Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Ympäristöriskien hallinta

Ympäröivä yhteiskunta ja luonto
Teollinen toiminta aiheuttaa aina jossain määrin haittaa ympäristölle. Haitan suuruus riippuu toimialasta ja ympäristön laadusta. Herkimpiä alueita ovat asutusalueet, sairaalat, koulut ym. yleiset alueet, joissa oleskelee päivittäin paljon ihmisiä sekä pohjavesialueet ja erilaiset luonnonsuojelualueet. Yrittäjän tulee olla selvillä ympäröivästä asuin- ja luonnonympäristöstä, jotta hän voi arvioida toimintansa sille
aiheuttamaa riskiä.
Yritys:

Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde:

Päiväys:

Tarkastele alla esitettyjä alueita. Arviointiasteikko: Ei koske meitä = ei tarvitse tarkastella tarkemmin, Sijaitsee lähellä = kiinnitettävä erityistä huomiota.
Ei koske
meitä

Sijaitsee lähellä

I ja II luokan pohjavesialueet
• Kenties yhdyskunnan ainoa juomavesilähde
• Erittäin vaikeasti korvattavissa

¨

¨

Läheiset asuntoalueet
• Puutarhoja, ulkoilualueita
• Yksityiskaivoja
• Yksityistä omaisuutta
• Etenkin viikonloppuisin ja lomien aikana asukkaat kaipaavat hiljaisuutta

¨

¨

Lähistöllä on sairaala tai vanhainkoti
• Jatkuvasti paljon ihmisiä, osa liikuntarajoitteisia
• Hoitovälineet tarvitsevat jatkuvasti sähköä
• Alue ei siedä magneettisia häiriöitä
• Etenkin sairaalaympäristö tarvitsee hiljaisuutta

¨

¨

Lähistöllä on päiväkoti tai koulu
• Alueella arkipäivisin paljon lapsia

¨

¨

Läheiset palvelujen alueet
• Alueella päivällä paljon ihmisiä

¨

¨

Läheiset ulkoilu- ja retkeilyalueet
• Kesä- ja vapaa-aikana runsaasti ihmisiä
• Luonnonarvoiltaan taajamalle merkityksellisiä
• Ihmiset hakevat alueelta luonnonläheisyyttä

¨

¨

Ei koske
meitä

Sijaitsee lähellä

Läheiset loma- ja matkailualueet
• Kesä- ja vapaa-aikana runsaasti ihmisiä
• Ihmiset hakevat alueelta luonnonläheisyyttä
• Usein luonnonarvoiltaan arvokkailla alueilla

¨

¨

Liikennealueet
• Alueella paljon ihmisiä
• Alueella kuljetetaan kemikaaleja ja muita vaarallisia aineita
• Kulkuneuvoissa helposti palavia nesteitä

¨

¨

Lähistöllä on luonnonsuojelualue, Natura-alue tai merkittävä lintujärvi
• Vähän ihmisiä
• Luonnonarvoiltaan ainutkertaisia
• Yrityksen toiminnasta ei saa aiheutua luonnonarvojen heikkenemistä

¨

¨

Läheiset rakennetun ympäristön suojelualueet
• Historiallisesti ja kulttuurillisesti merkittäviä
• Rakenteellisesti ja paloturvallisuuden kannalta usein heikohkoja

¨

¨

Lähistöllä on maatalousalue
• Ruuan tuotanto vaatii puhdasta ympäristöä
• Mahdollisesti paljon kotieläimiä
• Asukkaat kotona päivin ja öisin

¨

¨

Läheiset metsäalueet
• Puun kasvu
• Mahdollisesti moninainen eläinkunta
• Mahdolliset metsäpalot, jotka voivat levitä yrityksen alueelle

¨

¨

Lisätietoja:
Ympäristöhallinnon luonnonsuojelu-sivuilla (http://www.vyh.fi/luosuo/) on lisätietoa Suomen luonnonsuojelualueista.
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