


RAMBOLL
TAVOITTEEMME ON LUODA KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

Alkanut vuosikymmen on ratkaiseva, kun rakennamme kestävää menestystä 
yhteiskunnassamme. Kestävä kehitys ei ole projekti, vaan toimintamalli, joka vaatii jatkuvaa 
kehitystä. Kestävän kehityksen tulee olla myös taloudellisesti kannattavaa.

Resurssien riittävyys on yksi suurista kestävän menestyksen haasteista. Yhteiskuntamme 
rajalliset resurssit on hyödynnettävä mahdollisimman vastuullisesti. Tämä vaatii ratkaisuja 
materiaalitehokkuuden ja materiaalivirtojen hyödyntämisen kehittämiseksi.

Huolehdimme, että ratkaisumme huomioivat koko elinkaaren aikaiset, niin suorat kuin välilliset, 
vaikutukset, ja että ne muodostavat aina tehokkaan ja tuottavan osan yhteistä polkuamme kohti 
kestävää yhteiskuntaa.

Resurssiviisaiden ratkaisujen lisäksi ilmastonmuutoksen hidastaminen on työmme keskiössä. 
Olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä asiakkaidemme kanssa hiilineutraalin Suomen 
saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Muuttuva ilmasto edellyttää aktiivista 
sopeutumistarpeiden huomioon ottamista. Omien hiilineutraaliustavoitteiden asettaminen 
edellyttää tuotteiden ja organisaation nykytilan tunnistamista hiilijalanjäljen ja 
ympäristövaikutusten osalta. Vasta sitten on mahdollista asettaa konkreettisia ja saavutettavia 
tavoitteita.



RAMBOLLIN TARJOAMAT KESTÄVÄN KASVUN PALVELUPAKETIT

• Tarjouksemme sisältää kolme kestävän kasvun toimenpide-ehdotusta, joiden avulla yritykset 
voivat kehittää vastuullisuuttaan kattavasti eri ympäristönäkökohtien osalta.

• Palvelupaketti 1: Jätehuoltokartoitus

• Palvelupaketti 2:Yritysten ja tuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja energiansäästöpotentiaali

• Palvelupaketti 3: Ympäristövastuu ja sen kehittäminen



1. PALVELUPAKETTI
JÄTEHUOLTOKARTOITUS

KARTOITUSKÄYNTI

❖ Yhden päivän 
kartoituskäynti

❖ Miten jätehuolto on 
toteutettu?

❖ Mitä jätejakeita ja 
sivutuotteita syntyy?

❖ Missä vaiheessa jätteitä 
syntyy?

❖ Vaarallisten jätteiden 
käsittely?

TIIVIS ANALYYSI

❖ Kartoituskäynnillä saatujen 
havaintojen koonti (mm. 
kuvien avulla)

❖ Jäteraporttien ja –laskujen 
läpikäynti tarpeellisin osin

EHDOTUS 
TOIMENPITEISTÄ

❖ Mitä jätejakeita 
kannattaisi kerätä 
kustannustehokkuuden 
näkökulmasta?

❖ Miten keräysvälineitä 
kannattaisi päivittää?

❖ Mahdolliset vaihtoehdot 
sivutuotteiden ja jätteiden 
hyödyntämiselle?

Jätehuoltokartoituksella selvitetään jätehuollon nykytilanne ja laaditaan ehdotus jatkotoimenpiteistä Power Point-
tiedostoon.



2. PALVELUPAKETTI
YRITYSTEN JA TUOTTEIDEN ILMASTO- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Tämän palvelupaketin tavoitteena on kartoittaa yrityksen kanssa yhteistyössä joko heidän tuotteidensa tai 
organisaation elinkaarivaikutuksia (hiilijalanjälki ja/tai muut ympäristövaikutukset). Alla on esitetty vaihtoehtoisia 
sisältöjä kartoitukselle. Selvityksen tulosten lisäksi laaditaan ehdotus jatkotoimenpiteistä Power Point-tiedostoon.

VAIHTOEHDOT

❖ Tuotteen 
elinkaarivaikutukset (cradle-
to-gate arvio, 1 tuote) TAI

❖ Työntekijöiden liikkumisen 
hiilijanjälki ja sen 
pienentäminen TAI

❖ Yrityksen logistiikan 
hiilijanjälki ja sen 
pienentäminen TAI

❖ Valmistusmateriaalien 
elinkaarivaikutukset  

TOTEUTUS

❖ Toimeksiannon aluksi pidetään 
työpaja (max 2h) yrityksen 
edustajien kanssa, jossa käydään 
läpi selvityksen sisältö, rajaukset ja 
tarvittavat lähtötiedot.

❖ Kokonaisuudessaan palvelupaketti 
kattaa 25 työtuntia 
konsulttipalveluita

❖ Oletuksena on, että asiakas 
toimittaa selvitystä varten 
tarvittavat lähtöaineistot (esim. 
henkilöstökyselyn tulokset 
liikkumisen hiilijalanjäljen selvitystä 
varten)

RAPORTOINTI

❖ Sovitun sisältöpaketin 
mukaisten vaikutusten tai 
nykytilan raportointi 
powerpoint- yhteenvetona

❖ Ehdotukset 
jatkotoimenpiteille 
powerpoint- yhteenvetona



2. PALVELUPAKETTI
YRITYKSEN ENERGIASÄÄSTÖPOTENTIAALIN KARTOITUS

Yrityksen energiasäästöpotentiaalin kartoituksella selvitetään yrityksen energian käytön nykytila ja 
järjestelmien energiatehokkuus sekä laaditaan ehdotus energiansäästöä lisäävistä toimenpiteistä Power Point-
tiedostoon.

KARTOITUSKÄYNTI

❖ Yhden päivän 
kartoituskäynti yrityksessä

❖ Mikä on yrityksen 
energiankäytön nykytila eli 
lämmön, sähkön ja 
käyttöveden kulutukset ja 
niiden muutokset?

❖ Mikä on energiankäytön 
kannalta oleellisten 
järjestelmien, kuten 
lämmitys, ilmanvaihto, 
valaistus ja käyttövesi,  
energiatehokkuus?

TIIVIS RAPORTTI

❖ Kartoituskäynnillä saatujen 
silmämääräisten ja/tai 
mittauksilla todennettujen 
huomioiden (mm. havaitut viat 
ja puutteet) kirjaaminen 
raporttiin

❖ Energiasäästöä lisäävien 
toimenpide-ehdotusten 
kirjaaminen raporttiin (kts. 
vieressä)

TOIMENPIDE-
EHDOTUKSET

❖ Eritellään energiasäästöä 
lisäävät käyttötekniset 
toimenpiteet ja investointeja 
vaativat toimenpiteet.

❖ Suositellaan lisäselvitys-
tarpeita toimenpiteistä, joilla 
on potentiaaliset 
mahdollisuudet lisätä 
energiasäästöä, mutta jotka 
vaativat lisäselvitystä.



3. PALVELUPAKETTI
YMPÄRISTÖVASTUU JA SEN KEHITTÄMINEN

Tämän palvelupaketin tavoitteena on kehittää yrityksen kanssa yhteistyössä organisaation ympäristöjohtamisen 
tasoa kolmella eri vaihtoehtoisella painopistealueella. Viitekehyksenä käytetään ISO 14001 
ympäristöjohtamisstandardia. Alla on esitetty vaihtoehtoisia sisältöjä kartoitukselle. Selvityksen tulosten lisäksi 
laaditaan ehdotus jatkotoimenpiteistä Power Point-tiedostoon.

VAIHTOEHDOT

❖ Ympäristöjohtamisen 
tasokartoitus suhteessa ja 
tiekartta TAI

❖ Ympäristövaikutusten 
kevytarviointi ja 
ympäristötavoitteet TAI

❖ Toimintaympäristö- ja 
sidosryhmäanalyysi

TOTEUTUS

❖ Toimeksiannot suoritetaan työpaja-
menetelmin yrityksen edustajien 
kanssa. Työpajojen kesto 2 x 3h

❖ 1. Työpajassa kartoitetaan nykytila / 
vaikutukset /toimintaympäristö ja 
sidosryhmät

❖ 2. Työpajassa keskitytään 1. työpajan 
aikana saatujen tulosten pohjalta 
tiekartan/tavoitteiden tai 
hallintatoimenpiteiden laatimiseen

❖ Toteutus etäyhteyksin Teams-
alustalla hyödyntäen Rambollin 
digitaalisia työkaluja

RAPORTOINTI

❖ Sovitun sisältöpaketin 
mukaisten vaikutusten tai 
nykytilan raportointi 
powerpoint- yhteenvetona

❖ Ehdotukset 
jatkotoimenpiteille 
powerpoint- yhteenvetona


