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Premetec Production Oy:n ympäristöohjelma 

 

1. Premetec Productionin ympäristöpolitiikka 

Ympäristöarvot ovat yksi Premetec Production Oy:n toimintaa ohjaavista arvoista ja pyrimme 
toiminnassamme jatkuvaan ympäristökuormituksen vähentämiseen.  Tavoitteenamme on toiminnan 
kehittäminen ekologisesti ja taloudellisesti kestävään suuntaan. Keinoina ympäristötavoitteiden 
saavuttamisessa on muun muassa uusien tuotantotapojen käyttöönotto, energiatehokkuuden 
parantaminen, materiaalihävikin ja jätteen määrän vähentäminen ja sähköisten järjestelmien 
hyödyntäminen. 

Meillä on sertifioitu ISO 14001-ympäristöjärjestelmä. 

 

2. Organisaation toiminnan ympäristövaikutukset prosesseittain 

Tässä kappaleessa kartoitetaan tuotannon ja liiketoiminnan ympäristövaikutuksia liiketoiminnan 
prosessien näkökulmasta. Ympäristövaikutusten lisäksi tässä luvussa käsitellään niiden esiintymistä, 
vakavuutta, aiheuttajia ja keinoja (prosessit), joilla ympäristökuormitusta voidaan vähentää. 
Ympäristönäkökohtien tunnistamisessa on käytetty pohjana ISO14001:2015- standardin kohtia 6.1.2 
ja 8.1.  

 

2.1 Kuljetukset ja logistiikka  

Logistiikkaketjuun kuuluu materiaalin vastaanotto, kuljetus ja varastointi sekä tilausten kuljetus. 
Sahat sijaitsevat Karjalankadun toimipisteellä, josta sahatut aihiot ja raaka-aineet kuljetetaan 
Teollisuuskadulle. Valmiit raaka-aineet ja osto-osat otetaan vastaan Teollisuuskadun toimipisteellä. 
Kuljetukset tehdään yrityksen omistamalla lava-autolla, jonka käytöstä vastaavat osaamis- ja 
vastuumatriisissa nimetyt henkilöt. Päävastuu toiminnan sisäisistä kuljetuksista on varaston 
henkilökunnalla. Kuljetuksista aiheutuu vähäisiä suoria hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Päästöjä 
pyritään vähentämään ennakoimalla ja suunnittelemalla sisäisiä ajoja, jolloin ajokertojen määrä 
vähenee. Samaa periaatetta noudatetaan myös ulkoisessa logistiikassa. Ulkoisen logistiikan toimijat 
on nimetty sidosryhmätaulukossa.  

 

2.2 Tuotanto 

2.2.1 Kiinteät jätteet 

Lähettämössä käytetään uusiutuvia pakkausmateriaaleja (pl. zerust-muovit) sekä kierrätetään käytetyt 
pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Pakkausjätemäärät ilmoitetaan vuosittain 
pakkaustuottajayhteisöön (Rinki).  

Premetecin toiminnan sivutuotteena syntyy metalli- ja muovilastuja, metallipalajätettä sekä muita 
jätelaatuja, jotka kierrätetään alla olevan listan mukaisesti:  
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Jätelaatu Jätteen 
ominaisuudet 

Kierrätyspalvelun 
tuottaja 

Tyhjennysväli Toimipiste 

”Musta” teräs  Lastut ja 
palajätteet 
kerätään erikseen  

Romunvälitys 
Tuovinen 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

Ruostumaton 
teräs 

Lastut ja 
palajätteet 
kerätään erikseen 

Romunvälitys 
Tuovinen 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

Haponkestävä 
teräs 

Lastut ja 
palajätteet 
kerätään erikseen 

Romunvälitys 
Tuovinen 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

Alumiini Lastut ja 
palajätteet 
kerätään erikseen 

Romunvälitys 
Tuovinen 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 

Kupari ja 
messinki 

Lastut Romunvälitys 
Tuovinen 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 

Muovi 
(lajitellaan 
poltettavana 
jätteenä) 

Lastut ja 
palajätteet 

Itä-Suomen 
Ekoyhtiö 
(Teollisuuskadun 
jätepuristin), 
Encore 
Aluepalvelut 
(Karjalankatu) 

Teollisuuskatu 
tarvittaessa, 
Karjalankatu 
joka toinen 
viikko 

Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

Metallijäte Käytöstä poistetut 
metalliromut 

Romunvälitys 
Tuovinen 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 
 

Puujäte Puujäte Itä-Suomen 
Ekoyhtiö 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

Tietosuojajäte Salassa pidettävät 
asiakirjat 

Itä-Suomen 
Ekoyhtiö 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 

Keräyspaperi Mainokset, 
kirjekuoret jne.  

Encore 
Aluepalvelut 

Tyhjennysväli 
4 viikkoa 

Teollisuuskatu 

Pahvi Pahvipakkaukset Encore 
Aluepalvelut 

Joka viikko  Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

Biojäte  Encore 
Aluepalvelut 

Joka toinen 
viikko, 
parillisina 
viikkoina 

Teollisuuskatu 

Vaaralliset 
jätteet 

Jäte-emulsiot, 
jäteöljyt, 
jätekemikaalit, 
kiinteä öljyinen 
jäte 

L&T 8 viikon välein 
tai tarvittaessa 

Teollisuuskatu 
Karjalankatu 
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SER-jäte Sähkö- ja 
elektroniikkaromut 

L&T Tarvittaessa Teollisuuskatu 

Akut, laturit  L&T tai 
jälleenmyyjät 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

Paristot 
 

 Paristokierrätys Tarvittaessa Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

Loisteputket  L&T tai 
jälleenmyyjät 

Tarvittaessa Teollisuuskatu 
Karjalankatu 

 

Tuotannossa pyritään jätteiden synnyn vähentämiseen muun muassa materiaaliostojen ja 
tuotantomenetelmien huolellisella suunnittelulla.  

Jäteastiat pyritään tyhjentämään täysinä ja astioiden täyttymisaste on huomioitu tyhjennysvälin 
valinnassa. Vaarallisten jätteiden jätehuolto järjestetään jätelainsäädännön vaatimalla tavalla. 
Jätenesteiden kiinteä noutoväli on kaksi kuukautta, mutta tyhjennys voidaan tilata myös tarvittaessa. 
Noudon tilaa ympäristöpäällikkö tai varaston henkilökunta. Leikkuunesteiden elinikää pyritään 
pidentämään viikoittaisella kunnonseurannalla. Vaarallisten jätteiden siirtoasiakirjat arkistoidaan 
sähköisesti y-asemalle (kemikaalit -> Vaarallisten jätteiden siirtoasiakirjat) ja niitä säilytetään jätelain 
(646/2011) 121 §:n edellyttämät kolme vuotta.  

Jatkossa tavoitteena on vuosittaisten jätemäärien ja jätehuollon kustannusten seuraaminen. 
Jätehuoltopalveluita kilpailutetaan säännöllisesti. 

 

2.2.2 Ostot 

Tuotannon raaka-aineet ovat metalli- tai muoviaihioita, kuten tankoja, putkiaihioita, levyjä, 
polttoleikkeitä ja valuaihioita. Osto-osina hankitaan myös puolivalmiita tuotteita ja tarvittaessa 
alihankintana valmiita tuotteita. Tuotannonaikainen materiaalihukka minimoidaan tilaamalla raaka-
aineet vain tarpeellisilla työvaroilla, jolloin raaka-aineen poisto ja siitä syntyvä hävikki on 
mahdollisimman vähäistä. Myös materiaalin muotoon ja laatuun kiinnitetään huomiota, jotta tuotteen 
valmistus olisi mahdollisimman kannattavaa ja kestävää.  

Hyödynnämme ylimääräiset raaka-aineet tuotannossa, jos se on teknisesti ja taloudellisesti järkevää. 
Ylijäämäraaka-aineet lajitellaan työohjeen mukaisesti. Lastut ja uusiokäyttöön soveltumattomat 
ylijäämäpalat sekä muu ylimääräinen materiaali lajitellaan ja kierrätetään kierrätysohjeen mukaisesti.   

Raaka-aineen toimittajat arvioidaan ennen toimittajaksi hyväksymistä. Toimittajien arvioinnissa 
käytetään alihankinnan vaatimukset-taulukossa esitettyjä arviointiperusteita.  

Hankintoja tehtäessä pyritään kiinnittämään huomiota tuotteen ympäristövaikutuksiin ja 
työturvallisuuteen valitsemalla mahdollisimman vaaraton tuote. Konekantaa uusitaan 
järjestelmällisesti ja kone- ja sähkölaiteinvestointien yhteydessä kiinnitetään huomiota 
sähkönkulutukseen ja energiatehokkuuteen sekä siihen, voidaanko tuote kierrättää sen elinkaaren 
lopussa.  
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2.2.3 Jätekemikaalit 

Tuotannossa käytetään kemikaaleja sekä työstön yhteydessä että koneen päivittäishuolloissa. 
Henkilökunnan kemikaalialtistumista ja ympäristölle aiheutuvaa kemikaalikuormaa pyritään 
pienentämään käyttämällä vain tuotantoprosessin kannalta välttämättömiä kemikaaleja (karsiminen 
tehty vuonna 2020). Välttämättömistä kemikaaleista pyritään valitsemaan käyttäjälle ja ympäristölle 
mahdollisimman haitattomat vaihtoehdot (Kemikaaliostojen työohje). Kemikaalialtistumista 
vähennetään henkilösuojainten ja ilmanvaihdon avulla. Kemikaaliluettelo ja 
käyttöturvallisuustiedotteet pidetään työntekijöiden nähtävillä sähköisesti y-asemalla ja tulostettuina 
kemikaalien säilytyspaikalla.  

Mahdollisten kemikaalivuotojen pääsy maaperään pyritään estämään öljynerotuskaivojen avulla 
(Karjalankatu) sekä säilyttämällä kemikaalit valuma-altaiden päällä. Pienet kemikaalimäärät 
säilytetään kemikaalikaapissa. Premetecin toimipisteet eivät sijaitse pohjavesialueella1.  

Jätevuotoja maaperään ennaltaehkäistään seuraamalla jätelastukonttien kuntoa ja suunnittelemalla 
jätekonttien tyhjennysväli. Poikkeamien ilmetessä reklamoidaan jätepalveluiden tuottajaa. Varaston 
työntekijöitä on ohjeistettu pitämään suljettavien konttien kannet kiinni, jotteivat ne täyty vedellä ja 
vuoda yli. Jätepalveluiden tuottajat on nimetty sidosryhmätaulukossa.  

 

2.2.4 Energian kulutus 

Molemmat kiinteistöt ovat Premetecin omistuksessa. Karjalankadun toimipisteellä lämmitysmuotona 
on maalämpö ja Teollisuuskadulla kaukolämpö. Sähköä kuluu työstökoneiden ja sähkölaitteiden 
käyttöön, ilmastointiin ja valaistukseen. Paineilmaa käytetään tuotannossa koneiden 
pneumatiikkakytkennöissä ja työkappaleiden puhdistuksessa sekä ilmanvaihdossa. 
Paineilmakompressori uusitaan keväällä 2022.  

Vettä käytetään tuotannossa työstönesteissä ja jäähdytyksessä. Veden kulutus on vähäistä eikä siitä 
aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Energian kulutus otetaan huomioon koneinvestointeja tehtäessä. Runsaasti energiaa kuluttavat 
tuotantoprosessit ja koneet pyritään tunnistamaan energiansäästötoimien kohdentamiseksi.  

 

2.2.5 Vapautuva energia työympäristön näkökulmasta (lämpö, säteily, tärinä, melu, valo) 

Fysikaaliset päästöt rajoittuvat tuotantotiloihin. Työstökoneista, käsityökaluista ja mm. paineilman 
käytöstä syntyy melua tuotantotiloissa. Työterveyshuollon vuonna 2020 tekemän mittauksen mukaan 
80 desibeliä ylittyy tuotantotiloissa hetkittäin, erityisesti paineilman käytön yhteydessä. 
Tuotantotiloissa ei lain mukaan ole kuulosuojainten käyttöpakkoa, mutta työnantaja suosittelee 
kaikille hallissa liikkuville kuulosuojainten käyttöä. Premetec tarjoaa kaikille työntekijöille 

 
1 Pohjavesialueet – Pohjois-Karjala. Ympäristö.fi. https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet__PohjoisKarjala(27856). Viitattu 
3.5.2021. 
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kuulosuojaimet ja optiset suojalasit. Tuotantotiloissa on suojalasipakko, joka koskee sekä henkilöstöä 
että vierailijoita.  

Tärinää syntyy joissakin käsityökalujen käyttöä vaativissa työvaiheissa, kuten kulmahioma- tai 
nauhahiomakonetta käytettäessä, tietyissä kiillotuksen työvaiheissa sekä kappaleiden viimeistelyssä 
käsityökaluilla. Tärinää aiheuttavat työvaiheet ovat lyhytkestoisia (yleensä alle puoli tuntia 
kerrallaan) ja epäsäännöllisesti toistuvia. 

Premetecin toiminnasta ei synny muita otsikossa mainittuja fysikaalisia päästöjä.  

 

2.2.6 Liiketoimintaprosessien ympäristövaikutukset  

Myynnin, tuotannon kuormittamisen, menetelmäsuunnittelun, hallinnon ja ostojen prosesseissa 
käytetään sähköisiä järjestelmiä ja vältetään tarpeetonta paperin käyttöä. Myös tuotannonohjauksessa 
käytetään sähköistä järjestelmää. Tulostettaessa suositaan kaksipuoleisia tulosteita. Toimistoissa 
aloitettiin paperinkeräys syksyllä 2020. Tietosuojajäte lajitellaan joko tietosuojajäteastiaan tai 
silputaan ja kierrätetään paperijätteenä.  

 

3. Ympäristötavoitteet ja niiden vaikuttavuuden arviointi 

Tavoitteenamme on vähentää toimintamme aiheuttamaa ympäristön kuormitusta tekemällä 
ympäristötekoja eli toiminnan ympäristövaikutuksia vähentäviä projektia vuosittain. 
Ympäristötavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan johdon katselmuksessa. 

 

3.1 Premetec Production Oy:n ympäristöteot 

 

Toimenpide Mittari Toteuma Aikataulu 
Sähkösopimus 100 % 
uusiutuvaa energiaa 

  1/2022 
alkaen 

 
Lämmöntalteenottojärjestelmän 
käyttöönotto 
 

  kesä 2022 

Paineilmakompressorin 
uusiminen  

  kevät 2022 

Sähköautojen latauspisteen 
asennus 

 tehty 2021 

led-valaistus Karjalankadun 
sisätiloihin ja Teollisuuskadun 
piha-alueelle 

sähkönkulutus CO2-säästöt 
vuodessa n. 4 200 kg 

2021 
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Sähköenergiasäästö 
n. 69 % (ennen 5530 
e/v, nyt 1690 e/v) 

led-valaistus Teollisuuskadun 
sisätiloihin 

sähkönkulutus energian säästö 110 
mWh/vuosi (78 %), 
7700 e/vuosi 

tehty 

sähköisten järjestelmien käytön 
lisääminen 
tuotannonohjauksessa 

paperin määrän 
väheneminen 

paperin kulutus 
vähentynyt noin 1500 
arkilla vuodessa 

tehty 

biojätteen kierrätys poltettavan jätteen 
määrän väheneminen 

poltettavan jätteen 
määrä vähentynyt 
7300 litraa vuodessa 

2019 

kierrätyspaperin keräys poltettavan jätteen 
määrän väheneminen 

vertailuarvo saadaan 
kesällä 2021 
ensimmäisen 
tyhjennyksen jälkeen 

2020 

maalämpö Karjalankadulle energiankulutuksen 
vähentyminen 

51 000 kWh 
vuodessa 

tehty 

käsipyyhepaperin vaihtaminen 
käsipyyherulliin 

poltettavan jätteen 
määrän väheneminen 

säästetty noin 42000 
käsipyyhepaperia 
vuodessa  

tehty 

pääosin uusiutuviin 
pakkausmateriaaleihin 
siirtyminen 

poltettavan jätteen 
määrän väheneminen 

poltettavan jätteen 
määrä vähentynyt 
600 kg vuodessa 

2020 

kemikaalivalikoiman 
karsiminen 

ympäristökuormituksen 
vähentyminen 

tuotteita vähennetty 
noin 20 nimikettä 

2020 

leikkuunesteiden elinkaaren 
pidentäminen 
 

leikkuunesteiden 
kulutuksen 
väheneminen 

järjestelmällinen 
leikkuunesteiden 
kunnonseuranta 
aloitettu vuonna 2020 

2020 

led-valaistus Teollisuuskadun 
pihalle ja Karjalankadun halliin 
syksyllä 2021 

sähkönkulutus  2021 

käytettyjen mustepatruunoiden 
kierrätyksen aloittaminen 

poltettavan jätteen 
määrän väheneminen 

kaikki 
mustepatruunat 
kierrätetään vuodesta 
2021 alkaen 

2021 

kompressorin uusiminen tai 
hukkalämmön talteenotto 

  2022 

jätemäärien pienentäminen ja 
tyhjennysvälien harventaminen, 
tyhjennys vain täytenä 

jätteiden tyhjennysvälin 
harventaminen 

 2021 

Lähteet 
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Ekokompassi. Yrityksen hiilijalanjälki – Ympäristöjohtamisen paras ystävä, vastuuviestinnän oiva apuri. 
https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/ Viitattu 10.1.2022. 
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