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4 Ympäröivä luonto ja vesienhallinta 
 
Paikkasidonnaisella yritystoiminnalla on aina jonkinlaisia vaikutuksia lähiympäris-
töönsä. Haittoja voivat olla maaperään ja vesistöihin syntyvät päästöt, kaasu- ja 
hiukkaspäästöjen tai lakkojen, maalien ja liuottimien aiheuttamat ilmansaasteet tai 
toiminnasta aiheutuva meluhaitta. Haittojen ja riskien suuruus riippuu toimialasta, 
toimintatavoista ja ympäristön laadusta.  
 
Herkimpiä alueita ovat pohjavesialueet ja erilaiset luonnonsuojelualueet. Mahdollisten toiminnan haitta-
vaikutusten arvioimiseksi yrityksen tulee olla selvillä ympäröivästä asuin- ja luonnonympäristöstä. Lähiym-
päristön tuntemus mahdollistaa myös sen luonnonmukaisen hoidon sekä esimerkiksi järjestöyhteistyön 
ympäristön tilan parantamiseksi. Ympäristökuormitukseen liittyvissä kysymyksissä ja lupa-asioissa on aina 
syytä kääntyä valvovan viranomaisen puoleen. 

  Työn  
vaihe 

Tarkastelu- 
ajankohta 

1 Onko jätevesien laatua ja määrää selvitetty? 
 

  

 
2 Vastaako jätevesien käsittely ajantasaisia lainsäädännön vaatimuksia? 

 
  

 
3 Tarkastetaanko yrityksen viemärien kunto säännöllisesti (esim. 10–15 vuoden  

välein)? 
  

 
4 Kestääkö viemärimateriaali kaikkien yrityksessä käytettävien aineiden  

vaikutuksen? 
  

 
5 Tiedetäänkö, mitkä yrityksen käyttämistä aineista voivat vahingoittaa jäteveden 

puhdistuslaitoksen prosesseja? 
  

 
6 Huolehditaanko yrityksessä siitä, että em. aineiden ei ole mahdollista päästä liian 

vahvoina pitoisuuksina viemäriin? 
  

 
7 Onko piha-alueen sadevesiviemäröinti johdettu maastoon öljynerotuskaivojen 

kautta? 
  

 
8 Tarkastetaanko öljynerotuskaivot säännöllisesti? 

 
  

 
9 Tiedetäänkö yrityksessä, mihin sadevesiviemärit ja ojat purkavat jätevetensä? 

 
  

 
10 Onko jäähdytysvesien johtamisen luvan tarve selvitetty ympäristöviranomaisen 

kanssa? 
  

 
11 Onko sadevesijärjestelmässä varoaltaat mahdollista päästöä varten? 

 
  

 
12 Ovatko kaikki yrityksessä tietoisia pohjavesialueelle soveltuvista toimintatavoista? 

 
  

    



 
2 / 2 

 

 
 

 

  Työn 
vaihe 

Tarkastelu- 
ajankohta 

13 Tiedetäänkö läheisten vedenottamoiden ja talousvesikaivojen sijainnit? 
 

  

    
14 Onko suojarakenteissa huomioitu mahdollinen maaperän ja pohjaveden  

saastumisvaara? 
  

    
15 Tunnetaanko yrityksen toiminnan mahdolliset vaikutukset pohjaveden laatuun? 

 
  

 
16 Onko yrityksen toiminnan aiheuttaman melun todettu alittavan melulle sallitut 

raja-arvot ympäristössä? 
  

 
17 Onko yrityksen lähiympäristö tyytyväinen melutilanteeseen (ei valituksia  

melusta)? 
  

 
18 Aiheuttaako yrityksen toiminta hajupäästöjä ympäristöön?  

 
  

 
19 Imeytetäänkö tai viivytetäänkö sadevesiä yrityksen kiinteistön alueelle? (vettä 

läpäisemättömän pinnan minimoiminen ja luonnonmukaiset rakenteet) 
  

 
20 Onko yrityksen lähellä suojelualueita, joihin voisi kohdistua riskejä normaali- tai 

häiriötilanteessa? 
  

    
21 Onko naapurikiinteistöillä suojeltuja tai arvokkaita lajeja tai luontotyyppejä, joi-

hin yrityksen toiminta voisi haitallisesti vaikuttaa? 
  

    
22 Onko kiinteistön alueella monimuotoisia viheralueita, jotka eivät  

tarvitse hoitoa? 
  

    
23 Muodostuuko yrityksen toiminnasta lähiympäristöön kulkeutuvaa pölyä? 

 
  

    
24 Onko yrityksen omistamien maa- ja vesialueiden luontoarvot selvitetty? 

 
  

    
25 Onko yrityksen piha-alueella viheralueita, joita hoidetaan luonnonmukaisin 

menetelmin (esim. niitty, metsä) 
  

    
26 Onko yrityksessä huolehdittu, ettei kiinteistöllä kasva vieraslajeja ja että toiminta 

ei levitä vieraslajeja (esim. vieraskasvilajit maansiirrossa)? 
  

    
27 Onko huolehdittu, ettei yritystoiminnasta päädy mikromuoveja ympäristöön? 

 
  

    
28 Tekeekö yritys yhteistyötä kolmannen tai julkisen sektorin kanssa ympäristöasi-

oissa? (ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt, talkootoiminta, kuntayhteistyö) 
  

    


	4 Ympäröivä luonto ja vesienhallinta

	Työn vaihe 1: []
	Päivämäärä1_af_date: 
	Huomioita1: 
	Työn vaihe 2: []
	Päivämäärä2_af_date: 
	Huomioita3: 
	Työn vaihe 3: []
	Päivämäärä3_af_date: 
	Huomioita2: 
	Työn vaihe 4: []
	Päivämäärä4_af_date: 
	Huomioita4: 
	Työn vaihe 5: []
	Päivämäärä5_af_date: 
	Huomioita5: 
	Työn vaihe 6: []
	Päivämäärä6_af_date: 
	Huomioita6: 
	Työn vaihe 7: []
	Päivämäärä7_af_date: 
	Huomioita7: 
	Työn vaihe 8: []
	Päivämäärä8_af_date: 
	Huomioita8: 
	Työn vaihe 9: []
	Päivämäärä9_af_date: 
	Huomioita9: 
	Työn vaihe 10: []
	Päivämäärä10_af_date: 
	Huomioita10: 
	Työn vaihe 11: []
	Päivämäärä11_af_date: 
	Huomioita11: 
	Työn vaihe 12: []
	Päivämäärä12_af_date: 
	Huomioita12: 
	Työn vaihe 13: []
	Päivämäärä13_af_date: 
	Huomioita13: 
	Työn vaihe 14: []
	Päivämäärä14_af_date: 
	Huomioita14: 
	Työn vaihe 15: []
	Päivämäärä15_af_date: 
	Huomioita15: 
	Työn vaihe 16: []
	Päivämäärä16_af_date: 
	Huomioita16: 
	Työn vaihe 17: []
	Päivämäärä17_af_date: 
	Huomioita17: 
	Työn vaihe 18: []
	Päivämäärä18_af_date: 
	Huomioita18: 
	Työn vaihe 19: []
	Päivämäärä19_af_date: 
	Huomioita19: 
	Työn vaihe 20: []
	Päivämäärä20_af_date: 
	Huomioita20: 
	Työn vaihe 21: []
	Päivämäärä21_af_date: 
	Huomioita21: 
	Työn vaihe 22: []
	Päivämäärä22_af_date: 
	Huomioita22: 
	Työn vaihe 23: []
	Päivämäärä23_af_date: 
	Huomioita23: 
	Työn vaihe 24: []
	Päivämäärä24_af_date: 
	Huomioita24: 
	Työn vaihe 25: []
	Päivämäärä25_af_date: 
	Huomioita25: 
	Työn vaihe 26: []
	Päivämäärä26_af_date: 
	Huomioita26: 
	Työn vaihe 27: []
	Päivämäärä27_af_date: 
	Huomioita27: 
	Työn vaihe 28: []
	Päivämäärä28_af_date: 
	Huomioita28: 


