittelu on arkipäivää teollisuudelle kustannusten mini
moimiseksi. Samalla kun pyritään mahdollisimman pieniin kuljetuskustannuksiin, 
tulee ympäristö otetuksi huomioon. Käytetyt kuljetustavat tai niiden ympäristöys
tävällisyys eivät ole tärkeitä asiakkaille, mutta kuljetusten saapuminen sovittuna 
aikana on.

10.5.13 Ympäristöasioiden tärkeysjärjestys
Kysyttäessä sisäistä tärkeysjärjestystä huonekalujen ympäristöasioista, kukaan ei 
osannut antaa selkeää vastausta. Yleisesti arveltiin, että painotukset vaihtelevat 
aika ajoin. Kuten tässä työssä on aikaisemmin mainittu, tuotteiden emissioista si
säilmaan tuli kyselyjä 1980-luvulla ja viime vuosikymmenellä haluttiin tietää 
kromauksesta. Tänä päivänä eniten on kiinnitetty huomiota huonekaluissa käytet
täviin pintakäsittelyaineisiin ja liimoihin.

10.6 Yhteenveto haastatteluista
Vaikkakin haastateltavat edustivat varsin erilaisia kohderyhmiä, oli vastauksissa 
silti havaittavissa selkää yhteneväisyyttä. Ympäristötiedon tasoja määrä ei haasta
teltavien keskuudessa ollut huonekalujen osalta kovin rohkaiseva. Varsinkin asi
akkaat luottivat siihen, että valmistajat tiedottavat tarpeelliseksi katsomansa asiat 
asiakkaalle. Muutama ympäristötietoisempi ostaja valitteli myös sitä, että tietoa 
on hankalasti saatavissa ja eri vaihtoehtojen vertaileminen ympäristön kannalta on 
hankalaa.

Myyjille taas yhteys kaupan lisääntymisen ja ympäristökysymysten välillä oli hä
märä. Useat konttorikalusteita kauppaavat myyjät työskentelevät provisiopohjai- 
sella palkalla. Heidän päällimmäisenä intressinään ei näin ole tiedottaa asiakasta 
huonekalun ympäristövaikutuksista, vaan myydä mahdollisimman suurella raha
määrällä. Myyjilläkään ei ole aina helposti saatavilla tietoa tuotteen ympäristövai
kutuksista.
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11 Tulokset
Työn tuloksena esitetään ympäristöselosteen malli huonekaluteollisuudelle. Esi- 
merkkiseloste on laadittu Iskun uudesta Tendo -kaapista. Kaappimalli on Isku 
Julkiskalusteet valmistama säilytyskaluste, jonka myynti aloitettiin vuonna 2003.

11.1 Huonekalun ympäristöselosteen osat
Malliin on koottu tärkeimmät asiat edellä esitetyistä haastatteluista ja kirjallisuu
desta. Mallin ei ole tarkoitus olla valmis suoraan käytettäväksi vaan pikemminkin 
kehittelyn pohjaksi Puusepänteollisuuden liitolle ja liiton jäsenyrityksille. Selos
teeseen otettuja asioita perustellaan lyhyesti seuraavissa kohdissa. Selosteessa 
mainittavat asiat on pystyttävä osoittamaan, jäljittämään ja tunnistamaan yksiselit
teisesti.

11.1.1 Valmistaja
Selosteen alussa kerrotaan tuotteen valmistaja sekä tämän yhteystiedot. Kohdassa 
voidaan käyttää myös valmistajan logoa. Lisäksi mainitaan valmistajan yhteys
henkilö ympäristöasioissa.

11.1.2 Valmistajan ympäristöpolitiikka ja -järjestelmät
Tässä kohdassa kerrotaan mitä ympäristöjärjestelmiä valmistajalla on käytössään. 
Nämä järjestelmät sisältävät sinällään yrityksen harjoittaman ympäristöpolitiikan 
ja järjestelmien vaatimuksena on paikallisen lainsäädännön täyttäminen, joten sitä 
ei tarvitse selosteessa muuten käsitellä. Jos valmistajalla ei ole käytössä ympäris- 
töjärjestelmää, kuvaillaan tässä kohdassa lyhyesti yrityksen ympäristöpolitiikan 
pääperiaatteet. Mahdolliset laatujärjestelmät voidaan myös mainita tässä kohdas
sa, jos yritys katsoo sen olevan itsensä karmalta edullista.

11.1.3 Tuote
Tuote -kohdassa kerrotaan perustiedot tuotteesta. Tuotteen täydellinen nimi kirja
taan tähän kohtaan siten, että tuotteen yksiselitteinen tunnistaminen vuosienkin 
jälkeen on mahdollista. Samoin tuotteesta ilmoitetaan tarkat mitat sekä paino. 
Kohdassa ilmoitetaan myös tuotteelle mahdollisesti myönnetyt ympäristömerkit ja 
liitetään mukaan merkin logo tunnistamisen helpottamiseksi. Voidaan myös il
moittaa, jos tuote täyttää jonkin tietyn merkinnän kriteerit, vaikka merkkiä tuot
teelle ei olisi haettu. Tällöin valmistajan täytyy kuitenkin pystyä luotettavasti 
osoittamaan asiakkaille, että kriteerit täyttyvät. Käytännössä tämä tarkoittaa kol
mannen osapuolen testausraporttia.

11.1.4 Tuotteen materiaalit
Edellisessä kohdassa ilmoitettu tuotteen paino eritellään tässä kohdassa ja ilmoite
taan kunkin tuotteessa käytetyn materiaalin osalta. Tarvittaessa voidaan myös esit
tää materiaalien paino-osuudet esim. ympyrädiagrammina. Jos jollekin tuotteessa 
käytetylle materiaalille on myönnetty ympäristömerkki, mainitaan se tässä koh
dassa. Merkin logoa ei kuitenkaan käytetä. Samoin mainitaan, jos materiaalin tie-
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dot löytyvät tarkemmin jostakin julkisesta ympäristöselosteesta. Kierrätettyjen 
raaka-aineiden käyttö materiaaleissa ilmoitetaan tässä kohdassa. Tiedot kierräte
tyn raaka-aineen osuudesta tuotannossa/tuotteessa saadaan raaka-aineiden valmis
tajalta.

11.1.5 Kemikaalit
Kemikaalit -kohdassa kerrotaan lähinnä tuotteen pintakäsittelyyn käytetyistä ai
neista ja kokoamiseen käytetyistä liimoista. Tiedoissa olisi hyvä näkyä ainakin 
aineen tuotenimi ja valmistaja sekä tämän yhteystiedot sekä tuotteessa käytetyt 
ympäristön kannalta merkitykselliset kemikaalit. Näihin riittävät aineen valmista
jan antamat tiedot. Kohdassa voidaan mainita myös, jos tuote täyttää jonkin tun
netun luokituksen vaatimukset.

11.1.6 Tuotteen emissiot sisäilmaan
Kohdassa kerrotaan tuotteen emissiot sisäilmaan. Raja-arvoina käytetään Sisäil- 
mayhdistyksen Sisäilmastoluokituksen 2000 arvoja. Kohdassa ilmoitetaan myös 
tuotteen materiaalien emissiot pintamateriaalien päästöluokituksen mukaan tiedon 
ollessa saatavilla.

11.1.7 Paloturvallisuus
Paloturvallisuutta arvioidaan Sisäasiainministeriön syttyvyysluokituksen perus
teella. Kohdassa ilmoitetaan mihin luokkaan tuote kuuluu. Kohta koskee periaat
teessa vain verhoiltuja tuotteita.

11.1.8 Tuotteen kestävyys
Tässä kohdassa mainitaan tuotteen testaamisen perusteella laadittu testausraportti. 
Testausraportissa on mainittu jokainen standardi, jonka mukaan tuote on testattu. 
Testausraportti tulee olla asiakkaiden saatavilla. Testausmenetelmiä ei tarvitse il
moittaa, koska asiakas saa ne halutessaan selville standardin numeron perusteella. 
Tuote tulisi olla testattu hyväksyttyjen CEN- standardien mukaisesti.

11.1.9 Pakkaus
Pakkaus -kohdassa kerrotaan, mitä materiaaleja tuotteen pakkaukseen on käytetty. 
Materiaaleista kerrotaan myös niiden painot ja paino-osuudet. Pakkausmateriaalin 
valmistajan tietojen pohjalta kohtaan kirjataan mikä on kierrätetyn materiaalin 
osuus kaikesta pakkaukseen käytetystä materiaalista. Kohtaan riittää materiaalin 
valmistajan tiedot heidän käyttämästään kierrätysraaka-aineen osuudesta tuotan
nossa.

11.1.10 Kierrätettävien materiaalien osuus
Tässä kohdassa esitetään pakkauksen ja tuotteen kierrätettävien materiaalien 
osuudet selkeinä diagrammeina. Kierrätettävä osuus lasketaan paino-osuutena ko
ko tuotteen painosta. Kierrätettäväksi osuudeksi katsotaan kaikki muu kuin kaato
paikalle loppusijohettava materiaali.

Huonekalun ympäristöseloste Otto Kivi



TKK Puutekniikka - diplomityö 55

11.1.11 Hävitysohje
Hävitysohje -kohta on kaksiosainen. Ohje laaditaan erikseen itse tuotteelle ja 
tuotteen pakkaukselle.

Tuotteen hävitysohjcessa kerrotaan kuinka tuote elinkaarensa lopuksi hävitetään 
eli neuvotaan, mitkä osat ja materiaalit soveltuvat kierrätykseen ja mitkä tulee si
joittaa kaatopaikalle. Jos jokin materiaali vaatii erityisen käsittelyn (ongelmajätet
tä), siitä tulee mainita riittävän selkeästi tässä kohdassa.

Pakkauksen hävitysohjeessa kerrotaan selkeästi minkälaiseen kierrätykseen eri 
materiaalit soveltuvat. Jos pakkaus tai jokin sen osa on uudelleen käytettävissä, 
kerrotaan se tässä kohdassa selkeästi. Uudelleenkäytettävä osa tulee mielellään 
olla myös merkitty. Palautusosoite tai -piste mainitaan tässä kohdassa.

11.1.12 Lisätiedot
Tähän kohtaan voidaan lisätä testit suorittaneen laboratorion nimi ja yhteystiedot, 
testausraporttien numerot, standardit millä testattu, huonekalun hoito-ohjeet jne. 
Rajoituksia aiheuttanee lähinnä käytettävissä oleva tila, sillä tarkoituksena on pi
tää seloste mahdollisimman lyhyenä ja määrämittaisena. Selosteen laatijan tulee 
kuitenkin tarkkaan harkita, mitkä asiat ovat oleellisia lukijan kannalta, sillä liika 
informaatio ei ole tarpeellista.

11.2 Esimerkkiseloste: Iskun Tendo -kaappi
Esimerkkiseloste on laadittu Iskun toimistokäyttöön suunnittelemasta ja valmis
tamasta Tendo säilytyskalusteesta. Seloste on käytössä Isku Oy:llä.

Kaikkia selosteessa käytettyjä arvoja ei mitattu punnitsemalla, vaan osa saatiin 
laskemalla. Tällaisia laskemalla saatuja arvoja oli esimerkiksi liiman (I30g/m2) ja 
lakan (50 g/m2) levitysmäärät. Osien pinta-ala oli tiedossa, joten niistä pystyttiin 
laskemaan eri osien painot.
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YMPÄRISTÖSELOSTE

Tendo 2715
25.6.2003

Isku Center 
Mukkulankatu 19 
PL 240,15101 Lahti 
Puh. 03-86811 
Fax. 03-868434 
www.isku.fi O ISKU

Huonekalun ympäristöseloste Otto Kivi



TKK Puutekniikka - diplomityö 57

Valmistaja

Isku Oy
PL 240 (Mukkulankatu 19) 
15101 LAHTI 
Puhelin 03-868 11 
Faksi 03-868 475 
Yhteyshenkilö:
kehityspäällikkö Kari Soljamo

шшшштштшшвт
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja
sertifioitu ympäristöjäijestelmä ISO 14001 (DNV
1997).

Tuote

osalta (Turun aluetyöterveyslaitos, tutkimusselostus 
Tu00-340).

I’alolunallisiius

Kaapissa käytetty melamiinipintainen kalustelevy 
täyttää syttymisheikkyysluokan 1 vaatimukset.

Kaappi on testattu Isku Oy:n testausvaatimusten 
27.1.2002 mukaisesti. Testausvaatimukset perustuvat 
standardiehdotukseen prEN 14073-2 ja standardiin EN 
1727. Tuotteesta on saatavissa erillinen testausseloste 
(Isku Oy:n testauslaboratorio 18.5.2003).

Pakkaus

Tendo 2715 komero, pyökkivi ¡Uutettu. 
Kokonaispaino: 66 kg.
Mitat (K x L x S):
2024 mm x 800 mm x 426 mm

Materiaalit:
Muovi (Polyeteeni) 1,4 kg
Pahvi 1,58 kg
Teippi (Polypropeeni) 0,05 kg

Tuotteen materiaalit

Kalustelevy (El, Ml) 50,49 kg
Pyökkiviilu 4,33 kg
Muovi (Polystyreeni) 2 kg
Muovi (ABS) 0,16 kg 
Muovi (PA66) 0,004 kg
Kuitulevy (MDF)5,6 kg 
Metalli 1,66 kg
Liima (PVAc) 1,24 kg
Lakka (UV) 0,52 kg

Kaikki pakkausmateriaalit voidaan toimittaa 
materiaalikierrätykseen tai energi ahyötykäyttöön. 
Pakkausmateriaalit täyttävät Vahioneuvoston 
päätöksen (962/97) pakkauksista ja pakkausjätteestä 
Pakkausjätteen hyöty käyttövelvoite on hoidettu 
sopimuksella Pakkausalan ympäristörekisteri (PYR) 
Oy:n kanssa.

Kemikaalit

Tuote ei sisällä ympäristölle tai terveydelle vaarallisia 
kemikaaleja. Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty 
ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja. 
Kalustelevyt ja MDF-levy täyttävät 
formaldehydipitoisuusluokan 1 (Class 1) vaatimukset 
standardin EN 312-1 mukaan (Vtt nro C126/01, WKI- 
Frauntofer Institut nro B1048/02). Kalustelevyn 
ainesosat eivät sisällä klooria ja niiden 
alkalimetallipitoisuus on alle 55 ppm.

Tuotteen emissiot sisäilmaan

Tuotteessa käytetty UV-lakalla pintakäsitehy Iskuwill 
kalustelevy ja melamiinipinnotteiset kalustelevyt 
täyttävät Sisäilmastoyhdistyksen rakennusmateriaalien 
päästöluokituksen Ml -luokan raja-arvot (www.rts.fi). 
Valmis tuote täyttää Sisäilmasto luokituksen SI - 
luokan vaatimukset haihtuvien orgaanisten yhdisteiden

ympäristöselostemalli © Puusepänteollisuuden liitto ry
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Kicrriitcltiix ion materiaalien »suun

100 %

Tuotteessa ja pakkauksessa käytetyistä materiaaleista 
kierrätettäviä on 100 %

Tuote: Metalliosat irroitetaan ja viedään 
metallinkeräykseen. Muovi-ja puuosat voidaan 
hävittää yhdyskuntajätteen polttoon tarkoitetussa 
laitoksessa (energiajäte). Muoviosat voidaan käyttää 
myös uusio-materiaalina.

Pakkaus: Muovi voidaan toimittaa uusiokäyttöön tai 
hävittää yhdyskuntajätteen polttoon tarkoitetussa 
laitoksessa (energiajäte). Pahvi toimitetaan 
pahvinkeräykseen.

Käytöstä poistettujen huonekalujen hyötykäyttö: 
Kierrätysjätejae Huonekalu 1 (hyödyntamisaste yli 50 
%). Lassila & Tikanoja 
kierräty spalveluhinnasto1.6.2003.

iitiedot

Tuotteella on avainlippu -alkuperämerkin 
käyttöoikeus.

Huonekalujen pintojen hoito-ohjeet: 
www.puusepanteolhsuus.fi

ympäristöselostemalli © Puusepänteollisuuden liitto ry
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12 Johtopäätökset
Vaikka ympäristöasioista on saatavissa runsaasti tietoa, on tätä työtä koottaessa 
ollut havaittavissa, ettei huonekaluteollisuudessa ole toistaiseksi aihetta syvälli
semmin käsitelty. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen tulee monesti vallitse
van lainsäädännön kautta siten, että täytetään lain minimivaatimukset. Varsinai
nen kilpailutekijä ympäristömyönteisyys ei ainakaan vielä ole yhdellekään yrityk
selle.

Erilaisilla ympäristömerkinnöillä on yritetty asettaa kriteerejä ympäristöystävälli
selle huonekalulle. Tässä ei kuitenkaan ole onnistuttu hyvin. Huonekalu on aina 
usean eri materiaalin yhdistelmä ja varsinkin pienten yritysten on vaikea palata 
toimittajaketjussa taaksepäin etsimään informaatiota erikseen jokaisen materiaalin 
valmistajalta. Eri rakennusmateriaalien valmistajat, varsinkaan ulkomaiset, eivät 
myöskään tarjoa ympäristötietoa tuotteidensa mukana.

Viralliset ympäristömerkit eivät sanottavasti auta huonekalujen markkinoinnissa. 
Merkkejä ei käytä juuri kukaan, joten asiakkaat eivät niitä osaa vaatia. Toimisto- 
huonekaluja ostavat yritykset ja yhteisöt eivät myöskään muutamaa harvaa poik
keusta lukuun ottamatta painota ympäristömerkkejä hankinnoissaan. Virallisia 
ympäristömerkkejä on paljon erilaisia, mikä sekoittaa kuluttajaa. Kun tähän lisä
tään vielä muut eri järjestöjen merkit sekä erilaiset alkuperämerkit, tilanne muo
dostuu monen mielestä varsin sekavaksi.

Varsin usein tuotteiden vaikutukset ympäristöön perustuvat olettamuksiin ja vain 
kulloinkin ”pinnalla” olevista asioista vaivaudutaan ottamaan selvää. Esimerkiksi 
julkisuudessa taannoin puheena olleet formaldehydiemissiot ovat hyvin myyjien 
tiedossa, samoin kromauksesta aiheutuvat ongelmat. Näissäkään asioissa tieto ei 
aina ole ajan tasalla ja asiakkaalle kerrotaan vain kaupanteon kannalta positiiviset 
asiat. Systemaattinen lähestyminen näihin ongelmiin esim. ympäristöselosteen 
kautta parantaa tilannetta sekä myyjien että asiakkaiden osalta. Selosteen avulla 
myyjät löytävät oikean tiedon aina samasta paikasta. Kun selosteiden laatimista 
koordinoi aina sama henkilö yrityksessä, niin selosteisiin on mahdollista lisätä tie
toa lyhyelläkin varoitusajalla. Ympäristöselosteen avulla yritykset pyrkivät vas
taamaan asiakkaiden kysymyksiin etukäteen.

Tämän tutkimuksen tuloksena laaditun ympäristöselosteen mallin tarpeellisuutta 
kaikki haastateltavat eivät nähneet haastattelujen aikana. Sinällään kaikkea uutta 
informaatiota, joka auttaa tuotteiden myyntiä ja markkinointia, pidettiin positiivi
sena asiana. Kuinka pysyväksi ja hyväksytyksi asiaksi nyt kehitetty seloste jää, 
sen aika näyttää. Tosiasia on, että seloste on varsin tarpeellinen, sillä ympäristö
asiat tulevat varmuudella saamaan yhä enemmän huomiota sekä lainsäädännössä 
että ostajien keskuudessa.

Ympäristöselosteen avulla valmistajat ovat jossain määrin varautuneet näihin asi
oihin, eivätkä kaikki termit ja määritelmät tule heille yllätyksenä asiakkaan suun
nalta. Yhtenäisen selosteen avulla asiakkaiden on myös helppo vertailla eri val
mistajien tuotteita ympäristön karmalta. Selosteeseen kootut asiat pohjautuvat tut
kimuksessa käsiteltyyn laajaan tausta-aineistoon, ympäristökyselyihin ja tehtyihin
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haastatteluihin. Kaikkien selosteessa mainittujen asioiden taustalla on näin jokin 
olemassa oleva luokitus, järjestelmä tai standardi. Koska selosteessa mainitut asiat 
ovat kaikki todennettavissa, niin tämä myös herättää luottamusta asiakkaiden kes
kuudessa.

Nyt kehitetty malli on pohjana tutkimuksen toimeksiantajalle, Puusepänteollisuu
den liitolle, edelleen kehittelyä varten. Ympäristöasiat on yksi nopeimmin kasva
va osa-alue teollisuudessa, joten uutta tietoa saadaan jatkuvasti. Mallia tulee tar
kentaa tulevaisuudessa sitä mukaan, kun testaus- ja mittausmenetelmät kehittyvät. 
Myös lainsäädännön muutokset tulevat varmuudella aiheuttamaan muutoksia mal
liin. Nykyisessä tuotannossa sallitut kemikaalit voivat tulla kielletyksi muutaman 
vuoden päästä. Esimerkkinä tästä on tänä vuonna annettu päätös arseenilla ja 
kromilla kyllästetyn sahatavaran myynnin rajoittamisesta. Julkisuudessa puhutut 
asiat voivat myös aiheuttaa tarvetta tarkentaa ympäristöselosteen mallia. Usein 
tässä tutkimuksessakin mainitut formaldehydi -emissiot tulevat todennäköisesti 
aiheuttamaan keskustelua tulevaisuudessa mm. Japanin ja Tanskan uuden lainsää
dännön takia.
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13 Yhteenveto
Työn tavoitteena oli kehittää ympäristöselosteen malli suomalaiselle huonekalute
ollisuudelle. Huonekaluteollisuuden asiakkaat ovat tulleet entistä ympäristötietoi
semmiksi ja vaativat enemmän tietoa myös valmistajilta. Ympäristöselosteen 
avulla teollisuus pyrkii vastaamaan kysymyksiin entistä tarkemmin ja nopeam
min.

Elinkaarianalyysi on keino saada tietoa tuotteen vaikutuksista ympäristöön koko 
sen käyttöiän osalta. Elinkaarianalyysin määrittelee ISO: n standardit 14040, 
14041, 14042 ja 14043. Elinkaarianalyysia pidetään yhtenä parhaista välineistä 
vertailla kahden tai useamman samanlaisen tuotteen ympäristöystävällisyyttä.

Ympäristöjärjestelmät kertovat yrityksen tavasta hallita ympäristöasioitaan. Ym- 
päristöjärjestelmät eivät sinällään kerro organisaation ympäristöasioiden tasosta, 
vaan yrityksen tavoitteista jatkuvaan kehittymiseen niiden hoidossa. Ympäristö- 
järjestelmät ovat laatujärjestelmistä johdettuja, pelkästään ympäristöasioihin kes
kittyviä vapaaehtoisia järjestelmiä. Ympäristöjärjestelmän avulla yritys pystyy 
osoittamaan sidosryhmilleen vastuunsa ympäristöasioissa. Tunnetuimmat ympä
ristöjärjestelmät ovat ISO:n 14001 ja EU:n EMÄS.

Ympäristömerkit ovat positiivisia ympäristö merkintöjä, jotka kertovat tuotteen 
olevan ympäristöystävällisempi kuin markkinoilla olevat kilpailevat tuotteet. Ym
päristömerkit myöntää aina virallinen järjestö, joka myös määrittelee kriteerit 
merkin myöntämiselle. Kriteerit laaditaan kullekin tuoteryhmälle erikseen. Ympä
ristömerkit ovat vapaaehtoisia ja yleensä niiden käytöstä peritään tietty vuosimak
su. Suomessa tunnetuin ympäristömerkki Pohjoismainen Joutsenmerkki, joka on 
ollut käytössä vuodesta 1991 asti. Joutsenmerkki oli ilmestyessään myös ensim
mäinen valtioiden rajat ylittävä virallinen ympäristömerkki. Toinen laajemmalti 
käytössä oleva ympäristömerkki on EU:n kukkamerkki, joka otettiin käyttöön 
1990 -luvun puolivälissä. Usealla maalla on käytössä oma ympäristömerkki.

Ympäristöselosteet ovat tuoteselosteita, jotka keskittyvät tuotteen ympäristöasioi
hin. Ympäristöselosteet on tarkoitettu antamaan enemmän lisätietoja tuotteesta 
kuin ympäristömerkit. Myös ympäristöselosteet ovat vapaaehtoisia. Ympäris- 
töselosteessa yksilöidään kunkin tuotteen vaikutukset ympäristöön. Ympäris
töselosteet pyritään aina luomaan jonkin mallin mukaan, jotta asiakkaat löytäisivät 
aina samat asiat kustakin tuoteryhmästä ja pystyisivät näin helposti vertailemaan 
eri valmistajien tuotteita. Ympäristöselosteita avulla pyritään myös vastaamaan 
asiakkaiden kysymyksiin jo etukäteen.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on yksinkertainen tapa osoittaa, että materi
aalin emissiot sisäilmaan ovat tietyissä rajoissa. Päästöluokitus asettaa raja-arvot 
ilmaan haihtuville kemikaaleille. Raja-arvot ovat samat kaikille materiaaleille ja 
vain hyväksytyissä laboratorioissa testatut materiaalit voivat saada luokituksen.

Metsäsertifiointi on menettelytapa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan hoi
dettujen metsien tunnistamiseksi. Sertifioiduista metsistä tulleesta puuraaka- 
aineesta valmistetut tuotteet saavat oikeuden käyttää sertifiointijärj eston tunnusta
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valmiissa tuotteessa. Maailman laajuisesti kaksi tunnetuinta metsäsertifiointijär- 
jestelmää ovat FSC ja PEFC. Suomen metsistä 95 % on PEFC -sertifikaatti.

Tutkimusaineistona tässä työssä käytettiin 15 haastattelua ja 10 ympäristökyselyä. 
Haastateltavat edustivat huonekalujen valmistajia, myyjiä, ostajia sekä sisus
tusarkkitehteja. Kyselyt olivat saapuneet kotimaisille huonekaluvalmistajille sekä 
suomalaisilta että ulkomaalaisilta asiakkailta.

Tutkimuksessa kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset laaditun haas- 
tattelurungon pohjalta. Haastatteluissa kävi ilmi, etteivät ympäristöasiat toistai
seksi näyttele kovin merkittävää osaa itse kaupanteossa. Valmistajien täytyy toki 
täyttää lainsäädännön velvoitteet ympäristöasioiden osalta ja tämä riittää useim
mille asiakkaille. Muutamat asiakkaat pyrkivät selkeästi painottamaan ostojaan 
kohti ympäristöystävällisiä tuotteita, mutta tämä on usein huonekalujen osalta 
vaikeaa ostajien puutteellisen ammattitaidon takia. Huonekalu on yleensä aina 
usean eri materiaalin kombinaatio, joten ympäristömyönteisyyden arvioimiseksi 
asiantuntemusta pitää löytyä monelta eri osa-alueelta.

Kyselyitä oli varsin eritasoisia ja eri alueille suuntautuvia. Siinä, missä eräät pai
nottivat vain yrityksen yleisiä asioita, toiset taas halusivat yksityiskohtaista tietoa 
tuotteessa käytetyistä materiaaleista. Muutamat kyselyt pohjautuivat kolmannen 
osapuolen laatimaan malliin, jolloin vastaukset eri kyselyihin olivat lähes identti
siä. Kyselyihin vastaaminen vaati useimmiten laajempaa asiantuntemusta.

Tutkimuksen tuloksena esitetään huonekalun ympäristöselosteen malli. Selostee
seen on otettu mukaan kirjallisuudessa, kyselyissä ja haastatteluissa esiin tulleet 
tärkeimmät asiat. Seloste on pyritty kuitenkin pitämään mahdollisimman yksin
kertaisena, jotta siitä olisi käyttäjilleen todellista hyötyä. Selosteen käyttöä valvoo 
Puusepänteollisuuden liitto ry.
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Kysymysrunko haastatteluita varten

Kuinka yksityiskohtaisia kysymyksiä ympäristöasioista asiakkaat esittävät?

• Pystyttekö vastaamaan kysymyksiin?

Mikä vaikuttaa eniten asiakkaan ostopäätökseen (esim. hinta, laatu, 

toimitusaika...)
Vaikuttavatko ympäristöasiat ostopäätökseen?

Onko teillä käytössä järjestelmä käytettyjen huonekalujen kierrätykselle?

• Onko tällaiselle järjestelmälle tarvetta?

Mitä ympäristömerkintöj ä, alkuperämerkkej ä tai vastaavia tunnette 

Oletteko osallistunut ympäristömerkkien kriteerien laadintaan?

• Mitä ympäristömerkkien kriteerejä pidätte tärkeänä?

Kuinka tärkeänä näette pakkausten ympäristöystävällisyyden / kierrätettävyyden? 

Vaativatko asiakkaat yritykseltänne EMÄS tai ISO 14000 -järjestelmää?

Onko teille järjestetty koulutusta ympäristöasiossa?

o Jos on, niin kuka on järjestänyt koulutukset 

Mikä tekee teidän mielestänne huonekalusta ympäristöystävällisen?
Painotatteko tiettyjä materiaaleja huonekaluissa tai niiden pakkauksissa 

ympäristöystävällisyyden takia?
Kiinnittävätkö asiakkaat huomiota puuraaka-aineen alkuperään ?

Kysyvätkö asiakkaat käyttämistänne kuljetustavoista?

Mikä on ympäristöasioiden sisäinen tärkeysjärjestys?




