
Yrityksesi päätökset 
voivat pelastaa Itämeren

Itämeri, meidän meremme 
ja satojen lajien koti

Yrityksesi voi vaikuttaa
Itämeren tilaan

Itämeren vakavin ongelma on rehevöityminen. Rehevöityminen 

on seurausta yhdyskuntien jätevesistä, maataloudesta, haja-

asutuksesta, liikenteestä, energian tuotannosta ja teollisuudesta 

vesiin tulevasta kuormituksesta. Muita Itämerta uhkaavia tekijöi-

tä ovat mm. kemikaali- ja öljykuljetusten lisääntyminen, ympäris-

tömyrkyt, vieraslajien saapuminen sekä ilmastonmuutos.

Itämerta kuormittava valuma-alue on noin neljä kertaa suurempi 

kuin Itämeri itse – sille mahtuu 14 valtiota ja lähes 90 miljoonaa 

asukasta. Itämeri on ihmisen lisäksi satojen lajien koti: vähä-

suolaisella Pohjanlahdella tavataan noin 50, Suomenlahdella 

noin 100 ja suolaisimmissa Tanskan salmissa jopa yli 1000 silmin 

havaittavaa lajia. Mikroskooppisen pieniä lajeja on vielä paljon 

enemmän!

Helsingin ja Turun kaupungit haastavat suomalaiset yritykset osallistumaan 

Itämeren tilan parantamiseen. Meremme kärsii, mutta yhdessä voimme

saada muutoksen aikaiseksi! 

Yrityksillä on merkittäviä vaikutuksia meriympäristön tilaan suoraan liike-

toiminnassaan mm. logistiikan, raaka-aineiden, energian käytön sekä hen-

kilöstönsä kautta. Elinkeinoelämän merkitys Itämeren hyväksi tehtävässä 

työssä onkin ensiarvoisen tärkeä.

Itämerihaasteessa yrityksesi liittyy ympäristövastuullisten toimijoiden 

verkostoon. Osallistuminen tuo näkyvyyttä verkoston toimijoiden joukossa, 

Itämerihaasteen verkkosivuilla, tapahtumissa ja tiedotteissa. Kestävät 

valinnat ovat myös taloudellisesti kannattavia, kun esimerkiksi logistiikka ja 

mate riaalien käyttö tehostuvat tai energian- ja vedenkulutus pienenevät!

Tähän esitteeseen on koottu esimerkkejä siitä, minkälaisia toimenpiteitä 

yritysten toimenpideohjelmiin voisi kuulua. Laadi vinkkien avulla yrityksel-

lesi toimenpideohjelma, johon kootaan teidän valitsemanne keinot toimia 

Itämeren ja vesistöjen hyväksi. Tule mukaan yhteiseen työhömme!

Itämerihaaste

Turun ja Helsingin kaupungit tekivät kaupunginjohtajiensa aloit-

teesta kesäkuussa 2007 sitoumuksen Itämeren tilan parantami-

seksi. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko 

Itämeren piirissä. Kaupungit pyrkivät omissa sitoumuksissaan 

vähentämään vesistökuormitustaan ja toimimaan suunnan-

näyttäjinä. Samalla ne haastavat myös muut toimijat Itämeren 

suojelutoimiin. Haasteen onkin ottanut vastaan jo 140 organisaa-

tiota Suomessa ja muissa Itämeren maissa! 

www.itamerihaaste.net

Ota haaste vastaan!

Esite on tuotettu yhteistyössä VALONIA - 

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja 

energia-asioiden palvelukeskuksen kanssa.
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Pieniä ja suuria tekoja 

Yrityksesi voi toimia Itämeren ja vesiensuojelun puolesta 

omalla tavallaan. Pienilläkin valinnoilla on merkitystä!

Tähän esitteeseen on koottu ideoita valintojen 

pohjaksi tai suoraan mahdollisiksi toimenpiteiksi. 

Mieti, mikä sopii teille parhaiten ja laadi yrityksellesi oma 

Itämeri-toimenpideohjelma. 

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja vinkit toimenpide-

ohjelman laatimiseksi löydät verkkosivuiltamme: 

www.itamerihaaste.net!

•  Ota ympäristöjohtamisjärjestelmä avuksi ympäristöasioiden 

hallintaan.

• Ota askel kohti puhtaampia vesiä.

 -  Tunnista puhtaan veden suurimmat käyttökohteet ja arvioi 

säästöpotentiaali.

 -  Vähennä jätevesien määrää ja käsittele vedet asianmukaisesti. 

Varmista, että käytettävä puhdistusmenetelmä sopii yrityksen 

tuottamalle jätevedelle. 

 -  Kehitä hulevesien käsittely- ja johtamismenetelmiä ja vaikuta 

näin yrityksen vesistökuormitukseen. Hulevedet aiheuttavat 

jätevesiviemäreihin johdettaessa jätevedenpuhdistamolla ohi-

juoksutuksia.

•  Panosta energiatehokkuuteen, energiansäästöön ja uusiutuvaan 

energiaan.

 -  Liity oman toimialasi energiatehokkuussopimukseen ja toteuta 

energiakatselmus.

 -  Etsi lämpöhäviöt ja suunnittele lämmön talteenotto suurimmista 

hukkalämpökohteista ja jätevesistä.

 -  Selvitä paineilmajärjestelmän vuodot ja häviö.

 -  Tarkista taajuusmuuttajien käyttömahdollisuus sähkö-

moottoreissa.

 -  Selvitä mahdollisuus hyödyntää yrityksen toiminnassa syntyvää 

hukkalämpöä alueen kaukolämpöverkossa. 

 -  Suosi paikallista ja kotimaista energiaa, jolloin kuljetusliikenne 

Itämerellä vähenee. 

 -  Tutustu erilaisten järjestelmien energiansäästöoppaisiin 

osoitteessa www.motiva.fi.

•  Vähennä liikennettä.

 -  Suunnittele ja tehosta logistiikkaa kokonaisvaltaisesti.

 -  Suosi maan sisäisissä kuljetuksissa raideliikennettä.

 -  Hyödynnä videoneuvotteluita ja muita etätyömuotoja.

 -  Tarjoa työntekijöille työsuhdematkalippu tai -polkupyörä.

 -  Käytä raaka-aineena muiden sivuvirtoja.

 -  Suosi logistisesti helppokäyttöisiä pakkauksia ja minimoi 

pakkausmateriaalin määrä.

1. Yhdessä toimimalla tuloksiin!

•   Vaadi alihankkijoilta toimia materiaali- ja energia-

tehokkuuden edistämiseksi sekä haitallisten päästö-

jen vähentämiseksi.

•   Tue Itämeren tilaa kohentavia suunnitelmia ja 

hankkeita.

• Aloita oma hanke Itämeren suojelemiseksi.  

• Tue vesiensuojelutyötä tekeviä organisaatioita.

2.  Kehitä ympäristöasioita kokonaisvaltaisesti! 3.  Pidä asiakkaat ja henkilöstö tyytyväisenä 
ekologisesti!

•  Kestitse kestävästi.

 -  Tarjoa tilaisuuksissa luomutuotteita. 

 -  Tue paikallisia tuottajia. 

 -  Hyödynnä tarjoiluissa sesonginmukaisia, suomalaisia raaka-

aineita.

 -  Tarjoa enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa.

 - Käytä hanavettä. 

 -  Teetä yksilölliset ja tyylikkäät liikelahjat uusiomateriaaleista 

kotimaisten suunnittelijoiden avulla.

 -  Palkitse henkilöstö palveluilla tai aineettomilla hyödykkeillä. 

Voit ohjata lahjoihin kohdennetut varat myös vesiensuojelu-

työhön.

•  Varmista, että yrityksessä käytetään ympäristöystävällisiä pesu- 

ja puhdistus aineita. Suosi uudelleenkäytettäviä käsipyyhkeitä ja 

tekstiilejä.

•  Vähennä jätettä – kehitä uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä 

pakkauksia.

Asianajo-

toimisto Procopé 

& Hornborg valmis-

telee hanketta Itämeren 

alueen ympäristö lain-

säädännön kokoami-

seksi.

Esim. 

Saaristomeren 

Suojelurahasto, WWF, 

Suomen luonnonsuojelu-

liitto, Luonto-Liitto, 

Natur och Miljö, Pidä 

Saaristo Siistinä

Tutustu: 

ISO 14001, 

Green Office, 

GRI G3

Suomen 

Yrittäjät ry haastaa 

100 000 jäsenyritystään 

Itämeren suojeluun: 

Auta Itämerta!

www.autaitamerta.fi

Taajuusmuuttajien 

energiansäästö 

on usein yli 50 %.

Kemira Oyj 

valmistaa veden-

käsittelykemikaalejaan 

teollisuuslaitosten sivu-

tuotteista, mikä vähentää 

alueiden kaatopaikka-

kuormitusta.

Luomun typpi- ja 

fosforikuormitus 

vesistöihin on 25–50 % 

tavanomaista tuotantoa 

pienempi.

Eläinperäisen 

ravinnon ekologinen 

jalanjälki on kolme 

kertaa suurempi kuin 

kasviperäisen 

ravinnon.

Fosfaatit 

aiheuttavat vesis-

töissä rehevöitymistä. 

Fosfaatittomia pesu-

aineita tulisikin käyttää 

varsinkin vesi laitosten 

ulkopuolisissa 

kiinteistöissä.

Pulloveden 

hiilidioksidikuormitus 

on hanaveteen 

verrattuna jopa 

600-kertainen.

Jopa 

25–30 % Itämerta 

rehevöittävästä typpi-

kuormituksesta tulee 

ilmalaskeumana liiken-

teestä ja energian-

tuotannosta.


