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1. ESIPUHE
”Alussa Jumala loi taivaan ja maan… Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.”
Näillä tutuilla sanoilla alkaa luomakunnan kertomus Raamatun alkulehdillä. Aika, jota elämme, on kirjoittanut
luomakunnan kertomukseen huolestuttavan luvun: viime vuosien synkkien ilmastouutisten, tutkimustulosten ja
ennusteiden valossa on ilmeistä, että luomakunnassa ei ole nyt kaikki hyvin. Yhteinen huoli on kaikunut ilmoille
monenlaisina ääninä. Ruotsalainen Greta Thunberg ja hänen kaltaisensa uuden sukupolven ilmastoaktivistit ovat
viimeistään nyt herätelleet ihmisiä huomaamaan tutkijoiden viestit: käynnissä oleva ihmiskunnan aiheuttama
ilmastonmuutos johtaa meidät ekokatastrofiin, ellemme muuta suuntaa.
Myös kirkko on ottanut tämän viestin tosissaan. Ympäristötyö ei ole kirkossa uusi ilmiö, mutta sen tärkeys on
korostunut entisestään, kun kirkko haluaa näyttää esimerkkiä ja kantaa vastuunsa luomakunnan hyvinvoinnin
puolesta. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä. Tähän
yhteiseen kirkon ympäristötyöhön nivoutuu myös Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelma.
Vaikka ympäristön ja ilmaston globaalit ilmiöt haastavat ja huolettavat meitä, ympäristöohjelmamme ydin
ponnistaa positiivisista motiiveista ja perusteista käsin. Kristinuskon sisältö tarjoaa rakentavan vastavoiman
kulutuskulttuurille. Luomakunta on meille sekä lahja että tehtävä. Ympäristötyö ja vastuun kantaminen
luomakunnasta nousevat suoraan kristillisen uskon perusteista ja kuuluvat siten jokaisen kristityn
perustehtävään. Emme tähtää muutokseen pelon ja uhkakuvien vuoksi, vaan Jumalan antamasta tehtävästä käsin
– rakkaudesta ja vastuusta luomakuntaa kohtaan. Tämä tehtävä haastaa meitä Raamatun, kirkon opin ja
perinteen uudelleentulkintaan koko luomakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Sen lisäksi tarvitaan tietysti
konkreettista elämäntavan muutosta.
Kauniaisten seurakuntien ympäristöohjelma antaa työkaluja tätä muutosta varten. Muutos koskettaa meitä
kaikkia ja olemme tekemässä sitä yhdessä. Ympäristöohjelma on nivoutunut luontevasti seurakuntiemme
toimintaan ja arkeen, jota elämme. Se koskettaa kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia.
Pienistä arjen teoista ja tavoitteista nivoutuu suurempi kokonaisuus ja yhteinen tavoite. Samalla tämä
ympäristöohjelma haastaa meitä jatkuvaan kilvoitteluun: joudumme tarkastelemaan arvojamme,
toimintatapojamme ja toiveitamme uudessa valossa. Sen myötä on mahdollista löytää myös uudenlaista
ajattelua, kestäviä oivalluksia ja yhteisiä innovaatioita paremman maailman ja tulevaisuuden puolesta.
Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaa 2021-2025 eletään yhdessä todeksi tulevina vuosina. Sen
ansiokkaasta valmistelusta kuuluu erityinen kiitos ympäristötyöryhmän jäsenille:
Nina Cross, Ulrika Emmerstedt, Tage Lampén, Juhani Manninen, Johanna Degerman, Sonja Holkerinoja, Daniel
Nyberg ja Eeva-Mari Salmi – sydämellinen kiitos teille merkittävästä panoksestanne!
Tästä on hyvä jatkaa yhteistä matkaa ja vastuunkantoa yhteisen maailmamme puolesta.

Mimosa Mäkinen
kirkkoherra
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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2. LUKIJALLE
Tämä on Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelma vuosille 2021 - 2025. Ympäristöohjelman
otsikointi ja kappalejako noudattavat Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan vuoden 2012 version
rakennetta. Tämä helpottaa selvityksessä annettujen tietojen vertailua ympäristödiplomin
edellyttämiin vaatimuksiin.
Diplomikäsikirja on jaettu 15 päälukuun, jotka kattavat kaikki diplomiin sisältyvät aihepiirit, viimeisenä
lukuna 15 on tavoitteet kausille 2021 – 2025. Nämä tavoitteet pyritään toteuttamaan esitetyn
aikataulun puitteissa ja niiden toteutumisesta seurataan vuosikertomuksissa.
Ympäristöohjelman kriteerit perustuvat seurakuntayhtymämme omiin sekä Kirkon ympäristödiplomin
käsikirjassa hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Toimintaa kehitetään vastaamaan ulkoisia ja sisäisiä
muutoksia. Vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin sisällytetään ympäristötavoitteet yhtenä kohtana.
Toimenpiteiden vastuuhenkilöt eivät voi yksin ylläpitää ja kehittää järjestelmää. Ympäristötyöryhmän
toiminta ei myöskään yksin riitä, vaan jokainen työntekijä ja seurakuntayhtymän palvelujen käyttäjä
vaikuttaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamiseen.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on julkaissut strategian ’Hiilineutraali kirkko 2030’ keväällä 2019,
jossa se sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa.
https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/hiilineutraali-kirkko
Tämä ympäristöohjelma on laadittu Kirkon ympäristödiplomi käsikirjan 2012 mukaan. Kirkko on
23.9.2020 julkaissut uuden ympäristöjärjestelmäkäsikirjan, jota tullaan käyttämään seuraavan kerran
kun ympäristöohjelma kirjoitetaan laajasti uudelleen.

3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI
3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava
Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut ympäristötyöryhmän jäsenet kokouksessaan 13.2.2020 § 6
Eeva-Mari Salmi
Sonja Holkerinoja
Daniel Nyberg
Tage Lampén
Ulrika Emmerstedt
Juhani Manninen
Johanna Degerman
Nina Cross

puheenjohtaja, talouspäällikkö, seurakuntayhtymä
nuorisodiakoni, suomalainen seurakunta
pastori, svenska församlingen
seurakuntalainen, svenska församlingen
seurakuntalainen, svenska församlingen
seurakuntalainen, suomalainen seurakunta
kirjanpitäjä, seurakuntayhtymä
luottamushenkilö, suomalainen seurakunta

Ympäristövastaava

Eeva-Mari Salmi
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Energia-/vaaralliset aineet Eeva-Mari Salmi
Työryhmän sihteeri
ympäristötyöryhmän sisältä valittuna
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3.2. Sisäinen ympäristökatselmus
Ympäristötyöryhmä teki sisäisen väliauditoinnin yhdessä henkilökunnan kanssa syksyllä 2019, jossa
todettiin, että toimintaa tulee vielä parantaa. Toinen väliauditointi on syksyllä 2020. Väliauditoinnissa
käydään läpi toiminnot eri tehtäväalueiden edustajien kanssa. Auditoinnissa käydään läpi kaikki
seurakuntayhtymän toiminnoissa syntyvät ympäristövaikutukset ja sitä verrataan asetettuihin
tavoitteisiin ja huomioidaan ulkoisen auditoinnin kehittämisehdotukset. Väliauditointiraportit
taltioidaan ympäristöjärjestelmän dokumenteissa.

3.3. Ympäristöohjelma
Ympäristöohjelma on päivitetty kesällä 2020, samassa yhteydessä päivitettiin tavoitteet ja
vastuuhenkilöt. Uuden ohjelman laadinnassa eri toimialojen edustajat ovat antaneet panoksensa työn
valmistelun yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ympäristöohjelmaa syksyllä 2020. Samoin
yhteinen kirkkoneuvosto päättää ympäristöjärjestelmän auditoinnista syksyllä 2020. Auditointia
haettaisiin vuosille 2021 – 2025.
Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain yhteistalouden ja seurakuntien
vuosikertomuksissa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään seuraavan vuoden tavoitteita.
Ympäristöohjelma päivitetään tarpeen mukaan vuosittain.

3.4. Seuranta
Ympäristöohjelman seuranta tapahtuu eri tehtäväalueiden jatkuvan seurannan pohjalta, vuosittain
vuosikertomuksissa raportoidaan tavoitteiden toteutumista.

3.5. Johdon sitoutuminen
Yhteinen kirkkoneuvosto osoitti sitoutumisensa Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan
päättäessään 23.3.2009 hakea Kirkon ympäristödiplomia vuosille 2012–2015. Päättäessään 18.11.2014
ympäristödiplomin uusimisen vuosiksi 2016–2020, yhteinen kirkkoneuvosto sitoutui edelleen
hakemuksessa mainittuun ympäristöohjelmaan. Kaudesta 2021-2025 päätetään syksyllä 2020, jolloin
asiasta myös tiedotetaan tarvittaville tahoille.

3.6. Ympäristövastaavan ja -työryhmän nimittäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi talouspäällikkö Eeva-Mari
Salmen keväällä 2016. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut ympäristötyöryhmän jäsenet
kokouksessaan 13.2.2020 §6.
Ympäristötyöryhmä seuraa ympäristöohjelman tavoitteiden
toteutumista, pitää ajan tasalla henkilökunnan ympäristöosaamista ja huolehtii ympäristöohjelman
päivittämisestä ja tavoitteiden raportoinnista. Ympäristötyöryhmän työtä johtaa talouspäällikkö.
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3.7. Henkilöstön koulutus
Ympäristöasiat ovat esillä seurakuntien työkokouksissa ja seurakuntayhtymän yhteisissä
työkokouksissa, mahdollisuuksien mukaan kutsumme myös vierailevia luennoitsijoita. Pidämme
ympäristöjärjestelmää esillä sisäisillä koulutuksilla ja ohjeistuksilla. Työyhteisössä opastamme ja
ohjeistamme toisiamme. Vuosina 2019-2020 on teemana ollut mm. jätteiden lajittelun parantaminen.
Ympäristöohjelmaan kuuluvat väliauditit ovat toimineet myös koulutuksina. Ympäristötiimin jäsenten
ympäristöaiheisista koulutuksista pidetään kirjaa.

3.8. Pisteet ja tarkistustaulukko
Liitteenä 1 oleva pistetaulukko sisältää pisteet ja lyhyet perustelut

3.9. Auditointi
Kun ympäristöohjelma on valmistunut ja ympäristövastaava ja -työryhmä on nimetty ja yhteinen
kirkkoneuvosto on sen hyväksynyt, ohjelma auditoidaan ja suoritetaan ulkoinen ympäristökatselmus.
Auditoinnin ja tarkastuksen tekee Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämänä auditoija.

3.10. Diplomin uusiminen
Seurakunnille ja seurakuntayhtymälle laaditaan uusi ympäristöohjelma seuraavaksi diplomikaudeksi ja
se esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Ympäristöohjelman laatijana toimii
ympäristötyöryhmä.
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3.11. Tehtäväalueiden ympäristövastaavat
Eri tehtäväalueiden vastaavat huolehtivat omalta osaltaan ympäristöön liittyvistä aiheista.
Ympäristötyöryhmä jatkaa toimintaansa ympäristövastaavan johdolla, ja ympäristötyöryhmä on koko
organisaation tukena ja apuna ympäristöasioissa. Ympäristötyöryhmä on vahvistettu Yhteisen
kirkkoneuvoston päätöksellä 13.2.2020 6§. Ympäristövastaavana toimii talouspäällikkö Eeva-Mari
Salmi, hän toimii samalla myös energiavastaavana ja vaarallisista aineista vastaavana.

3.12. Lisäkoulutus
Henkilöstön ympäristökoulutus on osana työntekijöiden koulutusta. Sisäisissä työkokouksissa
käsitellään yhtenä osana ympäristöön liittyviä asioita. Kirkon ympäristöpäiville ja auditoijien
neuvottelupäiville lähetetään osallistuja/osallistujia mahdollisuuksien mukaan. Eri tehtäväalueiden
vastaavat osallistuvat lisäksi oma alansa ympäristökoulutustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.
Ympäristötyöryhmä jatkaa toimintaansa ja tuo tarvittaessa oman asiantuntemuksensa työyhteisön
avuksi.

3.13. Viestintä
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien kotisivuilla on linkki ympäristöohjelmaan. Ruotsalaisen
seurakunnan oma ”Vår församling” -lehti on hyvä alusta asiasta kertomiseen. Kirkollisia lehtiä, esim.
Kirkko ja kaupunki ja Kyrkpressen, voidaan hyödyntää tiedottamisessa. Lisäksi tiedottamisessa voidaan
käyttää KaunisGrani-paikallislehden laajaa levikkiä Kauniaisissa. Ympäristötietoisuus ja
ympäristökasvatus näkyvät some viestinnässä tärkeänä osana. Some-viestintä on jaettu seurakunnassa
koko organisaation vastuulle. Ympäristötyöryhmän jäsenet tuovat aktiivisesti esille näkemyksiään
omissa sosiaalisissa verkostoissaan.

3.14. Oma väliauditointi
Väliauditointi tehtiin vuoden 2019 syksyllä, jonka jälkeen todettiin, että tiettyjä asioita tulee parantaa ja
uusi väliauditointi tehdään syyskuussa 2020. Auditoinnin suorittaa ympäristötyöryhmän sisältä valitut
jäsenet. Väliauditointi perustui asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumisiin.
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3.15. Muut toimenpiteet
3.16. Minimipisteet ja lisäpisteet
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4. TOIMINTA JA TALOUS
4.1. Toiminta- ja taloussuunnitelma
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmissa käsitellään ympäristöön liittyviä
teemoja.
Seurakuntien ja yhteistalouden vuosikertomuksissa raportoidaan tavoitteiden
toteutumisesta.

4.2. Hankinnat
Seurakuntayhtymässä on voimassa sisäisen valvonnan ohjeistus, joka on päivitettynä hyväksytty
yhteisessä kirkkoneuvostossa 23.4.2019. Ohjeistus sisältää myös seurakuntayhtymän päivitetyn
hankintasäännön. Pääsääntönä on, että seurakuntayhtymän hankinnat tulee tehdä hyvän hallintotavan
mukaisesti ja niiden tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista. Hankintoihin liittyvät toimintaohjeet
määritellään hankintaohjeessa. Päivitetty hankintasääntö
sisältää mm. hankintojen
ympäristöominaisuudet ja –suositukset. Hankintaohje liitteenä 2.

4.3. Vastuullinen sijoittaminen
Seurakuntayhtymä ja seurakunnat noudattavat kaikissa sijoituksissaan kirkkohallituksen laatimia
eettisen sijoittamisen periaatteiden ohjeita. Uusia sijoitusratkaisuja tehtäessä pyydetään sijoituksen
tarjoajalta tietoa vastuullisuusnäkökulmasta. Suomalainen seurakunta on päivittänyt
sijoitusstrategiansa vuonna 2019.

4.4. Hiililaskuri
Hiililaskuri ei ole vielä käytössä. Hiililaskurin käyttöönottoon tulevina vuosina suhtaudutaan
myönteisesti.

4.5. Vastuulliset sijoitusrahastot
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän sijoituksia tehdään ainoastaan eettisiin ja vastuullisiin
sijoituskohteisiin. Seurakuntayhtymän taloussäännössä 13§ määrätään, että seurakuntayhtymän
sijoitustoiminnassa sovelletaan kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Seurakunnilla
on omat sijoitusstrategiansa sekä sijoitustyöryhmänsä, jotka ohjaavat sijoitustoimintaa. Yhteistalouden
sijoitustoimintaa ohjaa taloustoimikunta. Sijoituksia seurataan kirjanpidossa ja ne luetteloidaan
yksityiskohtaisesti kirjanpidon liitetiedoissa.
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4.6. Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus
verotuloista
Seurakuntayhtymän budjetoiduista kirkollisverotulosta 2-4% ohjataan lähetystyöhön ja kansainväliseen
diakoniatyöhön. Vuoteen 2020 asti määrä on ollut 4% kirkollisverotuloista. Avustusmäärä jaetaan
seurakuntien edelleen ohjattavaksi seurakuntien jäsenmäärän perustella. Seurakuntaneuvostojen
päätöksellä avustusmäärät jaetaan mm. Suomen Lähetysseuralle, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen
Merimieskirkolle.

4.7. Ympäristömerkityt tuotteet
Toiminnassa pyritään käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita silloin kun se on mahdollista.
Ympäristömerkittyjä tuotteita käytetään seuraavissa tuoteryhmissä:
– kirjekuoret (1)
– lehtiöpaperit (1)
– puhdistusaineet (1)
– toimistopaperit (5)
– wc-paperit (1)
– tee (2)
– käsipyyhkeet (1)
– kahvi (2)
– käsienpesuaineet (5)
– sokeri (2)
– käsiastianpesuaineet (5)
– hedelmät osittain (2)
– mopit (5)
– leikkokukat (2)
– sisustusmateriaalit(5)
– kananmunat (4)
– post-it laput (1)
– jauhot (4)
– pyykinpesuaine (1)
– muovitaskut (1)
– osoitetarrat (1)
– lyijykynät (1)
1.

Joutsenmerkki, 2. Fairtrade, 3. Energy Star, 4. Luomu, 5. Eu Ecolabel

4.8. Ympäristöindikaattorit
Ympäristötavoitteita
on
asetettu
ja
niiden
toteutumista
seurataan
vuosittain
ympäristöindikaattoreiden avulla. Ympäristöindikaattoreiksi kaudelle 2021 – 2025 määritetään
kokonaisenergian kulutus, uusiutuvan energian osuus ja toimistopaperin kulutus.
Ympäristöindikaattori
Sekajäte
Sähköenergia
Lämpöenergia
Vedenkulutus
Kokonaisenergiakäytön alentaminen*)
Uusiutuvan energian osuus
Toimistopaperin kulutus

jätehuolto
energia ja rakentaminen
energia ja rakentaminen
energia ja rakentaminen
energia ja rakentaminen
energia ja rakentaminen
toimistot

*) Energiatehokkuussopimus 2017-2025 sitoumuksen mukaisesti

2016
2020
X
X
X
X

X

–

2021
2025
X
X
X

-
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4.9. Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi
Ei käytetä toistaiseksi.

4.10. Muut toimenpiteet
Kauniaisten seurakuntayhtymä on liittynyt Motivan hallinnoimaan vapaaehtoiseen kiinteistöalan
energiatehokkuussopimukseen (kausi 2017-2025) tammikuussa 2020. Vähimmäistavoite
kokonaisenergian vähentämiseksi on 7,5% vuoden 2018 tasosta.
Kauniaisten seurakuntayhtymä on toteuttanut hankesuunnitelman kirkon kunnostustoimien
määrittämiseksi (laadittu 1/2020, hyv. YKN ja YKV syksy 2020). Energiatehokkuuden kehittäminen ja
RTS ympäristöluokituksen huomioiminen soveltuvin osin sisältyvät laajaan ja kattavaan
hankesuunnitelma kokonaisuuteen.

4.11.Minimipisteet ja lisäpisteet
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5. YMPÄRISTÖKASVATUS
5.1. Ympäristökasvatussuunnitelma
”Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Jumala ei luonut kasveja ja
eläimiä vain ihmistä varten, vaan niillä on myös itseisarvonsa. Toisaalta Jumala asetti ihmisen
viljelemään ja varjelemaan luomakuntaansa. Kristinusko lopetti luonnon palvonnan mutta Raamatun
Jumala ei riisu luonnolta pyhyyttä, päinvastoin Jumala siunasi kalat, linnut, ihmiset ja maan hedelmät
(1. Moos. 1:22,28, 5. Moos.7:13). Siunattua ei saa kohdella miten hyvänsä – Raamattu opettaa
kohtuullista elämäntapaa.” (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012)
Ympäristökasvatus näkyy molempien seurakuntien toiminnassa, jolloin työntekijät yhdessä esimiehen
ja seurakuntaneuvoston kanssa huolehtivat siitä, että ympäristökysymykset ovat luonnollinen osa
työtä. Seurakunnissa ympäristökasvatus on luonnollinen osa työn arkipäivää. Yhdessä sekä itsenäisesti
huolehditaan siitä, että eletään ja tehdään työtä ympäristöystävällisellä tavalla. Työyhteisö on
motivoitunut sisäistämään uudet sekä voimassa olevat ajattelutavat koskien ympäristöasioita.
Seurakuntien kiinteistöjen hoidossa ympäristöarvot näkyvät.
Seurakuntayhtymä omistaa vain kaksi rakennusta, yhden kirkon ja kerhotalon. Seurakuntayhtymällä
ei ole omaa leirikeskusta. Kirkonmäen virkistyskeitaita ovat mm. leikkipuisto ja kirkon sisäpiha, joita
hyödynnetään ja vaalitaan monin tavoin. Lisäksi Kauniaisten moninaiset luontopaikat ovat
seurakuntalaisten ja ryhmien saavutettavissa ja käytettävissä eri vuodenaikoina ja niitä hyödynnetään
seurakuntien toiminnassa aktiivisesti. Seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelmat ovat liitteinä 5 ja
6.

5.2. Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään.
Ympäristöteema läpäisee seurakunnan jumalanpalveluselämän. Seurakunnassa järjestetään
luomakunta-aiheisia jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä. Messuissa ja hartaushetkissä
ympäristöteema on esillä muun muassa saarnoissa, rukouksissa ja virsissä. Tarpeen mukaan
esirukouksissa otetaan huomioon ympäristöasioita. Esimerkkejä luomakunta-aiheesta ovat
luomakunnan sunnuntai, sadonkorjuun kiitosjuhla, hiljaisuuden retriitit ja leirien hartaudet.

5.3. Ympäristöasiat eri työmuodoissa
Eri työmuotojen ympäristöasiat on eritelty seurakuntien ympäristösuunnitelmissa liitteissä 5 ja 6.
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5.4. Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset





luomakunnan sunnuntaimessut vietetään vuosittain syys- ja lokakuussa
lapsi- ja perhetyössä vietetään 2 kertaa perhemessu sekä kevätmessu tai sadonkorjuumessu,
jotka molemmat keskittyvät luontoon liittyviin aiheisiin.
ruotsalaisessa seurakunnassa keväällä jumalanpalveluksen teemana on pyhiinvaellus.
Pyhiinvaellus suuntautuu luonnonsuojeluaiheisiin tai muihin luontokohteisiin
lisäksi virsivalinnoissa huomioidaan ympäristöaiheet

5.5. Erityiset ympäristötapahtumat








lemmikkieläinten ja omistajien hartauksia ulkona
vuosittaiset retriittitapahtumat
työntekijöiden tyhy-päivät useimmiten luontoa hyödyntäen
varhaisnuorten leireillä järjestetään luontoon ja luomakuntaan liittyvää kasvatusta mm.
rastirata
kirkon sisäpihalla kesätapahtumia, mm. kesäkahvilat ja kokoontumiset
kirkon leikkipuistossa toteutettavat kevät ja kesätapahtumat
ajankohtaiset ympäristöteemaiset tietoiskut mm. tiedotuksia kierrätyksestä henkilökunnalle
sekä seurakuntalaisille

5.6. Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat
Leikkipuisto on kunnostettu kesällä 2016 eri-ikäisiä seurakuntalaisia palvelevaksi alueeksi.
Leikkipuiston pohjoisessa yläosassa on pihapöytiä, niin, että siinä voi hetken istahtaa ja katsella
ympärillä olevaa luontoa. Mm etuoikealla näkyy kolumbaarion luonnontilainen puisto.
Sisäpihan hyödyntäminen ja käyttö on monimuotoista. Kirkon sisäpihalle on aseteltu paikka
hiljentymiselle, paikkaa muovataan vuodenaikojen ja kirkkovuoden mukaan. Keväällä 2020
rakennettiin pääsiäisaiheinen rauhoittumisen paikka, kesällä 2020 sisäpihalle on toteutettu kesäajan
teemalle sopiva hiljentymisen ja luonnon kauneuden paikka. Paikkaa muotoillaan vuodenaikojen ja
kirkkovuoden mukaan.
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Kauniaisten kirkon sisäpiha, 30.9.2020, ulkoalttari

5.7. Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen





Koulujen, päiväkotien ja -kerhojen kanssa yhteistyö on jatkunut jo vuosikymmenien ajan, mm.
leirikoulutoiminta
Yhteistyö kaupungin sekä eri puolueiden kanssa on tiivistä esim. reilunkaupan yhteistyö
Yhteistyö partiolaisten kanssa
Ympäristötyöryhmän seurakuntalaisjäsenien vaikutuspiiri
o Tage Lampen
Kauniaisten ympäristöyhdistys
o Nina Cross
Ramboll Finland Oy, ympäristö ja terveystoimiala
o Ulrika Emmerstedt HSY Oy, waste management

5.8. Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät
Seurakuntien kotisivulta on linkki Kirkon ympäristösivuille, omaan ympäristöohjelmaan sekä muiden
ympäristöön liittyvien yhteistyötahojen sivuille. Toiminnassa hyödynnetään internetin sekä
sosiaalisen median antamia mahdollisuuksia.

5.9. Muut toimenpiteet




Lapsille järjestetään säännöllisesti päivätoiminnassa luontoon tutustumisen retkiä.
Nuorten toiminnassa otetaan luonto teemaksi. Isoiskoulutus sisältää ympäristökasvatusta
mm. ’Yö luonnossa’ Nuuksiossa, lapin vaellukset yhdessä Keminmaan seurakunnan kanssa
Toiminnassa, jossa matkustetaan, yritetään mahdollisimman paljon hyödyntää julkisia
kulkuvälineitä sekä yhteiskuljetusta eri tapahtumiin.
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Harkitaan ympäristöteeman vielä laajempaa näkymistä web-sivuilla, mahdollisia mm.
luontton.fi, retkikartta.fi, sekä mm. jäteapp-sovellusta työpuhelimiin

5.10. Minimipisteet ja lisäpisteet

6. JÄTEHUOLTO
6.1. Jätehuoltoselvitys
Kauniaisten seurakuntayhtymän jätehuolto noudattaa Kauniaisten
kaupungin jätehuolto-määräyksiä. Kunta on osallisena seutukunnan yleisessä
jätehuoltojärjestelmässä, HSY:ssä.

Kirkko ja seurakuntarakennus
Kirkolla on jätehuoltoastioita varten erillinen katos.
Polttokelpoiselle sekajätteelle ja
kartonkipakkauksille on 660 l astia, muovipakkauksille on 600 l astia. Biojätteille ja lasijätteille on 140
l astia ja pienmetallijätteelle ja paperille 240 l astia.
Jäteastiat on merkitty kyltein jätekatoksessa.
Toimistossa on kussakin työpisteessä sekajätettä varten roskakori sekä keräyspaperia varten erillinen
keräyslaatikko. Virastorakennuksen taukotilassa ja kellari kerroksessa sekä kerhorakennuksen
keittiössä ja nuorten tilassa on pienet keräilyasemat. Niissä kerätään bioa, paperia, kartonkia, lasia ja
metallia. Jokaisessa keittiössä on keräilypisteet sekajätettä, biojätettä ja muovia varten. SER-jätteet
sekä patterit kierrätetään ja niiden keräysastiat ovat virastorakennuksen kellarissa. Astioiden
tyhjennys on organisoitu.
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Vaarallisia aineita syntyy vähän ja ne kierrätetään asianmukaisesti tavarantoimittajien kautta tai
viedään erillisiin kunnan keräyspisteisiin. ATK-laitteet ja puhelimet on vuokrattu, joten vuokranantaja
hoitaa niiden kierrätyksen. Värikasettien käsittely on säädelty monitoimilaitteiden toimittajan kautta.
Seurakuntayhtymän kalusteissa on paljon alkuperäisiä Aallon kalusteita. Arvokalusteita huolletaan ja
korjataan vuosittain tarpeen mukaan. Tavoitteena on arvostaa ja pitää huolta kirkon alkuperäiseen
sisustukseen kuuluvista arvokkaista kalusteista. Vanhoja kalusteita kierrätetään, jos kalusteista
joudutaan luopumaan, niitä tarjotaan Fidalle, SPR:n konttiin ja kierrätyskeskukseen.

Sebastos
Keittiössä on kolme erillistä astiaa: sekajätteille, biojätteille sekä kartongille, kullekin omansa. Ne
tyhjennetään taloyhtiön jätekeräyspisteeseen, jonne viedään myös muovijäte, paperi, lasi sekä metalli.
Toimistohuoneissa on työpisteissä sekajätettä varten roskakori, sekä keräyspaperia varten erillinen
keräyslaatikko. Astioiden tyhjennys on organisoitu.

Kolumbaario
Kolumbaariossa syntyy biojätettä (kukat), sekajätettä sekä pienmetallijätettä, joille on erilliset
keräysastiat. Astioiden tyhjennys on organisoitu.

6.2. Jätehuoltosuunnitelma
Seurakunnissa syntyneen jätteen käsittelemiseksi on sopimus HSY:n ja Paperinkeräys Oy:n kanssa.
Jätekatoksessa on merkityt jäteastiat bio-, seka-, muovi-, paperi-, lasi-, pienmetalli- ja kartonkijätteelle.
Erikseen sovitaan noudot tarvittaessa Lassila&Tikanojan kanssa vaarallisen jätteen noudolle tai
sellaisille tavaroille, joille ei ole jätepisteessä paikkaa. Eerola Oy:n kanssa on vuosihuoltosopimus
rasvakaivon tyhjentämisestä.
Jätteiden lajittelusta ja jätteiden vähentämisestä on tiedotettu henkilökunnalle ja siivousyritykselle,
kun jäteastiavalikoimaa täydennettiin, keväällä 2020. Lajittelusta on kirjalliset, kuvilla varastetut,
selkeästi ohjaavat lajitteluohjeet. Pienkeräyspisteitä on lisätty ja jätekatoksen astiat on merkitty
Ohjeita on esillä siellä missä jätettä syntyy. Lajittelun toimivuutta seurataan ja ohjeistetaan.
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Palveluyhteenveto HSY:n järjestelmästä, helmikuu 2020

6.3. Hyötyjätteiden keräys
Hyötyjätteiden keräys kuten pakkausjätteet (pahvilaatikot, paperi- ja kartongit, lasipurkit ja lasipullot,
pantilliset juomapakkaukset, metallipakkaukset, kuormalavat, muovi) paristot, akut sähkö- ja
elektroniikka jätteet on organisoitu. Käytetään erillisiä keräysastioita ja kierrätetään ne HSY:n,
Paperinkeräys Oy:n tai Lassila&Tikanojan kautta tai joiltain vähäiseltä osin kuljetetaan erikseen
sorttiasemalle.

6.4. Vaaralliset jätteet ja vastuuhenkilön nimeäminen
Toiminnassa syntyvää vaarallista jätettä on pääasiassa valaistuksen loisteputket, paristot, rikkinäiset
matkapuhelimet sekä niiden oheislaitteet (mm. laturit ja akut). Loisteputket ja lamput kierrätetään
lamppujen toimittajan kautta. Välivarastointi on lukitussa sähköpääkeskuksessa. Matkapuhelimet ja
niiden oheislaitteet palautetaan järjestelmätukeen, jonka kautta puhelimet ovat leasing-sopimuksella.
Paristoja kerätään omassa keräyspisteessä ja astia tyhjennetään kunnan keräyspisteeseen.
Seurakunnan äänentoistojärjestelmä on uusittu syksyllä 2017, paristojen käyttö toiminnassa on siten
vähentynyt. Vaarallisten jätteiden tuhoamisessa käytetään tarvittaessa Lassila&Tikanojan palvelua.
Vaarallisten jätteiden keräyksestä ja kierrättämisestä vastaa talouspäällikkö, joka on nimetty energia/vaaralliset aineet vastaavaksi.

6.5. Bio- ja puutarhajätteen käsittely
Bio- ja puutarhajätteet kerätään kirkon, kerho- ja virastorakennusten, kolumbaarion sekä Sebastoksen
keittiöissä oleviin erillisiin jäteastioihin. Määrätyt vastuuhenkilöt (siivousyritys tai vahtimestarit,
vastuualueensa mukaan) tyhjentävät astiat päivittäin niille osoitettuihin paikkoihin. Pihan siivouksesta
tuleva hiekka tai puutarhajäte käsitellään kiinteistönhoito yhtiön toimesta.
Sopimus jätteen noudosta on tehty HSY:n kanssa. Jäte kerätään 140 l astiaan, joka noudetaan kerran
viikossa. Sebastoksessa jätehuollon vastuu on taloyhtiöllä.
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6.6. Kaatopaikkajätteen määrän seuranta
Yhtymällä on nyt käytössä yksi 600 l:n astia polttokelpoiselle sekajätteelle, joka tyhjennetään kerran
viikossa. Nykyistä tilannetta seurataan ja tarvittaessa muutetaan joko astian kokoa tai tyhjennysväliä.
Seurakuntayhtymässä panostetaan myös sekajätteiden määrän vähentämiseen. Tämä näkyy
toiminnassa, missä ajatellaan mitä ostetaan, miksi ostetaan, ja kuinka paljon mitäkin tuotetta
ostetaan. Samalla pidetään mielessä tietyn tuotteen koko elämänkaarta, ja miten jokainen ostettu
tuote on jossakin vaiheessa myös roskaksi päättyvä tuote. Siksi työntekijät panostavat yhä paremmin
cykliseen ajatteluun, jossa loppuun käytettyä tuotetta ei katsota roskana, vaan tuotteena jota voidaan
hyödyntää myös tuotteen eliniän loppuvaiheessa, sekä mahdollisuuksien mukaan, entistä parempaan
lajitteluun. Jätteen mittaus on laskennallista, sen vuoksi jäteastioiden riittävyyttä ja täyttöä seurataan
pistokemaisesti, astioiden tyhjennysväliä tai kokoa muutetaan tarpeen mukaan.

6.7. Hautakynttilät ja kukkalaitteet
Kolumbaariossa käytetään omaisten tuomia kukkia kynttilöitä ja tuikkuja. Ne lajitellaan bio-, seka- tai
metallijätteeseen kolumbaarion keräilypisteeseen, joka edelleen tyhjennetään jätekatoksen astioihin.

6.8. Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys
Hyötyjätteet esim. tarpeettomiksi käyneet kalusteet viedään SPR:n Konttiin, Fidalle tai
kierrätyskeskukseen. Seurakuntien diakonit jakavat tarvitseville Gateaux:n lahjoittamia leipiä ja
leivonnaisia. Seurakunnan diakoniatoiminta voi toimia myös ’toiselle tarpeettoman mutta toiselle
tarpeellisen’ tavaran välittäjänä.
Lastenkerhojen yhteydessä käytetyt vauvanruokapurkit kerätään ja pestään. Niitä käytetään mm.
myyjäisissä myytävien tuotteiden pakkauksiin. Askarteluissa käytetään paljon kierrätysmateriaalia.
Perhejumalanpalveluksen yhteydessä voidaan pitää muutama kerta vuodessa lasten vaatteiden ja
lelujen vaihtotapahtuma.

6.9. Kertakäyttötuotteiden vähentäminen
Seurakuntayhtymä on siirtynyt pois kertakäyttötuotteista, joissain erityisen isoissa tapahtumissa
voidaan käyttää biohajoavia kuppeja. Aulakahvien ja niiden mukaan kertakäyttömukien tai muovisten
kestomukien käytöstä ollaan luovuttu, ja kahvia juodaan oikeista kestävistä posliinimukeista.
Toimiston kahviossa ja kahvi- ja ruokatilaisuuksissa käytetään posliiniastioita.
Kirkon julkisissa wc:ssä on vuokratut pyyherulla-automaatit. Paperiset käsipyyheautomaatit on
poistettu tai jos niitä on perustellusti käytössä, ne täytetään julkisissa wc:ssä puolilleen.
Kangaspyyheautomaattien käyttöönottamista myös Sebastoksessa harkitaan.
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6.10. Kaatopaikkajätteen väheneminen
Kaatopaikkajätteen määrää pyritään vähentämään tehokkaalla ja monipuolisella lajittelulla ja siten
kierrätyksen asteen nostamisella. kts. kohta 6.6.

6.11. Kompostointi
Kauniaisten seurakuntayhtymä ei omatoimisesti kompostoi biojätettä vaan se toimitetaan
kompostoitavaksi HSY:lle. Seurakunnalla ei ole hautausmaata.

6.12. Hyötyjätepisteen hautausmaalla
Kauniaisissa on kunnallinen hautausmaa. Kauniaisten seurakuntien ylläpitämä hautausmaa on kirkon
yhteydessä oleva uurnaholvi eli kolumbaario. Kolumbaariossa käytetään omaisten tuomia kukkia,
kynttilöitä ja tuikkuja. Niistä kertyvät roskat sekä pakkausmateriaalit lajitellaan sekajäte-, biojäte- ja
pienmetalliastioihin.

6.13. Muut toimenpiteet








Askartelussa käytetään pääasiassa kierrätysmateriaaleja.
Tarvittavat lelut, kirjat, yms. ostetaan mahdollisimman paljon kirpputoreilta tai korjataan vanhoja,
samalla opettaen lapsia siihen, että kaikkea ei tarvitse ostaa uutena.
Jäljelle jääneet kartonginpalat, paperit yms. (omat ja muualta saadut) säästetään käytettäväksi
seuraavalla kerralla.
Käytetyt muovirasiat ja -purkit käytetään harrastusmateriaalien varastointiin.
Käytöstä poistetut vaatteet ja sukat ovat erinomaisia käytettäväksi askarteluun.
askartelusesonkien edellä lastenohjaus keräilee myös henkilökunnan kautta askartelussa
tarvittavia kierrätysmateriaaleja
diakonit ohjaavat ja kierrättävät toisille tarpeettomia mutta toisille tarpeellisia tavaroita niitä
tarvitseville
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6.14. Minimipisteet ja lisäpisteet
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7. SIIVOUS
7.1. Ympäristöselvitys
Seurakuntayhtymä käyttää siivoukseen ulkopuolista siivousalan yritystä. Siivous on siis valtaosin
ulkoistettu, mutta kiinteistöhenkilökunta osallistuu siivoukseen omilla vastuualueillaan. Kaikille
työntekijöille on korostettu oman toiminnan merkitystä siivoustyön määrään sekä työtilojen
terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Päivittäissiivouksen sisältö ja runko on määritetty
siivoussuunnitelmaan, jota valvotaan. Siivouksessa käytetään valtaosin ympäristömerkittyjä tuotteita.
Suursiivoukset tehdään kesäaikaan, mikä auttaa päivittäissiivousta. Panostamalla lattioiden hyvään
kuntoon päivittäissiivous helpottuu. Lattiapinnat vahataan kaikkialla vähintään kerran vuodessa,
julkisissa tiloissa kuten kirkon aula, yläsali noin kahdesti vuodessa.
Siivoustyöstä on laadittu siivoussuunnitelma, johon kullekin siivoustyöhön osallistuvalle on laadittu
omat vastuualueet. Eri toimialueille on määritelty siivouksen tarve ja sen toteutumista valvotaan. Tilat
siivotaan päivittäin/viikoittain tilojen käytön ja käyttötarkoituksen mukaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään päiväkerhotilojen, senioreiden käytössä olevien tilojen sekä asiakaspalvelu- ja WC-tilojen
siisteyteen. Puhdistusaineet säilytetään lukitussa siivouskomerossa ja siellä on myös käytettyjen
aineiden käyttöturvatiedotteet.
Kemikaalirekisteri käytössä olevista aineista on laadittu tammikuussa 2020 , ja sitä päivitetään tarpeen
mukaan. Kemikaalirekisteriä on tehty yhteistyössä siivouspalveluita tuottavan yrityksen kanssa.
Mahdolliset vanhentuneet tuotteet palautetaan tavarantoimittajille tai toimitetaan tuhottavaksi
vaarallisina aineina, siirtoasiakirja pyydetään.

7.2. Hankintojen ympäristökriteerit
Ulkoistettu siivouksen palveluntuottaja käyttää vakiopuhdistusaineita, jotka on esitetty
kemikaalirekisterissä. Omassa siivouksessa valitaan ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita.
Siivousliikkeiltä edellytetään ympäristöasioiden huomioonottamista jo tarjousta pyydettäessä
hankintaohjeen mukaisesti.
Vuonna 2019 päivitetyssä hankintaohjeessa on maininta ympäristökriteerien huomioon ottaminen
hankintoja tehtäessä.

7.3. Henkilökunnan koulutus
Siivoustoimi on ulkoistettu ammattitaitoiselle alan toimijalle.
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7.4. Haitallisista aineista luopuminen
Seurakuntayhtymässä käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita mikäli mahdollista. Käytetyt tuotteet on
luetteloitu kemikaaliluetteloon, liite 4.

7.5. Vaihtoehtoiset tuotteet
Siivouksen yhteydessä on siirrytty käyttämään mikrokuituliinoja. Mopit ovat pestäviä. Käsien
desinfiointiin käytetään etanolipohjaisia tuotteita. Seurakuntayhtymällä ei ole omaa pesutoimintaa
vaan kaikki pestävät toimitetaan pesulaan.

7.6. Muut toimenpiteet
Siivoukseen on laadittu ’viikko järjestys’. Siivousta ohjataan toiminnan laajuus ja käyttäjien tarve
huomioiden. Vähemmän käytettyjä tiloja siivotaan vähemmän, tai jos tiloissa ei ole käyttöä, siivous
sovitetaan sen mukaan, esim. kesäaikana on alennettu siivous. Roskapussien määrää vähennetään
keräämällä kuivaroskat. Kemikaaliluettelo, liite 4 ja ajantasalla olevat käyttöturvatiedotteet.

7.7. Minimipisteet ja lisäpisteet
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8. ENERGIA JA RAKENTAMINEN
Kauniaisten seurakuntayhtymällä on kirkko-, virasto- ja seurakuntarakennus ja kolumbaario
kirkonmäellä. Yhtymä omistaa myös osakehuoneiston Kauniaisten keskustassa olevassa Sebastoskiinteistössä. Lisäksi seurakuntayhtymällä on omistuksessaan osakehuoneistoja eri puolella Kauniaista
työntekijöiden vuokra-asunnoiksi. Osakehuoneistot eivät kuulu yhtymän kiinteistönhoidon piiriin.
Osakehuoneistoista on luovuttu viime vuosina ja tarkoitus on, että osakehuoneistoja pidetään noin viisi
aiemman yli kymmenen sijaan.

8.1. Rakentamista ohjaava lainsäädäntö
Ohjaava lainsääntö otetaan huomioon uusia kohteita rakennettaessa. Kauniaisten
seurakuntayhtymällä ei ole tarpeita uudisrakentamiseen, sen sijaan merkittäviä kirkon
kunnostustoimia tehdään vuodesta 2022-2023 alkaen.
Kauniaisten kirkko ja sen oheiset rakennukset ovat merkityksellisiä seurakuntalaisille ja
kaupunkilaisille, koska kirkko on oleellinen osa kaupunkikuvaa ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus. Nuoren ikänsä vuoksi kirkko ei kuitenkaan ole suojeltu. Kaikki kirkon rakennusten
ulkonäköön vaikuttavat muutokset on neuvoteltava ja hyväksytettävä omistajalla ja Kauniaisten
kaupungin rakennusvalvonnalla.
Oikea-aikaisella korjausrakentamisella turvataan rakenteiden toimivuus jatkossa, saadaan aikaan
säästöjä vuosittaisissa korjauskustannuksissa, parannetaan oleellisesti energiatehokkuutta sekä
ehkäistään mahdollisia tulevien vuosien sisäilmaongelmia. Parantamalla rakennuksen rakenteiden
olosuhteita varmistetaan korjaamisella rakennukselle pidempi elinkaari, korjattavien kohteiden osalta
n. 20-25 vuotta.

8.2. Kulttuuriperinnön suojelu
Kirkkorakennus on noin 40 vuotta vanha, joten suojellun rakennuksen lainsäädäntä ei koske sitä.
Kauniaisten kirkko on kuitenkin merkittävä rakennus Kauniaisten kirkonmäellä ja siten
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, vaikka ei olekaan suojelukohde. Kulttuuriperinnön suojeluun
liittyviä kustannuksia aiheutuu seuraavina vuosina, kun kirkon tarvittavia korjaustöitä suunnitellaan
sekä toteutetaan.

23

8.3. Uudis- ja korjausrakentamisen ympäristökriteerit
Kauniaisten seurakuntayhtymä on liittynyt Motivan hallinnoimaan vapaaehtoiseen kiinteistöalan
energiatehokkuussopimukseen (kausi 2017-2025) tammikuussa 2020. Vähimmäistavoite
kokonaisenergian vähentämiseksi on 7,5% vuoden 2018 tasosta.
Kauniaisten seurakuntayhtymä on toteuttanut hankesuunnitelman kirkon kunnostustoimien
määrittämiseksi (laadittu 1/2020, hyv. YKN ja YKV syksy 2020). Energiatehokkuuden kehittäminen ja
RTS ympäristöluokituksen huomioiminen soveltuvin osin sisältyvät laajaan ja kattavaan
hankesuunnitelma kokonaisuuteen.
Vainajien kylmäsäilytystilojen laitteisto huolletaan vuosittain. Tilan lämpötila on asetettu optimiin ja
oven tiivisteet on vaihdettu, lisäksi oven käyttöä on ohjeistettu. Kirkon keittiön isot jääkaapit
vaihdettiin uusiin kesällä 2020, uusien kaappien energiatehokkuusluokka on
B, joka on
suurtalouskaappien osalta markkinoiden paras. Kalusteiden valinta tehtiin vähäisemmän
energiakäytön ja paremman energialuokan perusteella.

8.4. Energian ja veden kulutuksen seuranta
Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen kirjataan kiinteistöhuoltoyhtiö Tapiolan Lämpö Oy:n
kiinteistöhallintajärjestelmä EMMA:aan. Seurannassa kirjataan kuukausittain kiinteistön (kirkko,
virastorakennus, kerhorakennus) energian ja veden kulutustiedot. Tiedot raportoidaan
ominaiskulutuksena (kWh/Rm3). Lämmityksen osalta kulutusluvut ilmoitetaan lämmitystarveluvulla
korjattuna. Liikehuoneiston (Sebastos) osalta saadaan vuositasolla sähkön- ja vedenkulutustiedot.
Talouspäällikkö seuraa energian kulutusta energialaitosten sähköisten raportointipalveluiden avulla.
Keväästä 2020 alkaen seurakuntayhtymä on energiatehokkuussopimuksen piirissä ja Granlund Oy
avustaa energian käytön ja sen vähentämisen seurannassa. Energiatehokkuuden parantaminen on
tärkeimpiä tavoitteita, kun kirkon kunnostamista tehdään 2020-luvun alkupuoliskolla.

8.5. Energiakatselmus
Kiinteistö on noin 40 vuotta vanha. Vuonna 2018 tehtiin kiinteistöjen kattava kuntotutkimus, Sitowise
Oy. Kuntotutkimuksessa ja sitä seuranneessa hankesuunnittelussa (v. 2020) määritettiin kiinteistöjen
LVI alueen haasteet ja määritettiin keskeiset toimet, joilla voidaan edistää merkittävästi
energiatehokkuutta.
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8.6. Energiavastuuhenkilön nimeäminen
Talouspäällikkö toimii energiavastuuhenkilönä. Talouspäällikkö toimii viranpuolesta tulevien kirkon
kunnostustoimien projektiryhmässä.

8.7. Neuvonta ja opastus
Koko henkilökuntaa on ohjeistettu säästämään energiaa ja vettä. Toimintaperiaatteista tiedotetaan ja
keskustellaan yhteisissä työkokouksissa. Seurakunta yhtymä on osallistunut energiasäästöviikkoon,
mutta ei säännöllisesti. Viallisista laitteista on pyydetty ilmoittamaan välittömästi ja ne korjautetaan
viipymättä. Talotekniikka järjestelmiin on liitetty Schneider Electricin huoltosopimus, joka on
vakauttanut kaiken talotekniikan hallintaa.

8.8. Ekologinen rakentaminen
Kirkon leikkipuisto on kunnostettu kaikenikäisten seurakuntalaisten tarpeisiin keväällä 2016. Tuolloin
korjattiin ja kunnostettiin vanhoja leikkivälineitä, mahdollisimman säästeliäästi ostettiin uusia. Alueella
on helppohoitoisia perennoja sekä sinne istutettiin kaksi uutta puuta.
Kirkon hankesuunnittelussa on suunniteltu maalämpöjärjestelmä ja hukkalämmön talteenottoa,
toteutussuunnitteluvaiheessa vaihtoehtoinen ratkaisu on ilmasta-veteen lämpöpumppujärjestelmä
sekä lämmöntalteenotto.

8.9. Säästötavoitteiden toteutuminen
Diplomikaudella 2016-2020 ei energiansäästö tavoitteita saavutettu, sillä tavoitteet oli asetettu liian
optimistisiksi kiinteistön nykytilaan ja nykyisiin teknisiin laitteisiin nähden. Veden käytön
vähentämisessä ollaan onnistuttu.
Kirkon rakennusten hankesuunnitelmaan liittyvässä projektisuunnitelmassa ’Hukkalämpöjen
talteenotto’ 8.1.2020 / Mikko Tapojärvi, Granlund Oy on esitetty seuraavat säästövaikutukset vuoteen
2025 mennessä:
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(Kauniaisten seurakuntayhtymä, hukkalämpöjen talteenotto, projektisuunnitelma, liite 1, laatija Granlund Oy 6.2.2020)

Esitetyt säästötavoitteet voivat vielä muuttua projektin kuluessa.

(Kauniaisten seurakuntayhtymä, Energiatehokkuussopimuksen liittymistiedot, Motiva 29.1.2020, Laatija Granlund Oy)

Ensimmäinen valittu ympäristöindikaattori on kokonaisenergiakulutus. Kokonaisenergiakulutukselle on
asetettu -7,5% alenema tavoite vuoteen 2025 mennessä

8.10. Uusiutuvan energian käyttö
Nykyisessä sähkösopimuksessa (v. 2020) uusiutuvan energian osuus on yli 30%. Vuoden 2021 alusta
sähkön toimittaja muuttuu, tällöin uusiutuvan energian osuudeksi on sovittu 60%. Toimittaja on
valittu Hanselin yhteiskilpailutuksen avulla. (Sopimuksen T/4637 01032020/JHA liite 12 Sähkönmyyntisopimus,
Kauniaisten seurakuntayhtymä – Energia Myynti Suomi Oy_23.6.2020)

Kaukolämmöntuottaja Fortum Power and Heat Oy panostaa biolämpölaitoksiin ja lämpöpumppuihin.
Tällä hetkellä kaukolämmöstä 25% on uusituvalla energialla tuotettua ja tavoite on, että lähivuosina
uusiutuvan energian osuus nousee yli 50% ja vuoteen 2030 mennessä täysin hiilineutraali lämpö.
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/lammitys-ja-jaahdytys/kaukolampo/kaukolampoa-yhapuhtaammin.
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Kauniaisten seurakuntayhtymän kirkon kunnostustoimien yhteydessä panostetaan hukkalämmön
talteenottoon, tavoitteena on maalämpöpumppujen tai ilmasta-veteen pumppujen hyödyntäminen.
Toinen valittu ympäristöindikaattori on uusiutuvan energian osuus. Uusiutuvalle energialle on asetettu
tavoite 50% vuoteen 2025 mennessä.

8.11. Ympäristömerkitty energia
Seurakunnan käyttämä sähkö ja kaukolämpö ei ole ympäristömerkittyä energiaa.

8.12. Energiansäästöviikko
Seurakunnat eivät ole säännöllisesti olleet mukana energiansäästöviikoissa.

8.13. Tilojen käyttöasteen tehostaminen
Tilat ovat seurakunnallisen toiminnan ja seurakunnallisten sidosryhmien tai seurakuntalaisten käytössä.
Koska tiloissa toimii kaksi seurakuntaa, sekä lukuisia seurakuntien sidosryhmiä, tilojen käyttöaste on
hyvä. Oma kahden seurakunnan tuottama toiminta on vilkasta ja yhteisten tilojen hyödyntäminen
sopuisaa ja tehokasta. Sen lisäksi kauniaisten kirkko on keskeinen toimija paikallisten erityisesti
musiikkitoimijoiden keskuudessa. Tiloja luovutetaan harjoituksiin ja konsertteihin vilkkaasti.
Seurakuntien etu on, että hallinnassa on vain yksi kirkko ja siihen läheisesti liittyvä kirkon rakennukset.
Leiripalvelut hankitaan olemassa olevista leirikeskuksista, seurakunnille ei ole tarpeen oman
leirikeskuksen hankkiminen.

8.14. Muut toimenpiteet
Hehkulampuista on luovuttu, kaikki mahdolliset sisälampustot on muutettu ledeiksi vuosina 2016-2020.
Kaikki ulkovalot sekä isot valonheittimet on vaihdettu ledeiksi. Hämäräkytkintä käytetään valaistuksen
ohjauksessa. Ulko-oviin on tehty energiahukan estämiseksi huoltokorjausta, mm. asetettu
kumilaahuksia, vainajakylmiön oven tiivisteet on myös vaihdettu uusiin. Ledien lisäämiseen on edelleen
potentiaalia, kun kaikkiin pienoisloistelamppuihin aletaan saada korvaavia ledi-polttimoita. Harkitaan
linnunpönttöjen asettamista kolumbaarion puiston koivuihin.
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8.15. Minimipisteet ja lisäpisteet
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9. KEITTIÖT JA RUOKALAT
9.1. Ympäristöselvitys
Seurakunnan keittiön toiminta on pienimuotoista. Sen tarkoitus on palvella seurakuntalaisia piireissä,
kerhoissa, kuoroissa jne. Lisäksi keittiötä vuokrataan seurakuntalaisten juhlien, kuten kastejuhlien ja
muistotilaisuuksien tarjoilujen järjestämiseen.
Keittiössä leivotaan ja valmistetaan välipaloja sekä kirkolliseen elämään liittyviä lounaita mm.
familjekväll, perheruokailut, yv-lounaat, buffeet. Pitkäaikaisen kokemuksen perusteella on pystytty
pitämään hävikki pienenä. Jäljelle jäävä ruoka tai leivonnaiset pakastetaan tulevia tapahtumia varten.
Keittiössä syntyy pääasiallisesti biojätettä, sekajätettä, kartonkia, muovia, lasia, pienmetallia ja
keräyspaperia. Kaikille näille on omat astiansa keittiössä, josta ne kuljetetaan edelleen jätekatoksen
isompiin astioihin.
Keittiössä on kolme n. 400 litran jääkaappia ja yksi 600 litran pakastin. Lisäksi 280 litran pakastin.
Laitteita huolletaan säännöllisesti. Jääkaapit on uusittu kesällä 2020. Uusien jääkaappien myötä
energian käyttö aleni oleellisesti.
Tarvikkeet hankitaan tukkuliikkeestä sekä lähikaupoista. Hankitaan mahdollisuuksien mukaan luomuja ympäristömerkittyjä tuotteita. Ympäristömerkittyjä tuotteita käytetään kohdassa 9.2 luetellun
mukaan. Reilun kaupan tuotteita on kohdassa 9.3. mainitun listan mukaan. Kaikki ostospaikat ovat
lähietäisyydessä, joten kuljetusmatkat ovat lyhyet.
Ympäristöasioiden tiedottaminen tapahtuu työkokouksissa. Koulutusta voidaan saada seuraamalla
netissä olevia mahdollisuuksia, esim. Ympäristöpassi.

9.2. Ympäristömerkityt tuotteet
Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita, mikäli se toiminnan kannalta on perusteltua.
Ympäristömerkittyjä tuotteita löytyy ainakin seuraavissa tuoteryhmissä:
– astianpesuaineet (1) Asteri, Kiilto Pro
– puhdistusaineet (1) Vieno, Kiilto Pro
– käsienpesunesteet (1) Erisan Pro
– kahvinsuodatinpussit (1) Fredman
– käsipyyhepaperit (5) Tork
(1 ) Joutsenmerkki, (5 ) Eu Eco label
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9.3. Reilun kaupan tuotteet
Reilun kaupan tuotteista on käytössä:
– Kahvi (Mundo, luomu)
– Tee (Clipper musta- ja vihreätee)
– Sokeri (ruokosokeri, pala)
– Hedelmät (banaani, omena)
–

9.4. Ravintosuositukset
Tarjoiluissa on kiinnitetty erityistä huomiota ravintosuosituksiin. Seurakuntayhtymällä ei ole käytössä
omaa henkilökuntaruokalaa. Kirkon ympäristöohjelmassa suositeltua kasvistarjoilua on saatavissa
kokouksiin ja eri tilaisuuksiin Hedelmätarjoiluja on lisätty. Seurakuntayhtymällä ei ole omaa
leirikeskusta, mutta kun käytämme muita keskuksia, kysytään mahdollisuutta kasvisruokapäivään tai päiviin. Kasvisruokaa on saatavissa jokaisessa leirikeskuksessa.

9.5. Lähituotteet
Lähituotteita pyritään ottamaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Yhteisiin työkokouksiin käytetään
”Lähellä Deli” lounasravintolasta ostettuja tuotteita, joka panostaa lähi- ja luomuruokaan.
Henkilökunnasta merkittävä osa käy siellä lounaalla. Eri tilaisuuksissa tarjottavat leivonnaiset on
valmistettu omassa keittiössä. Sebastoksen tarjoiluissa käytetään enemmän raakapakasteita.
Seurakuntalaiset tuovat toisinaan puutarhojensa tuotteita kuten raparperia tai omenoita.

9.6. Luomutuotteet
Luomuruokaa ostetaan paikallisesta luomuruokaa tarjoavasta lounasravintolasta. Tukun valikoimassa
olevia luomutuotteita käytetään, mm. kahvit, jauhot, sokerit, mehut, hedelmät, kananmunat.

9.7. Kasvisruoka
Kasvistarjoilua suositaan ryhmille toteutettavissa ruokailuissa, mm kasvisosekeitot, kasvislaatikot jne.

9.8. Reilun kaupan pisteet
Kauniaisten seurakuntayhtymä on Reilun kaupan seurakuntayhtymä.
Seurakunnissa vietetään vuosittain ”Reilun kaupan viikkoa”.
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9.9. Ympäristöpassi
Tavoitteena on, että kaksi ympäristötyöryhmän jäsentä suorittaa ympäristöpassin kaudella 2021-2025.

9.10. Muut toimenpiteet






Keittiössä vakituisesti sekä tilapäisesti työskentelevillä on hygieniapassi.
Sebastoksessa kertyneet lasipurkit pestään ja käytetään uudelleen myyjäisissä myytäviin
tuotteisiin ja askarteluun
Ylijäämäruoka ja -leivonnaiset pakastetaan . Pakasteet tarjoillaan myöhemmin pienimuotoisissa
tilaisuuksissa.
Vastuullisista ruokavalinnoista kerrotaan pöytäesitteissä. Muovirasioita käytetään edelleen mm.
säilytysrasioiksi.
Ylijääneet pullat jalostetaan korpuiksi, juustot juustosarviin, voit, margariinit, maidot ja kermat
käytetään pullataikinaan, piimät kuivakakkuihin
Ylijääneet ruoat, leivonnaiset kierrätetään henkilökunnan taukotilaan tai jaetaan tilaisuuden
päättyessä tai pakastetaan ja käytetään pienimuotoisissa tilaisuuksissa tai voidaan jakaa myös
diakonian leivänjaossa

9.11. Minimipisteet ja lisäpisteet
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10. TOIMISTOTYÖ
10.1. Ympäristöselvitys
Toimistoissa (taloustoimisto, seurakuntatoimistot, työhuoneet) laitekanta on normaalia toimistolle
tyypillistä. Työpisteissä on kannettavat tietokoneet, monitoimilaitteet on keskitetty muutamiin
paikkoihin, henkilökohtaisia tulostimia ei suosita.
Toimistossa on kolme uutta monitoimilaitetta, kussakin kerroksessa yksi. Yhdestä isosta
monitoimilaitteesta on voitu luopua kokonaan ja henkilökohtaisia tulostimia ei suosita. Lisäksi on
käytössä data-projektoreita. Yläsalissa ja Sebastoksessa on kattoprojektori ja audiotekniikkaa on
tavoitteena laajentaa vielä takkahuoneisiin vuoden 2021 aikana.
Seurakuntayhtymässä on käytössä yhteinen verkkolevyasema, MS-teams –ohjelma ja OneDrive, jolla
voidaan jakaa materiaalia henkilökunnan kesken ilman kopiointia.
Toimistossa syntyy paperijätettä ja jonkin verran pakkausjätettä, toimistotarvikejätettä ja vain hyvin
vähän vaarallisia aineita. Paperijätettä varten toimistoihin on varattu erilliset paperinkeräyslaatikot
lehdille ja mainoksille. Salassa pidettävää paperijätettä varten on hankittu kaksi tietosuoja-astiaa ja
kaksi paperisilppuria. Pakkausjätteille (pahvit) on erillinen keräyspiste. Ongelmajätteet (paristot, akut)
kerätään omiin keräyspisteisiin. Toimistojätteen keräyksestä on informoitu henkilökuntaa.
Paperinkulutus on otettu ympäristöindikaattorien listaan.
Hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeessa mainittuja kriteerejä ympäristömerkityistä tuotteista.
Toimiston kahviossa on käytössä Arabian mukeja ja lautasia. Käytössä ei ole mitään kertakäyttötavaraa.
Työntekijöiden käytössä on kestomukit. Toimiston kahviossa on sekä-, muovi-, bio-, pienmetalli-,
kartonki- ja paperinkeräysastia.
Ilmanvaihdosta ja lämmityksestä on tarkemmat tiedot luvussa 8.3. Valaistuksesta on tiedot kohdassa
8.14. Lisäksi huoneissa on viherkasveja.
Ympäristöasioiden sisäinen tiedotus hoidetaan keittiössä olevien jätteiden jakeluohjeiden avulla.
Lisäksi tiedotetaan muutoksista sähköpostilla ja tarvittaessa pidetään teematietoiskuja
työntekijäkokouksissa.

10.2. Energiansäästö
Lämmönjakokeskus on uusittu ja ilmanvaihto on huollettu ja säädetty, lämpötilaa ja ilmastointia
ohjataan talotekniikkaa hyödyntäen. Näillä toimenpiteillä on saatu henkilökunnan työolosuhteet
paremmiksi, energiatehokkuuden parantaminen on haasteellista, kun IV-laitteistot ovat osittain
alkuperäisiä. Kirkon kunnostustoimien myötä energiatehokkuutta saadaan parannettua.
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Työhuoneissa olevissa tietokoneissa on näytönsäästäjät. Työpäivän päätteeksi tietokoneista
sammutetaan virta, myös näytöistä. Monitoimikoneet menevät automaattisesti valmiustilaan kun sitä
ei käytetä. Työhuoneiden valot sammutetaan kun huoneista poistutaan vähän pidemmäksi aikaa.
Käytävien valot sammutetaan, jos lisävalaistukselle ei ole tarvetta päiväsaikaan. Toimiston lampustot
on vaihdettu ledeihin siltä osin kuin se on ollut mahdollista.

10.3. Toimiston hankinnat
Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita mikäli mahdollista ja yhtenä valintakriteerinä on
tuotteen ympäristöystävällisyys ja energiansäästö. Toimistoissa ympäristömerkittyjä tuotteita ovat
mm. lehtiöt, muistilaput, lyijykynät ja kirjekuoret, muovitaskut, huomiokynät ja uudet
monitoimikoneet. Toimistotarvikkeet hankitaan keskitetysti Hansel Oy:n kilpailuttaman sopimuksen
kautta. Monitoimilaitteet on uusittu vuonna 2020 ja yhdestä monitoimilaitteesta on samalla luovuttu.

10.4. Uusiopaperi ja muut uusiotuotteet
Hankintaohje on päivitetty keväällä 2019 ja siinä on huomioitu ympäristöystävällisten tuotteiden
tärkeys sekä energiansäästäminen. Ympäristöystävällisiä sekä energiaa säästäviä tuotteita on hankittu
aina kun se on käytännössä mahdollista. Esimerkkeinä voidaan mainita kirjekuoret, lehtiöt,
tulostustarrat, muovitaskut, tulostuspaperit, huomiokynät, puulyijykynät, lehtilokerikot, . Siirtymistä
uusiopaperiin myös kopiopaperissa on selvitetty, mutta koska uusiopaperi ei ole arkistokelpoista
käytämme ympäristömerkittyä kopiopaperia. Kauniaisten seurakuntayhtymä on ollut Hanselin
toimistotarvike kilpailutuksessa mukana, vahva kilpailutus on myös auttanut siihen, että ympäristöarvot
ja ympäristöystävälliset tuotteet ovat laajasti saatavilla.

10.5. Paperin kulutuksen vähentäminen
Toimistossa vähennetään paperin kulutusta ottamalla kaksipuolisia kopioita ja tulosteita. Skannausta
suositaan kopioiden sijaan. Sähköpostin ja MS Teamsin käyttöä kehitetään edelleen tiedotuksessa.
Kaikilla työntekijöillä on käytettävissä sähköposti ja MS Teams. Sisäinen tiedotus hoidetaan pääasiassa
sähköpostin välityksellä, ja kehotetaan välttämään viestien turhaa tulostusta. Kaikkiin
luottamushenkilökokouksiin lähetetään kokousaineisto sähköpostilla ja kokouksisissa käytetään
valtaosin sähköistä esitystapaa. Tehokas ja toimiva sähköpostin käyttö ja Teamsin käyttö vähentää
paperin kulutusta.
Nuorten messuissa ja konfirmaatioissa on kierrätettävät käsiohjelmat. Lisäksi laulun sanat yms. tulevat
dataprojektorin kautta seinälle. Rippikouluissa ja nuorisotyössä on käytössä tabletit, joiden avulla on
vähennetty paperinkäyttöä ja laitettu hartaudet isoskoulutuksen Facebook-sivulle. Sieltä voidaan
noutaa käyttöön tarvittava hartausohjelma. Luottamuselimien materiaalit toimitetaan ja käsitellään
sähköisesti, käytäntö on vakiintunut viimeistään vuonna 2020.
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Kolmas valituista ympäristöindikaattoreista on paperinkulutuksen väheneminen. Sille on asetettu
vähenemistavoite -15% vuoteen 2025 mennessä

10.6. Green office
Ei ole käytössä.

10.7. Muut toimenpiteet









Kaikki kalusteet ja sisustustarvikkeet ovat luonnonmateriaalia, osittain arvokalusteita, joita
huolletaan ja korjataan vuosittain.
Viherkasveja on niille soveltuvissa paikoissa.
Luonnonvaloa käytetään mahdollisimman paljon. Henkilökunta arvioi sähkövalojen tarvetta
esim. kesäaikana luonnonvalo riittää hyvin.
Uudet vuonna 2020 hankitut monitoimilaitteet ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä.
Tiimikohtaisten monitoimilaitteiden määrä alennettiin neljästä kolmeen.
Sebastoksen WC-tilojen valoautomatiikka varmistaa, etteivät valot jää tarpeettomasti
palamaan. Valokatkaisimissa on liiketunnistimia ja kellaritiloissa aikakatkaisu, kellaritiloihin on
lisätty myös liiketunnistimilla varustettuja valaisimia.
Toimistojen keskeisissä yhteisissä tiloissa on jätteiden lajittelupisteet. Toimiston kahviossa on
käytössä Arabian mukeja ja lautasia. Käytössä ei ole mitään kertakäyttöisä astioita.
Työntekijöiden käytössä on kestomukit.
Paperia ja kirjekuoria uusiokäytetään mm. lapsi- ja nuorisotyössä, kirkkoherranvirastossa sekä
taloustoimistossa.
Datatykkejä käytetään kaikissa kokouksissa, koulutuksissa, opetustilanteissa

10.8. Minimipisteet ja lisäpisteet
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11. HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET
11.1. Ympäristöselvitys
Hautausmaa on kunnan omistama. Kirkon yhteydessä on erillinen kolumbaario. Kolumbaarion lajittelu
on laitettu ajan tasalle vuoden 2020 alussa. Kolumbaario sijaitsee maan alla, sen lämpötila pidetään
maksimissaan +18 asteessa. Kolumbaariossa on jätteiden lajitteluasema, bio-, seka- ja metallijätteille.
Valaistuksen käytöstä on ohjeistettu, luonnonvaloa saadaan kattavasti kesäaikana valokuiluista.
Kolumbaarion teknisessä tilassa on ulkona olevien laattapintojen glygolin kierrätysjärjestelmä.
Järjestelmään on tehty kattava huolto vuonna 2017.

11.2. Hoito-ohjeet ja koulutus
Kauniaisten kunta kouluttaa omaa henkilökuntaansa hautausmaan hoidon osalta.
Kolumbaarioon on laadittu käyttösuunnitelma ja tilan hoito on ohjeistettu vahtimestareiden tehtäviin.

11.3. Perennahoito
Kauniaisten kunta hoitaa hautausmaan. Kesäkukkahoidon vaihtoehtona on tarjolla perennahoito.
Kirkon mäen piha-alueiden istutukset ovat suurimmaksi osaksi puita, pensaita ja perennoja. Vuosittain
tehdään hoitoleikkauksia eri kasviryhmille, jotta hoitoleikkauskierto pysyy hyvänä ja istutukset kauniina.

11.4. Hautausmaan kulttuurihistoriallisten arvojen inventointi
Hautausmaa on kunnallinen.
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11.5. Luonnonvaraisen hoidon alueet
Hautausmaa on kunnallinen. Kolumbaarion pohjoisseinällä on luonnonvarainen aidattu ’hautausmaaalue’, joka on luonnonmukaisesti hoidettu pieni lehto koivupuineen ja aluskasvillisuuksineen. Alueen
aluskasvillisuutta hoitoleikataan parin vuoden välein.

11.6. Perennat ja muut istutukset
Kauniaisten kaupunki hoitaa hautausmaan istutukset. Kirkon viheralueiden istutukset hoitaa Tapiolan
Lämpö. Käytössä on hillitty määrä kesäkukkia ja valtaosin alkuperäisiä pensas- ja puuistutuksia, joita
hoidetaan säännöllisesti.

11.7. Haitallisten kemikaalien vähentäminen
Ei tarvetta, koska hautausmaa on kunnallinen. Tapiolan lämpö Oy on vähentänyt kemiallista
rikkaruohojen torjuntaa ja lisännyt mekaanista torjuntaa

11.8. Kasteluveden vähentäminen
Hautausmaa on kunnallinen. Koska kirkon ympäristön istutukset ovat puita, pensaita ja perennoja
kasteluveden käyttö on hyvin vähäistä. Lisäksi runsaat kestävät monivuotiset istutukset imevät hyvin
hule- ja pintavesiä.

11.9. Vähäpäästöiset työkoneet
Hautausmaa on kunnallinen. Kirkon sisäpihan ja portaiden hoito – ja lumityöt tehdään käsin, koneita
käytetään vain kiinteistön ulkorajoilla.

11.10. Lajistokartoitukset
Lajistokartoituksille ei ole tarvetta.

11.11. Muut toimenpiteet


Kirkko on noin 40 vuotta vanha. Kirkon ympäristöön ja leikkikentälle on tehty pihasuunnitelma, jossa
kaikki lajistot on määritelty. Valtaosa alkuperäisisistä lajeista ja istutuksista on tallella ja hyvässä
kunnossa. Kirkon korjaustoimien yhteydessä pihasuunnitelmaa päivitetään. Pihojen kasvilajit on
lueteltu liitteessä 7.
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Seurakuntien luottamushenkilöt ja päättäjät ovat vierailleet tutustumassa Kolumbaarioon.
Kolumbaario on yleisesti luontoa säästävä vaihtoehto perinteiselle hautausmaalle hautaamiselle.
Kolumbaariossa on kielletty muovisten kynttilöiden käyttö, ledi kynttilöitä suositaan.
Kolumbaarion pohjoisseinällä on luonnontilassa oleva aidattu alue, jossa kasvaa koivuja ja
luonnollista aluskasvillisuutta
Kirkon sisäpihalle on kesällä 2017 istutettu Toivon puu, se on istutettu Reformaation juhlavuonna
2017, ja se sisarpuita kasvaa Tansaniassa
Leikkipihalle on kesällä 2016 istutettu kaksi uutta puuta.

11.12. Minimipisteet ja lisäpisteet

12. LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET
12.1. Ympäristöselvitys
Kauniaisten seurakuntayhtymällä ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia. Seurakunnat käyttävät
leirikeskuksia, joiden ympäristöasiat ovat kunnossa. Kuljetukset leiri- ja kurssikeskuksiin hoidetaan
yhteiskuljetuksina linja-autoilla. Leireille otetaan tarvittaessa mukaan työtekijän auto tavaroiden
kuljettamiseksi etukäteen sekä turvallisuuden varmistamiseksi.

12.2. Ympäristöohjelma
Kauniaisten seurakuntayhtymä varmistaa, että valittavalla leiri- ja kurssikeskuksella on olemassa
ympäristöohjelma.
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12.3. Jätevesien käsittely
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.
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12.4. Luontoarvojen suojelu
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.

12.5. Pesäpöntöt ja luontopolut
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.

12.6. Vapaaehtoiset suojelukohteet
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.

12.7. Leirikeskuksen ympäristöohjeet
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia

12.8. Muut toimenpiteet
Merkittävä ympäristöarvo on, että Kauniaisten seurakunnat toteuttavat vuosittain noin 6-8 leiriä
suomessa olevissa leirikeskuksissa, sen sijaan, että seurakuntayhtymällä olisi oma leirikeskus.

12.9. Minimipisteet ja lisäpisteet
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13. METSÄNHOITO
13.1.Metsälain ympäristönormien noudattaminen
Kauniaisten seurakunnilla eikä seurakuntayhtymällä ole omistuksissaan merkittäviä metsiä. Jorvin
alueella on Pikku-Ingas niminen n. 3 ha suuruinen tila, joka on lähivirkistysalue. Alueella tehdään
tarvittavia hoitotöitä muutaman vuoden välein.

13.2 Luonnonsuojelulain noudattaminen
Pikku-Ingas nimisellä tilalla ei ole luonnonsuojelulain suojelemia luontotyyppejä. Espoon kaupunki on
tavannut alueella liito-oravia, jonka vuoksi Kauniaisten seurakuntayhtymä on myöntänyt luvan Espoon
kaupungille istuttaa rajatulle alueelle puita liito-oravien reittien suojelemiseksi. Alueella on nyt yli 20
uutta istutettua puuta. Lisäksi alueella on luonnonvaraisena ainakin tammia, pähkinäpensaita ja
saarneja muiden tavanomaisempien puiden rinnalla. Seurakuntayhtymä on hoitanut alueen
metsänpohjaa edellisinä kesinä ja jatkaa metsänpohjan hoitamista muutaman vuoden välein, vuosina
2019 ja 2020 on tehty toimenpiteitä alueella.

13.3 Metsien sertifiointi.

Pikku-Ingasen lähivirkistysalue ei ole sertifioitu.

13.4. Minimipisteet ja lisäpisteet
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14. LIIKENNE
14.1. Liikenneselvitys
Kauniaisten seurakuntien etu on, että Kauniaisten kaupunki on pieni ja tiivis yhteisö. Seurakuntalaiset
pääsevät jalkaisin kirkkoon lähes poikkeuksetta. Liikenneyhteydet Kauniaisiin hieman etäämmältäkin
ovat hyvät, sillä Kauniaisten juna-asema on aivan kirkon äärellä. Nopein tie pääkaupunkiin on junalla,
junamatka kestää n. 15 min. Seurakunnalla ei ole omia autoja, työntekijöistä vain muutama käyttää
autoa työmatkoillaan. Työntekijöiden matkat seurakuntalaisten luokse taittuvat usein jalkaisin, mm.
diakonia ja vanhustyö. Nuoret pääsevät kirkolla pyörällä ja jalkaisin. Kuljetukset leirikeskuksiin tehdään
yhteisellä bussilla. Seurakuntatyö on varsin paikallista, senpä vuoksi pienen seurakunnan lentomatka
tarpeet ovat vähäiset. Lentoja on vuosittain vähän ja ne suuntautuvat korkeintaan Euroopan
lähialueille, tällaisia voivat olla kuoromatka Ruotsiin tai kirkkoherrojen kokous tms.
Seurakunnalla on vain kaksi toimipistettä, kirkonmäki ja keskustan seurakuntatila. Liikkuminen kahden
tilan välillä tehdään yleisimmin jalkaisin, koska ne ovat kävelymatkan päässä toisistaan. Seurakunnan
työntekijöiden käytössä on yhteinen polkupyörä, jota käytetään esim. asiakaskäynteihin, koska
välimatkat ovat lyhyet. Pyöräilyä ajatellen kirkon pihalla on pyörätelineet ja samoin henkilökunnalle on
käytössä suihku- ja saunatilat sekä vaatteiden vaihtomahdollisuus. Julkisten liikennevälineiden käyttöä
tuetaan siten, että työnantaja korvaa kohtuullisella summalla julkisten liikennevälineiden
työmatkalippukustannuksia vuosittain. Uudenlainen tekniikka on kuluvan vuoden kuluessa
mahdollistanut etätyötä ja etäkokouksia aiempaa enemmän. Kirkon korjaustoimien yhteydessä tullaan
asettamaan valmius autojen sähkölatauspisteille (2 kpl).

14.2. Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto
Seurakuntayhtymällä ei ole omia ajoneuvoja.

14.3. Ympäristöominaisuudet hankinnoissa
Seurakuntayhtymällä ei ole autoja eikä työkoneita. Suunnitelmissa ei myöskään ole niiden hankintoja.

14.4. Polttoaineen valinta
Polttoaineen käyttöä ei ole, koska seurakuntayhtymällä ei ole autoja eikä työkoneita. Suunnitelmissa ei
myöskään ole niiden hankintoja.

14.5. Taloudellisen ajotavan koulutus
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Henkilökunta ei ole osallistunut.

14.6. Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset
Leireille ja retkikohteisiin järjestetään aina yhteiskuljetus sijainnista riippuen linja-autolla tai junalla.
Leireille otetaan tarvittaessa työntekijän auto tavaroiden kuljettamiseksi etukäteen sekä huomioiden
turvallisuus ja sairaustapaukset. Seurakuntayhtymässä kannustetaan käyttämään kimppakyytejä sekä
ohjataan niiden käytössä.

14.7. Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistäminen
Seurakuntayhtymä kannustaa työntekijöitä käyttämään mahdollisimman paljon kevytliikennettä. Osa
heistä kulkee työmatkat kesällä polkupyörällä. Pyörille on hankittu kirkon sisäpihalle pyöräteline, johon
pyörät voidaan lukita.
Seurakuntayhtymä on hankkinut työntekijöiden käyttöön polkupyörä, jota voidaan käyttää Kauniaisissa
liikkuessa.
Työmatkapyöräilyn helpottamiseksi on järjestetty suihkut sekä vaatteiden vaihtamiseen vaihtotilat.
Työaikoina henkilökunta voi käyttää työnantajan myöntämää matkalippua. Työnantaja tukee myös
julkisen liikenteen käyttöä työmatkaan osallistumalla kohtuullisella arvolla matkalippukustannuksiin
vuosittain.
Kokouksia ja palavereja ei järjestetä paikoissa, jonne ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Kokoukset
pidetään pääsääntöisesti kirkon tiloissa tai merkittävin osin myös etäkokouksina MS-Teams
sovelluksella. Muita tilaisuuksia pidetään lähellä.

14.8. Toimintojen logistiikan kehittäminen
Tarvittavat kulkemiset suunnitellaan siten, että huomioidaan kimppakyytien mahdollisuus sekä
käytetään yhteiskuljetuksia linja-autolla.

14.9. Vähäpäästöiset kulkuneuvot
Seurakuntayhtymällä ei ole autoja eikä työkoneita. Suunnitelmissa ei myöskään ole niiden hankintoja.

14.10. Muut toimenpiteet
Kauniaisissa etäisyydet ovat lyhyet, joten pyöräilylle on hyvät edellytykset kevyen liikenteen väylien
johdosta. Kirkolla on olemassa pyörätelineet henkilökunnalle ja seurakuntalaisille.
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Henkilökunnalle on tarjolla vuokra-asuntoja Kauniaisissa kävelymatkan päässä työpaikasta. Kirkko
sijaitsee aivan juna-aseman vieressä, joka takaa hyvät kulkuyhteydet mm. Helsingin ja Kirkkonummen
suuntaan ja osittain Espooseen.
Kauniaisten seurakuntien päätoimipiste on kirkko, muita rakennuksia ei ole. Tointen toimipiste on
Kaunaisten keskustassa sijaitseva seurakuntatila, joka on kävelymatkan päässä kirkolta. Välimatkat
hoidetaan useimmiten kävellen.

14.11. Minimipisteet ja lisäpisteet
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15. TAVOITTEET KAUSILLE 2021 – 2025
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Toiminto

Tavoite

Keinot

Vastuu

3 Ympäristöjärjestelmä

Ympäristötyöryhmä

Ryhmän jäsenten
nimeäminen
tarpeen mukaan

YKN

Sisäinen
ympäristökatselmus
Ympäristöohjelma
Ulkoinen auditointi

Väliauditointi 2023

Ympäristötyöryhmä

Päivitys 2023
Suoritetaan 2025

Ympäristötyöryhmä

Ympäristöjärjestelmän
jatkuva arviointi

Ympäristöohjelman käsittely
toimintasuunnitelmissa ja
vuosikertomuksissa

Kirkkoherrat
Talouspäällikkö
Toimialavastaavat

Koulutus

1 ulkopuolisen
pitämä
ympäristöaiheinen
koulutushetki koko
henkilöstölle per
vuosi

Ympäristötiimi

Lähetystyö ja
kansainvälinen
diakonia, 2% - 4%
kirkollisverotuloista

Määritetään
talousarviossa

YKN, YKV

Ympäristömerkittyjen
tuotteiden lisääminen
vuonna 2025 yli 25
tuotetta

Hankintojen
tarkentaminen,
v.2019 päivitetyn
hankintaohjeen
noudattaminen

Ympäristötyöryhmä
ja toimintojen
vastuulliset

5 Ympäristökasvatus Seurakuntien
ympäristökasvatussuunnitelmat
sisältävät tavoitteita
työaloittain

Liitteen 5 ja 6
noudattaminen

Kirkkoherrat ja
työalavastaavat

6 Jätehuolto

Tiedottaminen,
koulutus,

Koko henkilökunta,
talouspäällikkö

4 Toiminta ja talous

Lajittelu, hyötyjätteet
ja jätteiden

Ympäristöindikaattori
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7 Siivous

8 Energia ja
rakentaminen

9 Keittiö ja ruokalat

kierrättämisen
edistäminen

teknologian ja
käytäntöjen
seuraaminen

Turvallinen, sekä
riittävä ja
kustannustehokas
siivoustoimi
Siivoussuunnitelma

Siivouspalvelun
organisointi ja
kilpailuttaminen

Talouspäällikkö

Päivittäminen

Talouspäällikkö

Energiatehokkuuden
Kirkon
lisääminen
kunnostustoimet
kokonaisenergiakäytön
alentaminen -7,5%
2019 – 2025

YKN, YKV

X

X

Uudistuvan energian
lisääminen 50%:iin

Sopimukset

YKN,
talouspäällikkö

Luomu tuotteiden
lisääminen, 8 tuotetta
vuoteen 2025
mennessä

Tukun tarjonnan
hyödyntäminen

Emäntä

ympäristötyöryhmä

Kaksi
ympäristötyöryhmän
(tai henkilökunnan)
jäsentä suorittaa
ympäristöpassin
10 Toimisto

Paperinkulutuksen
vähentäminen
-15% 2020 - 2025

Sähköinen
tiedonhallinta ja
arkistointi

talouspäällikkö
kirjanpitäjä

11 Hautausmaat ja
viheralueet

Kirkon tontin
viheralueista
huolehtiminen

Huolehditaan
nykyisistä kasveista
ja uudistetaan
tarpeellisia kohtia
harkiten,
huomioiden
kirkon korjaamisen
vaatimukset

talouspäällikkö

12 Leiri- ja
kurssikeskukset

Leirien pitäminen
olemassa olevissa

Jatketaan
suomalaisten

kirkkoherrat

X
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leirikeskuksissa
Suomessa

hyvätasoisten ja
ympäristötietoisten
leirikeskusten
käyttöä

13 Metsänhoito

Omistuksessa olevasta
lähivirkistysalueesta
huolehtiminen

Jatketaan
omistuksessa
olevien
metsäpalstojen
hoitoa vähintään
kerran viiden
vuoden aikana

14 Liikenne

Kävelyn, pyöräilyn,
julkisen liikenteen ja
lähellä asumisen
tukeminen

Jatketaan nykyisten Johtoryhmä, YKN
henkilöstöetujen
tarjoamista, jotka
tukevat hallittua
työmatkaliikennettä

työalavastaavat

talouspäällikkö

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Ympäristödiplomin pistetaulukko
Hankintaohje
Siivoussuunnitelma
Kemikaaliluettelo
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma 2021-2025
Grankulla svenska församling, plan för miljöfostran 2021 – 2025
Pihojen kasvilajit

