KARTALLA YMPÄRISTÖASIOISTA?
Ensimmäiset rastit siivouspalvelualalle

PUHDISTA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI




Arvioi siivoustyön suunnittelussa puhdistustarve ja pintamateriaaleille sopivat menetelmät
Ota selvää ympäristövastuullisista puhdistusmenetelmistä. Voitko käyttää vedetöntä tai kemikaalitonta siivousta?
Pidä yrityksen kirjalliset ohjeet ympäristöystävällisestä ja työturvallisesta toimintatavasta
työntekijöiden saatavilla. Ohjeista uusia työntekijöitä
o Käsittele ja annostele käytettäviä kemikaaleja ja tuotteita ohjeiden mukaan. Pesussa
liiallinen annostus ei paranna jälkeä, mutta kuormittaa luontoa
o Käytä hankitut aineet mahdollisimman tehokkaasti loppuun
o Huolehdi laitteiden kunnosta ja oikeasta, energiatehokkaasta
käyttötavasta
o Sammuta laitteet ja valot, kun niitä ei tarvita
o Pese täysiä koneellisia

TEE KESTÄVIÄ HANKINTOJA











Kiinnitä laitehankinnoissa huomiota niiden energiatehokkuuteen ja monikäyttöisyyteen
Energiamerkintä kertoo laitteen energiankulutuksesta. Lisätietoa: motiva.fi
Harkitse harvemmin käytettävien laitteiden yhteiskäyttöä toisen yrityksen kanssa
Energiatehokkaampi tai ympäristöystävällisempää ainetta hyödyntävä laite voi maksaa korkeamman alkuinvestoinnin takaisin käytössä syntyvillä säästöillä
Valitse ympäristölle vähemmän haitallinen tuote. Ympäristömerkittyjä siivousaineita on runsaasti saatavilla: Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki
Suosi pitkäikäisiä ja uudelleenkäytettäviä tuotteita
Suosi tuotteita, joiden materiaalit ja pakkaukset voidaan käytön jälkeen kierrättää
Suosi uudelleentäytettäviä pakkauksia
Hanki siivous- ja pyykinpesuaineet tiivisteinä
Vältä kertakäyttöisiä tuotteita, kuten paperipyyhkeitä
Hanki omiin toimitiloihin vihreää sähköä: EKOenergia ja vaihdavirtaa.net

KÄSITTELE JA VARASTOI KEMIKAALEJA TURVALLISESTI







Pidä yllä luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista
Tutustu käyttämiesi kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin ja säilytä ne työntekijöiden
nähtävillä
Huolehdi, että vaarallisten kemikaalien merkinnät ovat kunnossa
Käytä ja annostele kemikaaleja ohjeiden mukaan ja taloudellisesti
Varmista käyttämiesi tuotteiden turvallisuus ja toimivuus kohteessa
Lisätietoa: Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

EHKÄISE JÄTTEEN SYNTYMISTÄ
1. Vähennä ensin syntyvän jätteen määrää
2. Laita tarpeeton tavara kiertoon uudelleenkäyttöä varten
3. Lajittele jätteet kierrätettäväksi materiaalina
o Lajittele syntyvät jätteet mahdollisimman tehokkaasti (paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja biojäte sekä sähkö- ja elektroniikkaromu). Tarkista lajitteluohjeet yritykseltä, jonka kanssa jätehuoltosopimus on tehty
4. Lajittele jätteet hyödynnettäväksi energiana, jos kierrätys ei ole mahdollista







Yrityksen tulee olla selvillä tuottamansa jätteen määrästä ja laadusta
Erottele vaaralliset jätteet muusta jätteestä ja toisistaan sekä pidä niistä kirjaa
Varoitusmerkillä merkitty tuote on vaarallista jätettä. Tyypillisiä jätteitä ovat mm. emäksiset
pesu- ja puhdistusaineet, voimakkaat hapot, torjunta- ja desinfiointiaineet, aerosolit
Toimita vaaralliset jätteet asianmukaiseen keräykseen. HSY vastaanottaa yritysten vaarallisia
jätteitä Helsingin Kivikossa vaarallisten jätteiden asemalla
Jos yrityksesi pesee myös asiakkaiden ajoneuvoja, huomioi pääkaupunkiseudun ympäristönsuojelumääräykset. Katso tarkemmat ohjeet ajoneuvojen pesusta Ekokompassin Autokorjaamot-kortista
Lisätietoa vaarallisten jätteiden käsittelystä pesulassa

LIIKU VIISAASTI






Suosi työmatkoilla kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä. Vertaile autoilun ja
kestävien kulkutapojen kustannuksia HSL:n säästölaskurilla
Jos käytät autoa, opettele taloudellinen ajotapa ja optimoi reitit
Suosi yhteiskäyttöautoilua tai liisaa vähäpäästöisiä ajoneuvoja
Suosi uusiutuvia polttoaineita
Tutustu työnantajan keinoihin edistää viisasta liikkumista ja laadi liikkumissuunnitelma

TÄHTÄÄ JATKUVAAN PARANTAMISEEN




Ympäristöosaava ammattilainen kehittää puhdistuspalvelualan ammattilaisten ja yritysten
ympäristöosaamista
Valonian tarkistuslistat ympäristöasioiden hallintaan
Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa parantaa ympäristöasioiden hallintaa
o Ekokompassi pk-yrityksille ja tapahtumille
o Green Office toimistoille
o ISO 14001 ja EMAS

TUNNETKO LAINSÄÄDÄNNÖN?






Yrityksen ympäristötieto: yrityssuomi.fi
Ajantasainen lainsäädäntö: finlex.fi
Ekokompassin lakilistasta löydät keskeisen, ympäristöä koskevan lainsäädännön
Ympäristöhallinto: ymparisto.fi
Tarkista kunnan ympäristönsuojelumääräykset

NEUVOJA, APUA?
Kysy kunnan ympäristöviranomaiselta, yrityspalveluista tai etujärjestöltäsi!
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