
 

Päijät-Hämeen yhdistysten ilmastokumppanuus – 
Alkukartoituslomake 
 
HUOM.! Tästä pdf:stä näet etukäteen alkukartoituksen teemat ja kysymykset. Ethän 
kuitenkaan vastaa tälle lomakkeelle. Alkukartoitus täytetään sähköisesti. 
 
llmastokumppanina voitte itse valita, mihin osa-alueisiin haluatte ensimmäisenä     vaikuttaa. 
Tämän alkukartoituksen avulla voitte miettiä mistä yhdistyksenne päästöt muodostuvat ja 
mitkä ovat vaikuttavimmat päästövähennystoimet. Huomaathan, että kaikkea ei tarvitse tehdä 
kerralla, vaan edetä voi asia kerrallaan käytettävissä olevien resurssien mukaan. 
 
Alla on listattuna yleisimpiä päästöjä aiheuttavia toimintoja. Voitte valita listalta ne kohdat, 
jotka ovat olennaisia omassa toiminnassanne ja joihin voitte vaikuttaa. Voitte jättää 
vastaamatta teemat/ kohdat, jotka eivät liity yhdistyksenne toimintaan, tai joihin ette itse 
pysty vaikuttamaan.  
 

1. Päätöksenteko ja viestintä 
2. Hankinnat ja pakkaaminen 
3. Tilat (energia, valaistus, ilmanvaihto, vesi, siivous) 
4. Jätteet ja lajittelu 
5. Liikkuminen ja kuljetuspalvelut 
6. Ammattikeittiöt 
7. Tapahtumat 
8. Muut toimenpiteet 

 
  



 
1. Päätöksenteko ja viestintä 

 
• Tarkastellaan yhdistyksen toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia ja asetetaan 

tavoitteet  
• Huomioidaan tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ympäristö- 

ja ilmastonäkökohdat  
• Sisällytetään ilmastonäkökulma tarjouspyyntöihin ja hankintapäätöksiin 
• Selvitetään oman toiminnan/tuotteen hiilijalanjälki ja viestitään siitä 
• Viestitään aktiivisesti sidosryhmille ympäristökysymyksistä ja -teoista 
• Ohjataan asiakkaiden valintoja (esim. vastuullisten tuotteiden nostot ja tarjonta) 
• Nimetään yhdistyksen ympäristövastuuhenkilö   
• Lisätään henkilöstön ja jäsenien tietoisuutta oman toimintansa ilmastovaikutuksista  
• Kaikessa tarjoilussa suositaan kasvipohjaisia tuotteita sekä Reilun kaupan tuotteita 
• Asetetaan tavoitteeksi paperiton toimisto 
• Käytetään sähköisiä palveluja mainonnassa ja laskutuksissa 
• Myydään tai lahjoitetaan yhdistyksen tarpeettomat tavarat eteenpäin                                                                          

 
2. Hankinnat ja pakkaaminen 
                                                                        
• Huomioidaan hankinnoissa tuotteen elinkaari, laatu ja kustannukset 
• Suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita (Pohjoismainen ympäristömerkki eli 

Joutsenmerkki, EU-kukka) 
• Huomioidaan tuotteita hankkiessa takuun pituus, huolto- ja korjausjärjestelyt sekä 

käyttökoulutukset 
• Hankitaan energiatehokkaita laitteita ja tekniikkaa 
• Hankinnoissa kiinnitetään huomiota materiaalien kierrätettävyyteen 
• Huomioidaan ympäristömerkityt tuotteet ja ympäristölle haitallisten aineiden vähäisyys 

(kemikaalit, pesuaineet yms.) 
• Hankitaan ympäristöystävällisesti tai luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita 
• Vältetään hankinnoissa yksittäispakattuja tuotteita 
• Ostamisen sijaan vuokrataan/lainataan laitteita/tavaroita 
• Materiaali ja lajitteluohjeet merkitään pakkauksiin                                                                            
• Pakkauksissa huomioidaan kuljetus ja varastointi (ei kuljeteta ilmaa) 
• Pakkaamisessa käytetään palautuspakkauksia 

 
3. Tilat 

 
Energianhankinta 
 
• Sähkö hankitaan uusiutuvista energialähteistä (ns. vihreä sähkö) 
• Lämpö hankitaan kokonaan uusiutuvista energialähteistä (esim. maalämpö, 

aurinkoenergia, biomassa) 



• Selvitetään aurinkoenergian käyttömahdollisuudet kiinteistöllä 
 
Energiankäyttö ja ilmanvaihto 
• Seurataan rakennusten energiatehokkuutta 
• Tehdään energiakatselmus 
• Ovet ja ikkunat suljetaan huolellisesti 
• Huolletaan laitteet ja koneet säännöllisesti 
• Valitaan energiatehokkaat laitteet ja palvelut 
• llman sisäänottoa pienennetään 

 
Vedenkulutus 

• Vedenkulutusta seurataan 
• Vedenkulutusta vähennetään 
• Huolehditaan vesikalusteiden kunnosta (vuotavat hanat ja wc- istuimet) 
• Alennetaan käyttöveden lämpötilaa 

 
Valaistusratkaisut 

• Kaikkiin valaisimiin vaihdetaan LED-lamput 
• Sammutetaan valot aina tilasta poistuttaessa tai otetaan käyttöön liiketunnistimet 

sisätiloissa 
• Ulkovalaistusta ohjataan esim. aikaohjelman ja liiketunnistimien avulla 

 
Siivous 

• Siivoustyön suunnittelussa arvioidaan puhdistustarve ja pintamateriaaleille sopivat 
menetelmät 

• Selvitetään kemikaalittoman siivouksen mahdollisuudet 
• Käsitellään ja annostellaan käytettävät kemikaalit ja tuotteet ohjeiden mukaan 

 
4. Jätteet ja lajittelu 

 
Lajiteltavat jätejakeet 

• Paperi 
• Pahvi ja kartonkipakkaukset 
• Biojäte 
• Metalli 
• Lasipakkaukset 
• Muovipakkaukset 
• Sähkö- ja elektroniikkaromu 
• Jäterasvat/öljyt (keittiöt) 
• Muut jätelajit 

  



Jätemäärän vähentäminen ja ohjeistus 
• Seurataan jätejakeiden määriä vuositasolla  
• Ehkäistään jätteiden syntyä ja asetetaan tavoitteet lajittelulle 
• Varmistetaan, että lajittelupisteitä on riittävästi ja niiden sijainti on näkyvä 
• Laaditaan lajittelupisteille selkeät ja näkyvät ohjeet sekä koulutetaan henkilökuntaa 
• Seurataan ja vähennetään paperinkulutusta (tulosta tarpeen mukaan ja huomioi 

tulostusasetukset, jaa sähköisesti) 
• Seurataan ja vähennetään ruokahävikin määrää (esim. alennusprosentti hyvissä ajoin, 

ruoka-apu, ResQ, kahvihuoneissa kahvihävikki) 
• Ohjataan siivoustyöntekijät tyhjentämään erilliskerätyt jätteet oikein 

 
5. Liikkuminen ja kuljetuspalvelut 

 
Jäsenten ja sidosryhmien liikkuminen 

• Laaditaan kestävän liikkumisen periaatteet yhdistykselle (mietitään kestävän 
liikkumisen tavoitteet ja toimenpiteet)  

• Suositaan etäkokouksia ja sähköistä asiointia 
• Lisätään kokous- ja tapahtumakutsuihin joukkoliikenneyhteydet kokouspaikalle 
• Kannustetaan yhdistyksen jäseniä liikkumaan kokouksiin/tilaisuuksiin/harjoituksiin 

kestävillä tavoilla 
• Hankitaan jäsenille käyttöön yhdistyksen yhteisiä polkupyöriä   
• Kannustetaan jäseniä kimppakyytien järjestämiseen 

 
Henkilökunnan liikkuminen 

• Kannustetaan työntekijöitä työmatkaliikuntaan (pyöräily/lenkkeily/kävely) 
• Hankitaan henkilökunnan käyttöön yhdistyksen yhteisiä polkupyöriä 
• Järjestetään pyörille turvallinen ja suojattu säilytystila                                                                                
• Kannustetaan työntekijöitä kimppakyytien järjestämiseen 
• Suositaan työhön liittyvässä matkustamisessa kävelyä, pyöräilyä tai julkista liikennettä 
• Otetaan käyttöön lentomatkojen kompensointi 
• Tarjotaan etätyömahdollisuutta sitä haluaville 

 
Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut 

• Tehostetaan kuljetusten logistiikkaa 
• Mitoitetaan ajoneuvot kuljetustarpeeseen 
• Ajoneuvoa hankittaessa valitaan vähäpäästöisin vaihtoehto 
• Edellytetään että kuljetukset täyttävät viimeisimmän EURO-normin 
• Kuljettajilta edellytetään taloudellisen ajon koulutus 
• Edellytetään, että kuljetuspalveluja tarjoava yritys on sitoutunut 

energiansäästötoimintaan 
• Edellytetään vähäpäästöisempi polttoaine kuljetuspalveluiden ajoneuvoille 

  



 
6. Ammattikeittiöt 

 
• Kylmälaitteet huolletaan säännöllisesti ja niiden ilmanvaihdosta huolehditaan 
• Uudet keittiölaitteet hankitaan mahdollisimman energiatehokkaina 
• Pestään vain täysiä koneellisia ja käytetään koneiden säästöohjelmia 
• Hankitaan kankaiset käsipyyhkeet (esim. rullapyyhejärjestelmä) 
• Käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita (esim. Joutsenmerkki, Bra miljöval) 
• Vältetään kertakäyttötuotteita 
• Käytetään kylmää vettä pakkausten huuhteluun (mm. neste-, metalli- ja lasipakkaukset) 
• Valmiiden ruokien myynnissä käytetään ympäristöystävällisiä pakkauksia 
• Suositaan lähi- ja luomuruokaa, Reilun kaupan sekä sesongin tuotteita 
• Ruokalistalla on kasvisateriavaihtoehto joka päivä 
• Kasvisateriavaihtoehto nostetaan ruokalistalla ja tarjoilulinjastolla ensimmäiseksi 
• Kotimaista kalaa suositaan ruokalistoilla 
• Maitotuotteita korvataan vaihtoehdoilla, esim. kauravalmisteilla 

 
7. Tapahtumien järjestäminen 

 
• Suositaan tapahtumapaikkoja, joilla on käytössä vihreää sähköä 
• Tapahtumapaikan sijainti valitaan niin, että sinne pääsee helposti esimerkiksi 

kävellen, pyörällä ja julkisella liikenteellä 
• Kannustetaan tapahtumaan osallistuvia matkustamaan paikalle kestävillä tavoilla 
• Valitaan tarjoiluihin kasvisvaihtoehtoja liharuoan sijaan 
• Valitaan tarjoiluihin lähiruokaa, sesongin tuotteita, luomutuotteita sekä ympäristö- 

ja vastuullisuusmerkittyjä tuotteita 
• Vältetään yksittäispakattujen tuotteiden myyntiä 
• Vältetään kertakäyttöaterimien ja -lautasten käyttöä tai käytetään biohajoavia 

astioita 
• Varmistetaan että riittävän monelle jätejakeelle on lajittelumahdollisuus 
• Varmistetaan, että lajittelupisteitä ja - ohjeita on riittävästi ja niiden sijainti on 

näkyvä                                                                                
• Huolehditaan puhtaan veden saannista ja mahdollistetaan omien juomapullojen 

täyttö 
• Tapahtumassa suositaan sähköistä viestintää paperisen sijaan 
• Ympäristötyöstä viestitään tapahtuman sidosryhmille 

 
8. Muut toimet 

 
Mitä muuta yhdistyksenne tekee ilmaston ja ympäristön hyväksi? Kerro meille tässä! 
 
Tavoitteet: tähän nostetaan sähköisellä lomakkeella valitut tavoitteet ja voit samalla määrittää 
toimenpiteitä.  


