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Copla Oy:n ympäristösuunnitelma 20.9.2018

Copla Oy on ottanut käyttöön ympäristösuunnitelman. Ympäristösuunnitelman tarkoitus on kehittää
kokonaisvaltaisesti Copla Oy:n toimintaa ympäristönsuojelun edistämiseksi. Suunnitelman tavoitteena
on tehostaa yhtiön ympäristöasioiden hallintaa ja rakentaa jatkuvaa kehittämistä tukeva
ympäristöjärjestelmä. Ympäristösuunnitelman toteutumista seurataan ja parannetaan jatkuvasti
kansallisten ja kansainvälisten standardien ja vaatimusten mukaisesti. Ympäristösuunnitelma koostuu
katsauksesta

Copla

Oy:n

ympäristöasioiden

nykytilaan

sekä

toimenpidesuunnitelmasta

ympäristötehokkuuden ja ympäristöjärjestelmän kehittämiseksi.
Ympäristösuunnitelman on valmistellut Jouni Ahtiainen / Lucrativo Oy yhdessä ympäristöasioista
vastaavan toimitusjohtajan Saku Lukkalan / Copla Oy kanssa. Ympäristösuunnitelma on tehty
soveltaen SFS-EN ISO 14001 (2015), ja SFS-EN ISO 14004 standardeja. Lisäksi suunnitelman
valmistelussa on hyödynnetty EMAS-asetuksen (EY N:o 1221/2009) vaatimuksia, GRI-standardin
sekä UN Global Compactin raportointiohjeita.
Copla Oy:n Ympäristökatselmuksen ja -suunnitelman pääpaino on yrityksen omassa tai tilaamassa
toiminnassa, mutta sisältää myös yhtiöön sidoksissa oleviin toimijoihin liittyviä näkökohtia
ympäristöriskien vähentämiseksi. Katselmuksessa ja suunnitelmassa tarkasteltaviin näkökohtiin
sisältyvät mm.:


Yrityksen energian- ja sähkön kulutus, suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ja
toiminnassa syntyvät jätteet



Sitovat velvoitteet



Järjestelmän tukitoimet, hallinta, johtaminen, tietoisuus ja viestintä



Yrityksen toimintaan liittyvät ympäristövaikutukset ja ympäristöriskit



Yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät muutokset



Urakoitsijoiden tai alihankkijoiden toimintaan liittyvät riskit, joihin Copla Oy:llä on
mahdollisuus vaikuttaa
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Seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon suunnittelu- ja valvontatehtävissä sekä turvallisuus- ja
kosteuskoordinoinnin tehtävissä, jotta voidaan varmistua hankkeiden toteutumisesta
ympäristövastuullisella tavalla.

Ympäristökatselmus ja -suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Ympäristökatselmus ja
-suunnitelma päivitetään

vastaamaan

yrityksen sen

hetkistä

ympäristötehokkuuden

tilaa.

Toimintasuunnitelmaa muutetaan ja täydennetään tarvittaessa muulloinkin, mikäli yrityksen
toiminnassa

tapahtuu

ympäristötehokkuuteen

oleellisesti

vaikuttavia

muutoksia.

Ympäristökatselmuksessa ja -suunnitelmassa tarkasteltavat näkökohdat määräytyvät ISO 14001
standardin perusteella. Päivityksen yhteydessä suoritetaan myös johdon katselmointi.

Lisätiedot ja ympäristösuunnitelman raportti:
Saku Lukkala
Copla Oy
+358 20 155 2010
saku.lukkala(at)copla.fi
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