SUOMEN UUSIOKUORI OY:N GREEN OFFICE –YMP•RIST‚OHJELMA
(TIIVISTELMÄ)
YmpÅristÇohjelman toteutuminen
Suomen Uusiokuori Oy:n ohjelma haitallisten ymp€rist•vaikutusten v€hent€miseksi alkoi omistajan
vaihdoksen tapahduttua marraskuussa 2007. T€ll•in tavoitteeksi asetettiin energian k€yt•n ja
tuotantopanosten m€€r€n v€hent€minen. Vuoden 2009 loppuun menness€ t€ss€ ohjelmassa saavutettiin mm.
seuraavia tuloksia:
Ty•ntekij•iden ty•ss€€n ajamien matkojen kilometrikorvaukset v€heniv€t vuoden 2007 10900 eurosta
vuoden 2009 2300 euroon. Yrityksen omistamien ajoneuvojen kokonaiskustannukset putosivat vuoden
2007 9400 eurosta vuoden 2009 2400 euroon. S€hk•kustannukset v€heniv€t vuoden 2007 4300 eurosta
vuoden 2009 2400 euroon.
Yhdess€ alihankkijoiden kanssa olemme kehitt€neet tuotantoa mm. seuraavasti:
painatuksissa on siirrytty kokonaan ctp-j€rjestelm€€n eli painopellit tulostetaan suoraan ilman painofilmin
tekoa ja kehitt€mist€. Viimeiset painofilmit kehitettiin Suomen Uusiokuori Oy:ss€ huhtikuussa 2008.
Samalla pystyttiin siirtym€€n kokonaisuudessaan aineistojen s€hk•iseen siirtoon kirjapainoihin aikaisemman
fyysisen siirt€misen sijaan (autolla tai postitse). Kuorten painatuksessa syntyvien kohdistuskuorten m€€r€€
on pystytty v€hent€m€€n yli 50 prosentilla ja t€ll€ hetkell€ suurin osa kohdistuksessa k€ytett€vist€ kuorista
k€ytet€€n useampaan kertaan ja siin€ voidaan k€ytt€€ kuoria, jotka eiv€t ole myyntikelpoisia.
Muissa kuin kirjekuoripainot•iss€ t•it€ yhdistell€€n systemaattisesti siten, ett€ k€ytett€vien painopeltien ja
painatuksessa syntyvien hukka-arkkien m€€r€ saadaan mahdollisimman pieneksi.
Pieniss€ painatuksissa on siirrytty digipainotekniikkaan, joka erityisesti 4-v€rit•iss€ s€€st€€ resursseja (ei
painopeltej€ ja aloituskuorten m€€r€ on alle kymmenesosa perinteiseen painotekniikkaan verrattuna).
Kopiokoneella oli vuoden 2007 loppuun menness€ otettu 5 vuodessa n. 55000 kopiota ja viimeisten kahden
ja puolen vuoden aikana yhteens€ 5300 kopiota. Viimeisen vuoden aikana kopioiden m€€r€ on ollut n. 1300.
Koska kopioiden m€€r€€ on pystytty huomattavasti v€hent€m€€n ja nykyinen kopiokone on t€ysin toimiva,
ei ole n€hty tarkoituksenmukaiseksi hankkia uutta kopiokonetta, jolla pystyisi tekem€€n 2-puoleisia
tulosteita.
S€hk•nk€yt•n v€hent€miseksi on toimitilojen l€mmityksess€ siirrytty ilmal€mp•pumppujen k€ytt••n. T€m€
tapahtui toukokuussa 2009. Ensimm€isen vuoden kokemus osoittaa, ett€ huolimatta kylm€st€ talvesta s€hk•n
kulutus v€heni n. 12 %.

KestÅvÅt hankinnat
Yrityksemme tekee hankintoja todellisen tarpeen mukaan v€lineiden rikkoontumisen tai
k€ytt•kelvottomuuden vuoksi. Hankintojen perusteena on tarve, laatu, huollettavuus ja hinta.
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Toimiston valaistus ja laitteet
Laitteet huolletaan s€€nn•llisesti.
Valaistus on s€€dett€viss€ manuaalisesti ja tarpeettomat valot sammutetaan. Varastosta on poistettu osa
loisteputkista ja n€in s€€detty valaistus optimaaliseksi.
Tietokoneisiin on s€€detty energias€€st•asetukset. Koneet sammutetaan, kun niit€ ei k€ytet€. Nyt k€yt•ss€
kaikilla ty•ntekij•ill€ p•yt€koneet. Kun p•yt€koneet rikkoontuvat, tilalle hankitaan kannettavia tietokoneita.
Kaikki n€yt•t ovat energiaa s€€st€vi€ litteit€ n€ytt•j€.
Tulostimissa k€yt•ss€ kierr€tett€v€t v€rikasetit.
K€yt€mme toimistossamme kierr€tyspaperia ja kierr€tyskuoria.
Toimistossa ei k€ytet€ kertak€ytt•astioita. Astiat pest€€n k€sin. Toimistossa ei ole astianpesukonetta, eik€
sit€ hankita.
K€yt•ss€ on pest€v€t kangaspyyhkeet.
Neuvottelut k€yd€€n p€€s€€nt•isesti puhelimen v€lityksell€.
Siivouksessa k€yt€mme ymp€rist•merkittyj€ kemikaaleja, kun se on mahdollista.
Yrityksess€ l€hetet€€n p€€s€€nt•isesti mainosmateriaali s€hk•postissa.
Lajitteluasiat on olemassa paperille, sekaj€tteille ja ongelmaj€tteille.

TyÇn ja kodin vÅlinen matkustaminen
Toimistomme sijaitsee teollisuusalueella Somerolla. Kaupungilla ei ole julkista liikennett€. Alan ty•t€ ei voi
tehd€ et€n€.

TyÇaikana tapahtuva matkustaminen
Kirjekuorten myynti tapahtuu puhelinmyyntin€.

Kulutuksen vÅhentÅminen
Yritykseen on hankittu vuoden 2007 lopussa s€hk•inen tilausj€rjestelm€. Se romahdutti paperin kulutuksen
Suomen Uusiokuori Oy:ss€.
Edellyt€mme kaikilta alihankkijoilta kyky€ ottaa tilaukset ja aineistot vastaan s€hk•isess€ muodossa.
Henkil•kunta k€ytt€€ paperin molemmat puolet tehokkaasti ja v€ltt€€ turhaa tulostamista.
Tarpeettomia lehtitilauksia ei ole.

JÅtteiden lajittelun ja kierrÅtyksen edistÅminen
Yrityksess€ on k€yt•ss€ ker€ysastiat sekaj€tteelle, paperille, pahville ja ongelmaj€tteelle. Vanhat koneet ,
laitteet ja kalustot ker€t€€n lavoille ja vied€€n kerran vuodessa j€teasemalle kierr€tykseen. Samoin
ongelmaj€tteet.
Lajittelu- ja kierr€tyskoulutusta on annettu ty•ntekij•ille.

Green Office-ohjelma
Green Office –ohjelman avulla pyrimme edelleen kehitt€m€€n kierr€tyst€ ja energian s€€st•€.
Pyrimme v€hent€m€€n kest€v€n kehityksen kannalta haitallisia vaikutuksia ja lis€€m€€n henkil•st•n
ymp€rist•tietoisuutta, kest€vi€ toimintatapoja ja kierr€tyst€.
Ymp€rist•ohjelmaa p€ivitet€€n vuosittain.
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