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BLOCKBUSTERS GANG OY

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUDEN LINJAUKSET
Blockbusters Gangin eli BBG:n arvoista löytyvä ympäristötietoisuus toteutuu toiminnassamme päivittäin ja
pyrimme kaikissa valinnoissamme ottamaan huomioon parhaat mahdolliset vaihtoehdot. Haluamme toimia
tavalla, joka ottaa huomioon ihmisten sekä ympäristön hyvinvoinnin.
Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on kerätä kasaan BBG:n omia toimintatapoja ja toimia ohjeistuksena BBG:n
toimiston työntekijöille ja uusille verkoston jäsenille sekä muistutuksena vanhoille.

ENERGIANSÄÄSTÖ
Toimistomme toiminnassa pyrimme välttämään kaikkea ylimääräistä energian käyttöä. Voimme päivittäin
minimoida kuluttavat toimintatavat ja säästää sekä luontoa että pienentää laskuja.
Lämmitys
•
Toimistollamme on lämpömittari, jota seurataan säännöllisesti. Taloyhtiön kanssa kommunikoidaan
lämmönsäädöstä, mikäli lämpötila nousee yli 20-22 asteeseen.
•
Selvitämme tällä hetkellä tammikuussa 2021 vuokranantajalta mahdollisuutta toimiston oven
tiivistämiseen.
Sähkö
•
Radiopuhelimia ja muita akulla toimivia laitteita ladataan vain niin kauan, että akut ovat täyttyneet.
Mikäli aikataulullisesti on välttämätöntä, voidaan ne jättää yöksi latautumaan, mutta ei koskaan sitä
pidemmiksi ajoiksi, esimerkiksi viikonlopun yli.
•
Jokainen tietokone sammutetaan työpäivän päätteeksi tai pidempien taukojen ajaksi. Pelkkä
näytönsäästäjän päälle laitto ei säästä energiaa ja laite kuluttaa myös valmiustilassa virtaa.
•
Toimistolle on alettu ostaa vain jatkojohtoja, joissa on katkaisija. Vanhat jatkojohdot käytetään vielä
loppuun, mutta jatkossa ostetaan pelkkiä johtoja, joissa katkaisija on. Kaikki laitteet pyritään liittämään
niihin, jolloin joka päivä on helppo katkaista virta kaikista laitteista, jotka eivät tarvitse jatkuvasti virtaa.
Sähkölaitteet saattavat kuluttaa energiaa verkkoon kytkettyinä, vaikka ne olisivat pois päältä ja piuhat
ilman ladattavaa laitetta.
•
Toimiston valaistuksessa käytetään vain laadukkaita ja pitkäikäisiä LED-lamppuja.
•
Kahvi ja teevesi siirretään aina lämpimänä termoskannuun, jos niitä ei käytetä heti. Kumpaakin
pyritään keittämään aina vain tarpeellinen määrä.
Vesi
•
Toimistolla tiskit hoidetaan aina käsin, mutta tiskaaminen tehdään järkevästi ylimääräistä vettä
kuluttamatta. Vettä ei juoksuteta turhaan, vaan astiat pestään altaassa.
•
Vuotavasta hanasta tai wc-pöntöstä viestitään ripeästi huoltoyhtiölle, jotta turhasta tiputtelusta ei
aiheudu veden kulutusta.

HANKINNAT
BBG:llä kaikki hankinnat tehdään harkiten ja vain todelliseen tarpeeseen pohjautuen. Linjauksemme mukaan
jokaisen uuden hankinnan kohdalla selvitetään mahdollisuus suosia kierrätettyä. Lähtökohtaisesti ostamme siis
kaiken käytettynä, mutta mikäli tuote täytyy ostaa uutena, pyrimme etsimään vastuullisen ja kestävän
vaihtoehdon.
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Suosimme myös lainattuja tai vuokrattavia tuotteita. Olemme esimerkiksi hankkineet käytettynä
toimistokalusteita, toimistotarvikkeita ja radiopuhelimia. Lisäksi tuotannoista jäävä ylijäämä (kuten kyniä,
catering-tarpeita, kopiopaperia, mustekasetteja) pyritään aina hyödyntämään. Meillä ei ole vakiotilausta
toimiston kulutustarpeille, vaan hankimme niitä aina tarpeeseen.
Hankintoja tehdessämme perehdymme tuotteen valmistajaan sekä myyjään mahdollisimman hyvin. Pyrimme
tukemaan kotimaisia yrityksiä ja ostamaan mahdollisimman lähellä tuotettua tavaraa. Ostamme aina virallisesti
sertifioituja tuotteita, mikäli se kyseisen hankinnan kohdalla vain on mahdollista. Virallisista ympäristömerkeistä
suosimme:

Olemme jo pääosin ja useamman vuoden ajan siirtyneet vastuullisempiin tuotteisiin, mutta käytämme
kaapeista pois kaikki tähän mennessä hankitut aineet ja tavarat. Seuraavat ohjeistukset koskevat kaikkia
tulevaisuuden hankintoja.
•

Siivous- ja pesuaineissa käytämme vain luonnonmukaisista ainesosista valmistettuja ja biohajoavia
tuotteita. Valitsemme myös aineet, jotka on pakattu kierrätysmuoviin tai biohajoavaan
pakkausmateriaaliin.

Pyrimme valitsemaan tuotteet, joille on myönnetty Ecocert-sertifikaatti, joka valvoo
tuotteiden raaka-aineita ja valmistusprosessia.

•

Hygieniatarvikkeissa suosimme Suomalaisia luonnonkosmetiikka valmistajia. Käsidesin tulee sisältää
vähintään 70% alkoholia, jotta antimikrobinen tehokkuus on parhaimmillaan. Tarkistamme myös
tuotteen valmistusmaan ja suosimme Suomessa tai Pohjoismaissa tehtyjä hygieniatarvikkeita.

•

Kaikki BBG:n tarvikkeet ja tavarat on merkattu logotarroilla häviämisen minimoimiseksi. Näin
vältämme turhaa uuden ostoa.

•

Toimistotarvikkeiden osalta kiinnitämme huomiota kierrätykseen ja uusiomateriaalien käyttöön.
Muovituotteissa suosimme kierrätettyä tai biohajoavaa materiaalia. Paperisissa tarvikkeissa FCSsertifiointia, joita löytyy valikoimista esimerkiksi Clas Ohlsonilta. Ekologisia toimistotarvikkeita voi
tilata esimerkiksi www.toimistotarvike.fi tai joutsenmerkittyjä kyniä www.svedalablock.se.

•

Vältämme mahdollisimman paljon paperin käyttöä ja toimimme lähes kaikessa sähköisesti. Emme
tulosta turhaan vaan käytämme dokumentteja tietokoneella ja viestimme sähköisesti. Satunnaisesti
tulostukselle on kuitenkin tarvetta, jolloin pyrimme tekemään sen kaksipuolisesti ja mahdollisimman
tiiviisti.
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Kopiopaperia tai muita paperisia tuotteita ostettaessa tarkistamme, että paperissa on ainakin osittain
käytetty kierrätettyä materiaalia. Puuta voi kuitenkin kierrättää vain 4-5 kertaa, joten usein mukana on
myös uutta materiaalia. Selvitämme, että paperi on valmistettu Suomessa ja valitsemme kevyemmän
vaihtoehdon (mielellään 70g/m2) kuidun kulutuksen minimoimiseksi.

Käytämme vain FSC-sertifioitua paperia ja muita puupohjaisia tuotteita. FSC takaa, että
tuotteen takana on vastuullisesti hoidetut metsät.

•

BBG:n logolla brändättyjä tekstiilituotteita ostaessa huomioidaan, että tuotteiden tekstiileissä on
käytetty luomupuuvillaa tai kierrätysmateriaaleista valmistettua polyesteriä. Haluamme ottaa koko
tuotteen valmistusketjun huomioon ja ostamme vain tuotteita, jotka on tuotettu hyvissä
työolosuhteissa. Hankimme laadukkaita ja kestäviä tuotteita, jotta niitä voisi käyttää mahdollisimman
pitkään. Osaamme arvioida määrät tarkasti emmekä tilaa turhia eriä. Emme myöskään jaa
brändituotteita massoille, joten tilausmäärät pysyvät aina kohtuullisina.

Reilun kaupan, sekä joutsenmerkin lisäksi tarkistamme, että tuotteesta löytyy
kansainvälinen GOTS-sertifikaatti, joka valvoo tekstiiliteollisuuden vastuullisuutta.

Painotuotteita teetämme hyvin vähän ja ne suunnitellaan mahdollisimman pitkäikäisiksi, jotta niitä ei
tarvitse uusia vuosittain. Parhaana esimerkkinä tästä on hävikkipaperille teettämämme flyerit ja
joulukortit, jotka ovat olleet jo vuodesta 2015 asti käytössä. Projektikohtaisia painotuotteita
teetettäessä mietimme aina kustomointimahdollisuuksia, jotta tuotteista voisi olla hyötyä myös
toisissa projekteissa myöhemmin.

DIGITAALISUUS
Pienennämme palvelinten kuormaa poistamalla tarpeettomat materiaalit verkko- ja pilvipalveluista puolen
vuoden välein. Puhdistamme ja järjestämme myös ulkoisia kovalevyjä säännöllisesti ja ostamme uusia vain
tarpeeseen.

RUOKA JA JUHLAT
•
•
•
•
•

Olemme linjanneet, että BBG:n tapahtumissa tarjoillaan vain kasvisruokaa.
Hyödynnämme myös mahdollisimman paljon lähiruokaa ja luomua.
Mikäli kertakäyttöastioita ja -välineitä on pakko käyttää, suosimme biohajoavia tuotteita.
Hävikki minimoidaan hyvällä suunnittelulla ja jaamme ruuan tarvittaessa tapahtuman jälkeen, jotta
ruokahävikkiä ei synny.
Juhlien koristelussa hyödynnämme kierrätysmateriaaleja sekä verkostoja, joiden kautta voimme
hankkia tai lainata käytettyjä koristeita.

Vastuullisten ruokatuotteiden
löytämisessä käytämme apuna
esimerkiksi seuraavia sertifikaatteja:
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•

Viinien osalta hankimme aina biodynaamisesti tuotettuja tai luomu viinejä. Lasipullon sijaan
valitsemme mahdollisuuksien mukaan muovisen PET-pullon tai hanapakkauksen. Alkossa
ostopäätöstä ohjaa vihreä valinta -merkit, joiden avulla hyllystä on helppo löytää oikeanlainen tuote.

KIERRÄTYS
Jätteen minimoiminen on ensisijaisen tärkeää. Pyrimme käyttämään kestoeväsrasioita ja välttämään
yksittäispakattuja tuotteita. Jokainen roska löytää toimistollamme myös käytön jälkeen oikeaan
jätteenkierrätysastiaan. Kierrätys on tehty helpoksi ja selkeäksi.
Käytämme kaikki tuotteet loppuun saakka, mutta mikäli uusimiselle tulee tarvetta, ennen tavaran käyttöiän
loppua, toimitamme vanhat huonekalut, toimistotarvikkeet tai työvälineet eteenpäin tai asianmukaisesti
kierrätykseen. Olemme esimerkiksi antaneet pois vanhoja toimistokalusteita ja radiopuhelimia. Lisäksi olemme
lainanneet vielä käytössä olevia tavaroitamme määräaikaisesti niitä tarvitseville, esimerkiksi useisiin indietuotantoihin ja toimistonaapureillemme.

MATKUSTAMINEN JA LOGISTIIKKA
•
•

•

Suosimme julkisia kulkuyhteyksiä, sillä toimistomme sijaitsee hyvin näiden varrella. Keskeisen sijainnin
vuoksi paikalle on myös helppo kävellä tai pyöräillä.
Kauemmas lähdettäessä järjestämme kimppakyytejä ja vältämme ajamasta turhia matkoja. Kun
vuokraamme autoja, suosimme yhteistyökumppania, jonka toimipiste sijaitsee lähellä ja jonka
autokanta on uutta ja mahdollisimman vähäpäästöistä. Diesel-autoissa suosimme Neste My Dieseliä,
mikäli mahdollista.
Teemme myös etätöitä, mikäli se työtehtävien puolesta on mahdollista, ja vältämme näin ylimääräisiä
matkustuskilometrejä.

VIESTINTÄ JA VASTUULLISUUDEN SEURAAMINEN
•
•

•

Haluamme omalta osaltamme lisätä tietoisuutta vastuullisista valinnoista ja pyrimme tekemään niitä
näkyviksi sosiaalisen median kampanjoillamme helmikuusta 2021 alkaen.
Jäsenverkostollemme toteutamme selkeän ohjeistuksen vastuullisesta toiminnasta, jotta jokainen
pystyisi työskentelemään mahdollisimman hyvin oman työnkuvansa huomioon ottaen. Toimiva
keskustelukulttuuri mahdollistaa myös avun saannin ja tiedon jakamisen verkoston jäsenten kesken.
Seuraamme BBG:n vastuullisuutta, tavoitteiden toteutumista ja uusia kehittämiskohteita puolen
vuoden välein pidettävässä toimistohenkilökunnan palaverissa.

BBG:N YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN TAVOITTEET VUODELLE 2021
•
●
●
●

Hankimme toimistolle sähkömittarin ja selvitämme toimistolaitteiden todenmukaisen sähkön
kulutuksen. Teemme 10% sähkönsäästötavoitteen toiselle vuosipuoliskolle.
Siirrymme tilaamaan EKOenergia-sähköä. EKOenergia on Suomen ainoa sertifikaatti vastuullisesti ja
kestävästi tuotetulle sähkölle.
Vertaamme kopiopaperin ja post-it lappujen kulutusta kuukausi tasolla ja pyrimme vähentämään sitä
vähintään 10% vuoden loppuun mennessä.
Selvitämme mahdollisuuksia ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta tai oman sellaisen kehittämisestä.
Järjestelmän olisi tarkoitus tukea toimintamme kehittämistä ympäristövastuullisuudessa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja pyrimme oppimaan myös ympäristötietoisuuden osa-alueista jatkuvasti
uutta.
Jäikö joku asia mietityttämään tai haluaisitko kysyä jotain valinnoistamme? Keskustelemme mielellään
kanssasi!
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