
8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen

9.00 AvAuspuheenvuoro 
 Satu Pääkkönen, ympäristövastuualueen johtaja, Uudenmaan ELY-keskus
	 Puheenjohtajana	Maria	Runonen,	projektipäällikkö,	Suomen	Ympäristöopisto	SYKLI

9.15 osAllistAmisen onni jA kAiho 
 Osallistamisen keinOja levitetään kOulutusten, työpajOjen ja materiaalien keinOin.
	 Juulia	Juslin,	projektipäällikkö,	Hyria	koulutus	
	 Silja	Sarkkinen,	kouluttaja,	Suomen	Ympäristöopisto	SYKLI

9.45 kuinkA sAAdA luonto kuulumAAn kAikille?
 kaikille uudenmaan asukkaille tarjOtaan mahdOllisuus päästä mukaan luOntOretkille. 

 Riikka	Nenonen,	järjestöpäällikkö,	Pääkaupunkiseudun	partiolaiset

10.15 tauKo 
 Silja	Sarkkinen,	Suomen	Ympäristöopisto	SYKLI

10.30 kAnnustA, kohdistA, provosoi jA tArjoA rAtkAisujA 
	 -	neuvonnan	keinoja	ympäristötietoisuuden	edistämiseen  
 asukkaille tarjOtaan tietOa, tukea ja kannustusta kestävän kehityksen mukaisiin valintOihin.

  Leena	Mikkonen-Young,	ryhmäpäällikkö,	Helsingin	seudun	ympäristöpalvelut	HSY

11.00	 itämeri-haaste	ja	case	iha-Lines
	 KaNNuStetaaN	YRItYKSIä	MuKaaN	ItäMeRI-HaaSteeSeeN.

	 Lotta	Ruokanen,	ympäristösuunnittelija,Helsingin	kaupungin	ympäristökeskus
	 Niina	Ihalainen,	laivuri,	IHa-Lines	Oy	Helsinki	Cruises

eväsreppu

11.30 lounaS (omakustanteinen)

12.30 ruokArepun AvAus
	 puheenjohtajana	Marianne	Heikkilä,	Marttaliiton	toiminnanjohtaja,	Marttaliitto

12.40	 mikromuovit	-	pieni	suuri	ongeLma	meressä
 Julia	talvitie,	tutkimusinsinööri,	Helsingin	seudun	ympäristökeskus	HSY

13.00	 jätevedet	–	eLintavat	vaikuttavat	Laatuun
	 Mari	Heinonen,	yksikön	päällikkö,	Helsingin	seudun	ympäristökeskus	HSY

13.20	 vantaan	kouLujen	yLijäämäruoka	-piLotin	esitteLy
	 Pirjo	Huvila-Nicklen,	ateria-	ja	puhtauspalvelujohtaja,	Vantaan	tilapalvelut	Vantti	Oy

13.40	 ruokahävikin	vähentäminen	kauppiaan	näkökuLmasta
	 Pauli	Jaakola,	kauppias,	K-Supermarket	Konala

14.00 Reilun KauPan KahvitauKo

14.30	 syömäLLä	reppu	keveämmäksi?
  itämeRen RuoKavalio 
	 	 Kaisa	Härmälä,	kehittämispäällikkö,	Marttaliitto

  haaRuKan jälKi
	 	 Outi	Kankaanpää,	Dodo

  Globaalit hehtaaRit lautaSella
	 	 aleksi	Heiskanen,	asiantuntija,	WWF

15.30 loPPuSanat
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YMPäRIStöPäIVä	täYNNä	KONKRetIaa	5.11.2014
PaSILaN	VIRaStOKeSKuS	(eNtINeN	LääNINHaLLItuKSeN	taLO),	RataPIHaNtIe	9,	HeLSINKI.

Järjestäjä:	uudenmaan	ympäristökasvatusverkosto	Välke	ja	pääkaupunkiseudun	ekotukitoiminta



Osallistamisen onni ja kaiho

Silja Sarkkinen

5.11.2014
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http://www.yhteinenkasitys.fi/ 

http://www.yhteinenkasitys.fi/


Aihepiiri: osallistuminen

• aktiivinen kansalaisuus 

• kansalaisvaikuttaminen 

• kansalaisyhteiskunta 

• osallistaminen 

• osallistuminen 

• osallistuva kansalaisuus 

• osallisuus 

• aktiivinen kansalaisuus 

• kansalaisvaikuttaminen 

• kansalaisyhteiskunta 

• osallistaminen 

• osallistuminen 

• osallistuva kansalaisuus 

• osallisuus 

• valtautuminen 

• viestintä 

• voimaantuminen 

• yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

• yhteisöllisyys 

• ympäristökansalaisuus 

• valtautuminen 

• viestintä 

• voimaantuminen 

• yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

• yhteisöllisyys 

• ympäristökansalaisuus 
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Osallistuminen

• yksilön aktiivinen, vapaaehtoinen 

mukanaolo yhteisön toiminnassa

– Sosiaalinen

– Toiminnallinen

– Kansalaisosallistuminen
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Voimaantuminen

• prosessi, jossa yksilö kokee oman 

roolinsa merkityksellisenä, jossa hänen 

luottamuksensa omiin kykyihin kasvaa 

ja jonka kautta hänen halunsa toimia 

lisääntyy. 
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Aktiivinen, osallistuva kansalaisuus 

• tiedot, taidot ja tahto ottaa kantaa 

yhteisiin asioihin ja toimia 

yhteisen hyvän puolesta

6



Kansalaisvaikuttaminen 

• kansalaisten tai yhteisöjen 

aktiivinen osallistuminen ja 

vaikuttaminen yhteiskunnan 

toimintaan ja päätöksentekoon eri 

tasoilla ja erilaisilla keinoilla
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Osallisuus

• yksilön kokemus omien kykyjen 

riittävyydestä, oman roolin 

merkityksellisyydestä ja vastuun 

saamisesta omassa yhteisössä
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Osallistaminen

• prosessi, jossa yksilöitä tai 

yhteisöjä tuetaan, kannustetaan 

tai kehotetaan osallistumaan 

toimintaan tai päätöksentekoon
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Valtautuminen

• prosessi, jossa voimaantunut yksilö kokee 

saavansa valtaa ja mahdollisuuksia toimia 

omassa yhteisössään

Yhteisöllisyys

• kokemus yhteenkuuluvuudesta, osallisuudesta ja 

vaikuttamismahdollisuuksista yhteisössä
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Ympäristökansalaisuus

• ympäristövastuullinen, aktiivinen ja osallistuva toimijuus, jonka kautta 

yksilö kokee itsensä osallisena kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
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www.oppimisensillat.fi/ 

http://www.oppimisensillat.fi/
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Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys:

• oppiminen ymmärretään asteittain syvenevänä osallistumisen prosessina, jonka 

aikana yksilö saavuttaa yhteisössä keskeisen aseman ja oppii käyttämään yhteisön 

materiaalisia ja psykologisia työkaluja toiminnassaan. 

• Oppimisessa on kyse sekä ajattelun kehittymisestä että maailmassa olemisen ja 

yksilön aseman muuttumisesta.
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Toimijuus

• Tahto toimia aktiivisesti, kokea ja olla 

olemassa eli 

• tarkoittaa osallistumisen kautta 

muodostunutta identiteettiä, jolloin yksilö (tai 

yhteisö) on oppinut toimimaan aloitteellisesti 

ja vastuullisesti.
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Osallistavassa pedagogiikassa

• Oppijoille annetaan mahdollisuus toimia, ja heihin suhtaudutaan vakavasti. 

• Oppijat voivat vaikuttaa vuorovaikutuksen kulkuun esimerkiksi tuomalla 

vuorovaikutukseen teemoja omasta elämänpiiristään.

• Pyrkii tasa-arvoon, toisten tukemiseen ja aitoon dialogiin
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• Osallisuutta luodaan vuorovaikutuksessa

• Osallisuus on taito, johon kasvetaan

• Vertaisryhmä on voimavara

– Tunne yhteisöön kuulumisesta ja sitoutumisesta tärkeä

• Mahdollisuus vaikuttamiseen: 

• Aktiivisuus

• Osallisuus

• Intentionaalisuus

• Motivaatio

• Valinnan mahdollisuus
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Case esimerkki Hyriasta – 
Osallistamisen onni ja kaiho 

HYRIA KOULUTUS                                                          Juulia Juslin 1 5.11.2014 



HYRIA KOULUTUS                                                          Juulia Juslin 2 5.11.2014 

Hyria koulutus 

• Hyria koulutus (Hyria) on Hyvinkään-Riihimäen alueella 
toimiva ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten ja 
aikuisten koulutusta.  

• Hyria on perustettu syksyllä 2009 yhdistämällä kolmen 
Hyvinkään-Riihi-mäen alueen koulutuksen järjestäjän seitsemän 
oppilaitosta yhdeksi oppilaitoskokonaisuudeksi.  

• Hyrian omistavat Hyvinkään kaupunki, Riihimäen kaupunki, 
Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Hyvinkään-Riihi-mäen 
Seudun Ammattikoulutussäätiö (HRAKS). 

• Hyriassa opiskelee vuosittain noin 10 000 henkilöä, joista  
– noin 2500 on nuoria ammatillisen perustutkinnon suorittajia,  
– 1400 aikuisia perustutkinnon, 1500 ammattitutkinnon ja 320 

erikoisammattitutkinnon suorittajia.  
– Noin 4000 opiskelijaa on lyhytaikaisen koulutuksen piirissä.   

• Työelämän kehittämistehtävän puitteissa tarjotaan mm. 
lyhytkoulutuksia yritysten tarpeisiin.  

 



HYRIA KOULUTUS                                                          Juulia Juslin 3 5.11.2014 

Opiskelijoiden osallistaminen kestävän 
kehityksen itsearviointeihin 
• Hyrian luonto- ja ympäristöalan Kestävän kehityksen 

toimintaohjelmien laatiminen -kurssi (10ov) on toteutettu joka vuosi 
opiskelijoita osallistaen ja aktivoiden. Opettajina ovat toimineet Arja 
Andersson ja Juulia Juslin. 

• Opiskelijat ovat osallistuneet kurssin toteutuksen suunnitteluun. 

• Keke-kurssin opiskelijat on ohjeistettu tekemään kestävän kehityksen 
sertifiointiin liittyviä itsearviointeja haastatteluina, muutamana 
vuonna luonnonvara-alan yksikölle (v. 2011 ja 2014), muina vuosina 
muillekin aloille edistämään alakohtaisia keke-sertifiointeja (v. 2012-13):  

- liiketalous- ja tietotekniikka-ala (liti) 
- auto- ja kuljetusala (auto) 
- matkailu-, ravitsemis- ja talousala (mara) 
- sosiaali- ja terveysala (sote) 
 

• Näin opiskelijat ovat päässeet tutustumaan muidenkin koulutus-              
alojen keke-teemoihin, alojen kestävän kehityksen työtä on saatu 
eteenpäin ja tietoisuutta ympäristöasioista lisättyä. Samalla                
opiskelijat ovat saaneet todellisia casejä omiin opintoihinsa. 

 



HYRIA KOULUTUS                                                          Juulia Juslin 4 5.11.2014 

Opiskelijoiden toteuttamat kestävän 
kehityksen messutapahtumat 
• Luonto- ja ympäristöalan keke-kurssin opiskelijat ovat lisänneet kestävän 

kehityksen tietoisuutta useana vuonna järjestetämillään kestävän 
kehityksen messutapahtumilla ja teemapäivillä.  

• Opiskelijat ovat itse suunnitelleet ja toteuttaneet 1-2 päiväiset 
messutapahtumat (projektioppimista).  

• Tapahtumiin on osallistunut laajasti yksikön opiskelijoita (ryhmittäin) ja 
henkilökuntaa. Tapahtumasta on tiedotettu myös koko Hyrian laajuisesti 
ja kutsuttu hyrialaisia mukaan osallistumaan.  

• Opiskelijat on osallistettu projektioppimiseen ja he ovat päässeet 
osallistamaan muita tapahtumiinsa.  

 



HYRIA KOULUTUS                                                          Juulia Juslin 5 5.11.2014 

Hyväntekeväisyyskeräykset ja  
toimenpiteitä keke-ohjelmaan 

• Vuosittain keke-kurssin opiskelijat ovat myös järjestäneet 
hyväntekeväisyyskeräyksen koko Hyrian laajuisena tempauksena. 
Vuonna 2014 kerättiin tarvikkeita Elämä Koirille Ry:n koirille ja tarhan 
työntekijöille useissa Hyrian yksiköissä. 

 

 

 

 

 

 

 

• Osana kurssia opiskelijat ovat ehdottaneet vuosittain toimenpiteitä 
luonnonvara-alan yksikön omaan keke-ohjelmaan. Ehdotusten pohjalta 
on valmisteltu yksikön  keke-ohjelma.  

 



HYRIA KOULUTUS                                                          Juulia Juslin 6 5.11.2014 

Osaamispankki osallistavana 
ympäristövastuullisuuden tietopankkina 

• Osaamispankki on ympäristövastuullisuuden sähköinen 
tietopankki Uudellamaalla: http://www.hyria.fi/osaamispankki. 

• Osaamispankki on tietolähde esimerkiksi opettajalle, joka 
haluaa järjestää luontoretken oppilailleen. Tai sieltä 
opiskelijat voivat löytää työssäoppimispaikkoja. Sieltä 
löytää myös tietoa mielenkiintoisista kursseista ja voi 
seurata Välke-ryhmän ajankohtaisia asioita. 

• Osaamispankista hyötyvät kaikki ympäristövastuullisuuden             
lisäämisestä ja ympäristökasvatuksesta                                            
tietoa tai palveluita tarvitsevat  

- kansalaiset,  
- yhdistykset,  
- oppilaitokset,  
- viranomaiset,  
- päättäjät,  
- yritykset jne.   

 

http://www.hyria.fi/osaamispankki


20.11.2014 Partio on mahtava -esitys1

KUINKA SAADA 

LUONTO

KUULUMAAN 

KAIKILLE?



• Kaikille Uudenmaan asukkaille tarjotaan mahdollisuus 
päästä mukaan luontoretkille.

Toimenpide

20.11.2014 2



• 10442 jäsenmaksun maksanutta (31.7.2014)

• Miljoona vapaaehtoistuntia

• 900 viikoittain kokoontuvaa ryhmää

• 130 lippukuntaa

• 300 luottamushenkilöä piirissä johtamassa ja tekemässä (operatiivinen sekä 

strateginen)

• 1,5 miljoonan budjetti

• 12 työntekijää

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

20.11.2014 3



Retket ja leirit partiossa 

20.11.2014 4



Retket ja leirit partiossa
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Retket ja leirit partiossa 
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Monikulttuurinen pääkaupunkiseutu
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HS 27.10.2014





Monikulttuurinen pääkaupunkiseutu
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” Y-sukupolvea eli 1990-luvulla syntyneitä on kuvailtu ensimmäiseksi digitaalisella 
aikakaudella kasvaneeksi sukupolveksi, jolla ei välttämättä ole enää samanlaista 
luontoyhteyttä kuin aiemmilla sukupolvilla.

Tulokset osoittavat selkeän polarisaation nuorten luontosuhteessa: osalle luonto on 
hyvin tärkeä, osalla ei ole lainkaan sidosta luontoon. Tärkeänä luontosuhteen siirtäjinä 
toimivat vanhemmat ja isovanhemmat. Luonto toimii nuorillekin eheyttävänä paikkana, 
jossa voi olla yksin ja jossa pääsee irtautumaan arkielämän odotuksista ja paineista.

Puhakan tutkimusaineisto (N=184) koostui Lahden seudulla 
asuvista vuosina 1992-1998 syntyneistä nuorista ja heiltä 
kerätyistä kirjoituksista ja kyselyistä.”

(Riikka Puhakka 2014).

http://www.gcfinland.fi/news/tutkimus-nuorten-luontosuhde-
kahtiajakautunut;jsessionid=1995C40AABB57B7FAA6D65E302715E2F

Nuorten luontosuhde
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Kotoutumisen neljä ulottuvuutta

20.11.2014 13

Opinnäytetyö (Heidi Backman: Luontokotouttamisopas 2014). Kuva Jaana Leikkilän (2010) mukaan.
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Mitä minä voin tehdä?



• Mennään kimppaan kotoutumiskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa, viedään 
vastaanottokotien lapset ja nuoret metsäretkelle. 

• Tarjotaan leirin- ja retkien ohjaamiseen ja järjestämiseen koulutusta monikulttuurisille 
yhteisöille, annetaan nuorille ja vähän vanhemmillekin osaamista tehdä itse.

• Perhepartiota maahanmuuttajaäideille ja –isille, näytetään mitä toiminta on oikeasti.

• Otetaan huomioon kielierot, toimintaa ainakin englannin- ja venäjänkielillä.

• Perustetaan retkilinjat, ilmainen bussi kerran kuussa tai viikossa 
asuinalueelta metsään. Ei kynnyksiä. 
Tuodaan lainakumpparit ja hyvät eväät.

• Mennään oman asuinalueen nuokkarille tai monikulttuurisen 
järjestön/yhteisön tiloihin ja pyydetään ne tyypit sieltä 
mukaan toimintaan.  

• Etsitään innostuneet kumppanit ja ruvetaan tekemään 
isommin

Mitä partio on tekemässä?
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19.5.2014

KIITOS!
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Riikka Nenonen, @RiikkaNenonen, 

044 218 4344, riikka.nenonen@partio.fi

Kiitos!



Asukkaille tarjotaan tietoa, tukea ja kannustusta kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin

Kannusta, kohdista, provosoi ja tarjoa ratkaisuja

- neuvonnan keinoja ympäristötietoisuuden edistämiseen





Viestintä ja neuvonta

• Jäteneuvonta

• Vesineuvonta

• Ilmastoinfo



• Kannusta, kohdista, provosoi ja tarjoa ratkaisuja



Kannusta!

- Kiitä, tue ja kannusta jatkamaan!



Pyöräilyaamiainen

• Tarjoiltiin aamupalaa työmatkapyöräilijöille

• Palkittiin pyöräilijöitä ja kannustettiin jatkamaan pyöräilyä

• Tehtiin mediauutisia



Saa syödä!
• Osallistuttiin Motivan järjestämään 

tapahtumaan

• Jaettiin hävikkikasviksista tehtyä lounasta 

asukkaille

• Kannustettiin positiivisen viestin välityksellä 

ruokahävikin vähentämiseen 



Kierrätystanssit

Ratkaise roskamysteeri

Houkutteleva tapahtuma, jossa tietoa 

lajittelusta hauskasti ja informatiivisesti



Helsingin seudun ilmastopalkinto

• Nostetaan hyviä ilmastotekoja esiin ja 

palkitaan niitä

• Tuodaan esiin, että ilmastotekoja 

tehdään ja niitä on kaikkien 

mahdollista tehdä

• Kannustetaan tekoihin!



Kohdista!

- Mieti, mikä on kohderyhmäsi ja välitä viesti heitä ajatellen



Sorttaaja on sankari

• Videokilpailu ala- ja yläkouluille: Kerro 

hauskasti ja luovasti jätteiden 

lajittelusta

• Kannustetaan tutustumaan teemaan 

ja tekemään oma toteutus

• Kohdistettu koululaisille – cool ilme, 

nimi ja palkinto!



Ruokaa vai roskaa

• Herätellään työpaikkaruokailijoita lounaan äärellä miettimään 

ruuan ympäristövaikutuksia

• Julisteita, mobileja, poisheitetyn ruuan punnitus ja näyttely

• Ilme huomiota herättävä, mutta asiallinen



Provosoi!

- Laita asukkaat ajattelemaan!



30 sekuntia riittää

• Sanoma: 30 sekunnin suihku 

uimahallireissun yhteydessä riittää 

peseytymiseen - mieti kauanko lotraat 

suihkussa

• Tavoitteena saada ihmiset miettimään 

lämpimän veden kulutustaan



Pieni mutta vaarallinen

• Mörkö-hahmot kaupungilla houkuttelemassa ihmisiä 

keskustelemaan vaarallisista jätteistä

• Tauluun kirjoitus tai kuvaus ja kuvat Instagramiin - kaikki 

kuvat (lähes 1000) julkaistiin



Kuka pelkää pimeää?

• Kauhuvideo ”Kuka pelkää pimeää” – 

katsojien herättely valojen 

sammuttamiseen

• Esitys Finnkinon teattereissa aikuisille 

suunnatuissa elokuvissa

• Energiansäästöviikolla raflaavat julisteet 

• www.säästänyt.fi



Tarjoa ratkaisuja!

- tee ympäristötekojen tekeminen mahdollisimman helpoksi



Anna jotain muuta

• www.annajotainmuuta.fi

• Tarjotaan tavaraa parempia lahjaideoita 

jätteen määrän vähentämiseksi

• Tehdään aineettomien lahjojen hankkiminen 

mahdollisimman helpoksi - useita 

lahjavaihtoehtoja, lahjakortti



Säästä nyt! - Kierrätystehdas

• Sijoitusneuvojat tarjosivat keinoja tehdä ilmastotekoja ja samalla säästää rahaa

• Kuvat Instagramiin



Aurinkosähköä kotiin

• Tehdään asukkaille aurinkopaneelien hankinta mahdollisimman helpoksi – avaimet käteen



TIETOA

TUKEA

KANNUSTUSTA



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Samkommunen Hels ingforsregionens mi l jöt jänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!



PUHDAS, TUOTTAVA JA YHTEINEN ITÄMERI

LOTTA RUOKANEN
HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS



MIKSI SUOJELLA ITÄMERTA?

Hyvinvoiva vesiekosysteemi tarjoaa 
palveluja ja resursseja:

– Säätelypalvelut (ravinteiden kierrätys, 
haitallisten aineiden hajotus, 
tulvasuojelu, sää...)

– Tuotantopalvelut (ruoka, geenivarat, 
rakennusmateriaalit, väylät...)

– Virkistys- ja kulttuuripalvelut 
(kiinteistöjen arvo, vapaa-ajan käyttö, 
turismi...) 

Itämeren ekosysteemipalveluiden 
taloudellinen arvo: >5,000,000,000 
€/v

Lähde: What’s in the Sea for 
me? Swedish EPA, 2009 



• Käynnistetty Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien aloitteesta vuonna 2007
• Kaupunkien ja koko verkoston tavoitteena parantaa paikallisvesien ja Itämeren tilaa 

konkreettisilla vesiensuojelutoimenpiteillä, joita verkoston toimijat toteuttavat 
vapaaehtoisesti, lain määräykset ja oman ydintoimintansa vaatimukset ylittäen

• Mukana noin 200 muuta organisaatiota
• Turun ja Helsingin yhteiset Itämeri-toimenpideohjelmat

2008-2013: noin 37 toimenpidettä 9 teeman alla
2014-2018: noin 75 toimenpidettä 5 teeman alla

• KH:n hyväksymä Turussa ja Helsingissä marraskuussa 2013
• Julkistettu tammikuussa 2014

ITÄMERIHAASTE PÄHKINÄNKUORESSA



1. Kirkkaat rannikkovedet
• Ravinnekuormitus (piste- ja hajakuormitus)

2. Hyvinvoiva meriluonto
• Haitalliset aineet, roskaantuminen, vedenalainen melu

3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
• Meriliikenne ja satamapalvelut, virkistysveneilyn palvelut

4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
• Merialuesuunnittelu, tietoisuus vedenalaisista resursseista ja ekosysteemeistä, rannikon ja saariston 

toimintojen kehittäminen

5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
• Palvelutoiminta, tietoisuuden ja toimijuuden lisääminen, opetus- ja tiedotustoiminta, verkostoyhteistyö

Linjassa virallisten kansainvälisten, mm. EU:n ja HELCOM:n merensuojelutavoitteiden kanssa

4

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2014-2018 



ITÄMERIHAASTE KÄYTÄNNÖSSÄ

 Visio: Puhdas, tuottava ja yhteinen 
Itämeri
Toiminta paikallistasolla on 
avainasemassa
 Hyvä meriympäristön tila = kilpailukykyä 
ja hyvinvointia
Verkosto, jossa 200 kumppania: 
kaupunkeja, yrityksiä, oppilaitoksia, 
kansalais- ja etujärjestöjä, alueellisia 
viranomaisia, kansallisia 
tutkimuslaitoksia…
Helsingin ja Turun kaupungit rahoittavat 
perustoimintaa jatkuvasti, lisäksi 
mahdollisuuksia mm. hankkeisiin
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200

n. 20 oppilaitostan. 40 yritystän. 50 yhdistystä

n. 20 alueellista toimijaa

 Yli 200

VISIO: PUHDAS, TUOTTAVA JA YHTEINEN 
ITÄMERI



ITÄMERIHAASTE TARJOAA 
KUMPPANEILLEEN – ILMAISEKSI:
Tukea ja vinkkejä omien vesiensuojelutoimien suunnitteluun
Verkostoitumista ja näkyvyyttä
Alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tapahtumia
Hyvien käytäntöjen jakoa, esimerkiksi Toimenpidepankki
Viestintämateriaaleja, esimerkiksi Kuulumisia-kirje ja 
Newsletter
Kokemustenvaihtoa ja uusien käytäntöjen oppimista 
Yhteyksien luomista erilaisten organisaatiokulttuurien ja 
toimintamallien välille – yksityiset ja julkiset, pienet ja 
suuret, paikalliset ja valtakunnalliset
Mahdollisuuksia yhteisten erillishankkeiden toteuttamiseen

http://www.itamerihaaste.net/ 

20.11.14 7

http://www.balticseachallenge.net/


VINKKEJÄ YRITYKSILLE KOOTUSTI

20.11.14 8



MITEN PÄÄSEE MUKAAN 
ITÄMERIHAASTEESEEN?

Täyttäkää ja allekirjoittakaa Itämerihaasteen 
sitoumuslomake

ja 
Sitoutukaa vähintään yhteen konkreettiseen 
toimenpiteeseen Itämeren hyväksi

20.11.14 9
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Apua!

• Maailma ja ihmiskunta 
tarvitsevat meidän apua

• Mitä voisimme tehdä itse? 

• Entä meidän yhtiössä? 

• Olemmeko todella pohtineet 
toimintatapojamme?

• Miten voisimme säästää
resursseja, energiaa, luontoa?

Seis..!

• Miten meidän yhtiömme 
olisi tehokas ja tuloksekas? 
Entä ympäristötehokas..?

• Miten käytämme resursseja? 
Miten tehostua, järkevöityä? 

• Olemmeko arvottaneet ja 
viilanneet kaikki toimemme?

• Entä voiko ympäristötehokkuu-
desta ‘hyötyä’ taloudellis€sti?
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”Firman rahat..?!”

• Firman auto, duunin printteri… 
“Joo, ostin firman piikkiin…”

• Millä ihmeen firman rahoilla? 

• Miten kukin käyttää ikiomia 
rahojaan? Omia resurssejaan? 
Sähköä? Kuluttaa? Printtailee?

• Ihan saman maapallon 
resursseja sitä kulutetaan 
töissäkin - jostain syystä vain eri 
tavoin? Siksi on aika muuttua.

Mieti näkökulma: yritykselle

• Ympäristötyötä tekevien aidoin tavoite ja 
toive yritysten mukaan lähtemisestä (energian-
säästö, ympäristövaikutusten vapaaehtoinen 
minimointi jne.) vaatii oikean (mietitysti toimivan 
ja taktisen) näkökulman kommunkaatioon

• Miksi jokin yritys lähtisi mukaan? -> HYÖTY!

• Think! Esitä ympäristönäkökulma yritysjohtoa 
puhuttelevalla hyöty-/säästönäkökulmalla

• Usean euron toinen puoli usein vihertää =
SÄÄSTÖ EUROISSA + MUU HYÖTY: tarjoukset, 
kilpailukenttä, ostajien policyt, imago, pr…
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Ekologia ja ekonomia 
– synergiset menestystekijät

Eväsreppu-ympäristöpäivä, Pasilan virastokeskus 5.11.2014
(Updated PPT, presented first in ’Matkailufoorumi’, Kiasma 27.10.2009)

Esimerkkejä Ekokompassi-pilottiyrityksestä

Case IHA-Lines Oy Helsinki Cruises

IHA-Lines Oy Helsinki Cruises

Niina Ihalainenn, Partner 

HSE MBA, BBA, kotimaanliikenteen laivuri
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Ohjelmaa aivan 
keskeltä kaupunkia

• Turvallista, varmaa ja 
viihtyisää matkantekoa 
merellä vuodesta 1979

• Säännölliset Helsinki-risteilyt, 
lounas- ja illallisristeilyt

• Yritysristeilyt, henkilöstöpäivät, 
kick-offit, majakkasaariretket, 
elämykset, purjehdukset, 
syntymäpäivät, perhejuhlat…
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• T U R V A L L I S U U S ,   L A A T U   &   Y M P Ä R I S T Ö 

Myös 

yritysten 

toimintata-

voilla on 

merkitystä.

Vastuu 

perustuu 

tosiasioihin.

Merkittävät 

investoinnit

ympäristöä 

säästävään 

tekniikkaan  

uudessa  

Doris II 

-laivassa.

Parannuksia

esimerkiksi 

pesuaine-

valinnoissa, 

työtavoissa, 

jätteiden 

määrässä, 

lajittelussa, 

kulutuksessa.

T U R V A L L I S U U S ,   L A A T U   &   Y M P Ä R I S T Ö 
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Ekokompassi sopii 
pienyrityksille

• Tavoitteet ja toimenpiteet 
ylös, mitataan, seurataan

• Jo parantuva ’tietoisuus’ 
lisää €kotehokkuutta heti 

• Kehitetään toimintatapoja, 
pienennetään kulutusta

• Säästetään luonnonvaroja, 
energiaa, ympäristöä ja rahaa

Merenkulkuala

• Koko alan luonne pakosta 
järkevä ja kekseliäs

• Laivoilla on vähän tilaa, on 
pakko suunnitella hyvin

• Mitä ei ole mukana, ei ole…

• Vedensäästö itsestäänselvyys

• IMO:n ISM-koodiin sisältyy 
myös ympäristönsuojeluasiat
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Järkevästi

• Turhan liikkumisen ja 
kulutuksen minimointi

• Logistiikan ja prosessien 
optimointi - ennen risteilyjä, 
risteilyjen aikana ja jälkeen

• Ei kertakäyttökulttuuria

• Jätteet minimiin & lajittelu

• Koneiden säästeliäs käyttö

Tehokkaasti

• Kaikkien resurssien ja 
aineiden mahdollisimman 
tarkka hyödyntäminen 

• Kaiken kulutuksen minimointi 
vastaamaan todellisimpia, 
keskeisimpiä tarpeita

• Prosessien kehittäminen ja 
optimointi ja turhuuden 
karsiminen, €kotehokkuus
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Ihmiseltä ihmiselle

• Laadukas, koulutettu 
henkilöstö avainasemassa 
laadun ja kokemuksien 
välittymisessä sekä myös 
ympäristöarvojen 
toteutumisessa

• Myös alihankkijat ja partnerit 
oltava korkeaa tasoa ja sekä 
tehokkaita että valveutuneita 

Byroossa

• ”Köyhäile tyylikkäästi”

• Yhdenmukainen ja klassinen 
pitkäaikainen linja pidentää 
markkinointimateriaalien ikää

• Sähköiset dokumentit ja –tavat 
= tulostaminen on harvinaista

• Kierrätys & ”2-puol. tulostus”

• Etätyöskentely VPN-verkossa
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Näyttelyissä

• Esim. messuosastot 
samoja useana vuotena

• Toisto on sekä ekologisesti 
järkevää että brändiä ja 
tunnettuutta tukevaa

• Sääst€liästä resurssien 
käyttöä – materiaalien, työn, 
energian, rahan, ajan…

Ofiisissa

• Korkeaksi suunniteltu ja 
myyty käyttöaste 

• Järkeviksi optimoidut ajo-
ja työjärjestelyt - eri 
asiakkaiden peräkkäisten 
tilaisuuksien ’sovittelu’

• Tyhjiä ajoja ja aikoja vältetään

• Autokuljetukset optimoidaan 
kerralla kaksisuuntaisiksi



14

Brykällä

• Järkevä ajotapa ei-huippu-
kierroksilla säästää sekä 
koneita että polttoainetta 

• Käyttöiät pitenevät ja säästyy 
sekä rahaa että luonnonvaroja

• Energia(hukka) hyödyksi: 
koneiden lämmöstä saadaan 
myös mm. keittiön lämmin 
hanavesi ja lämpöä laivaan

Reittivalinnoissa

• Saaristossa ajetaan pienillä 
nopeuksilla ja monin tavoin 
huomaavaisesti

• Säästää polttoainetta

• Häiritsee vähemmän (häiriö, 
aallot, lintujen pesintä)

• Tarvittaessa korkeampia 
nopeuksia vain 
avomeriosuuksilla
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Messissä

• Aina oikeat astiat, myös 
retkillä ja ulkosaariston 
erikoiskohteissa

• Hyvä ruoka kruunaa risteilyn

• Seurueen toiveiden mukaan

• Tarjolla myös reilun kaupan 
tuotteita, kuten viinejä, joiden 
tuotanto huomioi ympäristöä

Saaressa kaijassa

• Ympäristöä kunnioittavaan 
saaristossa liikkumiseen

• Luontoarvojen ja säännösten 
kunnioittaminen ja tiedotus

• Ympäristövalistus, luonnon 
häiritsemättömyyteen ja tapa-
turmattomuuteen ohjaaminen

• Ohjeet kulkemiseen kallioilla 
ja poluilla ettei maasto kulu
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Kokemuksessa

• Risteilyvieraiden kokemus 
muodostuu kanssamme

• Jopa valveutuneisuuden 
lisääminen ja luontoarvojen 
parempi ymmärrys mahdollista

• Heidän mielipide tukee usein 
ympäristötavoitteita: hyväk-
syvät esimerkiksi niukkuutta, 
kuten vettä säästävät hanat

Byssassa

• Parhaat raaka-aineet

• Tehokkaat prosessit ja 
optimoitu logistiikka

• Kaiken hukan minimointi: jo tukusta 
tilatessa huomioidaan pakkauskoot 
ja miten saadaan vähiten 
pakkausmateriaaleja

• Pakettiautokuljetukset (-> päästöt) 
vähemmäksi, esim. tiskaus laivoilla 
paikan päällä poisti astiakuljetukset
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Satamassa

”Ekokompassia käytännössä”

• Työ jatkuu risteilyn jälkeen

• Lask€taan. Listataan tilauksia. 
Palautteet. Siivotaan. 
Lajitellaan: satamien lajittelua 
kehitetty. Jätteet maihin. 
Sekajäte yritetään minimoida. 
Biot erikseen. Huolletaan. Lisää 
vettä. Kotiin. Hyvää yötä.

Investoinneissa

• Kun rakennamme uutta tai 
investoimme tekniikkaan, 
ympäristöasiat huomioidaan

• Esimerkiksi uuteen m/s Doris II 
laivaan rakennettiin vapaaehtoisena 
investointina oma lisäjärjestelmä 
harmaille vesille: ei yhtään jätevesiä 
mereen, ei edes perunankeittovesiä

• Uudet vähäpäästöisemmät koneet 
ovat paitsi vähäpäästöisempiä, ja 
kuluttavat vähemmän polttoainetta
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Ympäristöohjelma

• Ympäristövaikutusten minimointi

• Ympäristön kunnioittaminen

• Nähtävillä www.ihalines.fi -sivuilla 

• Vuosittain 45 000 risteilyvierasta
• Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2010 
• Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä: auditoitu 2013 
• ISM-koodi: meriympäristön suojelemiseksi 
• Itämerihaaste: yhtiön oma toimenpideohjelma 

Järjestämme risteilyt tehokkaasti siten, että 
mahdollisimman moni pääsee nauttimaan 
saaristosta mahdollisimman pienillä 
ympäristörasituksilla ja myös ilman omaa venettä. 

http://www.ihalines.fi/
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Kävijäkokemukset

• Risteilyvieraat ovat 
valveutuneita ja pitävät 
laatu-, turvallisuus- ja 
ympäristöasioiden 
vastuullista huomiointia 
itsestäänselvyyksinä

• Kokemukset ja palaute 
huolellisesti osaksi jatkuvaa 
kehitystä ja parantamista

Optimoitu 
tuotanto ja 

hiotut 
prosessit

Laadukas ja 
osaava  

henkilöstö

Asiakaslähtöiset 
tuotteet&palvelu

Palaute ja 
kokemukset 

valvovat 
jatkuvaa 
kehitystä

Reasonable 
pricing

Riittävä kysyntä
(mitä tarvitaan)

Laadukas ja 
€kotehokas toteutus

Elämyksien 
kokeminen

Lisää ja 
ylläpitää 
kysyntää

Kustannus- ja 
€kotehokkuus, 
’tyhjän minimointi’ 
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Ekologia ja ekonomia ovat 
synergiset menestystekijät

Ja maapallolla yhdet yhteiset resurssit.

Yksilöinä moni haluaa huolehtia nykyisin 
€kotehokkuudesta – myös työpaikoilla.

Maalaisjärjellä, tiedostamisella, 
valinnoilla, karsimisella ja kirjaamisella 

pääsee jo puoliväliin ympäristöprojektia, 
kuten Ekokompassia. 

Meillä on vain yksi maapallo. 

Helsingin kaupungin 
ympäristöpalkinto 2010

”IHA-Lines Oy Helsinki Cruises on 
toiminnassaan huomioinut Itämeren ja 

näyttänyt suuntaa Itämeren tilan 
parantamiseksi."

"Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 
myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, 
joka on rohkeilla ja luovilla käytännön teoilla 
parantanut kaupunkiympäristöä ja näyttänyt 
omalla esimerkillään tietä tulevaisuuteen." 

Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki, 9.4.2010
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Kiitos!

• www.ihalines.fi

• ihalines@ihalines.fi

• Risteilytoimisto 

+358 9 6874 5050

Risteilylle
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Mikromuovit – vesistöjen pieni suuri ongelma 
 

Julia Talvitie, SYKE, Aalto yliopisto

Eväsreppu – ympäristöpäivä 

5.11.2014



● Johdanto

○ Mitä on mikromuovi?

○ Mistä mikromuovit ovat peräisin?

○ Mitä väliä mikromuoveilla on?

● Esiselvitys HSY:n jätevedenpuhdistamoiden vaikutuksista mikroskooppisen muoviroskan määrään Helsingin 

merialueella

○ HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

○ Tuloksia: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

○ Tuloksia: Helsingin merialue - merivesi

o Tuloksia: Helsingin merialue  - pohjasedimentti

● Yhteenveto

2

Sisältö



● Viimeisten vuosikymmenien aikana muovin tuotanto on kasvanut maailmassa huomattavasti  → muovijäte 

ympäristössä lisääntynyt

● Muovia tuotetaan vuosittain noin 280 miljoonaa tonnia

● Muovit ovat monipuolisia materiaaleja ja niitä käytetään lähes kaikessa tuotannossa

● Muovit eivät hajoa biologisesti, vaan säilyvät pitkään ja kerääntyvät ympäristöön 

● Merien ihmisperäinen jäte koostuu 60 – 90 % muovista 

3

Mitä on mikromuovi?



● Mikromuoveja ovat kaikki alle 5 mm kokoiset muovikappaleet

● Mikroroska
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Mitä on mikromuovi?



● Suurin osa roskasta maalta

● Suurikokoinen muoviroska 

      (makromuovit)

● Liikenne ja teollisuus 

      (hulevedet, lentotuhka)

● Muoviteollisuus – pelletit

● Jätevedenpuhdistamot

      - kuorivat puhdistustuotteet

      - kosmetiikka

      - Vaatteiden keinokuidut 

5

Mistä mikromuovit ovat peräisin?



Muoviin sotkeutuminen

● Muovin syöminen

       →  pieni koko lisää potentiaalia päätyä

             ravintoverkkoon

● Muovin myrkylliset lisäaineet

● Muoviin sitoutuneet  ympäristömyrkyt 

● Vieraslajien kulkeutuminen muovien 

       mukana

      → kaiken kokoiset muoviroskat 

           voivat olla vahingollisia
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Mitä väliä mikromuovilla on?

Kuva: Outi Setälä, SYKE

Kuva: Outi Setälä, SYKE



● HSY:n ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen yhteinen selvitystyö

● Pääseekö HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamosta mereen mikroskooppista muoviroskaa?

● Jääkö muoviroskaa puhdistusprosessissa puhdistamoon ?

● Näkyykö mahdollinen muovikuormitus merialueella?

7

Esiselvitys HSY:n jätevedenpuhdistamoiden vaikutuksista mikroskooppisen 

muoviroskan määrään Helsingin merialueella
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HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamo
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Tuloksia: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo
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Espoo

Helsinki
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Tuloksia: jätevedenpuhdistamoiden kuormitus merialueella
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● Suurimmat mikromuovimäärät jätevedenpuhdistamolla puhdistusprosessin alkupäässä  → roskan määrä pieneni 

merkittävästi puhdistusprosessin aikana

● Jätevedenpuhdistamon pistekuormittavaa vaikutusta merialueella  ei havaittu

● Sedimenttinäytteestä löytyi samanlaisia renkaanmuotoisia partikkeleita kuin jätevedestä 

● Jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden kuitupitoisuus selvästi suurempi kuin meriveden → pistekuormitus 

mahdollinen

● Lisää tutkimusta tarvitaan!

14

Yhteenveto
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          Kiitos mielenkiinnosta!

http://www.ptmsc.org/plastics.html



20.11.14
Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon 

toimiala

Jätevedet 
Elintavat vaikuttavat laatuun 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä 
HSY



Jätevedenpuhdistus
HSY:ssä

20.11.14 2 Jätevedenpuhd
istus/HSY 

vesihuollon 
toimiala



20.11.14 Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon toimiala 3

Jätevettä syntyy yli 130 miljoonaa 
kuutiota vuodessa
• HSY vesihuollon toimiala käsittelee Helsingin seudun 1,2 miljoonan asukkaan 

jätevedet
• Jätevesistä viidennes syntyy teollisuudesta ja loput kotitalouksissa
• Jätevedenpuhdistamolle päätyvät myös sadevedet Helsingin keskustan 

sekaviemäröidyiltä alueilta
• Merkittäviä teollisia jäteveden tuottajia alueella ovat elintarviketeollisuus ja 

liikennöinti
• Lisäksi puhdistamoilla käsitellään Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 

suotovedet ja tarpeen mukaan käytöstä poistettujen kaatopaikkojen suotovedet
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Jätevesien viemäröintijärjestelmä 
pääkaupunkiseudulla
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Keskitettyä jätevesien puhdistusta

• Pääkaupunkiseudun 
jätevedenpuhdistus on keskitetty 
kahteen puhdistamoon 

• Puhdistukseen käytetään biologis-
kemiallista menetelmää, jonka 
sivutuotteena syntyy lietettä sekä 
biokaasua. 

• Fosforin poisto on toteutettu 
saostuksella ferrosulfaatilla

• Jäteveden typpi poistetaan 
biologisesti denitrifikaatio-
nitrifikaatioprosessilla

• Liete jatkojalostetaan mullaksi ja 
kaasu hyödynnetään energian 
lähteenä. 

• Puhdistetut jätevedet johdetaan 
poistotunnelissa avomerelle

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Suomenojan jätevedenpuhdistamo



Jätevedenpuhdistuksen lupaehdot 
ja puhdistustulokset 

Ympäristölupa EU:n 
vaatimukset

Puhdistustulokset 
2013

Kuormitus mereen 
2013

BHK7

- neljännesvuosi

Viikinmäki
< 10 mg/l
> 95 %

Suomenoja
< 10 mg/l
> 95 %

< 30 mg/l
> 70 %

Viikinmäki
5,8 mg/l
97%

Suomenoja
4,8 mg/l
98%

Viikinmäki
564 t/a

Suomenoja
169 t/a

FOSFORI

- neljännesvuosi

Viikinmäki
< 0,3 mg/l
> 95 %

Suomenoja
< 0,4 mg/l
> 93 %

< 1,0 mg/l
> 80 %

Viikinmäki
0,21 mg/l
97%

Suomenoja
0,32 mg/l
96%

Viikinmäki
20,0 t/a

Suomenoja
11,0 t/a

TYPPI

- vuosi

Viikinmäki
> 70 %

Suomenoja
> 70 %

< 10 mg/l
> 70 %

Viikinmäki
92 %

Suomenoja
73%

Viikinmäki
345 t/a

Suomenoja
597 t/a



Elintapojen 
vaikutus jäteveteen

20.11.14 8

Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon toimiala



Puhdistamolle tulevan 
jäteveden laatuun vaikuttavia 
tekijöitä:• Ravintomme määrä ja laatu

• Viemärin kautta tapahtuva 
ruokahävikki

• Kotien kemikaalit (ns. haitalliset 
aineet)

• Teollisuus
• Jätevesijärjestelmään johdetut 

sade- ja kuivatusvedet

20.11.14
Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon 

toimiala
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Ravinnon merkitys 

• Ruokaa ostetaan 
enemmän kuin 
tarvitaan
– Syömme liikaa

– Haaskaamme ruokaa

• Syömme tarpeettoman 
proteiinipitoista ruokaa

20.11.14
Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon 

toimiala
10



Typpijalanjälki
• Ruokatuotannossa (viljely + karjan kasvatus) 

ravintoon sitoutuu typpeä. Lisäksi sitä huuhtoutuu 
luontoon esim. pelloilta, lannasta, maitotiloilta…

• Typpijalanjälki on voimakkaasti riippuvainen 
syödyn ravinnon laadusta
– Ravinnon proteiineihin on sitoutunut paljon 

typpeä
– Lisäksi henkilön typpijalanjälkeen vaikuttavat 

mm. liikennemuodot, energian kulutus ja –
muodot, muu kulutus sekä asuinalueen 
jätevedenpuhdistamon typenpoiston 
tehokkuus

• Ravinnon sisältäessä ylimäärin proteiineja, 
ne vapautuvat typpiyhdisteinä jäteveteen

• Netistä löytyy laskuri, jos aihe kiinnostaa 
syvemmin

20.11.14
Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon 

toimiala
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Ravinnekuormituksen kasvu

• Typpikuorma kasvaa HSY-
alueella vuosittain n. 3 %

• Fosfori- ja orgaanisen lika-
aineen kuorma kasvaa 
vastaavasti n. 1,5-2 % vuosittain

• Kasvu johtuu osittain 
väestönkasvusta

• Typpikuorman kasvun pääsyy 
on kuitenkin ruokavalio
– Pitkäaikainen trendiPitkäaikainen trendi
– Sama ilmiö kaikissa Sama ilmiö kaikissa 

teollisuusmaissateollisuusmaissa

Kuva: ChartsBin 2013

Kuva: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2013



Ympäristöystävällinen 
ruokalautanen
• Lautasmallin mukainen ruokavalio on 

myös ympäristöystävällinen

• Suosi kotimaista ravintoa ja kauden 
tuotteita

• Kuluta proteiineja (erityisesti lihaa) 
maltillisesti 

• Metsän antimet ovat erinomaisia niin 
ympäristön kuin terveydenkin kannalta

• Vältä ruokahävikkiä 

20.11.14
Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon 

toimiala
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• Peseytyminen Peseytyminen 
(kosmetiikka)(kosmetiikka)

• RuokaRuoka
• Pyykin Pyykin 

ja astioiden pesuja astioiden pesu
• Wc-pönttö Wc-pönttö 

(syödyt lääkkeet ja ruoka)(syödyt lääkkeet ja ruoka)

• SiivousSiivous
• Tekstiilien suojaus Tekstiilien suojaus 

(kosteussuojaus, palonesto)(kosteussuojaus, palonesto)

• MuovitMuovit
• MaalitMaalit

HSY:n neuvonta 2014

Jäteveden haitallisten aineiden 
lähteitä:



Minimoi käyttö

Pesuaineiden oikea annosteluPesuaineiden oikea annostelu
Pehmeä talousvesi: pienin annoskoko 
pesuainetta

Täydet koneelliset Täydet koneelliset 
pyykkiä/astioitapyykkiä/astioita

Minimoi haitallisuus

Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristömerkityt tuotteet 
(esim. joutsenmerkki)(esim. joutsenmerkki)

Nyrkkisääntö:Nyrkkisääntö:
Mitä lyhempi tuoteseloste, sen 
parempi

Vaihtoehtoiset tuotteetVaihtoehtoiset tuotteet
Kosmetiikassa esim. hunaja, 
kahvinporot kuorinta-aineena, 
suola ja öljyt jalkakylpyyn

HSY:n neuvonta 2014

Kodin kemikaalien käytössä



Käytä 
vettä järkevästi



Hanavesi on erinomaisen 
laatuista juomavettä

pullovesi on turhaa

pullovettä  kuljetetaan 
usein pitkiä matkoja ja 
pahimmillaan hyödynnetään 
pohjavesivaroja alueelta, 
jossa on vedestä pulaa

Ole pihi lämpimän veden 
suhteen

HSY:n neuvonta 2014

Juo hanavettä



HSY:n neuvonta 2014

Veden kulutuksen
jakautuminen kotitalouksissa



Ruoka (200g) Piilovesi (litraa)

Suklaa 3 400

Naudanliha 3 080

Sianliha 1 198

Juusto 1 012

Broileri 866

Maissi 244

Peruna 58

Tomaatti 42

Lähde: Water Footprint Network HSY:n neuvonta 2014

Huomaa 
näkymättömän veden kulutus

EsimerkkejäEsimerkkejä  
ruoan piilovedestäruoan piilovedestä



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!





Ylijääneen kouluruoan jakelu
Linkki TV-uutiseen

Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Pirjo Huvila-Nicklèn

Vantti

http://areena.yle.fi/tv/2450193?start=3m46s


Taustatietoja

• Taustalla on valtuustoaloite 32 valtuutetulta: 
Voisiko Vantaalla kokeilla ylijäämäannosten myyntiä kouluilta ja/ tai palvelutaloilta

• Vantti ei lähtenyt kokeilemaan ylijäämäannosten myyntiä, koska esim. kouluilla 
ei ole maksamiseen vaadittavia kassoja

• Vantti sai yhteistyökumppanin ylijäämäannosten jakeluun Yhteinen pöytä- 
ruoka-apuprojektista 



Yhteinen pöytä-ruoka- apuprojekti

• Jakelutoimintaa koordinoi ESR-rajoitteinen Yhteinen Pöytä -projekti, jossa 
ovat mukana Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat ja Diakonian 
ammattikorkeakoulu

• Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut koordinoi projektia ja valitsi ruokaa 
jakavat järjestöt

• Vantti nimesi ruokaa luovuttavat valmistuskeittiöt



Pilottikokeilu arjessa

• Kokeilu kesti kaksi kuukautta

• Ruoka luovutettiin Vantin Varian kolmesta toimipisteestä

• Ruoan lämpötila mitattiin ja kirjattiin, sekä tehtiin aistinvarainen arviointi ruoan laadusta ruoan 
luovutushetkellä

• Kuljettaja kuittasi vastaanottaneensa ruoan

• Järjestöjen jakelupisteissä ruoan lämpötila mitattiin ja kirjattiin ennen ruoan jakamista

• Järjestöjen elintarvikehuoneistot tarkistettiin ja vähintään yhdellä työntekijällä velvoitettiin olemaan 
hygieniapassi



Pilottikokeilu arjessa

• Kokeilu on onnistunut erittäin hyvin. Vantti on saanut positiivista palautetta 

ylijääneen kouluruoan jakelusta järjestöjen kautta. Jaettavalle ruoalle on 

selvästi ollut tarvetta, sillä ruokailijoita on riittänyt ja asiakkaat ovat olleet 

tyytyväisiä. Lisäksi kokeilu on sujunut hyvin keittiöhenkilöstömme työpäivän 

ohessa.



Nyt

• Pilotti muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi

• Ylijääneen kouluruoan jakelua tarkastellaan puolivuosittain, seuraavan kerran 

huhtikuussa.



Kiitos mielenkiinnosta

Hyvää arkipäivää kaikille





RUOKAHÄVIKIN 
PIENENTÄMINEN

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



Ruokakaupan hävikki

Ruokakaupan hävikki n.1-2% liikevaihdosta

 Palvelumyynnin / irtomyynnin taso, 
tuoreosastojen painotukset/ liikeidea

 Valtaosa hävikistä tuoretavarasta, leipä, 
hevi, lihajaloste, valmisruoka, liha, kala, 
Leipä haastavin osasto, runsaasti päivän 
tuotteita
 Hevissä suurin hävikkivolyymi

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



Ruokakaupan hävikki

 Laatuvaatimus korkea, moni hyvin 
syötäväksi kelpaava ei ole myyntiin 
kelvollinen

Kuluttajat odottavat hyvää saatavuutta ja  
valikoimaa kaikkina aukiolotunteina

Kaupalle ”markkinointikulu”, joka pyritään 
minimoimaan

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



Kauppiaan toimenpiteitä 
ruokahävikin pienentämiseksi

Valikoimanhallinta
 Valikoiman muodostuminen,      
Ketjuvalikoima + kauppiaan oma valikoima

 Valikoimaa tulee hallita ja heikosti kiertävät 
tuotteet karsitaan pois valikoimista
 Palvelutuotteet, asiakastyytyväisyys

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



Kauppiaan toimenpiteitä 
ruokahävikin pienentämiseksi

Tarkempi tilaustoiminta

 EPT, ennusteperusteinen tilausjärjestelmä, 
jota hyödynnetään parhaimmillaan n. 80% 
kaupan täydentämisestä

 Loput 20% muodostuu palvelutiski-
tuotteista, hevistä, leivästä sekä 
pientoimittajista ja tilataan manuaalisilla 
välineillä

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



Kauppiaan toimenpiteitä 
ruokahävikin pienentämiseksi

 Henkilökunnan ammattitaito

 ”Punalaputus”, päiväyksen lähestyessä  
hinnan alentaminen

palautteen kerääminen ja välittäminen 
teollisuudelle, esim. oikeat myyntieräkoot

 Osa leivästä ennusteperusteiseen 
tilausjärjestelmään vko 47 alkaen

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



Kauppiaan toimenpiteitä 
ruokahävikin pienentämiseksi

Hyväntekeväisyydellä olennainen vaikutus 
poisheittohävikin / biojätteen määrään
 Ylijäämä ruoka annetaan 
hyväntekeväisyysjärjestölle jaettavaksi 
PTY:n ohjeistuksen mukaisesti

 Elintarviketurvallisuus taattava, myös 
hyväntekeväisyystoimijalla OV-suunnitelma

 

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



Toimenpiteillä saavutettuja 
kauppakohtaisia tuloksia

 Kaupan tunnistettu hävikki putosi 
Ruokaniityssä 2012 -10%

 Poisheittohävikki 2008 -2012  -50%
 Uudessa kauppapaikassa K- Super-

market Konalassa otettu samat 
toimintamallit käyttöön onnistuneesti + 
jatkokehitys

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



KIITOS!

20.11.14 K-Supermarket Konala/Pauli Jaakola



Itämeren ruokavalio

Kaisa Härmälä

Marttaliitto ry



Itämeren ruokavalio

• Kotimainen vaihtoehto Välimeren ruokavaliolle.

• Lähellä tuotettua. 

• Sesongin mukaista.



Välimeren ruokavalio Itämeren ruokavalio

Oliiviöljy Rypsiöljy, kasviöljypohjainen margariini

Hedelmät, kasvikset, palkokasvit, pähkinät Kausihedelmät, juurekset, marjat, palkokasvit

Kala Kala, rasvainen kala

Vältä: punainen liha, makkara, voi, kerma, pikaruoka, 

makeiset, rasvaiset leivonnaiset, sokeripitoiset juomat

Vältä: punainen liha, makkara, voi, rasvaiset 

maitovalmisteet, sokeripitoiset juomat, suola

Punaviini kohtuudella Ei suositusta

Vähärasvaiset maitovalmisteet

Riista

Täysjyväviljavalmisteet Täysjyväviljavalmisteet, ruis, ohra, kaura



Itämeren ruokakolmio Kuva: Markus Pyörälä 



Ruokaa läheltä

• Syödään runsaasti kotimaisia kasviksia, kausihedelmiä ja marjoja.

• Valitaan täysjyväviljaa.

• Suositaan rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita.

• Rypsiöljy ja kasviöljypohjainen levite.

• Kalaa 2-3-kertaa viikossa.

• Riistaa ja siipikarjaa.

• Punaista lihaa ja lihavalmisteita käytetään vain kohtuudella.



Päivittäinen perusruoka

• Vihanneksia, juureksia, palkokasveja, perunaa

• Marjoja ja hedelmiä

• Täysjyväviljaa, kaura, ohra, ruis

• Maitovalmisteita

• Rypsiöljyä ja siitä valmistettuja levitteitä



Ruokavaliota täydentävät

• Kala, kana ja kananmuna

• Juusto ja leikkeleet

• Pähkinät ja siemenet

Harvemmin käytetään

• Punainen liha

• Alkoholi

• Makeiset ja muut herkut



Laaturuoka

• Säännöllinen ruokarytmi

• Lautasmalli

• Kasviksia puoli kiloa päivässä

• Pari perunaa

• Viljatuotteet täysjyväisinä – leivässä yli 6 g kuitua/100 g 

• Kasviöljyä ja kasviöljypohjaisia rasvoja

• Kalaa 2-3 kertaa viikossa

• Juomat enimmäkseen energiattomina

• Nestettä 1-1,5 l päivässä



Ruoka-aineiden terveysvaikutuksia

• Kasvikset suojaavat sydäntä.

• Kasvisten syönti edistää painonhallintaa.

• Kasvikset sisältävät folaattia, josta osalla suomalaisista on pulaa.

• Marjojen syönti tasaa aterian jälkeistä veren sokeripitoisuuden nousua.

• Karpalomehun säännöllinen käyttö voi ehkäistä virtsatietulehduksilta.

• Säännöllinen tyrnimarjojen syönti voi parantaa vastustuskykyä.



Ruoka-aineiden terveysvaikutuksia

• Kuitupitoinen täysjyvävilja lisää kylläisyyttä ja pitää nälkää pidempään poissa.

• Kuitupitoinen ravinto edistää vatsan hyvinvointia.

• Täysjyvätuotteiden syöminen tehostaa sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa.

• Ruis suojaa syövältä, kauran ja ohran kuidut auttavat painonhallinnassa ja edistävät 

sydänterveyttä.



Ruoka-aineiden terveysvaikutuksia

• Maidon mukana saatavan kalsiumin on todettu lujittavan luustoa paremmin kuin kalsiumlisän.

• Hapanmaitovalmisteista, piimästä, jogurtista saa vastustuskykyä.

• 3-4 maitoannosta päivässä osana kasvisvoittoista, terveellistä ruokavaliota suojaa metaboliselta 

oireyhtymältä.

• Rypsiöljyn kertatyydyttämättömät rasvahapot vähentävät elimistön haitallisia tulehdusreaktioita ja 

suojaavat sydäntä.

• Rypsiöljyssä on veren rasva-arvoja alentavaa kasvisterolia nelinkertainen määrä oliiviöljyyn verrattuna.



Ruoka-aineiden terveysvaikutuksia

• Kala on luonnollinen D -vitamiinin ja välttämättömien 

n-3 ja n-6 -rasvahappojen lähde.

• Kala on myös kivennäisaineiden, kuten sinkin, fosforin ja kalsiumin hyvä lähde.

• Kalastajien sydäntautikuolleisuus on lähes 30 % pienempi, kuin muun väestön.

• Lihasta saamme kolmanneksen proteiinista, A-vitamiinista, tiamiinista, seleenistä ja sinkistä. Neljännes 

raudasta ja niasiinista tulee lihasta.

• Kananmuna on hyvä proteiinin, sinkin, D-, E-ja B-vitamiinin lähde.



Tutkittua

• SYSDIET –tutkimus 2007-2012

• Selvitys pohjoismaisen ruokavalion terveyttä edistävistä ominaisuuksista

• Mukana Suomi, Ruotsi, Tanska, Islanti 

• 166 osallistujaa



Sysdiet -ruokavalio

Ruoka-aine Terveellinen Verrokki

Viljavalmisteet ≥ 25 % täysjyväviljaa (ruis, kaura, 

ohra)

≥ 25 % viljaa

≥ 90 % vehnää

Kasvikset, marjat, hedelmät ≥ 500 g 200 – 250 g, ei mustikoita

Rasvat Rypsiöljy, margariini, siemenet/pähkinät Voi tai voi-kasviöljyseos

Maitovalmisteet ≤ 1 % ra. nestemäiset

≤ 17 % ra. juusto/2 annosta/vrk

Ei rajoituksia

Kala ≥ 3 annosta/vko ≥ 1 annos/vk

Liha Siipikarja, riista Ei rajoituksia

Juomat Hedelmä ja marjajuomat < 1 lasillinen Ei rajoituksia



Tuloksia

• Terveellinen pohjoismainen ruokavalio paransi veren rasva-aineenvaihduntaa alentamalla haitallisen 

LDL –kolesterolin pitoisuutta.

• Paransi HDL-kolesterolin tasoa.

• Ruokavalio paransi myös useiden tärkeiden kivennäisaineiden ja vitamiinien saantia 1,5 – 2 –kertaiseksi.

• Tulehdustekijä IL- 1 Ra:n pitoisuus oli 20 % pienempi, kuin tavanomaista ruokavaliota noudattavilla.

• Terveellinen pohjoismainen ruokavalio näyttää vaimentavan myös tulehdusrektiota elimistössä.



Terveys & Ympäristö

Merkittävät ilmasto- ja ympäristöhyödyt, sekä samalla terveyshyödyt, saavutetaan kun syödään:

• lautasmallin mukaisesti ravitsevia raaka-aineita

• kasvisvoittoisesti

• kaudenmukaisesti

• vain todellisen energiantarpeen mukaisesti

• minimoiden ruokahävikki.



Eväsreppu-seminaari 5.11.2014 

Syömällä reppu keveämmäksi? 

 

MMM Outi Kankaanpää, Dodo ry. 

Haarukanjälki-hanke 



Viisiosainen ”Pura ruokamyytit”  

-keskustelusarja Kääntöpöydällä 

kesällä 2014 

Kuva: Kirmo Kivelä 



Mitä voin itse tehdä? 

 

  

Syyllistämisen 

sijaan on tärkeää  

kannustaa kestäviin 

valintoihin.   

Haarukanjäljellä viitataan ekologisen 

kädenjäljen käsitteeseen, joka mittaa 

kuluttamisen positiivista vaikutusta. 

  

Kuva: Topi Kairenius 



Suosi sesonkiruokaa ja hyödynnä 

villiyrttejä ruoanlaitossa 

Kuva: Outi Kankaanpää Kuva: Outi Kankaanpää 



Osta ruokasi suoraan tuottajalta 

 

Kuva: Outi Kankaanpää 



Perusta kaupunkiviljelmä 

 

Lannoita kasvit 

virtsalla ruotsalaisen 

pissakannun avulla. 

Kuva: Susanna Kaasinen 

Kuva: Silja Kanerva 



Osta kotimaista hunajaa 

 

Kuva: Niina Kangas 

Aloita 

mehiläistarhaus tai 

rakenna oma 

hyönteishotelli. 

Kuva: Outi Kankaanpää 

Kuva: Outi Kankaanpää 



Vähennä lihankulutusta ja suosi 

ekologisesti kestäviä proteiininlähteitä 

Kuva: Outi Kankaanpää Kuva: Outi Kankaanpää 

Kuva: Topi Kairenius Kuva: Topi Kairenius 



Kasvata itse hyönteisiä ruoaksi 

 

Kuva: Topi Kairenius 

Kuva: Topi Kairenius 

Kuva:  Outi Kankaanpää 

Kuva: Tuula Lehtonen 

Kuva: Topi Kairenius 



Vältä ruokahävikkiä 

 

Kuva:  Outi Kankaanpää 



     Kiitos     

haarukanjalki.org  

facebook.com/haarukanjalki.org 

dodo.org 

 
Kuva: Kirmo Kivelä 

http://www.haarukanjalki.org/
http://www.facebook.com/haarukanjalki.org
http://www.dodo.org/
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3,68

0,59 0,42 0,36



Source: OECD-FAO Agricultural 
Outlook 2013
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http://www.panda.org/growthofsoyreport


©
 P

et
er

 C
an

to
n

/ W
W

F







©
 M

ic
he

l G
un

th
er

/ W
W

F-
C

an
on



©
 M

ic
he

l G
un

th
er

/ W
W

F-
C

an
on









©
 M

ar
tin

 H
ar

ve
y 

/ W
W

F-
C

an
on







©
 A

gr
ar

fo
to



wwf.fi/ruokaopas



wwf.fi/kalaopas
Suosi:

•Ahven (Suomi)

•Hauki (Suomi)

•Kampela (Suomi)

•Kilohaili (Itämeri)

•Kirjolohi (Suomi)

•Kuha (Suomi)

•Made (Suomi)

•Muikku (Suomi)

•Silakka ja silli

•Särkikalat (Suomi)

•MSC- ja ASC-merkityt 
kalatuotteet
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