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1. Kirkon ympäristödiplomi
1.1 Alkusanat
Suomen evankelisluterilainen kirkko on hyväksynyt energia- ja ilmastostrategian ”Hiilineutraali
kirkko 2030”. Yhteisten tavoitteiden avulla kirkko on sitoutunut ilmastotalkoisiin hillitsemään
ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää kehitystä. Kaikkia seurakuntia ja kirkon toimijoita
kannustetaan noudattamaan strategiaa, liittymään kirkon ympäristödiplomiin ja tekemään aktiivista
ympäristötyötä. Kirkko ja seurakunnat sitoutuvat omien toimiensa lisäksi myös tukemaan yksityisiä
ihmisiä heidän valinnoissaan ympäristön hyväksi. Tälle Ympäristödiplomityölle on myös paikallista
tarvetta, sillä Porvoo on hiilineutraali kunta (hinku) ja kaupungin tavoitteena on vähentää
ilmastopäästöjään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tästä syystä
seurakuntayhtymäkin pitää luonnollisena tavoitteenaan tukea kaupungin kestävän kehityksen
päämääriä kaikessa toiminnassaan.
Ympäristödiplomi on vuonna 2001 perustettu seurakuntien väline, joka auttaa niitä täyttämään
hyvin vastuutaan luomakunnasta. Ympäristödiplomia uudistetaan parhaillaan ja sen neljäs laitos
julkistetaan Kirkon ympäristöpäivillä Oulussa 23.9.2020. Ympäristödiplomi hyödyttää seurakuntia
myös ympäristötyön ulkopuolella, sillä järjestelmän avulla voidaan tehostaa seurakunnan hallintoa,
toimintaa ja taloudenpitoa yleisestikin.
Kirkkohallitus myöntää kirkon ympäristödiplomin seurakunnalle, joka ottaa käyttöön kirkon
toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit.
Edellytyksenä on myös, että kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto
asettaa ympäristödiplomia valmistelevan työryhmän. Työryhmä suorittaa ympäristökatselmuksen
eli arvioi seurakunnan toiminnan ympäristövaikutuksia. Tämän jälkeen laaditaan ympäristöohjelma
eli suunnitelma kehittämistoimenpiteistä. Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman, ja siinä
olevat ympäristötavoitteet otetaan osaksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tehdyistä
toimenpiteistä raportoidaan esimerkiksi osana toimintakertomusta. Tuomiokapitulin valtuuttama
auditoija varmentaa kaikkien kohtien täyttymisen tyydyttävällä tavalla, minkä jälkeen kirkkohallitus
ympäristödiplomin. Seurakuntayhtymissä diplomi myönnetään yhtymälle. Ympäristödiplomi on
voimassa myöntämisvuoden lisäksi neljä seuraavaa kalenterivuotta. Uusittaessa diplomi on
voimassa viisi lisävuotta edellisen voimassaolovuoden päättymisestä lukien, minkä jälkeen sitä on
haettava uudelleen.
Diplomin rakenne noudattaa virallisten laatujärjestelmien periaatteita: suunnittele, tee, tarkista,
korjaa ympäristöjärjestelmien (ISO 14 001 ja EMAS) mukaisesti, mutta vaatimukset on sovellettu
seurakuntien olosuhteisiin. Kirkkohallituksen asettama kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmä
vastaa järjestelmästä ja kehittää sitä.
Asia on yhteinen. Arvojemme ja asenteidemme pohjalta voimme tehdä pieniä ja suuria valintoja
ympäristön hyväksi. Tämä ohjelma on yksi ilmentymä tästä. Yksittäisten ihmisten valinnoista ja
teoista kaikkialla maailmassa koostuu kokonaisuus.
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Timo Kraufvelin/ Rebecca Haaranen
Ympäristötyöryhmän sihteeri
Vt. kiinteistö- ja hankintapäällikkö, Porvoon seurakuntayhtymä
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2. Ympäristödiplomin teologia
Ekoteologian perusta on ensimmäisessä uskonkappaleessa: ”Minä uskon Jumalaan, Isään
Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan”. Vanhan testamentin luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka
Jumala asetti ihmisen "viljelemään ja varjelemaan" luomakuntaa (1. Moos. 2:15).
Jumalan jatkuvan luomistyön ajatus sisältyy mm. Psalmien kirjaan, jonka luvussa 65 todetaan "Sinä pidät
huolta maasta ja annat sille sadetta, sinä teet sen hedelmälliseksi. Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä.
Koko maa riemuitsee ja laulaa." Luominen ei siis tapahtunut vain kerran, vaan se on jatkuvaa Jumalan
luomistyötä maailmassa.
Kristillinen ympäristöajattelu lähtee siitä, että ihminen on osa luontoa, luotua. Ihminen on myös
vastuussa Jumalalle siitä, miten hän luontoa kohtelee. Me ihmiset emme omista luontoa, vaan se on
Jumalan luomana meille pyhä. Monelle suomalaiselle onkin erityisen merkittävää kohdata Jumala juuri
luonnon kauneudessa ja hiljaisuudessa. Se puhuttelee meitä ja näyttää Luojan luomistyön ihmeellisyyden,
jonka pieninä osina me itse kukin saamme olla.
Kristilliseen usko kutsuu meitä myös yksinkertaiseen elämäntapaan, jossa olennaiset asiat erottuvat
epäolennaisista. Hengellinen elämä on vastavoima ylikorostuneelle kulutuskulttuurille, jossa
markkinoinnin kautta luodaan kulutustarpeita tavaroihin ja palveluihin, jotka tarjoavat usein vain
lyhytnäköistä nautintoa.
Raamatun mukaan maa on Herran ja ihmisen tehtävä on huolehtia kaikesta luodusta. Luterilaisen
perinteen mukaan kaikki hyvä ympärillämme on Jumalan suurta lahjaa meille ja viime kädessä se on
Hänen omistuksessaan. Tämän tiedostaminen herättää kiitollisuutta ja saa suhtautumaan Jumalan hyviin
lahjoihin kunnioituksella: Lahjaksi olemme saaneet ja lahjaksi jakakaamme sekä yhdessä huolta
pitäkäämme.
Ympäristödiplomin laatiminen on Porvoon seurakuntien tapa osoittaa tätä kiitollisuutta Luojaa ja
luomakuntaa kohtaan. Se tekee eläviksi meidän kiitollisuuden ja kunnioituksen ja samalla se auttaa meitä
sitoutumaan kohtuullisuuteen ja yhteisvastuullisuuteen.

Pontus Salmi
Kirkkoherra
Mats Lindgård
Kirkkoherra
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3. Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta
Porvoon seurakuntayhtymä hakee nyt ensimmäistä ympäristödiplomiaan. Ympäristötyöryhmän
tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ympäristöasioiden tärkeydestä paitsi ilmaston ja luonnon, myös
kristityn vastuun näkökulmasta, tukea molempia seurakuntia ja seurakuntayhtymää
ympäristötyössä ja niiden kaikkia yksiköitä ottamaan ympäristöasiat luontevaksi osaksi päivittäistä
toimintaansa. Porvoon seurakuntien jäsenmäärä on tällä hetkellä seuraava:
Seurakuntien väkiluku 31.12.2019:
Porvoon suomalainen seurakunta
Porvoon tuomiokirkkoseurakunta

22 551
12 321

Henkilöstön määrä seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa vuoden 2019 lopussa on ollut 120
päätoimista, joista 25 on määräaikaisia. Lisäksi kausityöntekijöitä ja osa-aikaisia oli yhteensä 80.

3.1 Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä ja ympäristövastaavat
Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 26.09.2019
ympäristötyöryhmään vuodesta 2019 alkaen:
Jere Riikonen
Anu Harjumaaskola
Benita Ahlnäs
Markku Blom
Timo Kraufvelin/ Rebecca Haaranen

Kirkkovaltuutettu, merianalyytikko
Kirkkovaltuutettu, psykologi
Kirkkovaltuutettu, toimittaja
Hautaustoimen päällikkö
Vt. kiinteistö- ja hankintapäällikkö

Ympäristötyöryhmän puheenjohtajana toimii Jere Riikonen ja työryhmän sihteerinä Timo Kraufvelin.

3.2 Sisäinen ympäristökatselmus
Ympäristödiplomin ohjeiden mukaisesti ympäristötyöryhmä aloitti sisäisen ympäristökatselmuksen
joulukuussa 2019. Katselmuksen raportin laati MMM Rosa Valkeavirta. Ympäristökatselmus on
tämän asiakirjan liitteessä 1.
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3.3 Ympäristöohjelma
Ympäristökatselmuksen pohjalta laadittiin tämä ympäristöohjelma. Ohjelma sisältää konkreettisia
ympäristötavoitteita ja keinot niiden saavuttamiseksi. Ympäristöohjelma on tässä asiakirjassa
esitetty siten, että jokaiselle osiolle (talous ja toiminta, ympäristökasvatus, jätehuolto jne.) on
laadittu oma taulukkomuotoon kirjoitettu ympäristöohjelmansa, joka löytyy aina ko. kappaleen
lopusta. Taulukoista näkyvät myös tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi,
vastuuhenkilöt ja aikataulut.

3.4 Oma väliauditointi ja muu seuranta
Ympäristötyöryhmä teki väliauditoinnin ympäristöselvityksen yhteydessä. Väliauditoinnin
tarkoituksena oli arvioida, missä vaiheessa tavoitteiden saavuttamisessa ollaan menossa. Lisäksi
yhtymän ympäristöohjelmassa olevat tavoitteet käytiin lävitse Väliauditointiraportti liitteessä 2.
Väliauditoinnin lisäksi Ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä toimintakertomuksessa. Ympäristötyöryhmä kokoontuu
pitämällä kokouksia tarpeen mukaan noin 2-4 kertaa vuodessa. Ympäristötyöryhmä kokoontui
ympäristöselvityksen valmistumiseen mennessä kahdeksan kertaa. Näistä kokouksista on laadittu
kokousmuistiot. Osana ympäristöohjelman laadintaprosessia toteutettiin ympäristöasennekysely
myös seurakuntien päätöksentekoon osallistuville henkilöille. Kyselystä kerrotaan tarkemmin
kappaleessa 3.10.

3.5 Johdon sitoutuminen
Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman.
Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien henkilökunta sitoutuu omiin työtehtäviinsä liittyviin
ympäristötavoiteisiin. Työalojen ympäristövastaavat kantavat tavoitteiden toteutumisesta erityistä
vastuuta yhdessä tavoitteiden toteuttamista johtavien esimiesten kanssa. Kirkkoneuvoston
hyväksymisen jälkeen ympäristöohjelma lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka
hyväksyessään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sitoutuu samalla keskeisiin
ympäristötavoitteisiin. Ohjelma lähetetään tiedoksi myös seurakuntaneuvostoille ja yhteisille
johtokunnille. Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien henkilökunta sitoutuu ympäristötavoiteisiin mm.
toimiessaan oman työalansa ympäristövastaavana. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt
ympäristöohjelman x.x.2020.

3.6 Ympäristövastaavan ja ympäristötyöryhmän nimeäminen
Ympäristötyöryhmä on esitetty kohdassa 3.1. Ympäristövastaavana toimii Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö. Hän on toiminut ympäristötyöryhmän sihteerinä vuodesta 2019 alkaen.
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Tarkoituksena on, että ympäristötyöryhmä jatkaa samalla kokoonpanolla kuluvan valtuustokauden
loppuun.

3.7 Henkilöstön koulutus
Tulevalla
ympäristöohjelmakaudella
on
tarpeen
järjestää
uudelleen
koulutusta
kierrätys/jätehuoltomääräyksiin liittyen. Työntekijät ovat kouluttautuneet omilla työaloillaan
tarpeen mukaan ja lainsäädäntöä seuraten. Ympäristöpassi koulutus on suunnitteilla ainakin osalle
kiinteistötoimen henkilökuntaa.

3.8 Auditointi ja ympäristödiplomin uusiminen
Auditointi eli ulkoinen ympäristökatselmus tapahtuu tuomiokapitulin nimeämän puolueettoman
henkilön toimesta. Auditoinnista jää seurakunnalle todistus, joka liitetään mukaan
ympäristödiplomihakemukseen. Hakemukseen liitetään myös seurakunnan ympäristöohjelma.
Hakemus toimitetaan tuomiokapituliin. Hiippakunta toimittaa hakemuksen kirkkohallitukselle, joka
myöntää diplomin. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien ympäristöohjelma lähetetään yhteiselle
kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi kesäkuussa 2020.

3.9 Viestintä
Ympäristöohjelmasta ja ympäristödiplomista on tiedotettu henkilöstölle intrassa sekä
seurakuntalaisille seurakuntayhtymän verkkosivuilla. Lisäksi aiheesta on ollut lehtikirjoituksia
paikallislehdissä. Viestinnän parantamiseksi on intraan tarkoitus lisätä linkki, josta tämä asiakirja on
aina saatavilla.

3.10 Ympäristöasennekysely
Luottamushenkilöille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin ympäristöasioihin suhtautumista ja mielipiteitä
ympäristöasioista seurakunnissa. Kyselyssä tuli esille, että kokouspöytäkirjat ym. kokousmateriaali
jaetaan hyvin usein paperisena. Tavoitteeksi voisi asettaa siirtymisen sähköiseen jakeluun. Mikäli
paperiversiota halutaan käyttää, se voisi olla saatavilla ainoastaan erikseen pyydettäessä. Myös
liitteisiin on kiinnitettävä huomiota: onko kaikki tarpeellista tulostaa jokaiseen kokoukseen?
Noin 90 % vastanneista luottamushenkilöistä ovat halukkaita toteuttamaan kokous- ja
virkistäytymismatkat mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Suurin osa vastanneista ovat
halukkaita nykyisitä ympäristöystävällisempien kokoustarjoilujen järjestämiseen. Noin 75%
luottamushenkilöistä on valmis etäkokouksiin. Lisäksi suurin osa vastanneista valitsisi
ympäristömyönteisen
vaihtoehdon
ympäristöja
taloudellisten
arvojen
ollessa
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päätöksentekotilanteessa vastakkain. Esimerkiksi sähköisen asiakirja-arkiston ja ryhmäkoon
mukaisten kokoustilojen käyttämisen tarve on luottamushenkilöiden keskuudessa tunnistettu
Luottamushenkilöt näkivät kirkon ja seurakuntien roolin ilmastonmuutoksen torjumisessa olevan
yhteiskunnallinen toimija, esimerkki ja esikuva, joka omalla toiminnallaan voi olla mukana
edistämässä yhteiskuntavastuuta. Tällä hetkellä kirkon nähdään olevan liikaa sivustaseuraajan
roolissa. Vastuu luomakunnasta nousi esiin vastauksista. Kirkolla nähtiin olevan selvä rooli ja
yhteisönä omalta osaltaan vastuuta ympäristön ja luonnon suojelemisessa. Seurakunnilla nähtiin
erikseen olevan vielä tärkeä rooli paikallisesti, niin asenneilmastovaikuttajana kuin suojelutyöhön
osallistuvana toimijana.
Vain noin viidennes vastaajista sanoi olevansa tyytyväinen nykyiseen tasoon ympäristöasioiden
hoitamisesta seurakuntayhtymässä. 40 % oli sitä mieltä, että ympäristöasioita on hoidettu melko
huonosti. Lähes puolet vastaajista ei osannut sanoa.
Epäkohtana mainittiin ympäristöasioiden suunnittelemattomuus ja epäsystemaattisuus.
Kierrättäminen ja lajittelumahdollisuuksien parantaminen, asiakirjojen sähköistäminen ja
kokousmateriaaleissa paperin säästäminen, tilojen käytön tehostaminen ja energiatehokkuus,
Karijärven hyödyntäminen lähiluontokohteena ja pyöräilyn ja kävelyn suosiminen parkkipaikkojen
sijaan toistuivat vastauksissa.
Kiitosta sai erityisesti kirkon maalämpöjärjestelmä. Myös ympäristöasioihin herääminen ja ohjelman
alulle laittaminen sai kiitosta. Ympäristökyselyn runko liitteessä 3.
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3.11 Ympäristödiplomiin liittyvät tavoitteet kaudelle 2020–2024

Tavoitteet

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Henkilöstön
ympäristötietoisuuden
lisääminen ja
tavoitteiden seuranta

Henkilökunnalle järjestetään
ympäristökoulutusta.
Jätehuolto/ -kierrätyskoulutus
suunnitteilla.
ympäristöpassikoulutus
suunnitteilla.

2020 -

Ympäristötyöryhmän jäsenet,
työalojen esimiehet

Tehtäväalueiden
ympäristövastaavat seuraavat
ympäristötavoitteiden
toteutumista.

jatkuva

Ympäristötyöryhmän jäsenet

Seurakuntayhtymä ja seurakunnat
järjestävät väliauditoinnin.

2021 -

Ympäristötyöryhmän jäsenet

Seurakuntalaisten
ympäristötietoisuuden
lisääminen

Ympäristöaiheisten luentojen ja
tietoiskujen järjestäminen
seurakuntalaisten tilaisuuksissa ja
kerhoissa

jatkuva

Ympäristötyöryhmän jäsenet,
viestintäpäällikkö

Ulkoisen tiedottamisen
lisääminen

Seurakuntayhtymä tiedottaa
sisäisesti ympäristöohjelman
valmistuttua.
Paikallismediaa tiedotetaan
auditoinnista sekä sitten, kun
diplomi myönnetään (esim.
mediatilaisuus).

jatkuva

Tehtäväalueiden ympäristövastaavat (sisältö),
Viestintäpäällikkö

Ympäristönäkökulma tuodaan
jatkossa esille myös
seurakuntayhtymän
viestintäsuunnitelmissa,
nettisivuilla sekä kaikessa
viestinnässä.

Viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkö
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4. Toiminta ja talous
4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma
Tulevaisuudessa seurakuntien jäsenmäärät ja samalla verotulot ovat laskemassa. Trendi on
havaittavissa yleisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien jäsenmäärissä.
Verotulojen pieneneminen aiheuttaa painetta karsia kuluja. Raharesurssi on samalla
ympäristöresurssi. Päätöksenteon ongelmat heijastuvat ympäristöasioihin myös tältä kannalta.
Järkevä varojenkäyttö auttaa myös tekemään ympäristömyönteisiä tekoja. Päätösten ja
toimenpiteiden tekeminen ajallaan olisi tärkeää. Seurakunnissa neljän vuoden mittaiset
valtuustokaudet rytmittävät toimia, joten päätöksenteon pitkäjänteisyyteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota ja tahtoa. Toiminta- ja taloussuunnitelmissa ei ole juurikaan esitetty eri
toimintojen konkreettisia ympäristötavoitteita, mutta käytännön toiminnoissa ne on huomioitu
sekä seurakunnissa että palveluyksiköissä. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman yhtenä päämääränä
on ympäristöohjelman käyttöönotto ja ympäristödiplomin saaminen. Tulevina vuosina myös
toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa ympäristöohjelman tavoitteet otetaan paremmin
huomioon.

4.2 Hankinnat
Ympäristönäkökohdat huomioidaan kaikissa hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan.
Hankintaohjeissa ympäristönäkökulmat tulevat laatuvaatimusten kautta kilpailutuksessa huomioon
otettaviksi. Hankintaohje on hyväksytty 23.8.2018 ja sen päivittämisessä on syytä ohjeistaa
ympäristönäkökohtien huomioonottaminen vielä nykyistä käytäntöä tarkemmin.

4.3 Vastuullinen sijoittaminen ja sijoitusrahastot
Seurakuntayhtymän rahavarat tulee sijoittaa eettisesti hyväksyttävällä tavalla ja vastuullisten
sijoitusperiaatteiden mukaisesti. Käytössä on Suomen evankelisluterilaisen kirkon vastuullisen
sijoittamisen ohjeet. Yhtymän suorissa sijoituksissa rajataan pois kaikki epäeettiset sijoituskohteet.
Vastuullisuuden kriteerit nostetaan esille tarjouspyyntövaiheessa. Seurakuntayhtymän
sijoitustoiminnassa noudatetaan kirkkohallituksen täysistunnon hyväksymiä sijoitustoiminnan
eettisiä periaatteita ja kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita.

4.4 Lähetystyön ja kansainvälisen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus
verotuloista
Lähetystyön ja kansainvälisen diakoniatyön avustusten osuus kirkollisverotuloista v. 2019 oli 2,4 %.
Taso on kansallista keskiarvoa korkeampi.
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4.5 Ympäristömerkityt tuotteet
Porvoon seurakuntayhtymässä käytetään paljon ympäristömerkittyjä tuotteita. Joutsenmerkki
löytyy esimerkiksi käytettävästä kopiopaperista, lehtiöistä, vihoista, käsienpesunesteestä, WC- ja
käsipyyhepaperista. EU:n ympäristömerkki ja kloorivapaan tuotteen merkki on kopiopaperissa.
Kirjekuorissa ja Post-it -papereissa on PEFC -merkki. PEFC -merkki kertoo, että tuotteen
valmistamiseen on käytetty sertifioitua, kestävän kehityksen mukaisesti kasvatettua ja hoidettua
metsää. Avainlippu löytyy esimerkiksi lehtiöistä, vihkoista ja taukotilan kertakäyttölautasista. WC- ja
käsipyyhepaperissa sekä kopiopaperissa on ISO 14001 -ympäristömerkki. Useissa tietokoneissa ja
Atk-laitteissa on Energy Star - ja TOC -merkki. Kopiokoneissa on Energy Star -merkki.
Tavarantoimittajan mukaan tulostimien ja kopiokoneiden mustekaseteista 95 % on
ympäristömerkittyjä. Alla on esitettynä muutamia yleisiä ympäristömerkkejä (kuvat 1-3).

Kuva 1.
Joutsenmerkki

ympäristömerkki Kuva 2. EU:n ympäristömerkki Kuva 3. Ruotsin

4.6 Ympäristöindikaattorit
Toimiva ympäristöjärjestelmä näkyy toimintojen ympäristöhaittojen pienenemisenä. Tätä tulisi
kyetä seuraamaan vuosittain ja raportoimaan asiasta vuosikertomusten yhteydessä. Kaikkia
toiminnasta syntyviä ympäristövaikutuksia ei voi mitata, mutta olisi hyvä, jos seurakunta pystyisi
asettamaan muutamia tällaisia määrällisiä tavoitteita. Määrällisesti mitattavia ympäristövaikutuksia
kutsutaan ympäristöindikaattoreiksi.
Porvoon seurakuntayhtymässä ympäristöindikaattoriksi on valittu 2012 sähkön ja kaukolämmön
ominaiskulutukset sekä kierrätysasteen nostaminen. Energian säästössä tavoitteena on 10 %
energiakulutuksen säästäminen 2019 tasosta vuoteen 2024 mennessä.

4.7 Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi
Talouden turvaamisen ohjelman myötä seurakuntayhtymä on luopumassa osasta toimintatiloistaan.
Kokonaistavoitteena on 4000 m2:n toimitilavähennys. Tämä vähentää seurakuntayhtymän
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hiilidioksidipäästöjä kiinteistöjen lämmityksen osalta. Tavoitteet on kirjattu kirkon energia- ja
ilmastostrategiassa. Nettoneliöiden vähentämisen lisäksi hiilidioksidipäästöjä vähennetään
ajoneuvokannan muuttamisella nollapäästöisiksi, sekä muuttamalla kaksi jäljellä olevaa
öljylämmityskohdetta lämpöpumppukohteiksi. Kirkon ilmastostrategia 2030 on liitteessä 4.

4.8 Muut toimenpiteet
Seurakuntayhtymän tilojen käyttöastetta seurataan. Seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on
käytössä sähköinen varausjärjestelmä. Yhdestä Leirikeskuksesta on luovuttu ja Tuomiokirkon
öljylämmitys on muutettu maalämpöön.

4.9 Toiminnan ja talouden tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Aikataulu Vastuuhenkilöt

Ympäristönäkökohtien
huomioiminen toiminta- ja
taloussuunnitelmissa

Seurakunnat ja palveluyksiköt
kirjaavat omat ympäristötavoitteensa toiminta- ja
taloussuunnitelmiin ja huolehtivat
tavoitteiden toteutumisen
seurannasta ja raportoinnista

jatkuva

Kirkkoherrat
työalojen johtajat
Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö
Hallintojohtaja
Luottamushenkilöt

Hankintojen
ympäristönäkökohtien
huomioiminen yhä
paremmin

Hankinnoissa noudatetaan
seurakuntayhtymän laadittuja
hankintaohjeita ja kiinnitetään
huomiota ympäristönäkökohtiin.
Hankintaohje päivitetään

jatkuva

Koko henkilökunta

Ympäristöindikaattorien
seuranta

Energian ominaiskulutuslukujen
(kaukolämpö ja sähkö)
seuraaminen ja
vähennystavoitteen toteutumisen
tarkistaminen

jatkuva

energiavastaava

Ympäristöindikaattorien
seuranta
Kestävän kehityksen
tukeminen

Kokonaisjätteen määrän
seuraaminen ja
vähennystavoitteen toteutumisen
tarkistaminen

jatkuva

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

Lähetystyön ja kansainvälisen
diakonian osuus verotuloista
pidetään vähintään 2,0-2,4 %:ssa

jatkuva

YKN

Ympäristölainsäädäntöä
noudatetaan meneillään olevissa
ja tulevissa seurakunnan
rakennushankkeissa

jatkuva

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

Ympäristölainsäädännön
noudattaminen
seurakunnan
rakennushankkeissa
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5. Ympäristökasvatus
5.1 Ympäristökasvatussuunnitelma
Ympäristökasvatuksen rakentuu päivittäisen kasvatustyön ympärille, jossa ympäristökasvatus näkyy
kierrättämisaskarteluna, jätteiden lajittelurutiinina, sekä energian säästämisen opetteluna. Lisäksi
ympäristötietoisuus on näkyviä valintoja reilun kaupan tuotteina tai luomutuotteina ja siinä että
käytämme kestokasseja käydessämme ostoksilla, eikä kertakäyttöastioita käytetä kuin
äärimmäisessä tilanteessa.

5.2 Ympäristöasiat eri työmuodoissa
Porvoon seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä ympäristökasvatus toteutuu useilla eri työaloilla.
Tarkoituksena on tukea ja vahvistaa jo tehtyä työtä sekä antaa uusia suuntaviittoja. Lapset ja nuoret
saavat paljon tietoa ympäristöasioista koulusta, kotoa ja tiedotusvälineistä. Seurakunta omalta
osaltaan vahvistaa muiden tahojen välittämää ympäristötietoutta ja tuo esiin kristillistä näkökulmaa
ympäristöasioihin.
Työalat
ottavat
omissa
toimintasuunnitelmissaan
huomioon
ympäristökasvatuksen ja sen, miten sen toteutumista arvioidaan. Ympäristökasvatusta toteutetaan
molemmissa seurakunnissa rippikoulujen ja koulutyön lisäksi varhaiskasvatus-, nuoriso-, diakoniaja lähetystyössä.
Ympäristökasvatus näkyy paljon käytännön työssä. Lasten kanssa askarrellaan kierrätysmateriaaleista,
opetellaan lajittelua, kierrätystä ja veden ja sähkön järkevää käyttöä. Länsi-Porvoon aluetyössä
tavoitteena on ollut pitää luontoteemaa aktiivisesti esillä ja mennä aktiivisesti luontoon
seurakuntalaisten kanssa, ja tavoitteessa on onnistuttu. On tehty retkiä lähiluontoon ja Repoveden
kansallispuistoon, telttaretki Repovedelle, metsämessuja. Toiminta on ollut pidettyä. Päiväkerhotyössä
on ollut tavoitteena muuttaa Gammelbackan päiväkerhoryhmä metsäkerhoksi, mutta tavoite ei ole
toistaiseksi onnistunut.
Nuorisotyötä on ollut tavoitteena kehittää nuorille aikaisemmin tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta.
Yhtenä tuloksena kyselyssä oli nuorten toive luonnossa ja ulkona olemisesta.
Nuorisotyössä on jo pitkään järjestetty reilun kaupan tempauksia, luontoretkiä ja retriittejä Vanhalla
Karijärvellä. Alustassa (nuorten tila) nuoria kannustetaan kierrättämään kierrätyskaapin avulla.
Nuorisotyössä kierrätetään aina kun mahdollista, mutta monessa tilassa ei kierrätysmahdollisuutta ole.
Toiminnassa suositaan Reilun kaupan tuotteita. Leireillä opastetaan järkevään vedenkäyttöön. Energiaa
pyritään säästämään esim. järkevällä tuulettamisella tiloissa.
Diakoniatyössä ja lähetystyössä keskeisiä ympäristötoimia ovat pyhiinvaellukset, esirukous, Reilun
kaupan tuotteet ja kierrätysteema. Myös muilla aloilla tehdään ympäristökasvatusta pienin teoin ja
”yleisenä eetoksena”. Kertakäyttöastioiden välttäminen, kasvisvaihtoehdon tarjoaminen, omatoiminen
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kierrättäminen, ekologisten ja kierrätettävien materiaalien suosiminen ovat tästä konkreettisia
esimerkkejä tietoisesta ympäristötyöstä.

5.3 Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset
Luomakunnan sunnuntai on osa jumalanpalveluselämää. Se pidetään toukokuun ja lokakuun
välisenä aikana. Luomakunnan sunnuntain teemana on vastuu luomakunnasta.

5.4 Erityiset ympäristötapahtumat
Kirkon ympäristöpäivät joka toinen vuosi. Se on kirkon työntekijöille ja muillekin asiasta
kiinnostuneille järjestettävä ympäristötapahtuma. Porvoon seurakuntayhtymä osallistuu myös
Earth Hour -tapahtumaan. Suunnitelmissa on laajentaa Earth Hour -tapahtumaa sen yhteyteen
järjestettävällä kynttilähartaudella.

5.5 Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat
Hiljaisuuden viljelyä tehdään paljon: aikuistyössä on tarjolla retriittejä, pyhiinvaelluksia ja
hiljaisuuden päiviä. Tällaisessa toiminnassa on luontoyhteys vahvasti läsnä. Retriitit ja
pyhiinvaellukset ovat olleen hyvin suosittuja ja tapahtumat olleet täysiä. Hiljaisuudelle rauhoitettuja
paikkoja on useita. Hiljaisuuden kappeli (Taivaskappeli), Telegraphbergetillä ja Albert Edelfeltin
museon pihalla on järjestetty ulkojumalanpalveluksia ja –hartauksia. Pellingissä järjestetään
retriittejä ja on ollut erilaisia pyhiinvaelluksia.

5.6 Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Porvoon seurakuntayhtymä ja seurakunnat pyrkivät yhteistyöhön eri järjestöjen, kuntien ja muiden
sidosryhmien kanssa ympäristökysymyksiä koskevissa asioissa tapauskohtaisesti.

5.8 Ympäristökasvatuksen tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Ympäristövastuu
enemmän Luomakunnan sunnuntai on
esillä jumalanpalveluselämässä vakituinen osa
jumalanpalvelussuunnitelmaa

Aikataulu Vastuuhenkilöt
jatkuva

Kirkkoherrat
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Ympäristökasvatus enemmän
esillä varhaiskasvatus-, nuorisoja diakoniatyössä

Ympäristötapahtumat

Leireillä järjestetään
luontopolkuja.
Varhaisnuorten leireillä
järjestetään metsäseikkailuja.
Hyödynnetään luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja.

jatkuva

Nuorisotyöohjaajat

Lapsia ja nuoria ohjataan
kerhoissa ja leireillä
lajittelemaan jätteet.
Lähiluontoon ja -ympäristöön
tehdään retkiä säännöllisesti.
Lähiluonnosta kerätään
luonnonmateriaaleja ja
käytetään askartelussa.

jatkuva

Varhaiskasvatustyön ja
nuorisotyön viran- ja
toimenhaltijat

Diakoniatyön
kerhotoiminnoissa nostetaan
ympäristönäkökohtia esille
säännöllisesti. Käsiteltävät
teemat liittyvät esimerkiksi
jätteiden lajitteluun, Reilun
kaupan tuotteisiin, luomu- ja
lähiruokaan sekä
energiansäästöön.

jatkuva

Diakoniatyön viranhaltijat

Ympäristönsuojelun ja kestävän
kehityksen teemapäivät
nostetaan keskusteluissa esille,
vaikka niihin ei aina olisikaan
mahdollisuutta konkreettisesti
osallistua.
Sadonkorjuu juhla
Uutispuuro
Earth hour
Maailman ympäristöpäivä
Suomen luonnon päivä

jatkuva

Varhaiskasvatus-, nuoriso-,
diakonia- ja lähetystyön
viran- ja toimenhaltijat

Ympäristökasvatussuunnitelman Seurakunnissa toteutetaan
toteutuminen
ympäristökasvatusta
suunnitelman, resurssien ja
vuosikierron mukaan.

Ympäristötyöryhmä

jatkuva

Varhaiskasvatus-, nuoriso-,
diakonia- ja lähetystyön
viran- ja toimenhaltijat
Koko henkilöstö

Ympäristöystävälliset ja eettiset
ruokahankinnat diakonia- ja
lähetystyössä

Diakonia- ja lähetystyön
ruokahankinnoissa ostetaan
luomu- ja lähiruokaa sekä Reilun
kaupan tuotteita
mahdollisuuksien mukaan.

jatkuva

Diakonia- ja lähetystyön
viranhaltijat
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6. Jätehuolto
6.1 Jätehuoltoselvitys
Kaikista kiinteistöistä on lain vaatima jätehuoltosopimus. Yhtymä noudattaa jätehuoltomääräyksiä
kaikilta osin. Jätehuollon sopimuksista vastaa kiinteistöpäällikkö, sopimuksen noudattamisesta
kiinteistötoimen työnjohtaja ja jätehuollosta jätehuoltoyhtiö.
Lajitteluun on panostettu keväällä 2020. Molempiin seurakuntakoteihin ja seurakuntakeskukseen
on avattu muovinkeräysastiat. Ketjussa ongelmakohtia ratkotaan: Ensimmäiset pienlajitteluasemat
on otettu käyttöön ja niitä tullaan lisäämään kevään kuluessa jokaiseen työtilaan. Jätehuollossa
noudatetaan toistaiseksi jätehuoltoyritysten käyttämiä termejä. Esimerkiksi sekajätteellä (merkintä
jäteastiassa) tarkoitetaan polttokelpoista jätettä. Nimikkeet tarkennetaan uusia sopimuksia
tehtäessä.
Kiinteistökohtainen jätteiden lajittelu on esitetty jätehuoltosuunnitelmassa, joka on tämän
asiakirjan liitteessä 5.

6.2 Jätehuoltosuunnitelma
Porvoon seurakuntayhtymän jätehuollon kehityksestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö (kiinteistöt) ja hautaustoimen päällikkö (hautausmaat).
Jätehuoltosuunnitelma on laadittu 2020 ja on tämän asiakirjan liitteenä nro 6.

Tavoitteet jätteen määrän vähentämiseksi:
Jokainen työntekijä vähentää työssään tuottamiensa jätteiden määrää ja lajittelee jätteet
tarkemmin. Tavoite on jätteen ja erityisesti sekajätteen määrän vähentäminen sekä uusiojätteen
hyödyntäminen. Kertakäyttötuotteiden käytön vähentäminen on selkeä tavoite. Sekajätteeseen
(polttokelpoinen jäte) joutuvan lasin ja pienmetallin määrää pyritään vähentämään.
Tavoitteet hyötyjätteen keräyksen tehostamiseksi:
Mahdollisimman paljon syntyvästä hyödynnettävissä olevasta jätteestä otetaan uusiokäyttöön.
Yksilötasolla tapahtuvaan jätteiden lajitteluun kiinnitetään huomiota. Toimistohuoneiden jätteiden
lajittelua helpotetaan ja tehostetaan.

Keinot, joilla tavoitteisiin päästään:
Työntekijöitä koulutetaan ja opastetaan kierrättämään. Käytetään selvästi merkittyjä
kierrätysastioita ja kierrätysopas tai ohjeet laitetaan henkilökunnan intranettiin. Jätteiden lajittelua
tehostetaan ja helpotetaan järjestämällä eri jätelajeille omat jäteastiat siellä missä se on
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mahdollista. Käytetään kestäviä ja laadukkaita tuotteita. Kertakäyttötuotteiden käyttöä
vähennetään hankkimalla tiloihin enemmän kestäviä ja pestäviä astioita.
Vastuutahot:
Siivoojat toimittavat jätteet sisältä ulos lajiteltuina eri jäteastioihin. Jätekuljetusyhtiö tyhjentää
jäteastiat sopimuksen mukaisesti. Talon sisäisestä jätehuollosta ja sen toimivuudesta vastaa viime
kädessä Kiinteistö- ja hankintapäällikkö. Hautausmaiden jätehuollosta vastaa hautaustoimen
päällikkö.
Tavoitteiden toteutumisen seurantatapa:
Jätemäärien kehitystä seurataan jäteyhtiön Rosk'n Rollin raporttien ja laskutuksen kautta.
Jätemäärien vuotuisesta kehitystä seurataan säännöllisesti.

6.3 Vaaralliset jätteet ja vastuuhenkilön nimeäminen
Vaarallisten jätteiden (ent. ongelmajäte) käsittelyssä noudatetaan kunnan asettamia
jätehuoltomääräyksiä. Vaaralliset jätteet toimitetaan Domargårdin jätteenkäsittelyasemalle ADR
säädösten vapaarajojen puitteissa. Vaarallisten jätteiden vastaavaksi on Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö.

6.4 Bio- ja puutarhajätteen käsittely
Biojätteiden käsittelyssä noudatetaan kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Biojätettä kerätään kaikissa
muissa toimitiloissa paitsi kirkonmäelle sen vähäisyyden vuoksi. Biojäteastioiden kansissa on selkeät
lajitteluohjeet. Biojätteiden kuljetuksesta vastaa Rosk'n Roll.

6.5 Kaatopaikkajätteen määrän seuranta
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien jätteiden syntymääriä seurataan paikallisen jätteenkäsittelyyhtiön laskutuksen kautta. Pienempien jätekuljetusyhtiöiden keräämiä jätemääriä seurataan
laskutuksen kautta.

6.6 Hautakynttilät ja kukkalaitteet
Seurakuntalaisia on opastettu poistamaan ja lajittelemaan käytettyjen hautakynttilöiden metalliosat
metallinkeräysastiaan ja muovi sekä steariini omaan energiajaeastiaan. Hautakynttilöiden määrää
pyritään vähentämään yhteen kynttilään per hauta. Jätekuljetusyhtiö hoitaa jätteiden kuljetukset.
Kukkalaitteissa on usein muovia, metallia ja biohajoavaa materiaalia. Kukkalaitteita tulee paljon,
eikä hautausmaiden työntekijöillä ole mahdollisuutta purkaa kukkalaitteita, vaan ne päätyvät
sekajätteeseen.
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6.7 Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys
Lapsityössä hyötyjätettä kerätään perheiltä ja eri työaloilta sekä yhteistyökumppaneilta
askartelutarvikkeiksi.

6.8 Kertakäyttötuotteiden vähentäminen
Kertakäyttötuotteiden käytön vähentäminen on selkeä tavoite. Taloudellisista, aikataulullisista sekä
käytännöllisistä syistä kertakäyttöastioita käytetään lähinnä Karijärven tapahtumissa. Osa
henkilökunnasta käyttää taukotiloissa omaa nimikkomukia. Taukotiloissa on myös jonkin verran
käytössä pestäviä astioita. Keittiöhenkilökunta pyrkii tarjoamaan palvelut tapahtumiin hyvin
soveltuvissa tiloissa, joka vähentää kertakäyttötuotteiden tarvetta.

6.9 Kaatopaikkajätteen väheneminen
Tärkeimpänä toimenpiteenä on muovin keräämisen aloittaminen. Pahvin, paperin ja biojätteen lajittelua
jatketaan. Myös yhteisiin tulostusasemiin siirtyminen on vähentänyt kaatopaikkajätteen tarvetta.
Erilaiset käytöstä poistetut tavarat, esimerkiksi huonekalut pyritään kierrättämään kiertonet – palvelun
kautta hävittämisen sijaan. Jätteen määrää seurataan laskutuksen kautta.

6.10 Kompostointi
Hautausmaan puutarhajätteet kompostoidaan hautausmaan kompostiaumassa.

6.11

Hyötyjätepisteet hautausmaalla

Hautausmaalle on 600 litran keräysastia paperille, pahvinkeräysrullakko, 18m3 pintakeräysastiat
kynttilöille, syväkeräysastia sekajätteelle, 24 * 300 litran syväkeräysastia puutarhajätteelle, 24* 800
litran
syväkeräysastia
sekajätteelle,
2*600
litran
keräysastia,
metallinkeräyspiste
huoltorakennuksessa, vaarallisten jätteiden keräyspiste huoltorakennuksessa, kuormalavojen
keräyspiste. Kaikissa lajittelupisteissä on selkeät lajitteluohjeet.

6.12 Jätehuollon tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Sekajätteen määrän
vähentäminen 1 % vuoden
2018 tasosta
(ympäristöindikaattori)

Jätemäärien seuraaminen

jatkuva

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö
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Lajittelun kehittäminen ja
tehostaminen

Jätteiden lajittelussa
ilmenneet puutteet korjataan
heti ne havaittaessa

jatkuva

Kiinteistötoimen työnjohtaja

Huolehditaan siitä, että
jätehuolto on järjestetty
kunnan jätehuoltomääräysten
mukaisesti

jatkuva

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö,
hautaustoimen päällikkö

Selvitetään mahdollisuus
jatkuva
kerätä hyötyjätteitä kunnallisia
jätehuolto- määräyksiä
paremmin

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö,
hautaustoimen päällikkö

7. Siivous
7.1 Ympäristöselvitys
Seurakunnan siivoustoiminnot on selvitetty ympäristökatselmuksessa. Siivouspalvelut kilpailutettiin
kesällä 2017 ja uusi sopimus astui voimaan kesällä 2018. Seurakunnan siivous on pääosin ulkoistettu
ja sitä hoitaa siivouspalveluyritys SOL. Tämän lisäksi vahtimestarit siivoavat kirkonmäellä ja
Gammelbackassa.
SOL-palveluilla on käytössä oma ympäristöohjelma, joka perustuu ISO 14001 -ympäristöstandardiin
ja ISO 9000:2000 -laatustandardiin. Hankinnoissaan SOL huomioi ympäristönäkökohdat ja pyrkii
valitsemaan ympäristömerkityt tuotteet. Ympäristöystävälliset pesu- ja puhdistusaineet hankitaan
tiivisteinä suurissa pakkauksissa. SOL:in siistijät ovat saaneet siivousalan koulutuksen ja
ympäristöasiat on huomioitu osana tätä koulutusta. SOL käyttää siivoustoimissa
ympäristömerkittyjä Freudenberg’n Vileda Professional moppeja ja siivouspyyhkeitä.
Tuoteselosteet ja käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla Kiillon verkkosivuilta. Käyttöturvatiedotteet
aineille löytyvät myös siivouskomeroissa olevista kohdekansioista. Käytössä olevat
ylläpitosiivousaineet:
Kiilto window
Kiilto biorine(-)
Sol tehopuhdistaja
Sol yleispuhdistaja
Kiilto kasperi

(KiiltoClean Natura –sarjaa. Joutsenmerkki, Avainlippu, A&A)
(Joutsenmerkki, Avainlippu, A&A)
(Joutsenmerkki, Avainlippu, A&A)
(Joutsenmerkki, Avainlippu, A&A)

Kilpailutuksen yhteydessä tilojen siivous on mitoitettu tarkemmin ja vähällä käytöllä olevat tilat
siivotaan vain tilauksesta tarpeen mukaan. Siivouspalveluiden kilpailutuksen ohessa kaikkien
seurakuntayhtymän ja seurakuntien tilojen siivoustoimien mitoitus tarkistettiin ja tarvittaessa
muutettiin tarkoituksenmukaiseksi. Siivoustoimien oikealla mitoituksella säästetään kustannuksia ja
kuormitetaan ympäristöä vähemmän. Pesulapalveluna Porvoon seurakuntayhtymä käyttää SOL
pesulapalveluita. Suurin osa pesulapalveluilla pesetettävistä pyykeistä on pöytäliinoja ja alboja.
Pääsääntöisesti puhtaat ja likaiset liinavaatteet kulkevat samoilla kuljetuksilla pesulaan ja takaisin.
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7.2 Hankintojen ympäristökriteerit
SOL suorittaa itse omat siivous-, käsienpesu- ja pyykinpesuaineiden hankinnat ympäristöohjelmansa
mukaisesti. Ympäristöystävälliset pesu- ja puhdistusaineet hankitaan tiivisteinä suurissa
pakkauksissa. Seurakunnan omien siivoojien käyttöön ostettavat pesuaineet ovat pääosin
ympäristömerkittyjä. SOL-palveluilla on käytössä oma ympäristöohjelma, joka perustuu ISO 14001 ympäristöstandardiin ja ISO 9000:2000 -laatustandardiin. Hankinnoissaan SOL huomioi
ympäristönäkökohdat ja pyrkii valitsemaan ympäristömerkityt tuotteet.
Ympäristöystävälliset pesu- ja puhdistusaineet hankitaan tiivisteinä suurissa pakkauksissa.

7.3 Henkilökunnan koulutus
SOL:in siistijöiden koulutukseen kuuluu ympäristöasioihin perehtyminen. siivoojat ovat käyneet
yrityksen omat ylläpitosiivous- ja menetelmäkoulutukset, osa on käynyt myös
Joutsenmerkkikoulutuksen. Jokaiselle palveluvastaavalle on jaettu ympäristöoppaat.
Ympäristöoppaassa käsitellään mm. kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattelu, jätelaki ja
jätteiden lajittelu, vinkkejä veden ja energian säästämiseksi sekä tietoa pesuaineiden
ympäristövaikutuksista. Asiakaskohtaiseen ympäristöasioiden kartoittamiseen oppaassa on valmis
lomake jokaisen palveluvastaavan käyttöön. Kaikki siivoojat opastetaan kiinnittämään huomiota
ympäristöasioihin, pesuaineiden oikeaan annosteluun, kierrätykseen jne.
Seurakuntayhtymän siivoojille järjestetään siivousalan täydennyskoulutusta. Koulutusten sisältö on
yleensä liittynyt pesuaineiden ympäristöystävällisyyteen, annosteluun, jätteiden lajitteluun, uusiin
pesuaineisiin, siivousvälineisiin ja hyviin työasentoihin. Koulutuksissa on käyty läpi rakennuksissa
käytettäville uusille pintamateriaaleille suositeltavat siivousaineet ja -menetelmät.
Tavoitteena on ympäristöystävällinen, vähän pesuaineita ja pintamateriaaleja kuluttava siivous.

7.4 Haitallisista aineista luopuminen
Siivoustoiminnassa käytetään pääsääntöisesti vain ympäristömerkittyjä pesuaineita, jotka eivät
sisällä ympäristölle haitallisia aineita. WC-tiloissa ei käytetä ympäristöä kuormittavia raikastimia tai
hajusteita.

7.5 Vaihtoehtoiset tuotteet
Seurakuntayhtymä selvittää
siivouspalvelujen kanssa.

siivousaineiden

korvaamista

otsonoidulla

vedellä

yhdessä

SOL
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7.6 Muut toimenpiteet
Siivouspalveluiden kilpailutuksen yhteydessä kaikkien Porvoon seurakuntayhtymän ja seurakuntien
kiinteistöjen siivoustoiminnan mitoitus on tarkistettu ja tehty tarvittavat muutokset.
Lisäsiivoustilauksien seurantaa tehostetaan ja pyritään välttämään tarpeettomia lisäsiivoustilauksia.

7.7 Siivouksen tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Ympäristöystävällisesti
toteutettu siivous

Otsonoidun veden käyttöön
siirtyminen

jatkuva

SOL, Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

8. Energia ja rakentaminen
8.1 Rakentamista ohjaava lainsäädäntö
Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan ympäristö-, rakennus-, maankäyttö-,
metsä- ja luonnonsuojelulain sekä muiden lakien ympäristösäädöksiä (www.finlex.fi). Kirkollisten
rakennusten rakentamisessa noudatetaan lisäksi kirkkolakia. Suomen ev.lut. kirkon nettisivuilta
(www.sakasti.evl.fi) löytyvät ohjeet, lait ja säädökset kirkolliseen rakentamiseen.

8.2 Kulttuuriperinnön suojelu
Kirkkolain 14 luvun 5 § mukaan ennen vuotta 1917 rakennettu kirkollinen rakennus on suojeltava.
Porvoon seurakuntayhtymän rakennuksista tällaisia ovat tuomiokirkko ja pikkukirkko, Vanha
tuomiorovastin pappila, sekä kappalaisen talo. Hautausmaa, sekä kirkonmäki ja tuomiorovastin
pappila on luokiteltu rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaiksi
alueiksi

8.3 Uudis- ja korjausrakentamisen ympäristökriteerit
Seurakuntayhtymä huomioi ympäristökriteerit uudis- ja korjausrakentamisessa. Pellingin
leirikeskukseen 2015 tehdyssä peruskorjauksessa lisättiin mm. lämmöneristystä lattiarakenteisiin ja
kohteeseen on asennettu maalämpöpumppu. Kirkon lämmitys on muutettu öljylämmityksestä
maalämpöön. Suunnitteilla on muuttaa myös Tuomiorovastin pappilan ja kappalaisentalon lämmitys
lämpöpumppu lämmitykseksi.
Korjaus- ja uudisrakentamisprojekteissa selvitetään jo hankesuunnitteluvaiheessa ympäristöä ja
energiaa säästävät ratkaisut mm. lähiympäristön säilyttäminen, materiaalivalintojen kestävyys ja
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ympäristöystävällisyyteen liittyviä vaatimuksia. Hankesuunnittelussa vertaillaan myös eri
lämmitystapoja ja kiinteistön käytön mukaisia ohjauksia ilmanvaihdolle ja valaistukselle.
Ympäristökuormaan vaikuttavia valintoja ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rakennusten tehokas ja toimiva tilaohjelma
Rakennusten, kulkuteiden ja toimintojen sijoittaminen jo vaurioituneille alueille, jotta
luonnontilaista maastoa saadaan säilytettyä mahdollisimman paljon
Luonnonympäristön säilyttäminen luonnonmukaisena, mahdollisten vaurioiden korjaus
Pintavesien valumisen estäminen
Rakennusten muotokielen ja materiaalien valinta kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti, rakennusten visuaalinen sopeutumien luonnonympäristöön
Jätehuollon kehittäminen ja jätteiden lajittelumahdollisuuden parantaminen
Elinkaaritarkastelu seurakuntayhtymän linjausten mukaan
Esteettömyys

8.4 Energian- ja vedenkulutuksen seuranta

Seurakuntayhtymän kiinteistöistä on lämmön-, sähkön- ja vedenkulutustiedot olemassa
useammalta vuodelta. Seurannan avulla voidaan puuttua tilanteeseen, jos kulutusluvut jostain
syystä nousevat poikkeuksellisen korkeiksi. Esimerkiksi vedenkulutuksen seurannan avulla voidaan
havaita mahdolliset vuodot nopeasti. Seurannan avulla on myös mahdollista vertailla eri
kiinteistöjen kulutuslukuja ja suunnitella korjaustoimia. Seurannalla on tärkeä merkitys
energiakustannusten kurissa pitämiseen, mutta samalla voidaan estää kulutuksen turha kasvu ja
näin alentaa myös päästöjä.
Seurakuntayhtymän omistuksessa olevat kiinteistöt pidetään lämpiminä kaukolämmöllä,
maalämpöpumpuilla ja öljyllä. Öljylämmitteisiä kohteita ovat Tuomiorovastin pappila ja Kappalaisen
talo. Pellingin leirikeskus on maalämmön ja öljyn hybridi kohde. Öljylämmityksestä on tarkoitus
luopua kokonaan 2024 mennessä.
Lämmityksiä pyritään ohjaamaan käytön mukaan, mikäli mahdollista. Näin toimitaan esimerkiksi
leirikeskuksissa. Mikäli kiinteistössä on yhtä yötä pidempi toimintatauko, lämmitystä vähennetään.
Tämä on toteutunut esimerkiksi Karijärvellä ja Näsinmäen asuinrakennuksessa.

8.5 Energiakatselmus
Energiakatselmukset teetettiin ulkopuolisella asiantuntijalla (Caverion) neljään kohteeseen vuonna
2020. Sisäisiä sekä ulkopuolisten tekemiä energiakatselmuksien tekoa jatketaan tulevina vuosina.
Valaistus hoidetaan pääosin loisteputki-, LED- sekä energiansäästövalaisimilla. Tulevaisuudessa
siirrytään valaisimen vikaantuessa LED-valaistukseen mahdollisuuksien mukaan. Myös valaistuksen
ohjauksissa pyritään käyttämään enemmän toimintaan tai liikkeeseen perustuvaa ohjausta.
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Ilmanvaihtoon ja aikaohjauksiin kiinnitetään enemmän huomiota. Ilmanvaihdon muutos- sekä
uusimistöiden yhteydessä pyritään siirtymään olosuhteisiin perustuviin säätöihin. Koneiden ja
laitteiden hankinnassa kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen.
Toimipisteisiin on hankittu ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaampia tulostimia. Uudet
tulostimet on hankittu leasing-palveluna.

8.6 Energiavastuuhenkilö
Energiavastuuhenkilöksi on nimetty Työnjohtaja Markku Karvonen sekä Markku Blom.

8.7 Neuvonta ja opastus
Henkilökuntaa on opastettu säästävään energiankäyttöön. Esimerkiksi toimistohuoneiden valot on
ohjeistettu sammuttamaan, jos tila jää tyhjäksi yli 10 minuutiksi. Kiinteistöjen valot ja tietokoneet
sammutetaan yöksi. Lisäksi tietokoneiden energiansäästötilat on aktivoitu. Osassa kiinteistöistä
valot sammuvat automaattisesti, jos tilassa ei liikuta vähään aikaan.

8.8 Ekologinen rakentaminen
Porvoon seurakuntayhtymällä ei ole tällä hetkellä merkittäviä rakennus tai korjaushankkeita
menossa. Historialliset kiinteistöt jo sinällään ohjaavat työn suunnittelua ja menetelmien valintoja.
Kaikkien uusien hankkeiden osalta tehdään elinkaariarviointi. Apuna arvioinnissa käytetään EN
15978:2011 Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of
buildings. Calculation method -standardia tai vastaavaa laatujärjestelmää.

8.9 Säästötavoitteiden toteutuminen
Tämän ympäristöohjelman yhteydessä on esitetty selkeät säästötavoitteet lämmitysenergian ja
käyttösähkön osalta. Energiavastaava ja Kiinteistö- ja hankintapäällikkö seuraavat kulutuksen kehittymistä
ja raportoivat ympäristötyöryhmälle vuosittain.

8.10 Uusiutuva energia
Porvoon energian kaikki sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.

8.11 Ympäristömerkitty energia
Seurakuntayhtymä ostaa kaiken lämmitys- ja sähköenergiansa Porvoon Energia Oy:ltä. Porvoon
energian kaikki myytävä energia on tuotettu uusiutuvilla menetelmillä.
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8.12 Energiansäästöviikko
Seurakuntayhtymä osallistuu energiansäästöviikkoon vuosittain viikolla 41.

8.13 Tilojen käyttöasteen tehostaminen
Tilojen käyttöastetta on tehostettu mm. luopumalla yhdestä leirikeskuksesta. Ruuhka-aikana, kuten
kesäisin, leirikeskustilaa vuokrataan muilta toimijoilta. Kaikkien tilojen käyttöastetta seurataan
sähköisen järjestelmän avulla. Kiinteistöstrategiassa pyritään tilojen vähentämisen ja järkeistämisen
kautta löytämään lisää keinoja käyttöasteen nostamiselle.

8.14 Muut toimenpiteet
Suurimmassa osassa kiinteistöjä on jo siirrytty käyttämään energiansäästölamppuja sekä LED
valaisimia. Tuomiokirkon valaistussaneerauksen yhteydessä uusitaan kaikki kirkon valaisimet LED
valoiksi. Ohjeistuksen mukaan loisteputkivalaistuissa toimistohuoneista tulisi sammuttaa valot
huoneen jäädessä tyhjäksi yli 10 minuutiksi. Osassa toimistohuoneita on automaattiset
liikkeentunnistukseen perustuvat valon sammuttimet. Yön ajaksi tiloista sammutetaan valot ja
tietokoneet. Tietokoneiden energiansäästötilat on aktivoitu. Toimitilojen uudet leasing-tulostimet
ovat myös energiatehokkaita. Tulostimissa on automaattinen kaksipuolinen - sekä
mustavalkotulostus. Paperinkulutuksen seuraaminen järjestelmästä on myös helppoa, sillä
tulostaminen vaatii henkilökohtaisen kirjautumisen laitteelle.

8.15 Energiaan ja rakentamiseen liittyvät tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Aikataulu Vastuuhenkilöt

Energiankäytön
vähentäminen

Päätökset ja toimenpiteet
liittyen remontteihin,
myymisiin, kunnostamisiin ja
purkamisiin on ensiarvoisen
tehdään ajallaan.

jatkuva

YKN, YKV

Tilojen käytön tehostaminen Kiinteistöstrategia

jatkuva

YKN, YKV

Lämmitysenergian
Jäljellä olevien
ominaiskulutuksen
öljylämmityskohteiden
vähentäminen 10 % vuoden muuttaminen ilmavesilämpöpumpuksi

2021

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö
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2018 tasosta vuoteen 2024
mennessä

Huonekohtaisten lämpötilojen
mittaaminen ja tekoälyohjaus

jatkuva

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö

Käyttösähkön kulutuksen
vähentäminen 1 % vuoden
2018 tasosta

Siirrytään käyttämään LEDlamppuja.

jatkuva

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö

Valot sammutetaan tiloista,
joista poistutaan vähintään 10
minuutiksi.

jatkuva

koko henkilökunta

Ympäristöystävällisesti
toteutettu peruskorjaus ja
uudisrakentaminen

Rakentamisessa noudatetaan
lainsäädäntöä ja määräyksiä.
Asennetaan uudisrakennuksiin
ja perus- korjattaviin
rakennuksiin
liikkeentunnistustekniikkaan
perustuvat valokytkimet.
Huomioidaan ympäristöystävällisyys myös rakennustoimissa.

jatkuva

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö

Kulttuuriperinnön suojelu

Kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä kohteita
korjattaessa käytetään apuna
museoviranomaisia.

jatkuva

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö

9. Ruoka ja keittiöt
9.1 Ympäristöselvitys
Avoimen ruokailun kävijämäärä pyritään arvioimaan etukäteen, ja ruoka mitoitetaan sen mukaan.
Jos ruokaa jää, on kävijöillä mahdollisuus ostaa sitä mukaan kotiin. Ruoan kanssa tulevia lisukkeita
(salaatit, leipä, juusto, vihannekset jne.) lisätään sitä mukaa, jos ne loppuvat kesken. Hävikkiä tulee
hyvin vähän, mutta tarkkaa kertymää ei seurata. Myös peräkkäisinä päivinä olevia ruokaluja
hyödynnetään, jos ensimmäisenä päivänä jää jotakin, se voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan
vielä seuraavana päivänä.
Hankinnat tehdään kuntahankintojen kautta, joten niihin voidaan vaikuttaa melko rajallisesti.
Kuntahankinnassa kotimaisuutta ja ympäristöasioita on huomioitu jonkin verran, esimerkiksi liha on
aina kotimaista. Kasvikset ovat usein ulkomaisia, varsinkin talviaikaan. Kuntahankinnan tuotteet
tulevat Kesprolta. Kesprolla on suurena toimijana iso valikoima, mutta kuntahankintaan on poimittu
vain tietyt tuotteet. Usein hinta ratkaisee.
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Kahvi ja tee hankitaan kuntahankinnan ulkopuolelta, ja näissä käytetään Reilun kaupan tuotteita.
Valtuusto on halunnut näin. Seurakunnat eivät kuitenkaan ole Reilun kaupan seurakuntia, koska
hankinnat on sidottu kuntahankintajärjestelmään.
Keittiössä olisi halua suosia lähiruokaa ja luomua. Seurakunnan ruokailut ovat kuitenkin
diakoniatyötä ja kohderyhmä pienituloisia, joten ruokailun hintaa kävijöille ei haluta nostaa. Hinta
sanelee raaka-aineisiin käytettävissä olevan rahan määrää.
Kuntahankinnassa ollaan oltu mukana noin 6-7 vuotta. Järjestelmä on keittiön väen mukaan pienelle
toimijalle helppo ja hyvä, ja sitä kautta saa raaka-aineita edullisemmin.
Muissa tarjoiluissa käytäntö on, että ne tilataan keittiöltä etukäteen. Kokoustarjoiluissa ym. tarjoilun
sisältö on siten tilaajan vastuulla. Pääasiassa on tilattu kahvin ja teen kanssa hedelmiä ja jotakin
suolaista, voileipiä tai karjalanpiirakoita. Tilaaja ilmoittaa etukäteen lukumäärät ja
erikoisruokavaliot, ja keittiö tekee tarjoilut tilauksen mukaan.
Keittiöhenkilökunta
ei
ole
suorittanut
ympäristöpasseja. Ruokailussa
ei
tehdä
”ympäristökasvatusta”, esitteitä, keskustelua tms. ei ole. Tarkempaa seurantaa hävikistä,
biojätteestä tai muista jätteistä ei tehdä. Hävikkiä ja biojätettä tulee melko vähän.
Kertakäyttötuotteita ei juurikaan käytetä. Ruokailuissa ja kokouksissa on käytössä seurakunnan
omat astiat. Ainoastaan, jos ryhmä on lähdössä talon ulkopuolelle, retkelle tms. tilaisuuksiin, joihin
astiat olisi hankala toimittaa, laitetaan mukaan kertakäyttöiset ruokailuvälineet. Seurakunnan
astioita ei voi viedä talon ulkopuolelle. Kertakäyttöisiä astioita käytetään kuitenkin hyvin vähän.
Kertakäyttötuotteet, suodatinpaperit jne. tulevat myöskin kuntahankinnan kautta Kesprolta.
Käytössä on bioastia. Biojätteen lisäksi kerätään lasi, metalli, pahvi ja sekajäte lajitellaan omiin
astioihinsa. Pihalla on koko talon yhteinen roskakatos, mihin jätteet viedään.
Kompostointimahdollisuutta ei kaupungin keskustassa ole.

9.2 Reilun kaupan tuotteet
Emännät ovat siirtyneet käyttämään Reilun kaupan kahvia. Teen osalta Reilun kaupan tuotteita on
aina tarjolla, mutta mukana on myös tavanomaisia tuotteita. Muita säännöllisesti käytettäviä Reilun
kaupan tuotteita ovat hunaja ja banaanit.

9.3 Ravintosuositukset
Seurakuntayhtymän ruokailut toteutuvat linjastoruokailuna, jolloin annoksen koko ja lautaselle
valittavat ruoka-aineet vaikuttavat ravintosisältöön. Leiriruokailussa on valittavana aina
kasvisvaihtoehto ja erilaiset ruoka-ainerajoitteet otetaan yksilöidysti huomioon.
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9.4 Lähituotteet
Lähiruoka ajattelu näkyy erityisesti omassa valmistuksessa. Ruoka tehdään keittiössä, eikä sitä vain
lämmitetä. Raaka-aineiden osalta lähituotteita käytetään satunnaisesti. Säännöllisesti käytettäviä
lähituotteita ovat esimerkiksi tuoreet mansikat ja syksyn marjat. Kyseisten tuotteiden saatavuus
sekä hinta määrittävät käytön määrää.

Kuva 7. Hyvää Suomesta

Kuva 8.

-merkki

Avainlippu-merkki

Kuva 9. Sirkkalehtimerkki

Kuvissa 7-9 on esitetty lähituotteiden merkkejä.

9.5 Luomutuotteet
Luomutuotteiden käyttö on satunnaista. Hinta ja saatavuus määrittelevät käytön volyymia.

Kuva 10. Kotimainen

Kuva 11. Leppäkerttu

luomumerkki

luomumerkki

Kuva 12. Ruotsin luomumerkki

Kuva 13. EU:n luomumerkki

Kuvissa 10-13 on esitetty luomutuotteiden merkkejä.

9.6 Kasvisruoka
Lounailla erillistä kasvisruokavaihtoehtoa ei vielä
ympäristöohjelmakaudella kasvisruokapäiviä lisätään.

ole

ollut

tarjolla.

Tulevalla
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9.7 Ympäristöpassi
Seurakuntayhtymän emännille
ympäristöohjelmakaudelle

on

suunniteltu

ympäristöpassi

koulutusta

tulevalle

9.8 Muut toimenpiteet
Muovipakkauksia, ”dynoja” ym. käytetään pakkaus- ja säilytysmateriaalina. Jääkaapit ja pakastimet
kytketään pois päältä niiden ollessa tyhjät. Tulevalla ympäristöohjelmakaudella tavoitteeksi otetaan
ulkopuolisille keittiön käyttäjille kirjallisten ympäristöohjeiden tekeminen esimerkiksi lajittelua tai
kestopöytäliinojen huoltoa varten.

9.9 Keittiöiden tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Aikataulu Vastuuhenkilöt

Ympäristöystävälliset,
eettiset,
luonnonmukaiset ja
kestävän kehityksen
periaatteita
noudattavat keittiö- ja
ruokahuollon hankinnat

Selvitetään mahdollisuudet
kasvattaa ympäristömerkittyjen
tuotteiden osuutta
hankinnoissa.

jatkuva

Emännät

Selvitetään mahdollisuudet
lisätä luomu- ja lähituotteiden
osuutta hankinnoista.

jatkuva

Emännät

Suositaan kotimaisia tuotteita
mahdollisuuksien mukaan.

jatkuva

Emännät

Kasvisruokatavoitteet

-Suolainen leivonnainen on
oletusarvoisesti
kasvispohjainen.
-Kokoustarjoilut lihattomia.

jatkuva

Emännät

Keittiöiden
energiankulutuksen
vähentäminen

Keittiölaitehankinnoissa
suositaan A-energiamerkittyjä
tuotteita.

jatkuva

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö

Jääkaapit ja pakastimet
kytketään pois päältä niiden
jäädessä tyhjäksi.

jatkuva

Emännät

Keittiötoiminnassa
suunnitellaan keittiötuotteiden
valmistus ja ostaminen
järkeväksi hävikin
minimoimiseksi.

jatkuva

Emännät

Kehitetään keittiöiden jätteiden
lajittelua. Ohjeet ulkopuolisille
käyttäjille.

jatkuva

Emännät
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö

Hävikin ja syntyvän
jätemäärän
vähentäminen
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Kertakäyttöastioiden
käyttöä pyritään välttämään

jatkuva

Emännät

10. Toimistotyö
10.1 Ympäristöselvitys
Porvoon seurakuntayhtymän toimistoja käsittelevä ympäristöselvitys on laadittu tämän
ympäristöohjelman yhteydessä ensimmäistä kertaa. Tärkeimmät laitteet toimistotyössä ovat
tietokone, tulostin ja kopiokone. Seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa on käytössä 130
työasemaa, joista 42:ssa on kannettavan tietokoneen lisäksi perinteinen pöytätietokone. Uusimmat
tietokoneet, näytöt, tulostimet ja kopiokoneet ovat Energy Star merkittyjä ja ne on ohjelmoitu
menemään lepotilaan 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
Toimistoissa käytettävät kopio- ja tulostuspaperit ovat ympäristömerkittyjä tuotteita. Paperissa on
EU:n ympäristömerkki ja kloorivapaan tuotteen merkki, ISO 9706, ECF ja REACH -merkit.
Paperinkulutusta seurakuntayhtymässä seurataan tarkemmin kopiokoneiden raportoinnin avulla.
Tulostimissa on automaattinen kaksipuolinen - sekä mustavalkotulostus. Paperinkulutuksen
seuraaminen järjestelmästä on myös helppoa, sillä tulostaminen vaatii henkilökohtaisen kirjautumisen
laitteelle.
Paperinkulutuksen vähentäminen on tietoinen tavoite. Kulutusta pyritään vähentämään esimerkiksi
sähköisen viestinnän avulla. Jokaisella työntekijällä on työpaikan sähköposti ja on varmistettu, että
kaikki työntekijät osaavat käyttää sitä. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä selvitetään.
Toimistotarvikkeet ostetaan keskitetysti toimistotarvikkeita toimittavalta Lyreco Oy:ltä. Tavarat
toimitetaan suurissa erissä ja isoissa pakkauksissa. Toimistoissa ei paperin, kynien ja pyyhekumien
lisäksi juurikaan käytetä kertakäyttötuotteita. Kilpailutuksessa ei ole erikseen mietitty
ympäristökriteereitä, mutta Lyrecolla on kattava ympäristöohjelma ja se pyrkii aktiivisesti
vähentämään tuotteidensa ja toimintansa ympäristövaikutuksia. Itse tuotteiden, pakkausten,
kuljetusten ja syntyvien jätteiden määriin kiinnitetään huomiota. Lyrecolla on vuodesta 2002 asti
ollut oikeus käyttää ISO 14001 -merkkiä ja se pyrkii omatoimisesti vähentämään toimintansa
ympäristövaikutuksiaan. Lisätietoja Lyrecon ympäristötavoitteista ja ympäristöjärjestelmistä
http://eco.lyreco.com/gbr/management-system,275.html (luettu 2.1.2018). Esimerkiksi Lyrecolta
hankittavista Post-it -paperissa on PEFC -merkki. PEFC -merkki kertoo, että tuotteen valmistamiseen
on käytetty sertifioitua, kestävän kehityksen mukaisesti kasvatettua ja hoidettua metsää. Avainlippu
löytyy esimerkiksi lehtiöistä ja vihoista. Tavarantoimittajan mukaan tulostimien ja kopiokoneiden
mustekaseteista 95 % on ympäristömerkittyjä.
Toimistoissa syntyy pääasiassa paperi- ja kartonkijätettä. Toimistojen jätehuoltoa on parannettu
mahdollisuuksien
mukaan.
Suuri
osa
paperijätteistä
on
tietosuojapaperijätettä.
Tietosuojapaperijätteen kuljetuksesta ja jatkokäsittelystä vastaa Reiswolf Finland.
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Toimistohuoneissa on sekajäteastiat ja osassa huoneita on paperinkeräysastia. Niissä huoneissa,
joissa ei ole paperinkeräysastiaa, henkilökunta kerää paperijätteen omaan työpisteeseensä,
lajittelee kertyneet tietosuojapaperit asianmukaiseen käsittelyyn sekä muut paperit jokaisen
kerroksen kopiohuoneessa sijaitsevaan isoon paperinkeräysastiaan. Käytäntö on osoittautunut
toimivaksi eikä tavallinen kierrätyskelpoinen paperi päädy sekajäteastiaan. Toimistojen
ympäristövastaavaksi on nimetty toimistonhoitaja Jonna Söderholm.

Kuva 14. Motivan Energiansäästöviikon logo

10.2 Energiansäästö
Kopiokone menee säästötilaan yöksi ja tietokoneiden lepotilatoiminnot on aktivoitu käyttöön. Yön
ajaksi tietokoneet ja näytöt sammutetaan kokonaan. Henkilökuntaa ohjeistetaan sammuttamaan
valot, jos huoneesta poistutaan yli 10 minuutiksi. Lundinkatu 5:n kellaritiloissa valot sammuvat
automaattisesti, jos tilassa ei liikuta vähään aikaan. Automatisoitua valaistusta laajennetaan muihin
toimistotiloihin uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä. Käytäntö tarpeettomien valojen
sammuttamisesta seurakunnissa toimii hyvin. Henkilökuntaa on ohjeistettu sammuttamaan
tietokoneet ja näytöt kokonaan yön ja viikonlopun ajaksi. Ohjelmistopäivitysten aikana koneet
jätetään tarvittaessa auki yöajaksi.
Valaistusta
uusittaessa
on
huomioitu
energiaa
säästävien
ympäristöystävällisten
valaistusjärjestelmien käyttö, led-valot, liiketunnistin- sekä lux- ja kellovalot. Tavoite on kirjattu
jatkumaan myös seuraavalle ympäristöohjelmakaudelle.

10.3 Toimiston hankinnat
Hankinnoissa noudatetaan Porvoon seurakuntayhtymän hankintaohjeita. Toimistoissa käytettävät
kopio- ja tulostuspaperit ovat ympäristömerkittyjä tuotteita. Paperissa on EU:n ympäristömerkki ja
kloorivapaan tuotteen merkki, ISO 9706, ECF ja REACH merkit. Valmistuksessa ei myöskään käytetä
klooria vaan ympäristöystävällisiä yhdisteitä, ja lisäksi ne on tehty ISO 9706 -standardin mukaisesti.
Seurakuntayhtymässä käytettävät kirjekuoret ovat PEFC-merkittyjä.
Kustens IT vastaa uusien tietokoneiden hankinnasta. Ympäristöystävällisyys ei nykyisissä Atklaitteiden hankinnoissa ole ollut määräävä kriteeri vaan tärkeimpänä hankintaperusteena on
koneen käyttötarkoitus ja budjetti. Atk-laitteet ovat kuitenkin suurelta osin Energy star –merkittyjä.
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10.4 Uusiopaperi ja muut uusiotuotteet
Kopiopapereissa käytetään myös uusiopaperia.

10.5 Paperin kulutuksen vähentäminen
Monitoimilaitteilla tapahtuvia kopiointeja ja tulostuksia seurataan. Paperinkulutuksen
vähentäminen on tietoinen tavoite. Kulutusta pyritään vähentämään sähköisen viestinnän avulla.
Lisäksi kopioinnissa ja tulostamisessa laitteiden asetuksissa käytetään automaattista kaksipuolisuusja mustavalkotoimintoa. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän käytössä on verkkoasema ja työaloille
rajatut kansiot. Verkkoasemaa käytetään paljon tiimien sisäiseen viestintään ja tiedostojen
siirtämiseen. Näin on onnistuttu vähentämään tulostamistarvetta. Jokaisella työntekijällä on
työpaikan sähköposti ja on varmistettu, että kaikki työntekijät osaavat käyttää sitä.
Paperinkulutuksen vähentäminen on yksi ympäristöohjelman jatkuvista tavoitteista.

10.6 Muut toimenpiteet
Poistettavat kalusteet kierrätetään kiertonet palvelun kautta. Toimitilojen viherkasvit omalta
osaltaan osallistavat henkilökuntaa huolehtimaan luomakunnasta. Viherkasveja löytyy esimerkiksi
virastosta, toimistoista, seurakuntasaleista ja kirkoista.

10.7 Toimistojen tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Paperin säästö on tietoinen
tavoite

Monitoimitulostimilla
tapahtuvia kopiointimääriä
seurataan ja paperin käyttöä
pyritään vähentämään.

jatkuva

Koko henkilöstö

Siirrytään kokonaan tai niiltä
osin kuin mahdollista
sähköiseen laskutukseen.

jatkuva

Laskutuksesta vastaavat.
Ilmoittautumisista vastaavat.

Selvitetään Green Office
(WWF) –kriteerit ja mietitään,
pystyttäisiinkö yhtymän
toimistosta saamaan Green
Office

2021

Jonna Söderholm

Kannustetaan sähköisen
jatkuva
viestinnän käyttöön ja pyritään
kehittämään sitä (esim.
intranet ja sähköposti,
sähköiset kokouskäytännöt).

Koko henkilöstö
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Energiankulutuksen
vähentäminen toimistoissa

Toimistojen jätehuollon
kehittäminen

Siirrytään käyttämään LEDjatkuva
lamppuja ja -putkivalaisimia
(loisteputkia) niiltä osin kuin se
on mahdollista.

Kiinteistöpalvelujen
työnjohtaja

Automaattivalaistuksen
hankinnan kustannusten
selvittäminen

2021

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

Järjestetään tarvittavat
2020
lajitteluastiat tai neuvonta
lähimmästä astiasta. Paristojen
kierrätyksen sujuvoittaminen.

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

11. Hautausmaat ja viheralueet
Seurakuntayhtymän hautausmaa Näsinmäen alueella on osa Porvoon kansallista kaupunkipuistoa. Puisto
perustettiin 2010. Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen oli yksi YK:n luonnon monimuotoisuuden
teemavuoden ja Euroopan rakennusperintövuoden valtakunnallisista hankkeista. Hautausmaa on
kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue ja paikka, mutta kattavaa selvitystä hautausmaan kulttuuri- tai
luontoarvoista ei ole tehty.

11.1 Ympäristöselvitys
Näsinmäen hautausmaa ja sen ympäristö käsittää n 32,5 ha suuruiset alueet, josta n. 16,2 ha on luokiteltu
käytössä olevaksi hautausmaaksi. Hautausmaan laajennushanketta ei ole pystytty jatkamaan, sillä
Näsinmäen alueelta puuttuu edelleen asemakaava. Valmiiksi saatettuna laajennusalueen lasketaan
riittävän turvaamaan hautapaikkatarve pitkälle tulevaisuuteen. Hautausmaan alue on 1-luokan
pohjavesialuetta. Alueelle on tehty Porvoon kaupungin ympäristönsuojelun selvitys. Pohjavesialueen
vuoksi polttoaineiden säilytykseen on tullut muutoksia, joilla parannetaan turvallisuutta.
Hautausmaan alueella on nk. Mätäjärven alue Vanhan Helsingintien molemmin puolin Maa-alue on
aikoinaan vaihdettu Porvoon kaupungin kanssa. Alueella on toiminut ennen kaatopaikka ja oikeuden
päätöksellä kaupunki on velvollinen puhdistamaan alueen. Kaupunki aikoo suorittaa puhdistuksen
kapselointimenetelmällä ja toteutus tulee tapahtumaan vuosien 2021-2025 välillä. Jätemaan kapselointi
rajoittaa alueen hautausmaakäyttöä. Näsinmäen hautausmaan vieressä oleva rinnealue on kulttuurisesti
ja luultavasti ekologisestikin merkittävä alue. Puusto on hyvin vanhaa, ja mäeltä avautuu
kansallismaisemaan vanhaan Porvooseen. Hautausmaan ympäristöselvitys on tämän asiakirjan liitteenä.
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11.2 Hoito-ohjeet ja koulutus
Vakituiset työntekijät sekä kausityöntekijät on perehdytetty työtapoihin korostaen hautausmaan
erityisluonnetta. Hautausmaalla on erillinen työohje ja perehdyttämismateriaali hautausmaiden
kausityöntekijöille. Hautausmaiden eri osioiden hoitoluokituksiin perustuvat hoito-ohjeet on
tarkoitus tarkentaa ja päivittää lähitulevaisuudessa. Hoitohautojen kasvivalinnoissa korostuu yhä
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enemmän kasvinsuojelulliset kriteerit: valitaan lajikkeita, jotka eivät tarvitse kasvinsuojelullisia
toimenpiteitä.

11.3 Perennahoito
Perennoita on ollut käytössä jonkin verran, mutta pääasiassa on käytössä kesäkukkia. Perennoissa on
ilmennyt kotilo-ongelmaa. Perennoita oltaisiin kyllä halukkaita käyttämään enemmän, jos se olisi
mahdollista. Perennanhoito vaatii enemmän kitkemistyötä, johon ei tällä hetkellä ole riittäviä resursseja.
Istutuksissa on käytetty myös pensaskasveja, jotka ovat helppohoitoisempia kuin perennat. Omaiset eivät
juuri käytä perennoita. Monille haudalla kävijälle on tärkeää, että haudan kukkalaji on perinteinen, eikä sitä
vaihdeta. Halutaan myös kukkivia kasveja, joten perennoissa ongelmana on, että ne eivät kuki tai kukkivat
vain lyhyen aikaa. Hautainhoitorahaston hinnastossa on vaihtoehtona kukkahoidolle haudan pinnan hoito
(nurmi-/ sorapinta). Uudistetuille internetsivuille tullaan laittamaan omaisille tietoa perennojen käytöstä
haudoilla.

11.4 Hautausmaan kulttuurihistoriallisten arvojen inventointi
Näsinmäen hautausmaan vieressä oleva rinnealue on kulttuurisesti ja luultavasti ekologisestikin
merkittävä alue. Puusto on hyvin vanhaa, ja mäeltä avautuu kansallismaisema vanhaan Porvooseen.
Hautausmaan kulttuuriarvoja on selvitetty hautojen ja merkkihenkilöiden osalta yhteistyössä Porvoon
museon ja muiden historian tutkijoiden kanssa. Osittaisia selvityksiä on olemassa: museovirasto,
Porvoon museo ja joitakin opinnäytetöitä yksittäisten hautojen, sukuhautojen ja muistomerkkien osalta.
Alueen luontoarvoja ei ole varsinaisesti kokonaisvaltaisesti selvitetty.

11.5 Luonnonmukaisen hoidon alueet
”Luonnontilaisia” alueita ovat ne, joilla ei ole hautoja. Suunnitteilla on pieni metsikköalue tuhkan sirottelua
varten. Metsäalueita ei varsinaisesti ole hautausmaan sisällä. Pieni metsäalue on ortodoksikirkon vieressä
hautausmaan laidalla, joka rajautuu Porvoon sisääntuloväylään. Hautausmaan huolto-ohjeet on laadittu ja
laajempi hautausmaan hoitosuunnitelma on työn alla.

11.6 Perennat ja muut istutukset
Perennoita on ollut käytössä jonkin verran, mutta pääasiassa on käytössä kesäkukkia. Perennoissa
on ilmennyt kotilo-ongelmaa. Perennoita oltaisiin kyllä halukkaita käyttämään enemmän, jos se olisi
mahdollista. Perennanhoito vaatii enemmän kitkemistyötä, johon ei tällä hetkellä tahdo riittää
resursseja. Istutuksissa on käytetty myös pensaskasveja, jotka ovat helppohoitoisempia kuin
perennat. Omaiset eivät juuri käytä perennoita. Monille haudalla kävijälle on tärkeää, että haudan
kukkalaji on perinteinen, eikä sitä vaihdeta. Halutaan myös kukkivia kasveja, joten perennoissa
ongelmana on, että ne eivät kuki tai kukkivat vain lyhyen aikaa.
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11.7 Haitallisista torjunta-aineista luopuminen
Viime vuonna on tehty kemikaalikartoitus, jossa on käyty läpi varastot ja aineiden määrät, ja paljon
vanhoja kemikaaleja on toimitettu vastaanottopisteeseen. Kemikaaleista on tehty luettelointi 2018.
Kemikaalien kulutusta seurataan. Kasvisuojeluaineiden käyttäjät ovat suorittaneet
kasvisuojelututkinnon. Kasvivalinnoilla vaikutetaan siihen, tarvitaanko torjunta-aineita vai ei, ja on
suosittu siten sellaisia kasveja jotka tarvitsevat mahdollisimman vähän tai eivät lainkaan
kasvinsuojeluaineita. Haitallisten torjunta-aineiden käyttöä vähennetään jatkuvasti.

11.8 Kasteluveden vähentäminen
Hautausmaalla on käytössä automaattinen sadettajajärjestelmä, joka on haihdunnan
minimoimiseksi ohjelmoitu olemaan päällä vain öiseen aikaan. Kasteluun ei käytetä puhdasta vettä.
Kasteluvesi pumpataan Porvoon joesta.

11.9 Vähäpäästöiset työkoneet
Hautaustoimella on käytössä ympäristönhoitokoneita, pientraktoreita, pakettiauto, ruohonleikkureita,
moottorisahoja yms. pienkoneita alueen hoitamista varten. Laitteista on olemassa hautaustoimessa
laitelista. Suuri osa laitteista polttomoottorikäyttöisiä. Laite- ja pienkonehankinnoissa huomioidaan
ympäristönäkökulma mahdollisuuksien mukaan. Hoidettavan alueen vaativuus rajoittaa paljon sitä,
millaisia ja minkä kokoisia koneita voidaan käyttää. Markkinoilla ei ole vielä kaikkeen sopivia vaihtoehtoja.
Varsinaista kriteeristöä hankintojen suhteen ei ole ollut käytössä. Uudet koneet ovat pääsääntöisesti aina
energiatehokkaampia kuin vanhat. Tekniikkaa seurataan jatkuvasti ja sähkökäyttöisiä koneita otetaan
ennakkoluulottomasti koekäyttöön hankintoja harkittaessa.

11.10 Lajistokartoitukset
Hautausmaan puista on tehty kattava kuntomääritys vuonna 1998. Lisäksi hautausmaan lehmuksista on
tehty hyvin perusteellinen morfologinen katselmus vuonna 2006. Vaikka nämä selvitykset ovat jo melko
vanhoja, voi molempia edelleen käyttää jonkinlaisena pohjana, jos puita lähdetään poistamaan tai
kartoittamaan. 20 vuotta puun elämässä ei ole pitkä aika. Tosin lehtipuiden kanssa on syytä olla tarkempi,
sillä niihin saattaa tulla laho- tai sienivaurioita jotka eivät näy päällepäin, jolloin puu on pahimmassa
tapauksessa turvallisuusriski. Näsinmäen alue on luontaisesti männyn elinympäristöä. Alueen männyt ovat
komeita ja erittäin vanhoja. Lehtipuukannatkin lienevät vanhoja, päätellen alueen historiasta ja aiemmista
puuselvityksistä.

11.11 Muut toimenpiteet
Hautausmailla järjestetään kesäisin opastettuja hautausmaakierroksia.
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EU:n vieraskasvilainsäädäntö on tuonut tullessaan mm. kunnille ja muille julkisyhteisöille kuten
seurakunnille uusia velvoitteita. Kurtturuusun Rosa rugosa -laji ja sen valkokukkainen muoto Rosa
rugosa f. alba on luokiteltu kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi. Laki määrää maanomistajan
poistamaan kurtturuusut istutusalueiltaan kolmen vuoden siirtymäajan sisällä eli vuoteen 2022
mennessä. Sen sijaan kurtturuususta jalostetut tarhakurtturuusut eli Rosa rugosa –lajikkeet eivät ole
sääntelyn piirissä.

11.12 Hautausmaan tavoitteet kaudelle 2020–2024

Tavoitteet

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Hautausmaan jätehuollon
kehittäminen

Jätteiden lajittelun
onnistumisen seuraaminen

jatkuva

hautaustoimen päällikkö

Ympäristönäkökohdan
huomioiminen
hautausmaatyöntekijöiden
koulutuksessa

Hautausmaiden
hoitoluokitukseen perustuvien
hoito-ohjeiden päivitystyö
kattamaan kaikki
hautausmaat. Ympäristöasiat
sisällytetään osaksi
hoitosuunnitelmia.

jatkuva

hautaustoimen päällikkö

Ympäristöasiat tuodaan esille
uusien
hautausmaatyöntekijöiden
koulutuksessa

jatkuva

hautaustoimen päällikkö

Hautausmaan työkoneet

Suositaan markkinoilla olevia jatkuva
puhtaimpia polttoaineita ja
voiteluöljyjä. Tutkitaan
sähkökäyttöisiä
vaihtoehtoja työkoneille

hautaustoimen päällikkö

Hautausmaiden
viheralueiden kehittäminen

Hautausmaiden puusto-,
kasvi- ja eläinkartoitusten
tekeminen

Jatkuva

hautaustoimen päällikkö

Käytetään
ympäristöystävällisiä
kasvinsuojeluaineita

Tutkitaan vaihtoehtoisia
menetelmiä
kasvinsuojeluaineille.
Käytetään muita kuin
kemiallisia menetelmiä. (IPM)

jatkuva

hautaustoimen päällikkö

12. Leiri- ja kurssikeskukset
Pellingin kurssikeskus on peruskorjattu 2014-2015. Kurssikeskuksessa on 48 majoituspaikkaa, sekä
noin 80-paikkainen kokous-, juhla- ja ruokasali. Alueella on pallokenttä, uimaranta, rantapaviljonki,
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ulkogrilli ja venelaituri. eletään jatkuvasti lähellä luontoon liittyviä peruskysymyksiä.
Energiankäyttöä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 8 Energia ja rakentaminen. Pellingissä toiminta
on ostettu palveluna. Kiinteistön teknisestä toiminnasta vastaa seurakuntayhtymä. Osa palveluista
on ostettu ja osa hoidetaan itse. Leirikeskuksen käyttöaste on hyvä. Leirikeskuksen toimintaa
harjoittavalla yrittäjällä on mahdollisuus myydä seurakuntatoiminnasta vapautuvat ajat muille
asiakkaille.

12.1 Ympäristöselvitys
Leirikeskus ei ole viemäriverkon piirissä. Pellingin kurssikeskuksen jätevedenpuhdistamoa huolletaan
säännöllisesti. Pellingissä on käytössä biopuhdistamo, imeytys tapahtuu kentällä. Pellingin
jätevedenpuhdistamo saneerauksen yhteydessä tullaan huomioimaan jätevedenpuhdistamon
ekologisuus.

Pellingin saneerauksen yhteydessä on siirrytty öljylämmityksestä maalämpöön. Maalämpö on kuitenkin
osatehoinen vedenkäytön piikkien vuoksi. Leirien aikaan vedenkulutus on korkealla.
Pellingistä on tehty ympäristöselvitys. Ympäristöohjelma ja ympäristöohjeet laaditaan
ympäristöselvityksen pohjalta. Alueelle on olemassa metsäsuunnitelma. Lägerområdet ja Sikviken –tilat
ovat yhteensä 5,5 ha, eli alue on melko pieni. Metsäsuunnitelmasta ei selviä alueelta erityisiä tärkeitä tai
poikkeavia luontokohteita. Metsäsuunnitelmaa lukuun ottamatta alueen luontoarvoja ei ole kartoitettu
tarkemmin.
Alueella on uimaranta, laituri, pieni grillikatos, pelikenttiä sekä kappeli. Lähellä on naapurikiinteistöä.
Leiritoiminnassa on käytössä lähinnä pelikentät, grillikatos ja pihamaa, varsinaisesti metsässä tapahtuvaa
leiritoimintaa ei juurikaan ole. Rantasaunoja ei ole, eikä muitakaan jätevesiä pääse mereen
kurssikeskuksen toiminnassa.
Pellingin kurssikeskus sijaitsee Pellingin saarella Porvoon saaristossa. Itämeren tila ei ole hyvä, mutta
ulkosaaristossa merivesi on kuitenkin suhteellisen puhdasta. Sinileväongelmaa on kesäisin. Kurssikeskus
on vesijohtoverkossa, mutta ei viemäriverkossa. Käytössä on biopuhdistamo, jossa imeytys tapahtuu
kentällä.
Jätteiden lajittelu on järjestetty samaan tapaan kuin muidenkin seurakunnan kiinteistö. Jätejakeista
kerätään sekajäte, pahvi, lasi, metalli ja biojäte. Omaa kompostia ei ole. Paikallinen jätehuoltoyhtiö käy
kesällä säännöllisesti ja talvella kutsuttaessa tyhjentämässä keräysastiat.
Kuljetukset alueelle tapahtuvat pääsääntöisesti yhteisillä bussikuljetuksilla. Yksittäisiin tapahtumiin
saatetaan tulla myös omilla autoilla tai kimppakyydeillä.
Sähkön ja veden kulutusta seurataan sähkö- ja vesilaskujen muodossa. Käyttö on tarveperusteista.
Leirikeskuksessa on automaattihanat, ja yleisissä tiloissa automaattivalot. Lämpötilaa ei säädellä vaan on
käytännössä aina samalla tasolla. Kesää kohti lämpöä laitetaan pois päältä tai pienemmälle.
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Suurin osa kertyvästä jätteestä tulee ruokalasta. Käyttäjille on mahdollista lajitella seka- ja biojäte.
Asuntopuolella on jätepiste, johon leiriläiset voivat lajitella esimerkiksi pullot, tölkit ja paperin.

12.2 Jätevesien käsittely
Leirikeskuksen jätevedet käsitellään asianmukaisella ja viranomaisten hyväksymällä tavalla.
Jätevesistä ei aiheudu haitallisia valumia vesistöihin tai pohjavesiin.

12.3 Luontoarvojen suojelu
Luontoarvojen suojelussa huomioidaan paikalliset olosuhteet (mm Natura 2000).

12.4 Pesäpöntöt
Leirikeskusten alueille on asennettu pesäpönttöjä. Pesäpönttöjä huolletaan muiden huoltotöiden
yhteydessä.

12.5 Vapaaehtoiset suojelukohteet
Vapaaehtoisia suojelukohteita ei ole toistaiseksi.

12.6 Leirikeskuksen ympäristöohjeet
Leirikeskuksiin on laadittu tilojen käyttöohjeet, mutta varsinaisia ympäristöohjeita ei vielä ole. On
tärkeää, että ympäristöohjeet ovat tulevaisuudessa näkyvällä paikalla etenkin ulkopuolisia käyttäjiä
ajatellen.

12.7 Muut toimenpiteet
1. Retriitit
2. Saneerauksen yhteydessä öljylämmitys on muutettu osittaiseksi maalämmöksi.
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12.8 Leirikeskustoiminnan tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Leirikeskuksen
ympäristöohjeiden
laatiminen

Eri leirikeskuksille laaditaan yleiset
ympäristöohjeet

2021

Ympäristötyöryhmä
kiinteistöpalvelujen
työnjohtaja

Jätehuollon kehittäminen
ja jätteen muodostumisen
ehkäiseminen

Leirikeskusten sisätiloihin
järjestetään tarvittavat
lajitteluastiat

jatkuva

kiinteistöpalvelut

Kertakäyttötuotteiden käyttöä
jatkuva
pyritään vähentämään. Esimerkiksi
luovutaan kertakäyttöastioiden
käytöstä ruokatarjoilujen
yhteydessä.

tmi Petteri Uuttu

Energian säästäminen

Selvitetään
jatkuva
ilmavesilämpöpumppujärjestelmän
soveltuvuutta Pellinkiin.
Karijärven vanhan kurssikeskuksen
purkaminen.

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

Jätevesistä aiheutuvien
haittojen ehkäiseminen

Selvitetään viemäriverkkoon
liittymisen kustannukset

jatkuva

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

Ympäristökasvatus

Karijärven alueen toiminnan
kehittäminen luonnonläheiseen
suuntaan Vanhan Karijärven

jatkuva

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

13. Metsät
Seurakuntayhtymä omistaa kolme pienehköä metsätilaa, joiden yhteenlaskettu koko on 58,9 ha.
Metsäsuunnitelman mukaan tästä suurin osa on metsämaata: 51 ha. Kitumaata ja joutomaata on
yhteensä 7 ha. Metsätilojen pinta-alat ovat seuraavat:









Lägerområdet
Sikviken 1
Pästgården 1/3
(moottoritien pohjoispuoli)
Prästgården 2/3
(moottoritien eteläpuoli)
Prästgården 3/3
(Karijärven alue)

3,2 ha
2,2 ha
13,3 ha
6,8 ha
33,5 ha

44
Lägerområdet ja Sikviken –tilat sijaitsevat Pellingin leirikeskuksen alueella. Prästgården –tila koostuu
kolmesta osasta: Karijärven kurssikeskuksen alueella ja Karijärven eteläpuolella, moottoritien
molemmin puolin. Seurakuntayhtymä on metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen jäsenyys takaa
metsän sertifioinnin. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai luonnonsuojelualueiksi perustettuja
kohteita (METSO tms.), ei ole.
Metsätiloille on olemassa voimassa oleva metsäsuunnitelma 2012-2021. Metsäsuunnitelman
päivittäminen tulee siten ajankohtaiseksi lähivuosina. Metsäsuunnitelmaa uusittaessa on hyvä
mahdollisuus miettiä metsän käytön tavoitteita, mahdollisia suojeltavia alueita tai osallistavan
metsäsuunnittelun käyttöä. Erityisesti metsätilat Pellingissä ja Karijärven lähellä ovat hyviä kohteita
ottaa metsätalouskäytöstä enemmän virkistyskäyttöön. Toki nämä käyttötavat eivät täysin sulje pois
toisiaan. Metsänhoidossa voidaan käyttää myös osallistavia menetelmiä, kuten istuttaa puita
leiriläisten kanssa, kunnostaa luontopolkua, tai tehdä hiljentymisen paikkoja metsään.
Kaiken kaikkiaan metsät ovat melko monimuotoisia. Metsätyyppejä on melko tasaisesti
lehtomaisesta kankaasta kuivaan kankaaseen. Viimeisen metsäsuunnitelman mukaan eniten on
tuoreen kankaan metsätyyppiä, 23,5 ha. Monipuoliset metsätyypit tarjoavat monipuolisesti
elinympäristöjä ja takaavat siten monimuotoisuutta alueella.
Prästgården –tilan kuviolla 18 on vähäpuustoinen suo, joka on ns. 10-kohde, metsälain 10 §:n
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Nämä elinympäristöt jätetään kokonaan käsittelemättä.
Alue on reilun hehtaarin kokoinen, joten aivan pienestä alueesta ei ole kyse.
Kuviolla 42, aivan moottoritien sivussa, on vähäpuustoinen suoalue, joka metsän
monimuotoisuudelle tärkeä. Vaikka kohde ei täytä metsä- ja luonnonsuojelulain tai sertifioinnin
vaatimuksia, suositellaan metsänomistajaa säilyttämään nämä omaehtoisesti. Myös kuvioilla 17, 33,
48 on monimuotoisuuden kannalta otollista ympäristöä.

13.1

Ympäristönormien noudattaminen

Metsäsuunnitelman on laatinut metsänhoitoyhdistys. Se on laadittu huomioiden metsälain
vaatimukset mukaan lukien metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt. Käsittelyehdotukset ovat
voimassa olevien hyvän metsänhoidon suositusten mukaisia ja huomioivat metsien
monimuotoisuuden säilymisen. Hakkuuehdotukset ovat kestävän metsätalouden edistämisen
mukaisia ja esitetyt hakkuusuunnitelmat eivät ole ristiriidassa puuston kasvun kanssa.

13.2 Luonnonsuojelulain noudattaminen
Metsätiloille on olemassa voimassa oleva metsäsuunnitelma 2012-2021. Metsäsuunnitelman
päivittäminen tulee siten ajankohtaiseksi lähivuosina. Metsäsuunnitelmaa uusittaessa on hyvä
mahdollisuus miettiä metsän käytön tavoitteita, mahdollisia suojeltavia alueita tai osallistavan
metsäsuunnittelun käyttöä. Metsänhoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä on kartoitettu
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suojeltavat luontotyypit sekä inventoitu mahdolliset uhanalaiset lajit. Metsäsuunnitelman
laadinnassa on yhtenä painopisteenä se, että seurakuntayhtymä metsänomistajana poikkeaa
tavanomaisesta parasta taloudellista tuottoa odottavasta metsänomistajasta. Metsien kiertoaika on
noin 80-90 vuotta. Lähinnä avohakkuita vältetään. Hakataan vuosittain samalla tasaisella tuotolla.
Vaikka voitaisiin hakata enemmän, ei hakata.

13.3 Vastuuhenkilöiden koulutus
Seurakuntayhtymän vastuuhenkilöllä ei ole metsäalan koulutusta. Metsänhoitoon liittyvät palvelut
hankitaan Metsänhoitoyhdistykseltä, jonka vastuuhenkilöillä on asianmukainen metsäalan
koulutus.

13.4 Luonnonmuistomerkin tai luonnonsuojelualueen perustaminen
Porvoon
seurakuntayhtymällä
luonnonmuistomerkkikohdetta.

ei

ole

perustettuja

luonnonsuojelualueita

tai

13.5 METSO-ohjelma
METSO, eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008–2016 mukaisia
suojelukohteita ei ole.

13.6 Perintömetsä
WWF:n Perintömetsä-kampanjan tavoitteena on edistää vapaaehtoista metsiensuojelua ja
erityisesti vanhojen metsien suojelua Etelä-Suomessa. Porvoon seurakuntayhtymällä ei ole
perintömetsäkohteita.

13.7 Metsien ja soiden ennallistaminen
Seurakuntayhtymällä ei ole ollut metsien tai soiden ennallistamisprojekteja.

13.8 Kesähakkuiden lopettaminen
Kesähakkuita pyritään välttämään. Viimeaikaiset vetiset talvet ovat kuitenkin osoittaneet, että
pienempiä vaurioita syntyy, jos maastojen kohteet hakataan kesällä, kun maaston pinta on
mahdollisimman kuiva. Tällöin kunttakerros eli pintamaa vaurioituu mahdollisimman vähän
hakkuun aikana.
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13.9 Uhanalaisten lajien inventointi
Metsänhoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä on kartoitettu suojeltavat luontotyypit sekä
inventoitu mahdolliset uhanalaiset lajit.

13.10 Erirakenteinen metsänhoito
Erirakenteisessa metsässä säilytetään jatkuvasti eri-ikäistä puustoa. Menetelmällä pyritään
vähentämään avohakkuiden tuottamia haittoja, säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja
parantamaan metsämaan hiilensidontakykyä. Porvoon seurakuntayhtymällä ei vielä ole tällaisia
kohteita.

13.11 Muut toimenpiteet
Yksityishenkilöiden annetaan kerätä hakkuutähteitä omaan käyttöön seurakuntayhtymän
hakkuukohteilta. Lapsille ja nuorisolle järjestetään metsään suuntautuvia retkiä erityisesti
partiotoiminnassa.

13.12 Metsänhoidon tavoitteet kaudelle 2020–2024
Tavoitteet

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Kestävän kehityksen
mukainen metsien hoito

Noudatetaan laadittua
metsänhoitosuunnitelma

jatkuva

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

Luonnonsuojelu

Karijärven alueen Uuden
metsäsuunnitelman
tekeminen
osallistavilla
menetelmillä

2022

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

Luonnonsuojelu

Linnunpönttötalkoot Karijärvi 2021
ja Pellinki

Nuorisotoimi

14. Liikenne
14.1 Liikenneselvitys
Seurakuntayhtymän liikennejärjestelyistä tehtiin ympäristökartoitus tämän ympäristöohjelman
yhteydessä. Kyselyssä selvitettiin mm. työntekijöiden työmatkan pituutta ja työmatkaan käytettävää
kulkuvälinettä. Selvästi suosituin kulkuväline työmatkalle oli oma auto. Osasyy oman auton käyttöön
oli joidenkin työntekijöiden liikkuva työ.
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Porvoon seurakuntayhtymän ajoneuvot ja koneet on esitetty liitteessä.
Porvoon seurakuntayhtymän ajoneuvot/koneet liitteenä 7
Seurakunnan retkille ja leireille on pääsääntöisesti järjestetty tilausbussikuljetus, mikä vähentää
yksityisautoilun tarvetta ja ruuhkia tapahtumapaikoilla. Karijärven keskus on pyöräilyetäisyydellä
keskustasta, ja saunaillat kesäkaudella ovat olleet suosittu pyöräretkikohde. Valtaosaan seurakuntien
toimitiloista pääsee bussilla helposti. Molemmat seurakuntakodit ja seurakuntakeskus ovat enintään
puolen kilometrin päässä bussipysäkiltä.

14.2 Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto
Ajoneuvojen energiankulutusta seurataan ja huollot tehdään ajallaan. Jokainen palveluyksikkö
järjestää auton huollon itsenäisesti.

14.3 Ympäristöominaisuudet hankinnoissa
Yhtymällä on kiinteistöhuoltotoimintaan tarvittava kuljetuskalusto. Kalustouusinnoissa on otettu
ensisijaiseksi linjaksi valita nollapäästöisiä tai mahdollisimman pienipäästöisiä ajoneuvoja.
Henkilökuljetuksiin tarkoitettua kalustoa ei ole. Bussikuljetusten ym. kuljetuspalveluiden tarjoajien
valintaperusteena pidetään myös ympäristöasioiden huomioimista.

14.4 Polttoaineen valinta
Ajoneuvoissa ja työkoneissa käytetään puhtaimpia markkinoilla olevia polttoaineita ja öljyjä
laitekannan soveltuvuuden mukaan. Seurakuntayhtymän pyrkimyksenä on siirtyä kokonaan sähköja akkukäyttöisiin ajoneuvoihin ja koneisiin.

14.5 Taloudellisen ajotavan koulutus
Taloudellisen ajotavan koulutusta ei ole järjestetty seurakunnan työntekijöille.

14.6 Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset
Toistaiseksi kimppakyydit perustuvat työntekijöiden omien sopimusten varaan.

14.7 Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistäminen
Kevyen liikenteen tai julkisen liikenteen käyttöön kannustetaan yleisellä tasolla. Seurakuntatalot
sijaitsevat keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Seurakuntatalojen pihoilla on jonkin verran
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parkkitilaa, mutta kaikille työntekijöille ei riitä omaa pysäköintipaikkaa. Moni työntekijä käyttää
autoa työmatkoihinsa pitkien välimatkojen, puutteellisten julkisten yhteyksien ja/tai liikkuvan työn
vuoksi. Monella työn luonne vaatii päivän aikana liikkumisen pisteeltä toiselle, jolloin auto on ollut
tarpeen. Jokaisessa toimipisteessä on pyörätelineet. Tavoitteena tehdä polkupyöräilystä entistä
helpompaa. Pyöräilyn edistämiseen liittyen kartoitetaan vaihtoehdot katoksellisten telineiden
lisäämiseksi sekä kartoitetaan sähköpyörien latausmahdollisuudet. Hankitaan seurakuntayhtymälle
polkupyörä tai pyöriä työntekijöiden käyttöön kohteiden välillä siirtymisen vaihtoehdoksi.

14.8 Vähäpäästöiset kulkuneuvot
Seurakuntayhtymän ajoneuvokantaa uusittaessa ensisijainen käyttövoima on sähkö tai mikäli
täyssähköajoneuvoa ei kyseiseen luokkaan ole tarjolla niin ladattava hybridi.

14.9 Muut toimenpiteet
Esteettömyys on huomioitu pääasiassa hyvin. Kirkot, kappelit, seurakuntatalot ja toimistot ovat
esteettömästi saavutettavissa. Joissain paikoissa on kuitenkin kehittämisen varaa. Esimerkiksi
nuorisotilat ja nuorisotoimisto eivät ole esteettömiä.

14.10 Liikenteeseen liittyvät tavoitteet kaudelle 2020–2024

Tavoitteet

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Henkilöauton käytön
vähentäminen

Mielipidevaikuttamista
parempien pyöräteiden
saamiseksi kaupunkiin

jatkuva

Koko henkilökunta

Etätyön ja joustavan työnteon
mahdollisuuksien
parantaminen, ohjelmistot
kuntoon

jatkuva

Hallintojohtaja, kirkkoherrat

Autojen hankinnat

Hankitaan vain sähkökäyttöisiä jatkuva
ajoneuvoja

Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö
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Autojen huolto

Suoritetaan autojen huolto
asianmukaisesti.

jatkuva

Kiinteistötoimen työnjohtaja

Polkupyöräilyn edistäminen

Katolliset pyörätelineet,
sähköpyörien latauspisteet,
työntekijöille käyttöön
polkupyöriä.

2021-2024 Kiinteistö- ja
hankintapäällikkö

