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1 TARKOITUS 
 
Tässä ohjeessa kuvataan toimenpiteet ja käytännöt koskien AKK-Motorsport ry: 
ympäristöohjelman toteuttamista, hallinnointia ja kehittämistä. 
 
2 MATERIAALIT 
Ympäristöohjelmaamme liittyvät materiaalit ja dokumentit 

- AKK-Motorsport ry:n ympäristöpolitiikka 
- Ympäristöopas autourheiluun 
- AKK-Motorsport ry Ympäristöohjelma – käytännöt 
- AKK-Motorsport ry Ympäristöohjelma – sisäinen ja ulkoinen viestintä 
- AKK-Motorsport ry Ympäristöohjelma – tavoitteet ja päämäärät 
- AKK-Motorsport ry ajokilometrit ja päästöt – matkustuksen ympäristövaikutusten 

seuranta 
- AKK-Motorsport ry hiilijalanjälki – keskeisimmät ympäristön kuormittajat  

 
 
3 ORGANISAATIO 
 
3.1 Ympäristövastaava (YV) 
AKK-Motorsport ry:n henkilöstöstä nimetään ympäristövastaava. Ympäristövastaava on liiton 
ympäristöohjelman vastuuhenkilö ja vastaa mm. liiton päivittäistoimintojen ja henkilöstön 
osalta ympäristöohjelman toteuttamisesta ja kehittämisestä. 
 
Ympäristövastaava toimii OTR:n esittelijänä ja sihteerinä. 
 
Ympäristövastaava: Anssi Kannas, pääsihteeri 
 
3.2 Infravastaava 
AKK-Motorsport ry:n henkilöstöstä nimetään infravastaava. Liiton infravastaavan 
toimenkuvaan kuuluu liiton toimitilojen käyttöön, huoltoon ja hallinnointiin liittyvät tehtävät. 
Infravastaava vastaa mm. toimitilojen energian kulutuksen seurannasta ja raportoinnista. 
 
Infravastaava: Timo Lampinen, projektipäällikkö 
 
3.3 Olosuhdetyöryhmä (OTR) 
AKK-Motorsport ry:n olosuhdetyöryhmä vastaa ympäristöohjelman seurannasta, 
kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä liiton ympäristövastaavan kanssa.  
 
OTR vastaa koulutussisältöjen tuottamisesta liiton toimihenkilöille ja vapaaehtoistoimijoille. 
 
OTR arvioi ja seuraa ympäristöohjelman toteuttamista, viestintää ja siihen liittyviä asiakirjoja 
vuosittain. 
 
OTR raportoi liiton hallitukselle. OTR voi esittää liiton hallitukselle ja lajiryhmille 
ympäristöasioihin liittyviä sääntömuutoksia ja toimenpiteitä urheilutoimintaan liittyen. 
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4 ENERGIAN KULUTUS 
 
4.1 Sähkön kulutus 
AKK:n toimitilojen (Kellokukantie 7, Vantaa) sähkön kulutuksen seurantaa toteutetaan 
kuukausi ja vuositasolla:  
 

• Vantaan Energia Oy:n internetpalvelun sähkön kulutuksen seurantatyökalu 
• Vuosittain koostettava raportti kokonaiskulutuksesta 

 
Vastuuhenkilö: AKK:n infravastaava 
Raportointi: AKK:n ympäristövastaavalle  
 
4.2 Lämmitysenergian kulutus 
AKK:n toimitilojen (Kellokukantie 7, Vantaa) lämmitysenergian kulutuksen seurantaa 
toteutetaan kuukausi- ja vuositasolla:  
 

• Vantaan Energia Oy:n internetpalvelun lämmitysenergian kulutuksen seurantatyökalu 
• Vuosittain koostettava raportti kokonaiskulutuksesta 

 
Vastuuhenkilö: AKK:n infravastaava 
Raportointi: AKK:n ympäristövastaavalle  
 
4.3 Veden kulutus 
AKK:n toimitilojen (Kellokukantie 7, Vantaa) veden  kulutuksen seurantaa toteutetaan 
vuositasolla: 
 

• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) oy:n laskutus perustuu arviolaskutukseen 
• Tasauslaskutus 1 krt vuodessa 
• Vuosittain koostettava raportointi kokonaiskulutuksesta 

 
Vastuuhenkilö: AKK:n infravastaava 
Raportointi: AKK:n ympäristövastaavalle  
 
 
4.4 Matkustuksen ympäristövaikutukset 
AKK-Motorsport ry:n toimesta suoritettavan matkustuksen ympäristövaikutusten seuranta 
toteutetaan vuositasolla: 
 

• Suoritettujen ajokilometrien seuranta taloushallinnon matkalaskuraportin perusteella 
• Käytämme VTT:n LIPASTO Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja 

energiankulutuksen laskentajärjestelmän yksikköpäästötietokantaa matkustuksen 
ympäristövaikutusten arvioinnissa (lipasto.vtt.fi)  

• Vuosittain koostettava raportointi matkustuksen kokonaispäästöistä 
 
Vastuuhenkilö: AKK:n infravastaava 
Raportointi: AKK:n ympäristövastaavalle 
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5 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 
AKK-Motorsport ry:n ympäristöohjelman kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet laaditaan ja 
kirjataan vuosittain ja esitetään liiton hallitukselle hyväksyttäviksi.  
 
Vastuuhenkilö: Ympäristövastaava ja OTR 
Raportointi: Hallitukselle 
 
6 LAINSÄÄDÄNTÖ 
AKK-Motorsport ry:n toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja. 
Toiminnassamme keskeisiä ympäristölakeja ovat: 
 
Suomen perustuslaki 
20 § Vastuu ympäristöstä 
 
Rikoslaki 
48 luku - Ympäristörikoksista 
 
Jätelaki 
72 § - Roskaamiskielto 
73 § - Roskaajan siivoamisvelvollisuus 
74 § - Toissijainen siivoamisvelvollisuus 
134 § - Vireillepano-oikeus (mm. yhdistys, säätiö) 
138 § - Valitusoikeus (mm. yhdistys, säätiö)  
147 § - Rangaistussäännökset 
Valtioneuvoston asetus jätteistä 
 
Kemikaalilaki 
52 § - Kemikaalirikkomus 
53 § - Rangaistusta koskevat viittaussäännökset… 
 
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
  
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa 
  
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 
  
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
 
Luonnonsuojelulaki 
57 § - Pakkokeinot (vireillepano ELY-keskuksessa) 
58 § - Rangaistukset 
59 § - Menettämisseuraamus 
61 § - Valitus 
Luonnonsuojeluasetus 
 
Maantielaki 
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100 § - Rangaistukset 
 
Maastoliikennelaki 
25 § - Maastoliikennerikkomus 
26 § - Luvaton pysäyttäminen ja pysäköiminen 
 
Ympäristönsuojelulaki 
92 § - Vireillepano-oikeus (mm. yhdistys, säätiö) 
97 § - Valitusoikeus (mm. yhdistys, säätiö) 
116 § - Rangaistussäännökset 
 
 
Vastuuhenkilö: OTR 
 
 
 
Vantaa 11.1.2020 
 
 
 
Anssi Kannas 
pääsihteeri 

 


