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ALKUSANAT

Tornion seurakunnalla on ollut kirkon ympäristödiplomi vuoden 2016 loppuun asti. Nyt laadittava
ympäristöohjelma ajoittuu vuosille 2020 – 2024. Ohjelma koostuu toimenpiteistä, joille on
asetettu vastuuhenkilöt ja toteuttamisaikataulu. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.
Ympäristöohjelmaan kirjattavat tavoitteet ovat realistisesti toteutettavissa olevia johtoajatuksia,
jotka ohjaavat päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Näihin tavoitteisiin tulee määrätietoisesti
pyrkiä konkreettisilla toimenpiteillä. Ympäristöohjelman toteuttaminen vaatii päätöksentekijöiltä
toimintataloudellista vaihtoehtojen vertailua, joka myös dokumentoidaan päätöksenteon tueksi.
Mikäli vertailu osoittaa, että harkittavissa olevien vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää
taloudellista, teknillistä eikä toiminnallista eroa, valintapäätöksen valinta-argumenttina tulee
käyttää ympäristöohjelman sisällön parhaiten toteuttavaa vaihtoehtoa.
Ympäristötoimikunnalta pyydetään asiantuntijakannanotot päätösvalmistelun yhteydessä, kun
päätökseen sisältyy merkittäviä ympäristövaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi sähkö- ja
lämpöenergiasopimusten uusiminen ja kilpailutus, kiinteistöjen lämmitysenergiavalinnat sekä
rakennus- ja maankäyttöpäätökset. Jumalan antamasta maailmasta huolehtiminen on
tehtävämme. Meri-Lapin luonto täällä Tornionjokilaaksossa on haavoittuvaa ja ainutkertaista,
siksi meidän jokaisen on kannettava vastuumme, että tulevienkin sukupolvien olisi täällä hyvä
elää. Haluamme kantaa vastuuta luomakunnan ja ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta.
Voimassaolevissa strategisissa linjauksissamme todetaan, että tällä alueella asuva ja täällä
vieraileva kohtaa Jumalan tässä ainutkertaisessa luonnossa, jossa Luoja jakaa lahjojaan ja
vetoaa

vastuuseemme.

seurakuntalaiset

ja

Haluamme

asiasta

haastaa

kiinnostuneet

kaikki

mukaan

työntekijät,

luottamushenkilöt,

ympäristöohjelman

toteuttamiseen,

toimimaan kirkon ympäristödiplomin mukaisesti ja ympäristöajattelun juurruttamiseen osaksi
arkeamme ja pyhäämme. Jokainen meistä voi tehdä pieniä tekoja ja valintoja ympäristön
hyväksi joka päivä.
Kristillisen uskomme perusta todetaan Apostolisessa uskontunnustuksessa: Kolmiyhteinen
Jumala ilmaisee itsensä kaiken olevaisen Luojana ja Lunastajana Pojassaan Jeesuksessa
Kristuksessa sekä Pyhittäjänä Pyhässä Hengessä. Ihminen sai luomisessaan siunauksen ja
tehtävän Jumalalta: hänen tuli lisääntyä sekä ottaa valtaan, vallita ja hallita luomakuntaa ja
luotuja Jumalan hyvän perinnön vaalijana.
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Tässäkin tehtävässämme Jumala on luvannut auttaa ja siunata meitä, kun työskentelemme
Jumalan sanan ja seurakuntamme parhaaksi.

Kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström
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KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI

1.1

Miksi kirkon ympäristödiplomi?

Ympäristökysymykset

koskettavat

hyvin

9 (80)

käytännöllisesti

seurakunnan

toimintaa.

Kiinteistönhoidossa käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä.
Seurakuntatilojen rakentamisessa muokataan ympäristöä ja kulutetaan luonnonvaroja. Metsien,
hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinehtoihin. Eri
tuotteilla on erilaisia ympäristövaikutuksia, niinpä hankintoja tehtäessä voidaan vaikuttaa myös
kulutuksen ympäristökuormaan.
Lainsäädäntö edellyttää ympäristövaikutusten huomioon ottamista niin rakentamisessa,
kiinteistönhoidossa,
kokonaisvaltaisen

jätehuollossa

kuin

ympäristöjärjestelmän

metsänhoidossakin.
avulla.

Siksi

Se

seurakunnille

onnistuu
on

parhaiten

laadittu

oma

ympäristöjärjestelmä, kirkon ympäristödiplomi. Se minimoi riskit, ennakoi tulevat tilanteet ja
tarjoaa työkalut toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös
taloudellisesti järkevä ja säästöjä tuova toimintatapa.
Kirkon ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa
ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta myös muutoin tehostaa toimintaansa. Se korostaa sekä
seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on
seurakunnan johdon - kirkkoneuvoston tai seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkoneuvoston
ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja
ympäristöön. Toimiva ympäristöjärjestelmä johtaa siihen, että kaikki seurakunnan toimintaan
osallistuvat tietävät oman toimintansa ympäristövaikutukset ja myös mahdollisuutensa vaikuttaa
kehitykseen. Useissa seurakunnissa 1990-luvun alussa laaditut ympäristöohjelmat unohtuivat
vähitellen juuri sen vuoksi, että ohjelmien toteuttamista ei nivelletty osaksi seurakunnan
toimintarutiineja. Ympäristöjärjestelmä sitoo ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia
hallintoa ja toimintaa.
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Siksi ympäristödiplomi:
•

Toteutamme luomakunnan viljelyn ja varjelun sekä vastuullisen ”tilanhoitajan tehtävää

•

Turvaamme ympäristön elinkelpoisuutta

•

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta

•

Hillitsemme ilmastonmuutosta

•

Kilvoittelemme irti sanojen ja tekojen ristiriidasta

•

Edistämme ennakoivaa ympäristöajattelua: tee jo tänään sitä mitä laki vaatii huomenna

•

Etsimme kustannussäästöjä

•

Tehostamme toimintoja ja resurssien käyttöä:
saasteet ja jätteet kertovat voimavarojen tuhlauksesta

•

Nivomme ympäristöasiat osaksi normaalia toimintaa

•

Tavoittelemme jatkuvan parantamisen ideaalia

(Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012)

1.2
Tornion

Mitä se on?
seurakunnan

henkilöstö

ja

luottamushenkilöt

ovat

sitoutuneet

kehittämään

toimintatapojaan ja toimintaympäristöään luontoa vähemmän kuormittavaksi. Ympäristöohjelma
sisältää

työkaluja

ympäristön

elinkelpoisuuden

parantamiseksi

ja

vaalii

luonnon

monimuotoisuutta. Ympäristöohjelman avulla tuomme ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä
toimintaa ja tällä tavoin edesautamme tulevien jälkipolvien ympäristötietoisuutta.
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YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA

Kristillisten kirkkojen yhteisessä uskontunnustuksessa sanotaan:
Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien
näkyväisten ja näkymättömien Luojaan. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä ainoaa
jumalallista olemusta, joka on luonut taivaan ja maan.
Jumalan luomistyö kattaa kaiken, mitä maailmassa on.
Myös ihminen, maan tomusta luotu, on osa luomakunnan kokonaisuutta.
Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen ja asetti hänet hallitsemaan ja vallitsemaan muuta
luomakuntaa. Vaikka ihminen on monessa asiassa ylivertainen muuhun luomakuntaan nähden,
hän on silti sen osa, riippuvainen luomakunnan elämän ehdoista eikä missään tapauksessa sen
herra. Viljeleminen ja varjeleminen vastaavat paremmin tätä näkemystä. Ihmisen tehtävää on
myös alettu kuvata taloudenhoitajan tehtävänä. Luojalleen uskollisena taloudenhoitajana
ihminen

ei

etsi

omaa

hyötyään

muun

luomakunnan

kustannuksella,

vaan

hänen

kutsumuksenaan on elämän ylläpitämien ja suojelu. Kristillistä seurakuntaa kutsutaan
rakastamaan ja kunnioittamaan lähimmäistä ja muuta luomakuntaa. Kristittyinäkin me olemme
osa syntiin langennutta maailmaa. Ahneus, piittaamattomuus sekä välinpitämättömyys estävät
meitä toimimasta Jumalan tahdon mukaisesti. Rikkomukset luomakuntaa ja lähimmäisiä
vastaan liittyvät aina myös ihmisen jumalasuhteeseen. Jumalan sitoutumiseen luomakuntaansa
kuuluu myös lunastuksen todellisuus. Hän lähetti poikansa ihmiseksi maailmaan. Evankeliumin
sanoma on vapauden sanoma tätä aikaa ja ikuisuutta varten. Jumalan armon varassa ihminen
jaksaa elämässään eteenpäin.
Kirkkojen maailmanneuvostossa eri kirkkokunnat ovat asettaneet yhdessä tavoitteekseen
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja luomakunnan eheyden toteutumisen maailmassa. Kirkot
puhuvat kohtuullisuuden vaatimuksesta, siitä että jokin on kylliksi eikä meidän tule olla
kyltymättömiä. Ihminen ja muu luomakunta muodostavat yhteisön, jonka jäsenet ovat
riippuvaisia toisistaan.
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Kirkon ja kristityn asennetta ympäristöön voidaan kuvata esimerkiksi seuraavilla asioilla:
•
•

kiitollisuudella, kunnioituksella ja kohtuudella luontoa kohtaan.
nöyryys, joka tunnustaa ihmisen riippuvuuden luomakunnasta ja koko luomakunnan
riippuvuuden Luojastaan

•

huolenpito, joka tunnustaa ihmisen vastuun luomakunnasta ja ymmärtää rakkauden
merkityksen luomakuntaa ja lähimmäisiä kohtaan

•

kohtuullisuus, joka tunnustaa, että luonnon antimet ovat Jumalan lahjoja, ja tietty määrä
niitä on kylliksi

•

yhteisen hyvän edistäminen, joka tunnustaa yhteyden ja keskinäisen jakamisen elämän
perusasioiksi yli oman lajin, rodun, kansan, heimon, perheen tai yrityksen

•

oikeudenmukaisuus, joka koskee lähimmäisiä niin omassa maassa kuin koko maapallolla
ja ottaa huomioon myös luonnon elinkelpoisuuden ja tulevien sukupolvien oikeuden päästä
osallisiksi luonnonvaroista.
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3

YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN HANKINTA

3.1

Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä

Tornion

seurakunnan

kirkkoneuvosto

on

nimennyt

ympäristötoimikunnan

22.10.2019
Toimikuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet
Berg Juha

kirkkoneuvoston jäsen, kirkkovaltuutettu

Bomström Jukka

hautatoimen esimies

Buska Petri

kiinteistöpäällikkö

Juntikka Esa

seurakuntamestari

Martin Anne

ympäristövastaava/koollekutsuja

Mäkelä Johanna

toimistosihteeri, taloustoimisto

Rahkonen Marika

vastaava lastenohjaaja (lisäys KN 29.9.2020)

Virta Vappu

toimistosihteeri, kirkkoherranvirasto

Tehtäväalueiden ympäristövastaavat
Mirja-Liisa Lindström

kirkkoherra

Kapraali Tuuli

kappalainen

Hurtig Pertti

kanttorit

Ylinärä Aila

diakoniatyö

Konttajärvi Katja

nuorisotyö

Rahkonen Marika

lapsityö

Bomström Jukka

hautausmaat

Juntikka Esa

kirkot

Martin Anne

tilahuoltajat

Buska Petri

kiinteistöt

Martikainen Soile

taloushallinto

Seurakunnan ympäristötoimikunnan puheenjohtajana toimii Anne Martin.
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Sisäinen ympäristökatselmus

Tornion seurakunnan ympäristökatselmus- ja ympäristöohjelmatyö on käynnistynyt kesällä
2007. Kirkkoneuvoston nimeämä hautausmaakatselmustoimikunta on tehnyt sisäisen
ympäristökatselmuksen vuosittain, viimeksi 11.9.2020.

Myös kiinteistöpäällikkö tekee

ympäristökatselmuksen seurakunnan vuokratonteille vuokrasopimusta uusittaessa.

3.3
Tornion

Ympäristöohjelma
seurakunnan

ympäristöohjelmassa

vuosille

2012-2016

on

ilmaistu

Tornion

seurakunnan ympäristötyön tavoitteet, vastuuhenkilöt ja toimenpiteet.
Ympäristökatselmus on päivitetty ja sen pohjalta on laadittu ympäristöohjelma vuosille 20202024. Kirkkoneuvoston hyväksyttyä uuden ympäristöohjelman, siitä tiedotetaan seurakunnan
työntekijöille

ja

luottamushenkilöille.

Hiippakunnan

nimeämät

auditoijat

tarkastavat

ympäristöohjelman.

3.4

Seuranta

Ympäristöohjelman toteutumista raportoidaan ympäristötyöryhmän toimintakertomuksessa,
joka tehdään vuosittain.

3.5

Johdon sitoutuminen

Tornion seurakunnan johto ja työntekijät ovat sitoutuneet ympäristöohjelmatyöhön 2000 -luvun
alusta alkaen. Tornion seurakunta on sitoutunut ympäristöohjelmiin kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston päätöksin. Ympäristöasioita koskevat määrärahat on hyväksytty vuosittain
talousarvioissa. Keskeisiin ympäristöasioihin sitoutuminen sisältyy Tornion seurakunnan
toimintastrategiaan ja toimintasuunnitelmiin.
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Ympäristövastaavan ja –työryhmän nimittäminen

Ympäristövastaavaksi on valittu Anne Martin kirkkoneuvoston kokouksessa 20.02.2019, sekä
nimennyt ympäristötoimikunnan kokouksessaan 22.10.2019, kts. luku 3.1.
Ympäristövastaavan ja tehtäväalueista vastaavien keskeisimmät tehtävät ovat
-jatkuva henkilökunnan ympäristökoulutus ja tiedottaminen
-ympäristöohjelman seurannan ja toteutumisen päivitys
-vuosittaisten hautausmaakatselmusten edellyttämien toimenpiteiden seuranta
-viranomaisyhteistyö ja lainsäädännön seuraaminen
-seurakuntalaisten informointi seurakunnan verkkosivuilla ja paikallislehdissä

3.7

Henkilöstön koulutus

Seurakunnan henkilöstön ympäristötietoisuutta ja ympäristövaikutusten ymmärtämistä
edistetään jatkuvalla keskustelulla työpaikkakokouksissa, koulutuksilla sekä sisäisen
tiedottamisen keinoin. Tavoitteena on, että jokaisen työntekijän ympäristötietoisuus näkyy
omassa jokapäiväisessä työssä. Ympäristövastaaville mahdollistetaan Kirkkohallituksen ja
muiden yhteistyötahojen ympäristökoulutuksiin osallistuminen. Ympäristötoimikunnan
tehtävänä on eri kohderyhmille räätälöityjen ympäristökoulutusten tunnistaminen ja niihin
osallistumisen mahdollistaminen.
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Tarkistustaulukko
Tavoiteaikataulu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Toteutettu

3.1 Kirkkoneuvosto käynnistää ympäristödiplomin hakuprosessin ja asettaa valmistelevan
työryhmän
*Kn valinnut ympäristötoimikunnan 22.10.2019

Ympäristövastaava/ympäristötoimikunta

2019

2019

3.2 Seurakunnan toiminnoista tehdään
sisäinen ympäristökatselmus.
* Hautausmaakatselmus 11.9.2020
* Vuokratonttien ympäristökatselmus
3.3 Katselmuksessa ilmenneiden ongelmien
ratkaisemiseksi asetetaan tavoitteet
ympäristöohjelmassa.

Talouspäällikkö
Hautausmaakatselmustoimikunta

2019

11.9.2020

Kiinteistöpäällikkö
Ympäristötoimikunta

2019

jatkuvaa
2019

3.4 Ympäristöohjelman toteutuman seuranta.
*Ympäristötoimikunta seuraa ympäristöohjelman
toteutumista 2 kertaa vuodessa.

Ympäristötoimikunta

2020-2024

3.5 Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman.
*Kirkkoneuvosto on sitoutunut
ympäristöohjelmaan.

Ympäristötoimikunta, kirkkoneuvosto

2019

2020

3.6 Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan
ympäristövastaavan ja -työryhmän.
*Kn valinnut ympäristövastaavan 2/2019,
ympäristötyöryhmä 10/2019

Kirkkoneuvosto

2019

2019

3.7 Seurakunnan työntekijöille järjestetään
ympäristökoulutusta.
*Ympäristökoulutus tulossa 2021 koko
henkilöstölle

Ympäristötoimikunta

2021

3.8 Pisteiden laskeminen ja tarkistustaulukon
täyttäminen.
*Ympäristötoimikunta pisteyttänyt

Ympäristötoimikunta

2019

3.9 Tuomiokapitulin nimeämä auditoija tarkastaa
seurakunnan ympäristöjärjestelmän.
* Riitta Kukkohovi-Colpaert, Outi Soukainen

Ympäristötoimikunta

2020

2020
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Auditointi

Tornion seurakunta tulee pyytämään ympäristöjärjestelmänsä auditointia Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta, kun kirkkoneuvosto on hyväksynyt ympäristöohjelman vuosille 2020-2024.
Tornion seurakunnan tavoitteena on saada hyväksytyn ympäristöjärjestelmän tuloksena uusi
päivitetty ympäristödiplomi.
3.10

Diplomin uusiminen

Tornion seurakunnan ympäristödiplomi on myönnetty 2012. Tornion seurakunta on aloittanut
uuden ympäristöohjelman laatimisen hyvissä ajoin saadakseen ympäristödiplomin vuosille
2020-2024.

Tornion

seurakunnan

kirkkoneuvosto

on

hyväksynyt

ympäristöohjelman

26.11.2020.
3.11

Tehtäväalueiden ympäristövastaava

Tornion seurakunta on sitouttanut ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia toimintaa
nimeämällä eri tehtäväalueiden ympäristövastaavat (Kts. kohta 3.1). Heidän tehtävänä on
seurata ympäristötavoitteiden toteutumista. Eri tehtäväalueilla ympäristötyötä pyritään
edistämään työparityöskentelyllä. Tehtäväalueiden ympäristövastaavat pyrkivät löytämään
työntekijäkokouksissa vapaaehtoisia, asiasta innostuneita henkilöitä ympäristötyöhön.
3.12

Lisäkoulutus

Seurakunnan

koulutussuunnitelmissa

pyritään

liittämään

ympäristökoulutusta

osaksi

työntekijöiden muuta koulutusta. Esimerkiksi hautausmaatyöntekijöille on järjestetty sisäistä
koulutus jätteiden käsittelyssä. Erilaiset teemapäivät ja tietoiskut ovat edistäneet arjen
ympäristötietoutta ja positiivista asennemuutosta.
Tornion seurakunnan ympäristö- ja hautausmaakatselmustoimikunta tutustuivat Haaparannan
seurakunnan

ympäristö–

ja

hautausmaatoimintaan

kesällä

2018

sekä

Rovaniemen

seurakunnan ympäristötoimintaan lokakuussa 2020. Uuden ympäristöohjelman (2020-2024)
mukaisesti

ympäristötoimikunta

verkostoituakseen ympäristöasioissa.

tulee

jatkossakin

vierailemaan

lähiseurakunnissa
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Viestintä

Ympäristövastaavan

ja

tehtäväalueista

vastaavien

yksi

keskeisimpiä

tehtäviä

on

ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan ympäristötavoitteista tiedottaminen henkilöstölle,
seurakuntalaisille ja sidosryhmille. Näin ollen seurakunta viestittää halustaan toteuttaa yhteistä
ympäristövastuuta ja päästä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Verkkosivuilla ja LounaisLappi lehdessä tiedotetaan Kirkon ympäristödiplomin myöntämisestä sekä esitellään
ympäristödiplomityöskentelyn tavoitteita ja tuloksia.

3.14

Oma väliauditointi

Tornion seurakunta näkee oman ympäristöjärjestelmänsä jatkuvan väliauditoinnin suurena
käytännön haasteena. Eri tehtäväalueilla arjen ympäristötyön seurannan tavoitteena on
tunnistaa korjattavia asioita ja löytää korjaavia toimenpiteitä. Tässä työssä ympäristötyöryhmä
ja tehtäväalueiden ympäristövastaavat ovat toteuttaneet jatkuvaa havainnointia.

3.15

Muut toimenpiteet

Tornion seurakunta on laatinut EKO ABC lehtisen, jossa seurakunnan työntekijöitä opastetaan
ottamaan ympäristöarvot huomioon työssään ja toiminnassaan. Kyseinen lehtinen löytyy
Tornion seurakunnan verkkosivuilta osoitteesta:
https://www.tornionseurakunta.fi/documents/19015141/20510457/Eko-ohjeistus.pdf/c2a4df0ac5f1-4755-6eb6-3863e1d58d8b?t=1605008260874

Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyössä on toteutettu vaikuttavaa ympäristötyötä mm. järjestämällä
Antinsaaren leirikeskukseen rastirata, retkiä lähiympäristön metsiin sekä leiritoiminnan
yhteydessä ohjeistettu lapsia ja nuoria jätteiden lajitteluun. Tornion kaupungin kanssa
yhteistyössä on toteutettu Arboretum-puistoon rastirata lapsiperheille.
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Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on huomioitu ympäristöasiat työalakohtaisesti toiminnasta
vastaavien henkilöiden kanssa. Ympäristötyölle on varattu vuoden 2020 talousarvioon 3872
euroa.
Toimintakertomuksessa ja erillisessä ympäristöselvityksessä raportoidaan, miten tavoitteet ovat
toteutuneet. Oleellista on, että ympäristöohjelman tavoitteet toteutuvat käytännössä.
Tavoitteena on, että jokainen Tornion seurakunnan työntekijä kokee olevansa vastuussa
ympäristön tilasta ja omalta osaltaan vähentää sille aiheutuvaa kuormitusta. Näin jokainen
työntekijä käytännön teoilla on suojelemassa Jumalan luomakuntaa.

4.2

Hankinnat

Hankinnoissa
yhteistyötä

huomioidaan
Lapin

ympäristövaikutukset.

IT-aluekeskuksen

kanssa.

Tietotekniikkahankinnoissa

Tietokoneet

ja

tulostimet

tehdään
hankitaan

leasingsopimuksella. Seurakunnassa käytettävien ympäristömerkittyjen tuotteiden määrää
kasvatetaan kaiken aikaa mahdollisuuksien mukaan. Kirjallinen hankintaohje on laadittu vuonna
2011, päivitetty vuonna 2017 ja sitä päivitetään uudelleen vuonna 2021. Siinä käsitellään
ekologisten tuotteiden hankintoja.

4.3

Vastuullinen sijoittaminen

Seurakunta

pyrkii

noudattamaan

sijoitustoiminnassaan

kirkon

eettisiä

ohjeita.

Sijoitustoiminnasta vastaa kirkkoneuvoston valitsema sijoitustyöryhmä. Ohjeistus rahavarojen
sijoittamisesta on tehty, mutta sijoitussuunnitelmaa ei ole.
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Hiililaskuri

Tornion seurakunnassa ei ole laskettu hiilijalanjälkeä. Tavoitteena on saada hiililaskuri vuoden
2024 loppuun mennessä. Lassila &Tikanoja Oy:n jätehuollon seurantaportaalin kautta voidaan
seurata jätehuollon aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

4.5

Vastuulliset sijoitusrahastot

Seurakunta on pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä
tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Kestävä yritys, joka huomioi ympäristö-, sosiaaliset ja
hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde
pitkällä

aikajänteellä

johtuen

mm.

tehokkaammasta

riskienhallinnasta

sekä

uusien

liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tuomasta kilpailuedusta.
Seurakunnan sijoitustoiminnassa huomioidaan Kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet (2007) ja
Kirkon omistajapolitiikka (2009). Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaan seurakunta
• suosii sijoituskohteinaan vastuullisia yrityksiä
• välttää sijoittamasta yrityksiin, jotka eivät noudata hyvää hallintotapaa tai esimerkiksi
kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työelämäsopimuksia (YK:n ja OECD:n ohjeistot)
• noudattaa vastuullisuuskriteereitä (ympäristö-, sosiaaliset ja hallintotapa-asiat) kaikissa
sijoituspäätöksissä
• pyrkii vaikuttamaan yrityksiin niin, että ne sitoutuvat vastuullisiin toimintatapoihin.
Vastuullinen sijoittaminen toteutuu seurakunnan sijoitustoiminnassa käytännössä seuraavasti:
• Vastuullinen sijoittaminen koskee seurakunnan kaikkia sijoituksia, ja varainhoitajilta pyydetään
lisätietoja vastuullisuusnäkökulmien huomioimisesta aina uusia sijoitustuotteita etsittäessä.
•

Seurakunta

edellyttää

100

prosenttisesti

sijoitustoiminnassaan

sijoitusrahastoja

omaisuudenhoitajia, joiden sijoitustoiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmia.

ja
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Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista

Tornion seurakunnan lähetyksen ja kansainvälisen diakonian osuus vuonna 2018 oli n. 1,6 %.
Prosenttimäärä on pienempi kuin ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen pysyvä suositus 2,0 %.
Seurakunnan tavoitteena on tulevaisuudessa suunnata verotuloistaan vähintään 2 %
lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle.

4.7

Ympäristömerkityt tuotteet

Tornion seurakunta käyttää seuraavia ympäristöystävällisiä tuotteita:
•

Kopiopaperi Xerox Business

•

Kopiokone Xerox Energy Star-merkillä

•

Postimaksukone Pitney Bowes Energy Star-merkillä

•

Kirjekuoret 100 % uusiopaperia (Suomen Uusiokirje tukee WWF:n toimintaa)

•

Käsipyyhe Katrin C-Fold 2 Yellow

•

WC-paperi ekologinen

•

Sun Classic lemon konetiskiaine

•

Yleispuhdistusaineet (LemKem)

•

Tiskikoneet

•

Energiansäästölamput

4.8

Ympäristöindikaattorit

Tornion seurakunta käyttää ympäristöindikaattorinaan omistamiensa kiinteistöjen sähkön,
lämpöenergian sekä veden kulutusta. Lisää kohdassa 8.1 Energian ja veden kulutuksen
seuranta. Myös kopiopaperin kulutuksen määrää seurataan.

4.9

Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja –kompensointi

Hiililaskurin ja hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelman ja –kompensoinnin suunnittelu ja
laadinta asetetaan tavoitteeksi kaudelle 2020-2024. Kartoitetaan öljylämmitteisten kiinteistöjen
lämmitysmuodon muuttamista hiilineutraalimpaan energiamuotoon. Fossiilisista polttoaineista
tuotetun sähkön käytöstä pyritään luopumaan vuoteen 2025 mennessä.

Tornion seurakunta
4.10

Ympäristöohjelma

22 (80)

Muut toimenpiteet

Rakennus- ja maankäyttöhankkeissa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia, ympäristö- ja
luonnonsuojelulakeja ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä. Metsäsuunnitelma on metsä- ja
luonnonsuojelulakien mukainen.
Kohteiden

kunnostusten

suunnittelussa

on

käytetty

asiantuntija-apua

(arkkitehti

ja

museovirasto), jotka ovat huolehtineet näiden kohteiden ekologisista, taloudellisista,
sosiaalisista ja kulttuurillisista tekijöistä.
Tornion kaupungin yleiskaavan 2021:n mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja tuleva
rakentaminen

ohjataan

olemassa

olevia

rakenteita

tukien,

vähentäen

muun

muassa liikennesuoritetta ja ympäristökuormitusta.
Tornion seurakunnassa on korjattu Tornion kirkon kattoa luonnonmukaisilla paanuilla, runkojen
hirsikorjaukset ja perustusten kunnostus on tehty ekologisesti ja rakennushistorian vaatimalla
tavalla. Tornion kirkko on muutettu suoran sähkölämmityksen piiristä kaukolämpöön ja Karungin
ja Alatornion kirkot maalämpöön.
Tavoiteaikataulu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

4.1 Ympäristötavoitteet ovat toiminta- ja
taloussuunnitelmassa ja niiden toteutumisen
raportointi on järjestetty.
*Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021

Talouspäällikkö, ympäristötoimikunta

2020-2024

4.2 Hankinnoista tehdään ympäristöselvitys ja
hankintaohjeissa ja tarjouspyynnöissä huomioidaan
tuotteiden ympäristövaikutukset.
*Hankintaohjeessa (2017) huomioitu
ympäristöasiat, päivitetään 2021

Talouspäällikkö, ympäristötoimikunta

2021

4.3 Sijoituksissa noudatetaan kirkon vastuullisen
sijoittamisen periaatteita.
*Vastuullisen sijoittamisen ohjeet

Talouspäällikkö

4.4 Hiililaskuri
*Lassila & Tikanoja Oy:n jätehuollon seurantaportaali

Ympäristötoimikunta, kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

2024

Toteutettu
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YMPÄRISTÖKASVATUS

5.1

Ympäristökasvatussuunnitelma

Tornion

seurakunnan

seurakunnan

eri

työmuotojen

ympäristöohjelmaan

23 (80)

ympäristökasvatussuunnitelmat

2020-2024

ja

ne

ovat

osa

on

sisällytetty

seurakunnan

toimintasuunnitelmaa. Ympäristökasvatussuunnitelma on laadittu seurakunnan yhteisenä
hankkeena, johon ovat osallistuneet eri työalat.
5.2

Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään

Julistuksessa ja opetuksessa pidetään esillä Luoja ja luomakunta -teemaa sekä raamatun
mukaista Viljellä ja varjella -käskyä. Luomakunnan kunnioitus on erottamaton osa kristillistä
opetusta ja maailmankatsomusta.
Jumalanpalveluksen esirukouksessa rukoillaan luomakunnan ja luonnon varjelun puolesta.
Luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelusta vietetään touko-lokakuussa kirkkokäsikirjan
ohjeiden mukaisesti. Lisäksi järjestetään ympäri vuoden luonto- ja ulkoilmajumalanpalveluksia
sekä hartauksia kuten laavukirkot, keskikesän pihakirkot, hautausmaahartaudet ja jouluvalakiat.

5.3

Ympäristöasiat eri työmuodoissa

Ympäristökasvatus on sekä tiedon välittämistä että konkreettisia tekoja paremman ympäristön
puolesta.

•

VARHAISNUORISO-, NUORISO-, KOULU- JA PARTIOTYÖ

Opetuksessa pidetään esillä Viljellä ja varjella -käskyä sekä hartauksissa rukoillaan luonnon ja
sen suojelun puolesta. Nuorten omassa ilmastopaneelissa puhutaan nuorten ilmastohuolista ja
kannustetaan ekotekoihin omassa elämässä. Nuorisoryhmien vetäjät ovat omalla toiminnallaan
esimerkkeinä kierrätyksessä ja luomakunnan suojelussa.
Esimerkkejä konkreettisista toimintatavoista varhaisnuoriso-, nuoriso-, koulu ja partiotyössä:
-

Ruokahävikin minimointi ja jäljelle jääneiden elintarvikkeiden hyödyntäminen
seuraavassa tilaisuudessa

Tornion seurakunta
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-

Nuorisotyön rooli- ja näytelmävaatteet ovat second hand -lahjoituksia

-

Suunnitellaan autoilureitit välttäen edestakaisin ajoa sekä suositaan kimppakyytejä

-

Järjestetään isoskoulutuksen Viljele ja varjele -vaelluskurssi Ylläksellä

-

Lauletaan laulukirjoista eikä käytetä monisteita

-

Huolehditaan valojen ja laitteiden sammuttamisesta

-

Lajitellaan jätteet asianmukaisesti

LAPSITYÖ

Arvostetaan ja kunnioitetaan Luojan luomaa luontoa, mitä pidetään lapsilähtöisesti esillä
hartauksissa ja kaikessa toiminnassa. Puhutaan luonnon suojelusta, säästämisestä,
kulutuksesta ja roskaamisesta.
Päiväkerhotoiminnassa järjestetään retkiä kerhon lähiympäristöön ja metsiin. Lapsia ohjataan
jätteiden lajitteluun kerhotoiminnan yhteydessä.
Esimerkkejä konkreettisista toimintatavoista lapsityössä:
-

Kierrätetään ja uusiokäytetään paperi- ja lankarullat, pahvit, pahviputket, kananmunakennot, puupalikat, pilttipurkit ja kannet, jogurttipurkit, napit, kävyt, oksat,
kivet, ym.

•

-

Lasten kanssa yhdessä lajitellaan jätteet

-

Puolitetaan käsipaperit

RIPPIKOULUTYÖ

Opetetaan Jumalasta Luojana, joka on antanut ihmiselle vallan ja vastuun suhteessa
maailmaan ja luontoon. Puhutaan Viljellä ja varjella -käskystä.
Esimerkkejä konkreettisista toimintatavoista rippikoulutyössä:
-

Leirielämässä harrastetaan kierrätystä: bio-, kartonki-, paperi- ja sekajäte kerätään
erikseen.

-

Ruokahävikkiä valvotaan ja opetellaan ottamaan lautaselle sen verran kuin syö.

-

Leirin kioskista myytävät limsapullot ja -tölkit kierrätetään kauppaan.

-

Ei käytetä kertakäyttöastioita ja vessoissa on tekstiilipyyhkeet.

Tornion seurakunta
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DIAKONIA

Diakoniatyössä pyritään ensisijaisesti vähentämään hävikkiä ja huomioimaan, että käytössä
olevat tuotteet ovat ympäristöystävällisiä. Tavoitteena on välttää kertakäyttökulttuuria ja
vähentää muovin käyttöä. Vältetään tuhlausta ja turhaa siirtelyä.
Esimerkkejä konkreettisista toimintatavoista diakoniatyössä:
-

Ylijääneitä tuotteita käytetään hyödyksi seuraavissa tilaisuuksissa tai mahdollisuuksien
mukaan annetaan vähävaraisille perheille.

-

Kierrätystä tehdään myös niin, että eri tilaisuuksiin pöydille haetaan kirkossa käytettyjä
alttarikynttilöitä sekä alttarilla olleita kukkakimppuja

•

-

Pääsääntöisesti liikutaan yhteiskuljetuksilla tai junalla

-

Lahjakynttilät 70 - 90 v. syntymäpäiväsankareille pakataan ainoastaan paperinaruun

LÄHETYSTYÖ

Lähetystyössä otetaan toiminnassa huomioon jätteiden lajittelu. Myös kierrätys on otettu
huomioon ja kirpputoripäiviä järjestetään.
Esimerkkejä konkreettisista toimintatavoista lähetystyössä:
-

Vaatteet, jotka jäävät myymättä, viedään UFF:n keräyspisteeseen ja myymättä jääneet
astiat lahjoitetaan niitä tarvitseville.

-

Lähetystyön hyväksi järjestetyissä tilaisuuksissa on pyritty tarjoamaan tuotteita, jotka on
itse valmistettu – mm leivonnaiset, käsityöt, askartelutyöt.

•

MUSIIKKITYÖ

Musiikkityö toteuttaa evankelisluterilaisen kirkon yleistä ympäristökasvatussuunnitelmaa ja
ajankohtaiset luontoteemat ovat esillä ympäri vuoden.
Musiikki on luonteva väline ympäristökasvatuksessa ja sen avulla voidaan tukea ihmisen
persoonallisuuden kasvua. Musiikki toimii ilmaisun ja tunteiden väylänä eri ikäkausina koko
ihmiselämän

ajan,

sen

avulla

voidaan

luoda

elämyksiä

ja

oppia

ymmärtämään

luontosuhdettamme.
Esimerkkejä konkreettisista toimintatavoista musiikkityössä:
-

Ajankohtaiset luontoteemat ovat esillä pitkin vuotta musiikkityön eri toimintamuodoissa
ja kuorojen ohjelmistoissa.

Tornion seurakunta
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-

Luontoaiheiset virret mm. jumalanpalveluksissa

-

Laulujen avulla opetetaan asioita luonnosta

-

Musiikki auttaa saamaan voimaa luonnosta
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Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset

Tornion seurakunnan jumalanpalveluselämässä pyritään omaleimaiseen ja aktiiviseen
luonnossa tapahtuvaan jumalanpalveluselämän edistämiseen yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa. Aiemmin toteutettuja tilaisuuksia ovat mm. sadonkorjuun kiitosjuhlat ja kylvöjen
siunaamiset.

5.5

Erityiset ympäristötapahtumat

Lapsityön toimialalla tehtäväalueiden vastaavilla on vapaus suunnitella ja toteuttaa erilaisia
ympäristötapahtumia omista tarpeista ja lähtökohdista käsin. Syksyllä 2019 toteutettu alle
kouluikäisten lasten lajittelu-/kierrätyspäivä oli menestys. Luontoretkiä on toteutettu erityisesti
luonnonsuojeluteemaa painottaen.

5.6

Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat

Tornion seurakunta on perustanut elokuussa 2020 uuden ympäristöjärjestelmän (2020-2024)
mukaan hiljaisuudelle rauhoitetun paikan luonnonkauniille Parasniemen pappilan ranta-alueelle
ja Antinsaaren leirikeskukseen. Suunnitelman mukaisesti rauhoittumiseen ja mietiskelyyn
tarkoitetulle alueelle on tehty puupenkki joenrantaan.

Tornion seurakunta
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Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tornion seurakunnalla on yhteistyötä mm. lampaankasvattajan kanssa kesäisin, jolloin lampaita
pidetään Parasniemessä. Lampaat hoitavat Parasniemen perinnemaisemaa syömällä heinää ja
lannoittamalla laidunmaataan.
Teemme myös yhteistyötä oppilaitosten, paikallisten eri toimialojen yritysten sekä kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa. Martat ovat mukana seurakunnan toiminnassa ja Suomen Punaisen
Ristin kanssa tehdään yhteistyötä. Verkostoyhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista on
tehty tiedotusvälineiden ja oman verkkosivujen puitteissa.

5.8

Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät

Ympäristökasvatusasioita käsitellään Tornion seurakunnassa kuudella eri tehtäväalueella:
•

Yleinen seurakuntatyö

•

Lapsi- ja nuorisotyö

•

Diakonia- ja lähetystyö

•

Muu seurakuntatyö

•

Hautausmaakiinteistöt ja varsinainen hautaustoimi

•

Kiinteistöjen korjaus, huolto ja kunnossapito

Näiden alueiden tavoitteet on kirjattu kohtaan 4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma.
Ympäristöasiat on liitetty osaksi seurakunnan verkkosivuja, joilta löytyy linkit eteenpäin kirkon ja
muiden yhteistyötahojen ympäristösivuille.

5.9

Muut toimenpiteet

Ilmoittautumiset tapahtumiin ja leireille hoidetaan sähköisellä ilmoittautumisella.

Tornion seurakunta
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Tavoiteaikataulu Toteutettu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

5.1 Seurakunnalla on ympäristökasvatussuunnitelma.
* Laadittavana

Ympäristötoimikunta

5.2 Ympäristövastuu on esillä luomakunnan
sunnuntaina ja jumalanpalveluksissa.
* Ekotapahtumien vuosikello

Kirkkoherra

Jatkuvaa

5.3 Ympäristökasvatusta toteutetaan vähintään
kolmessa hengellisen työn työmuodossa.
*Joka työalalla toteutetaan ympäristökasvatusta

Ympäristötoimikunta

Jatkuvaa

2024

Tornion seurakunta
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JÄTEHUOLTO

6.1

Jätehuoltoselvitys
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Seurakunta noudattaa kunnan jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltokartoitus on tehty kesällä 2019
uusien kunnan jätehuoltomääräyksien mukaisesti. Kartoituksen perusteella seurakunnalla on
keräysastiat kierrätysjätteille hautausmailla ja muiden kiinteistöjen yhteydessä. Vierailijoille on
laitettu opastekylttejä jätekierrätyspisteisiin. (Liite 2)

6.2

Jätehuoltosuunnitelma

Jätehuoltosuunnitelma tehtiin seurakunnalle keväällä 2010, jota on päivitetty 2019. Siinä
näkyvät

jätehuollon

tavoitteet

ja

vastuutahot

sekä

jätehuolto

kiinteistöittäin.

Jätehuoltosuunnitelma on liitteenä (Liite1).

6.3

Hyötyjätteiden keräys

Tornion seurakunnan kiinteistöissä lajitellaan hyötyjätteet kunnan jätehuoltomääräysten
mukaan. Kiinteistöissä lajitellaan poltettava jäte, metalli, lasi, biojäte, paperi ja kartonki.
Rikkoutuneet laitteet toimitetaan EkoTerminaaliin (Jätekeskus Jäkälä).

6.4

Vaaralliset jätteet ja vastuuhenkilön nimeäminen

Vaarallisten

jätteiden

käsittelyssä

noudatetaan

Perämeren

jätelautakunnan

laatimia

jätehuoltomääräyksiä. Seurakunnan kiinteistöistä vastaavat huolehtivat vaarallisten jätteiden
oikeasta

käsittelystä.

Ennen

vaarallisten

jätteiden

käsittelyä

on

tutustuttava

käyttöturvallisuustiedotteeseen ja noudatettava sen määräyksiä. Vaarallisten jätteiden
yhdyshenkilönä toimii kiinteistöpäällikkö.

Tornion seurakunta
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Bio- ja puutarhajätteen käsittely

Puutarhajätteen

käsittelyssä

noudatetaan

Perämeren

jätelautakunnan

laatimia

jätehuoltomääräyksiä. Puutarhajäte, jota hautausmailta tulee, kompostoidaan Karungin,
Huruvaaran

tai Parasniemen hautausmaiden läheisyyteen sijoitettuihin komposteihin.

Suensaaren hautausmaan puutarhajäte kerätään vaihtolavalle, josta edelleen Parasniemen
puutarhajäte kompostiin.

6.6

Kaatopaikkajätteen määrän seuranta

Kaatopaikkajätteen

määrää,

astioiden

täyttöastetta

ja

tyhjennystiheyttä

seurataan

jäteraporteista kuukausittain.

6.7

Hautakynttilät ja kukkalaitteet

Käytetyistä hautakynttilöistä pyydetään poistamaan metalliset kannet metallinkeräyspisteeseen.
Näin vähennetään poltettavan jätteen määrää. Karungin hautausmaan sankarihaudoilla on
käytössä puiset lyhdyt, joissa käytetään tavallista lyhtykynttilää muovipäällysteisen sijasta. Tällä
hetkellä Suensaaren ja Parasniemen sankarihaudoilla käytetään tavallista muovipäällysteistä
hautakynttilää.
Seurakunta pyrkii siirtymään ekokukka-alustoihin ja kannustaa paikallisia kukkakauppiaita
tarjoamaan asiakkailleen tätä vaihtoehtoa.

6.8

Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys

KTK Tornio Oy murskaa hautausmaiden kivijätteen eli poistettavat hautamuistomerkit ja
reunakivet. Mursketta jatkokäytetään teiden ja rakennusten perustusten alle.
Muovisten kukkalaitepohjien uudelleenkäyttöä suunnitellaan, esimerkiksi askartelukerhojen
käyttöön. Seppelepohjat otetaan talteen ja toimitetaan takaisin kukkakauppaan.

Tornion seurakunta
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Kertakäyttötuotteiden vähentäminen

Toimistoissa ei käytetä pahvimukeja vaan vieraillekin tarjotaan kahvia tavallisista kahviastioista.
Yleensä vain retkillä käytetään pahvisia kertakäyttöastioita, ja osalla retkistä osallistujia
pyydetään ottamaan omat kahvimukit mukaan. Paperisista käsipyyhkeistä on tarkoitus luopua
portaittain yleisissä tiloissa.

6.10

Kaatopaikkajätteen väheneminen

Tornion seurakunnan jätteiden kierrätysaste vuonna 2018 oli 48% joka on noussut +20%
verrattuna vuoteen 2017. Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt 43 % vuoteen 2019
verrattuna. Hautausmaan jätelajittelun seurauksena mm. puutarhajäte kompostoidaan.
Kestopuuta, lietettä, maa- ja kallioainesta, kiviperäistä purkujätettä, puujätettä, betonijätettä
sekä rakennusjätettä syntyy vähäisissä määrin.

6.11

Kompostointi

Karungin seurakuntatalolle hankitaan pikakompostoria vuoden 2020 lopussa.

6.12

Hyötyjätepisteet hautausmaalla

Hautausmailla on hyötyjätteiden keräysastiat: poltettava jäte, metalli, kartonki, lasi, puutarhajäte.
Kesäkukkien ruukut palautetaan takaisin puutarhalle, näin vähennetään polttokelpoiseen
jätteeseen menevää muovia. Kaikilla hautausmailla kompostoidaan puutarhajäte.

Tornion seurakunta
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Muut toimenpiteet

Hautausmaan työntekijät lajittelevat jätteet ohjeiden mukaisesti. Kesäkukkien ruukut
palautetaan takaisin puutarhalle, näin vähennetään polttokelpoiseen jätteeseen menevää
muovia. Lapsityön askarteluissa käytetään kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Työntekijät
lajittelevat jäteastioiden jätteitä, jotta kierrätys onnistuisi. Lähetystyö kerää vaatteita ja tavaroita
lahjoituksina. Askartelua harrastaville on annettu pyydettäessä kynttilänpätkiä, kranssi- ja
kukka-asetelmapohjia. Järjestetään ideakilpailu työntekijöille jätteiden ja muiden materiaalien
vähentämiseksi sekä uusien kierrätysmahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Tavoiteaikataulu

Toteutettu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

6.1 Seurakunnan toiminnoista tehdään
jätehuoltoselvitys.
* Tehty 11/2019, Liite

Kiinteistöpäällikkö

2019

2019

6.2 Jätehuoltosuunnitelmassa esitetään tavoitteet ja
keinot jätteen määrän vähentämiseksi ja hyötyjätteen
keräyksen tehostamiseksi.
* Liite 1

Kiinteistöpäällikkö

Jatkuvaa

Jatkuvaa

6.3 Hyötyjätteiden keräys on järjestetty kunnan
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
* Jätteiden keräyspisteet löytyvät

Kiinteistöpäällikkö

Jatkuvaa

Jatkuvaa

6.4 Vaarallisten jätteiden käsittely on järjestetty
lain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti
ja tehtävään on nimetty vastuuhenkilö.
*

Kiinteistöpäällikkö

Jatkuvaa

Jatkuvaa

6.5 Biojätteen erilliskeräys toteutetaan
kunnan määräysten mukaan. Viheralueilta syntyvä
puutarhajäte kompostoidaan.
*Puutarhajäte kompostoidaan, biojäte kerätään
erillisiin biojäteastioihin kiinteistöittäin

Hautastoimen esimies

Jatkuvaa

Jatkuvaa

6.6 Kaatopaikkajätteen määrää seurataan.
* Kaatopaikkajätteen määrää ja laatua seurataan
jätehuoltopalveluntuottajan toimittaman
internetportaalin kautta.

Kiinteistöpäällikkö,
ympäristövastaava

Jatkuvaa

Jatkuvaa

6.7 Hautakynttilä- ja kukkalaitejätteen määrän
vähentämiseen on ryhdytty.
Karungin sankarihaudoilla käytössä puiset
lyhdyt ja tavalliset lyhtykynttilät

Hautatoimen esimies,
ympäristövastaava

Jatkuvaa

Jatkuvaa
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SIIVOUS

7.1

Ympäristöselvitys
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Siivouspuolen ympäristöselvitys on tehty vuonna 2007. Siinä ilmeni, että seurakunnan
käyttämien tuotteiden kirjavuus oli laaja, suositeltiin tuotteiden yhtenäistämistä, pakkauskokojen
suurentamista ja ympäristöystävällisten tuotteiden hankintaa. Havaitut puutteet on korjattu ja
siivousaineidenhankintojen

yhteydessä

huomioidaan

seurakunnan

hankintaohjeet.

seurakunnan

hankintaohjetta.

Siivouspuolen ympäristöselvitys päivitetään 2021.

7.2

Hankintojen ympäristökriteerit

Siivoustavaroiden

hankinnat

noudattavat

Tornion

Siivoustoimessa pyritään käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita.

7.3

Henkilökunnan koulutus

Tavoitteena on, että tilahuoltajat osallistuvat alansa ympäristövaikutuksia käsittelevään
koulutukseen mahdollisuuksien mukaan.
Toisena tavoitteena on saada tilojen käyttäjät toimimaan niin, että esim. siivousta voitaisiin
helpottaa ja jopa määrää vähentää.

7.4

Haitallisista aineista luopuminen

Ympäristölle haitallisista siivousaineista on luovuttu suunnitelman mukaisesti.
Tornion seurakunnan tilahuoltajat käyttävät mahdollisuuksien mukaan biologisesti hajoavia
tuotteita.

Tornion seurakunta
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Vaihtoehtoiset tuotteet

Tilahuoltajat käyttävät suurimmaksi osaksi mikrokuituliinaa siivouksessa. Näin vähennetään
veden ja pesuaineen tarvetta.

7.6

Muut toimenpiteet

Tyhjät pesuainekanisterit kierrätetään jäteöljy- ja polttoaineastioiksi sekä muuhun käyttöön.
Tilahuoltajat kokoavat tyhjiä kanistereita varastoon. Tilahuoltajat usein jättävät huoneiden
roskakoriin saman pussin, jos roskat ovat kuivia, eivätkä tartu roskapussiin kiinni.
Siivousaineiden käyttöohjeet ja käyttöturvatiedotteet tulostetaan kansioon, josta ne ovat kaikki
helposti löydettävissä.
Tarkistetaan eri työ- ja toimitilojen siivoustaso, sillä harvoin käytettäviä tiloja voidaan kenties
siivota nykyistä harvemmin. Samalla säästetään vettä, pesuaineita, koneita, sähköä.
Tilahuoltajien työpanosta voitaisiin kohdistaa niille alueille, joilla aikaa tarvitaan kipeimmin.
Puhdistusaineiden jätehuolto on jätehuoltomääräyksen mukainen. Pesuaineet pyritään
käyttämään loppuun ja käyttämättä jääneet tuotteet toimitetaan ongelmajätepisteeseen. Tyhjät
pesuainepakkaukset kierrätetään tai laitetaan sekajätteisiin.

Tavoiteaikataulu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

7.1 Seurakunnan siivoustoiminnoista tehdään
ympäristöselvitys.
* Tehdään 2021 mennessä

Kiinteistöpäällikkö, tilahuoltajat

2021

7.2 Hankinnoissa on yhtenä kriteerinä tuotteiden
ympäristöystävällisyys.
* Tilahuoltajat hankkivat mahdollisuuksien mukaan
ympäristöystävällisiä tuotteita.

Kiinteistöpäällikkö, tilahuoltajat

jatkuvaa

Toteutettu

jatkuvaa

Tornion seurakunta
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ENERGIA JA RAKENTAMINEN

8.1

Rakentamista ohjaava lainsäädäntö
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Rakennus- ja maankäyttöhankkeissa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia, ympäristö- ja
luonnonsuojelulakeja ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä.
Kohteiden

kunnostusten

suunnittelussa

on

käytetty

asiantuntija-apua

(arkkitehti

ja

museovirasto), jotka ovat huolehtineet näiden kohteiden ekologisista, taloudellisista,
sosiaalisista ja kulttuurillisista tekijöistä.

8.2

Kulttuuriperinnön suojelu

Rakentamisen kaikissa vaiheissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Kunnostusten
yhteydessä on käytetty asiantuntijoiden apua, jotka ovat huolehtineet näiden kohteiden
ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurillisista tekijöistä.

8.3

Uudis- ja korjausrakentamisen ympäristökriteerit

Pyritään aktiivisesti tehostamaan ympäristökatselmuksessa tulleiden asioiden eteenpäin
viemistä. Alatornion kirkko on muutettu maalämmön piiriin kesällä 2009, ja Karungin kirkko
muutettu maalämmön piiriin kesällä 2008. Tornion kirkon sähkölämmitys on vaihdettu kaupungin
kaukolämpöön vuonna 2009. Parasniemen seurakuntatalo siirtyi maalämpöön 2011 ja
Parasniemen virasto/pappila 2012. Tornion seurakunnassa on korjattu Tornion kirkon kattoa
luonnonmukaisilla paanuilla, runkojen hirsikorjaukset ja perustusten kunnostus on tehty
ekologisesti ja rakennushistorian vaatimalla tavalla.

Tornion seurakunta
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Energian ja veden kulutuksen seuranta

Tornion seurakunnan kiinteistöjen energian ja veden kulutuksen seurantaa on tarkasteltu jo
usean vuoden ajan. Kulutuksen seurantakohteisiin kuuluvat Suensaaren, Parasniemen,
Karungin, Antinsaaren ja Arpelan kiinteistöt. Kiinteistöjen vedenkulutuksen seuranta toimii siten,
että mittarit luetaan kuukausittain ja lukemat merkataan seurantapaperiin. Kaukolämmön osalta
kulutusta tarkastellaan laskujen avulla.
Sähkönkulutusta seurataan sähköyhtiön portaalin kautta.

8.4.1

Karungin kirkon sähkönkulutus

Vuosien 2007 ja 2018 sähkönkulutuksen välinen ero on -72744 kWh
(luvut sähkönkäyttöraportin mukaan) ovat alla olevassa taulukossa.
Taulukossa havainnollistuu maalämpöön siirtymisen vaikutus energian kulutukseen.
Karungin kirkko siirtynyt maalämpöön 1.9.2008.
Kirkon sähkömittariin menee myös hautausmaan sähkö, joten kirkon sähkönkulutus on
todellisuudessa pienempi.
Vuosi 2007
Vuosi 2018
Erotus
Muutosprosentti

8.4.2

173675 kWh
100931 kWh
- 72744 kWh
-41,89 %

Alatornion kirkon sähkönkulutus

Alla olevassa taulukossa on laskettu Alatornion kirkon vuosien 2006 ja 2018 sähkönkulutuksen
välinen ero, joka on -54 262 kWh (luvut sähkönkäyttöraportin mukaan).
Alatornion kirkko siirtynyt maalämpöön 10.8.2009.
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Kirkon sähkömittariin menee myös hautausmaan sähkö, joten kirkon sähkönkulutus on
todellisuudessa pienempi. Kirkkoon rakennettu 2017 maalämmöllä lämmitettävät pääportaat,
jotka ovat osaltaan nostaneet kirkon energian kulutusta viime vuosina.

Vuosi 2006
Vuosi 2018
Erotus
Muutosprosentti

8.5

366335
312073
-54262
14,81

kWh
kWh
kWh
%

Energiakatselmus

Vuonna 2006 energiakatselmus tehtiin seuraaviin kiinteistöihin:
-Tornion kirkko
-Karungin kirkko
-Alatornion kirkko
-Alatornion hautausmaan huoltorakennus
-Parasniemen vanha seurakuntatalo
-Parasniemen uusi seurakuntatalo

Tulosten perusteella mm. kirkkojen ikkunat ja ovet tiivistettiin.
Vuonna 2011 tehdyssä katselmuksessa otettiin mukaan seuraavat kiinteistöt:
-Karungin seurakuntatalo
-Arpelan seurakuntatalo
-Suensaaren seurakuntatalo, myös talous- ja nuorisotoimistojen tilat
-Antinsaaren leirikeskus

8.6

Energiavastuuhenkilö

Energiavastuuhenkilönä toimiva kiinteistöpäällikkö seuraa energiankulutusta.
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Neuvonta ja opastus

Henkilökunnalle ei ole pidetty energiakoulutusta, mutta maalaisjärjen käyttäminen on sallittua
myös seurakunnassa. Viimeinen lähtijä sammuttaa valot ja oma tietokone pistetään pois
päältä päivän päätteeksi.

8.8

Ekologinen rakentaminen

Tornion seurakunta pyrkii aktiivisesti tehostamaan ympäristökatselmuksessa tulleiden asioiden
eteenpäin viemistä. Korjaushankkeissa, sekä laite- ja konekantaa uusittaessa suositaan
vähäpäästöisiä ja energia- tehokkaita tuotteita ja koneita.
Karungin kirkko on muutettu maalämmön piiriin vuonna 2008 ja Alatornion kirkko v. 2009.
Tornion kirkon sähkölämmitys on vaihdettu kaupungin kaukolämpöön vuonna 2009.
Parasniemen seurakuntatalo siirtyi maalämpöön 2011 ja Parasniemen pappila 2012.
Antinsaaren leirikeskuksessa on käytössä ilmalämpöpumput.
Tornion seurakunnassa on korjattu Tornion kirkon kattoa luonnonmukaisilla paanuilla, runkojen
hirsikorjaukset ja perustusten kunnostus on tehty ekologisesti ja rakennushistorian vaatimalla
tavalla.
Parasniemessä olevan kivinavetan korjaus on suoritettu asiantuntija-avun (museovirasto ja
Kirkkohallituksen arkkitehti) antamien ohjeiden mukaan.

8.9

Säästötavoitteiden toteutuminen

Tornion seurakunta ei ole asettanut säästötavoitteita sähkön, lämmön tai veden kulutukselle,
mutta niiden kulutusta seurataan säännöllisesti. Sähkön kulutus on vähentynyt 26 %, veden
kulutus 13 % ja lämmityksen osalta vähennys 24 % verrattuna vuoteen 2019.
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Uusiutuva energia

Tornion seurakunta käyttää uusiutuvia energialähteitä. Karungin ja Alatornion kirkoissa on
siirrytty käyttämään maalämpöä (2008 ja 2009). Parasniemen seurakuntatalo siirtyi
maalämpöön 2011 ja Parasniemen virasto/pappila 2012. Lisäksi Tornion kirkko liitettiin
kaukolämmön verkkoon vuonna 2009.

8.11

Ympäristömerkitty energia

Tornion seurakunta ei käytä ekosähkömerkinnällä merkittyä sähköä. Sähkönhankinta on
yhteinen muutaman muun pohjoisen seurakunnan kanssa Suomen Energia Myynti Oy:n kautta.
Nykyisen sähkösopimuksen päättyessä harkitaan siirtymistä ekosähkön käyttöön.

8.12

Energiansäästöviikko

Osallistutaan

energiasäästöviikon

tapahtumaan

vuosittain.

Henkilöstölle

lähetetään

tapahtumaviikolla sähköpostiviesti, jossa muistutetaan, kuinka energiaa järkevästi käyttämällä
hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme muita ympäristövaikutuksia. Earth Hour tapahtumaan liittyen valot sammutetaan osasta kiinteistöjä.

8.13

Tilojen käyttöasteen tehostaminen

Tilojen käytön tehostaminen on jatkuva prosessi. Tiloille etsitään ulkopuolisia käyttäjiä, kun tilat
eivät ole muussa käytössä. Vanhoja energiatehottomia ja vähällä käytöllä olleita rakennuksia
myös purettu.
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Muut toimenpiteet

Seurakunta on siirtynyt käyttämään asteittain led-valaisimia. Valaisimia uusitaan led-valaisimiin
vanhojen valaisimien tilalle vaiheittain.
Sähkönkulutusta seurataan kohteittain lähes reaaliaikaisesti, sähkönsiirtoyhtiöiden tuottamien
palvelusivustojen kautta.
Tavoiteaikataulu

Toteutettu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

8.1 Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa
noudatetaan rakennuslain, metsälain,
luonnonsuojelulain ja muiden lakien
ympäristösäädöksiä.
* kohteiden kunnostusten suunnittelussa on
käytetty asiantuntija-apua.

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

8.2 Seurakunta huolehtii kulttuuriperintöomaisuuden
hoidosta.
* Rakentamisen kaikissa vaiheissa otetaan huomioon
ympäristövaikutukset

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

8.3 Uudis- ja korjausrakentamisessa huomioidaan
ympäristökriteerit.
* On otettu huomioon ympäristökriteerit

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

8.4 Energian ja veden kulutuksen säännöllinen
seuranta on järjestetty.
* sähkön kulutusta seurataan energiatilin kautta
reaaliaikaisesti. Veden kulutusta seurataan mittareita
lukemalla

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

8.5 Seurakunnan kiinteistöissä on tehty
energiakatselmus tai vastaava kuntokartoitus.
* Tehty energiaselvitys ennen maalämpöön ja
kaukolämpöön siirtymistä

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

8.6 Kiinteistönhoitoon on nimetty
energiavastuuhenkilö.
* Kiinteistöpäällikkö nimetty
energiavastuuhenkilöksi

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

8.7 Säästävästä energiankäytöstä annetaan ohjeet
ja koulutusta henkilöstölle.
* Ulkopuolinen kouluttaja pyydetään kouluttamaan
vuonna 2021

Ympäristötoimikunta

2021
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RUOKA JA KEITTIÖT

Tornion seurakunnalla on kuusi pääkeittiöitä: Antinsaaren leirikeskuksessa, Arpelan srk-kodilla,
Karungin srk-talolla, Parasniemen pappilassa, Parasniemen srk-talolla sekä Suensaaren srktalolla.

9.1

Ympäristöselvitys

Keittiöiden jäteselvitys on tehty vuonna 2019 (sisäinen ympäristökatselmus), jonka jälkeen
jätteiden käsittelyä on parannettu. Karungin seurakuntatalolle hankitaan biojätekomposti.

9.2

Ympäristömerkityt tuotteet

Keittiöiden ja ruokaloiden hankintaohje on osa koko seurakunnan hankintaohjetta. Ruokaainehankinnoissa suositellaan käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita, luomutuotteita, Reilun
kaupan tuotteita sekä lähiruokaa.

9.3

Reilun kaupan tuotteet

Keittiöllä tehtävissä hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita, eli suositaan Reilun kaupan
tuotteita.

9.4

Ravintosuositukset

Emännät laittavat normaalia suomalaista ruokaa joukkotilaisuuksiin sekä leireillä.
Vaihtoehtoisesti löytyy myös kasvisruokaa. Erityisruokavaliot otetaan huomioon.
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Lähituotteet

Käytetään paikallisten tuottajien kasviksia ja juureksia.
Lähiruoka nähdään ruoantuotantona ja -kulutuksena, joka käyttää oman alueen raaka-aineita ja
tuotantopanoksia ja näin edistää aluetaloutta ja työllisyyttä.

9.6

Luomutuotteet

Seurakunta käyttää luomutuotteita saatavuuden mukaan kuten perunaa, porkkanoita,
kananmunia ja marjoja.

9.7

Kasvisruoka

Seurakunnan emännät tekevät rippileireille ja joukkoruokatilaisuuksiin kasvisruokavaihtoehdon.
Rippileireillä välipalalla ei ole tarjolla pullaa vaan marjakiisseleitä yms. Kokouskahvilla on aina
hedelmät tarjolla.

9.8

Reilun kaupan pisteet

Reilun kaupan tuotteita käytetään saatavuuden mukaan. esim. kahvia, teetä, banaaneja ja
kukkia. Osuus noin 15 %.

9.9

Ympäristöpassi

Keittiöissä toimivat seurakunnan omat tilahuoltajat/emännät tutustuvat ympäristövastaava.fi
sivustoon ja opiskelevat omaehtoisesti, harjoittelevat ja tekevät osaamistestin vuonna 2021.
Eri työaloja kehotetaan käymään sivustolla. Sivustosta tiedotetaan myös pitopalveluille.
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Muut toimenpiteet

Keittiöissä toimivilta työntekijöiltä vaaditaan hygieniapassi. Keittiö- ja juhlatilojen vuokraajille
jaetaan ohjeet, joissa kiinnitetään huomiota omavalvontaohjeeseen, jätteiden lajitteluun, ovien
ja ikkunoiden sulkemisiin ja tilojen siivouksiin.
”Jätteiden lajitteluohjeet” (Liite 3)
”Tiedote tilan vuokraajalle” (Liite 4)
Keittiöissä on käytössä omavalvontasuunnitelma, jota ollaan päivittämässä.
Keittiöiden ja ruokaloiden energiakatselmus suoritetaan vuonna 2021.
Antinsaaren leirikeskuksessa, Parasniemen seurakuntatalolla, Parasniemen pappilassa ja
Suensaaren seurakuntatalolla on biojäteastia, pahvinkeräyslaatikko, polttokelpoisen jätteen
astia, metallinkeräysastia ja lasinkeräyspiste.

Tavoiteaikataulu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Toteutettu

9.1 Ruokahuollosta tehdään ympäristöselvitys.
* tehdään ympäristöselvitys 12/2021 mennessä

Kiinteistöpäällikkö,
ympäristötoimikunta

12/2021

9.2 Ympäristömerkittyjä tuotteita valitaan
aina kun mahdollista.
*seurakunnan omissa tilaisuuksissa emännät käyttävät
mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä
tuotteita sekä lähiruokaa.

Ympäristövastaavat, emännät

jatkuvaa

jatkuvaa

9.3 Seurakunnan kahvi- ja teehankinnoista osa on
Reilun kaupan tuotteita.
* Suositaan Reilun kaupan tuotteita

Tilahuoltajat, emännät

jatkuvaa

jatkuvaa

9.4 Seurakunnan joukkoruokailussa
noudatetaan ravitsemussuositusten tavoitteita.
* emännät noudattavat ravitsemussuosituksia
joukkoruokailuissa

Emännät

jatkuvaa

jatkuvaa
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Toimistojen ympäristöselvitys tullaan tekemään vuonna 2021. Toimistoissa on paperin- ja
pahvinkeräys. Kirjekuoria ja muuta paperimateriaalia käytetään uudelleen mahdollisuuksien
mukaan. Asiakirjoja skannataan tulostamisen sijaan.

10.2

Energiansäästö

Energiaselvitys/-katselmus tehdään vuonna 2021.

TOIMISTOT
•

Valitse energiatehokkaita koneita ja laitteita. Suosi ympäristömerkittyjä tuotteita.

•

Sulje tulostimet, kopiokoneet, tv:t ja tietokoneet virtakytkimestä, kun et enää tarvitse niitä.
Valmiustilat ovat yksi suurimmista turhan energian kuluttajista.

•

Aktivoi energiansäästöasetukset tietokoneeseen ja muihin laitteisiin

•

Sulje tietokoneen näyttö lähtiessäsi kokoukseen tai lounaalle

•

Pyri ottamaan kaksipuolisia kopioita. Säästät konetta, sähköä ja paperia.

•

Keskitä kopiotyöt. Sähkönkulutus lisääntyy joka kerta, kun kone lämpenee lepotilasta
aktiivitilaan.

KIINTEISTÖT
•

Hanki kodinkoneiksi parhaita A-energialuokan tuotteita

•

Hanki uusiutuvasta energiasta tuotettua sähköä

•

Koneellinen jäähdytys/ilmastointi kuluttaa paljon energiaa. Käytä tehostettua ilmanvaihtoa
harkiten.

•

Pidä huonelämpötila terveellisen alhaisena – vähennä asteen verran! Toimistotyössä 21
astetta riittää hyvin. Tarvittaessa lisää vaatetustasi.

•

Jos kiinteistössä ei oleskella pitkään aikaan, vähennä lämmitystä runsaasti. Suuren
huonetilan lämmitys maksaa paljon.

•

Kun tuuletat, niin tee se nopeasti ristivedolla. Älä jätä ikkunaa raolleen päiväksi.
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VALAISTUS
•

Sammuta valot aina, kun lähdet huoneesta yli kymmeneksi minuutiksi myös
loisteputkivalaisimet. Lamppujen sammuttaminen ei vaurioita loisteputkivalaisimia eikä
aiheuta kulutuspiikkejä sytytettäessä.

•

Pöly ja lika loisteputkissa voi alentaa valaistustasoa jopa 20 %.

•

Valitse energiansäästölamppuja tai loisteputkia.

•

Loisteputki kuluttaa sähköä vain neljänneksen siitä mitä tavallinen hehkulamppu. Lisäksi
loisteputki kestää noin kahdeksan kertaa pitempään kuin hehkulamppu

PAPERIN KULUTUS
•

Tulosta vain se, mitä todella tarvitsee tulostaa.

•

Käytä esikatselutoimintoa, jotta vältyt hukkatulosteilta

•

Joka tapahtumaan ei tarvita kertakäyttöistä käsiohjelmaa.

•

Käytä laulukirjoja monisteiden asemesta

•

Käytä sähköistä tiedonhallintaa paperin asemesta aina kun voit.

•

Kopioi ja tulosta kaksipuolisesti

•

Tulosta kaksi arkkia samalle sivulle ja pienennä sivuja kopioitaessa

•

Käytä hylky-A4:sia ”suttupaperina” ja muistilappuina

•

Hyödynnä käytettyjä kirjekuoria sisäisessä postituksessa

•

Käytä kertakäyttöpyyhkeitä säästeliäästi.

•

Hankkikaa kiertopyyherulla paperistenkäsipyyhkeiden tilalle.

•

Valitse ympäristömerkittyjä paperituotteita, jotka on valmistettu kierrätysmateriaalista ilman
valkaisua.

•

Lajittele paperit paperinkeräykseen

VEDEN KULUTUS
•

Älä pese tai huuhtele astioita juoksevan veden alla.

•

Pese pyykki mahdollisuuksien mukaan säästöohjelmalla. Pese täysiä koneellisia, käytä
erilaisia säästö- ja vajaatäyttöohjelmia.

•

Älä jätä hanoja auki. Ilmoita vahtimestarille vuotavista hanoista tai wc-istuimista heti.

•

Vaihda vanhat koneet ja laitteet nykyaikaisiin: Uudet astian- ja pyykinpesukoneet kuluttavat
vettä vain puolet verrattuna 15 vuotta vanhoihin koneisiin, ja uudet WC-istuimet kuluttavat
vettä alle puolet vanhoihin verrattuna
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Toimiston hankinnat

Toimistotyön hankintaohjeet ovat osa Tornion seurakunnan hankintaohjetta. Hankintaohjeessa
kehotetaan käyttämään tuotteita, joissa on Pohjoismainen joutsenmerkki, Bra Miljöval-merkki,
EU:n ympäristömerkki, Energy Star – merkki, tai TCO-merkki.
Osa tuotteista hankitaan yhdessä muiden pohjoisten seurakuntien kanssa, mm. atk-laitteet
hankitaan keskitetysti. Tietokoneet ja kopiokoneet ovat leasing -laitteita. Laitteita myös
kierrätetään eri kiinteistöjen välillä.

10.4

Uusiopaperi ja muut uusiotuotteet

Käytössä on uusiotuotteita mm. kirjekuoret ja kopiopaperit. Toimistoissa tehostetaan edelleen
ympäristömerkittyjen tuotteiden lisäämistä niin, että se on osa jatkuvaa toimintaa.

10.5

Paperin kulutuksen vähentäminen

Työntekijät pyrkivät vähentämään paperinkulutusta mm. tulostamalla kaksipuolisia papereita ja
käyttämällä turhia papereita suttupapereina. Myös kierrätystä on parannettu. Sähköisellä
asioinnilla ja työnkululla pyritään vähentämään tulosteiden määrää. Lehtien tilauksia on
vähennetty.

10.6

Green Office

Tornion seurakunnalla ei ole Green office merkkiä.

10.7

Muut toimenpiteet

Toimistojen viihtyisyyttä on lisätty huonekasveilla, valolla, tekstiileillä ja pintojen kunnostuksella.
Suensaaren seurakuntatalon ja Parasniemen toimistoissa jätteiden/kertakäyttötuotteiden
määrän vähentämiseksi vakituisella henkilökunnalla on omat kahvimukit ja tarjolla on myös

Tornion seurakunta

Ympäristöohjelma

47 (80)

tilapäisille juojille talon puolesta kahvikupit. Kahvikupit merkataan omalla pyykkipojalla ja samaa
kuppia käytetään koko päivän. Myös eväät syödään talon tarjoamista astioista ja
ruokailuvälineillä. Kalusteita kierrätetään eri toimipisteiden välillä. Viherkasveja on sijoitettu
jokaiseen työhuoneeseen ja yleiseen tilaan.

Tavoiteaikataulu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

10.1 Toimistoissa tehdään ympäristöselvitys.
* Tehdään vuonna 2021

Ympäristötoimikunta

12/2021

10.2 Energiatehokkuutta on parannettu
muuttamalla käyttötapoja.
*päivänvalon hyödyntäminen, valojen sammuttaminen,
atk-laitteiden sammuttaminen, turhan kopioimisen
vähentäminen, siirtyminen led-valaisimiin

Kiinteistöpäällikkö

Jatkuvaa

10.3 Hankintoja tehtäessä ja valmistajia kilpailutettaessa
tuotteiden yhtenä valintakriteerinä ovat
ympäristöominaisuudet.
* mm. Energy star –merkityt monitoimikopiokoneet
(leasing), tietokoneet leasing –sopimuksella,
kopiopaperi yms. ympäristöystävällisiä tuotteita

Talouspäällikkö

Jatkuvaa

Toteutettu
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HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET

Hautausmailla

noudatetaan

hautausmaakaavaa,

käyttösuunnitelmaa

ja

lisäksi,

mitä

hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja Tornion seurakunnan hautaustoimen
ohjesäännössä sekä muissa laeissa ja asetuksissa hautaustoimesta säädetään.
Tornion seurakunnalla on neljä hautausmaata: Suensaaren hautausmaa Tornion keskustassa,
Parasniemen hautausmaa Alatornion kirkolla, Karungin kirkon hautausmaa ja Huruvaaran
hautausmaa Karungissa.

Hautausmaa
Parasniemen hautausmaa
Suensaari
Karungin kirkon hautausmaa
Huruvaaran hautausmaa
Yhteensä

Pinta-ala
9,0230 ha
2,0326 ha
0,7680 ha
1,9650 ha
13,7886 ha

%
65,44
14,74
5,57
14,25
100

Viheralueita seurakunnalla on Parasniemen alueella. Parasniemen vanhan pappilan alue kuuluu
perinnemaisemaan ja seurakunta tukee Parasniemen luonnon monimuotoisuutta ottamalla
lammaskarjaa rantakaistaleelle. Lampaat käyttävät alueen kasvuston ravinnokseen ja
edesauttavat sitä, ettei maaperän kasvusto yksipuolistu. Samalla lampaat lannoittavat aluetta ja
rikkovat maan pintaa tuoden savisen maaperän näkyville. Savisesta maaperästä hyötyvät
pääskyset, sillä ne käyttävät saven pesänrakennusaineenaan.
Seurakunnan viheralueisiin kuuluu myös peltoa, joka kasvaa Parasniemen tien varressa
hautausmaata vastapäätä Lystimettän ympärillä.

11.1

Ympäristöselvitys

Osa Tornion seurakunnan hautausmaiden ympäristöselvityksestä on tehty vuonna 2007. Sen
perusteella on tehty toimenpiteitä varsinkin hautausmaiden jätehuollossa. Suurin osa
haravointijätteestä

ja muusta

puutarhajätteestä,

jota hautausmaalla

syntyy,

viedään

komposteihin, joita on mm. Parasniemen hautausmaan lähellä sekä Karungin Huruvaaran
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hautausmaan lähellä. Karungin kirkon ja Suensaaren hautausmaiden puutarhajätteet kerätään
siirtolavalle, ja viedään edelleen kompostoitavaksi.
Kaikkien hautausmaiden kasteluvetenä käytetään vesijohtovettä. Salaojien vedet ohjataan
Tornion Vesi Oy:n pumppaamolle, joka ohjaa ne Haaparannan puolen vedenpuhdistamolle.
Mikään

Tornion

seurakunnan

hautausmaista

ei

sijaitse

pohjavesialueella

Lapin

ympäristökeskuksen antamien pohjavesialuekarttojen mukaan.

11.2

Hoito-ohjeet ja koulutus

Tornion seurakunnan hautausmaiden hoidosta vastaavat hautausmaanhoitajat. Kesäajalla
kausityöntekijät huolehtivat hautausmaiden asianmukaisesta hoidosta aluevastaavien johdolla.
Parasniemen hautausmaan käyttösuunnitelma on tehty vuonna 2016. Muiden Tornion
seurakunnan hautausmaiden hautausmaakaavojen ja -käyttösuunnitelmien teko on laitettu
tavoitteeksi toimintasuunnitelmassa vuosille 2020-2024.
Hautausmailla tai muilla viheralueilla ei ole varsinaisesti hoitoluokitusta, mutta voidaan ajatella,
että hautausmailla sankarihautojen alue hoidetaan A1 hoitoluokan mukaan ja muut hauta-alueet
A2 mukaan.
Kesäsesonkiaikana nurmikot leikataan ja hautamuistomerkkien ympäryksen siimaroidaan
kerran viikossa. Lisäksi on reuna-alueita, jotka hoidetaan A3 mukaan harvemmin.

11.3

Perennahoito

Tornion seurakunnalla ei ole perennaistutuksia hautausmailla.

11.4

Hautausmaan kulttuurihistoriallisten arvojen inventointi

Parasniemen vanhalla hautausmaalla osa haudoista on poistettu käytöstä ja museoitu. Kaikilla
Tornion seurakunnan hautausmailla seurakunnalle palautuneiden hautojen historiallisesti
arvokkaat muistomerkit säilytetään.

Tornion seurakunta
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Alatornion kirkosta ja hautausmaasta löytyy pienimuotoisesti dokumentoitua tietoa Pirkkiön
Historia – kirjasta, joka käsittelee Pirkkiön kylää ja Alatornion seurakunnan vaiheita. Tornion
kirkon hautausmaa-alueesta hautamuistomerkkeineen on tehty kirjanen ”Tornion kirkkotarha”.

11.5

Luonnonmukaisen hoidon alueet

Parasniemen hautausmaa rajoittuu rautatiehen etelässä ja lännessä. Radan varteen on jätetty
luonnonvaraisen hoidon aluetta. Alueella kasvaa havu- ja lehtipuita sekä erilaisia sammalia ja
jäkäliä mm. karhunsammal, torvijäkälä ja poronjäkälä.
Karungin Huruvaaran hautausmaa on metsähautausmaa, joka on otettu käyttöön 1870-luvulla.
Tämä hautausmaa luokitellaan olevan metsätilassa, jota raivataan tarvittaessa. Hautausmaan
pohjoisalue on koskematonta ja hoitamatonta metsäaluetta, jossa on sammalmattoa ja
luonnonkivestä tehtyjä muistomerkkejä. Huruvaaran osuus on noin 14 % Tornion seurakunnan
hautausmaa-alueista.

11.6

Perennat ja muut istutukset

Karungin hautausmaalle on istutettu pihlajia ja ruusupensaita. Suensaaren ja Parasniemen
hautausmaiden alueilla on pensasaitoja sekä yksittäisiä pensaita. Mikäli seurakunnan
hautausmailta tai viheralueilta tavataan haitallisiksi luokiteltuja ja hävitettäväksi määrättyjä
kasveja, esim. kurtturuusua tai jättiputkea, ne hävitetään asianmukaisesti 1.6.2022 mennessä.
Kukkaistutuksissa seurakunta käyttää kestäväksi todettuja ruusu- ja perennakantoja, jotka
tulevat paikalliselta puutarhalta. Parasniemen hautausmaan keskusaukiolle on suunnitteilla
penkki- ja kukkaistutusalue, johon voisi olla mahdollista laittaa monivuotisia kukkia sekä
kesäkukkia lisäväriä antamaan.
Suensaaren ja Parasniemen hautausmaille istutettujen puiden ja pensaiden alkuperä on
kotimainen ja ne on kasvatettu lähitaimistolla.
Varsinaista puidenhoitosuunnitelmaa ei hautausmaille ole tehty. Puiden kuntoa tarkkaillaan
vuosittain ja vaarallisia ja huonokuntoisia puita poistetaan ja tilalle istutetaan mahdollisuuksien
mukaan uusia.

Tornion seurakunta
Lannoitukseen

Ympäristöohjelma

hautausmailla

kananlantapohjaista

ja

lannoitetta,

muilla
nurmikolle

viheralueilla
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käytetään

kananlanta+kalkki

ja

luonnonmukaista
muille

kasveille

kanalanta+merilevä lannoitetta. Kukkien kastelulannoitteena käytetään kesäkukkalannoitetta
kasteluveden mukana joka toinen viikko kukinta-aikana.
Seurakunta ei ole siirtynyt käyttämään perennoja, eli monivuotisia ruohovartisia kasveja
hoitohaudoillaan.

11.7

Haitallisista torjunta-aineista luopuminen

Rikkakasvien torjunta hautausmaalla tapahtuu täysin mekaanisesti kitkemällä ja haraamalla.
Torjuntaan ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Tuhoeläinten ja kasvitautien torjuntaan
käytetään luonnonmukaisia menetelmiä; mekaanista poistoa, vesisuihkua sekä mäntysuopavesiseosta.

11.8

Kasteluveden vähentäminen

Hautausmaiden hoidossa pyritään vähentämään kasteluveden käyttöä. Parasniemen
hautausmaalla on selvitystyössä mahdollisuus siirtyä jokiveden käyttöön.

11.9

Vähäpäästöiset työkoneet

Hautausmailla olevia nurmikkoalueita ovat Parasniemessä noin 4,5 ha alueella, Suensaaressa
1ha ja Karungin kirkolla 0,5 ha. Huruvaaran hautausmaalla ei ole nurmikkoa.
Kaikki nurmikonleikkuussa käytettävät koneet ovat vähäpäästöisiä. Parasniemessä on
käytössä dieselkäyttöinen ajoleikkuri. Akkukäyttöisiä puutarhatyökoneita ei ole käytössä.
Tornion seurakunta käyttää hautausmaillaan ruohonleikkureita, siimareita, pientraktoria,
puutarhatraktoria, kaivinkoneita sekä maaporaa. Työkoneissa käytetään polttoainetta koneiden
käyttöohjeiden mukaisesti 4T-bensiiniä, 2T-bensiiniä tai dieseliä.

Tornion seurakunta
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Lajistokartoitus

Lajistokartoitus toteutetaan kesällä 2021. Parasniemen pappilan pihapiirissä oleva puusto on
kartoitettu marraskuussa 2019.

11.11

Muut toimenpiteet

Uusien alueiden nurmettamista on minimoitu ottamalla uudelleen käyttöön hautoja, joiden
hallinta-aika on umpeutunut. Käytössä on kuivuutta kestävät nurmikonsiemenet. Hautausmaille
on laitettu linnunpönttöjä. Alumiinisten hautauskulkusiltojen hankinnalla on vähennetty
puujätettä. Haudoilta poistetut vanhat hautamuistomerkit asetetaan esille hautausmaan
museoalueella. Hautausmaan siivoustalkoot järjestetään toukokuussa 2021. Hautausmailla on
kesäisin opastusta työntekijöiden toimesta. Kesälle 2021 on suunnitteilla opastetut
hautausmaakierrokset Tornio 400 vuotta -juhlan puitteissa.

Tavoiteaikataulu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

11.1 Hautausmaiden ja viheralueiden
ympäristövaikutuksista tehdään selvitys.
* Parasniemen ja Suensaaren laajennuksen osalta tehty,
osana käyttösuunnitelmaa. Suensaaren ja Karungin
osalta tehdään vuoteen 2024 mennessä.

Hautaustoimen esimies

2020-2024

11.2 Hoito-ohjeissa on otettu huomioon ympäristöasiat.
* Kirjalliset hoito-ohjeet tehty, käyttösuunnitelma

Hautaustoimen esimies

2021

11.3 Selvittelyssä kesäkukkahoidon vaihtoehdoksi
perennahoito.

Hautaustoimen esimies

2020-2024

Toteutettu
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LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

Tornion seurakunnalla on Antinsaaren leirikeskus Alaraumolla n. 7 km Tornion keskustasta
Kemin suuntaan. Leirikeskusta käytetään leiri- ja kurssitoimintaan. Leirikeskus on rakennettu
vuosina 1993 - 2000. (Liite 5)

12.1

Ympäristöselvitys

Leirikeskus koostuu viidestä erillisestä rakennuksesta sekä kappelista. Päärakennukseen on
sijoitettu ruokasali ja kaksi opetustilaa, jotka on mahdollista yhdistää yhdeksi suureksi saliksi.
Majoitusrakennuksia on kolme, joissa on 12, 16 ja 28 vuodepaikkaa 4 hengen huoneissa.
Leirikeskukseen sisältyy myös sauna- ja takkahuonerakennus.
Antinsaaren leirikeskus ei sijaitse pohjavesialueella Lapin ympäristökeskuksen antamien
pohjavesialuekarttojen mukaan. Antinsaaren leirikeskuksen ympäristöselvitys tullaan tekemään
vuoden 2024 loppuun mennessä.

12.2

Ympäristöohjelma

Antinsaaren ympäristötavoitteet on tehty osaksi Tornion seurakunnan ympäristöohjelmaa.

12.3

Jätevesien käsittely

Leirikeskuksen keittiön, vessojen ja saunan jätevedet käsitellään kemiallis-biologisella Green
Rock BioStone-200 jäteveden käsittelyjärjestelmällä. Jätevesipuhdistamo on nykyisten
jätevesimääräyksien

mukainen.

uusimiskorjaustoimenpiteitä.

Jätevesipuhdistamoon

on

2.9.2005

tehty

Tornion seurakunta
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Luontoarvojen suojelu

Antinsaaren ympäristöön kuuluu vielä luonnollista niittyä ja rantakoivikoita. Leiripaikan
läheisyydessä virtaa Raumonjoki, jossa on hyvä uimavesi. Leirikeskuksen ympäristö pyritään
pitämään luonnontilassa. Suunnitteilla on luontoarvojen tarkempi kartoitus.

12.5

Pesäpöntöt ja luontopolut

Antinsaaren leirikeskuksen läheisyydessä on luontopolku, jotta leiriläiset voisivat tutustua
luonnon monimuotoisuuteen leirien yhteydessä. Lisäksi pyritään parantamaan paikallisten
lintujen oloja asentamalla niille pesimispönttöjä laajalle alueelle leirikeskuksen ympärille. Liite 5
esittää kartan Antinsaaren leirikeskuksesta. Hautausmaille on asennettu pesäpönttöjä.

12.6

Vapaaehtoiset suojelukohteet

Suojellaan

luonnonmaisemaa

säilyttämällä

leirikeskuksen

niityt,

rantakoivikot

rantakasvillisuus.

12.7

Leirikeskuksen ympäristöohjeet

Leireillä opetetaan kierrätystä ja jätteiden lajittelua. 10-12 -vuotiaiden lastenleirillä istutetaan
Antinsaareen puu/marjapensas ”Viljele ja varjele” -periaatetta kunnioittaen. Antinsaaren
leirikeskuksessa on jätekatos polttokelpoisen jätteen, biojätteen, metallin, lasin sekä paperinja pahvinkeräysastioille.

ja

Tornion seurakunta
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Ympäristöohjelma
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Muut toimenpiteet

Antinsaaren leirikeskuksen kasvi- ja eläinlajiston kartoitus tehdään vuoden 2024 loppuun
mennessä. Nuotiopaikalla ja hiljaisuudelle rauhoitetulla paikalla olevat istuinpenkit on
valmistettu käsittelemättömästä luonnonpuusta.

Tavoiteaikataulu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Toteutettu

12.1 Leiri- ja kurssikeskusten toiminnoista
tehdään ympäristöselvitys.

Kiinteistöpäällikkö

2021-2024

12.2 Ympäristöselvityksen pohjalta laaditaan
leirikeskuksen tai kesäkodin ympäristöohjelma.

Kiinteistöpäällikkö

2021-2024

12.3 Jätevedet käsitellään niin, että niistä ei aiheudu
valumia vesistöihin eikä pohjaveteen.
* Leirikeskuksen keittiön, vessojen ja saunan jätevedet
käsitellään kemiallis-biologisella
Green Rock BioStone-200 jäteveden
käsittelyjärjestelmällä

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

12.4 Arvokkaat luontokohteet on suojeltu
tai luontoarvojen säilyminen on turvattu hoito-ohjeissa.

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa
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METSÄT

13.1

Metsälain ympäristönormien noudattaminen

Tornion

seurakunnan

metsänhoitosuunnitelman

56 (80)

on

päivittänyt

Otso

metsäpalvelut.

Metsäsuunnitelma on laadittu metsälain, Pohjois-Suomen metsäsuositusten, metsäsertifioinnin
sekä metsäkeskuksen sertifioidun laatu- ja ympäristöjärjestelmän vaatimusten mukaisesti.
Metsäsuunnitelman voimassaoloaika on vuodesta 2015 vuoteen 2024.
Seurakunnan metsäomaisuus keskittyy kahteentoista metsäpalstaan Tornion kunnan alueilla.
Näiden metsäpalstojen lisäksi suunnitelmaan sisältyy muutamia alueita esim. peltoja ja tontteja,
jotka eivät ole metsätalouskäytössä. Metsäsuunnitelman kokonaisala on 659 hehtaaria. Suurin
osa seurakunnan metsistä on nuorta kasvatusmetsää.

Maalaji
Metsämaata
Kitumaata
Joutomaata
Metsätalousmaa yhteensä ha

ha
554
37
30
621

Tornion seurakunta
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Luonnonsuojelulain noudattaminen

Seurakunnan metsäpalstoilta löytyy suojeltavia alueita seuraavasti (kohteita ei ole suojeltu
kuitenkaan vielä)
Kylä
Ylivojakkala

Tila
Partiometsä

Ylivojakkala

Partiometsä

Ylivojakkala

Partiometsä

Ylivojakkala

Partiometsä

Pirkkiö

Parasniemi

Laivaniemi
Laivaniemi
Pirkkiö

Välilahti
Välilahti
Parasniemi

Pirkkiö

Parasniemi

Pirkkiö

Parasniemi

Tornion

seurakunta

Suojeltava alue
Kuvio Erityispiirteet
Kitumaa, räme,
5luonnontilainen suo
Kitumaa, räme,
8luonnontilainen suo
Joutumaa, neva,
11 luonnontilainen suo
Joutumaa, neva,
13 luonnontilainen suo
Joutumaa, letto,
272 Pohjavesialue
luonnontilainen suo
Luonnontilainen suo
553 Harmaaleppiä ja raitoja
Luonnontilainen suo
554 Harmaaleppiä, raitoja ja korpipaatsama
Kitumaa, korpi,
571 Rantametsä.
luonnontilainen suo
Merkitystä lähimaisemassa
Joutomaa, korpi
573 Rantametsä.
luonnontilainen suo
Merkitystä lähimaisemassa
Kitumaa, kangas, soistunut582
kangas
Merenranta-alue.
Merkitystä lähimaisemassa

on

pyytänyt

Lapin

ympäristökeskukselta

maaliskuussa

2007

lausuntopyyntöä omistamastaan Partiometsän palstalta löytyvistä mahdollisista suojeltavista
luontotyypeistä. Lapin ympäristökeskuksen lausunnon mukaan Partiometsän palstalta ei löydy
uhanalaisien kasvien, sienien, kääväkkäiden tai eläimien havaintopaikkatietoja. Alueella ei
tiedettävästi

ole

myöskään

suurten

petolintujen

pesäreviireitä

eikä

ulkoilu-

eikä

moottorikelkkailureittejä. (Lausunto 16.3.2007)
Suojeltu kohde
Tornion seurakunta on tehnyt päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta Tornion
kaupungin Parasniemen tilaan kuuluvasta noin 18,7 hehtaarin kokoisesta määräalasta
(kiinteistötunnus

851-420-17-73)

Luonnonsuojelualueen

nimi

on

Kirkkoleton

luonnonsuojelualue. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 30.6.2015.
Luonnonsuojelualue
hankkeessa.

perustettiin

Alueella

on

METSO-suojeluohjelman

Tornionjokisuistolle

tyypillisiä

kohteena
niittyjä

ja

NATNET

Life+

pensaikkoluhtaa.

Pesimälinnuston perusteella alue on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Suojelualueen pintaala on yhteensä noin 18.7 ha. Alueesta noin 1.1 ha sisältyy Natura-alueeseen ja
lintuvesiensuojelukohteeseen.

Tornion seurakunta
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Metsien sertifiointi

Tornion seurakunnalle on myönnetty PEFC-metsäsertifiointitodistus 5.12.2005, joka on
voimassa 5.12.2010 asti. Tämän todistuksen on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy. Uusittu
PEFC –metsäsertifiointi vuonna 2018 ja tehty FSC-ryhmäsertifiointi myös Stora Enson kanssa.
Seurakunnan metsissä ei ole tiedossa olevia isojen lintujen ja liito-oravien pesäpuita. Otetaan
huomioon metsänhoitotöiden yhteydessä.

13.4

Osallistuva metsäsuunnittelu

Huomioidaan metsätaloussuunnitelman uudistamisen yhteydessä. Metsätoimikunta tekee
vuosittain tarkastuskäynnin seurakunnan metsäpalstoille.

13.5

Vastuuhenkilöiden koulutus

Pyritään osallistumaan koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

13.6

Luonnonmuistomerkin tai luonnonsuojelualueen perustaminen

Tornion seurakunta on perustanut 30.06.2015 Kirkkoleton luonnonsuojelualueen 18.7 ha.

13.7

METSO-ohjelma

Tornion seurakunta on liittynyt vuonna 2015 METSO-ohjelmaan.

13.8

Perintömetsä

Tornion seurakunta ei ole osallisena WWF:n Perintömetsä-kampanjassa.

Tornion seurakunta
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Metsien ja soiden ennallistaminen

Seurakunnan metsiä, soita ja ketoja on ryhdytty ennallistamaan luonnontilaan.

13.10

Kesähakkuiden lopettaminen

Metsätoimikunnan puheenjohtaja Martti Rissanen ilmoittaman tiedon mukaan kesähakkuita ei
ole tehty lintujen pesintäaikana seurakunnan omistamissa metsissä.

13.11

Uhanalaisten lajien inventointi

Seurakunnan metsissä ei ole tiedossa olevia isojen lintujen ja liito-oravien pesäpuita. Otetaan
huomioon metsänhoitotöiden yhteydessä.

13.12

Erirakenteinen metsänhoito

Seurakunnan metsien uudistettavat kohteet on pääsääntöisesti jo uudistettu. Uudistettavia
kohteita on vähän. Näissä kohteissa on mahdollista suorittaa hakkuut suosimalla eri ikäistä
puustoa

ja

siten

parantaa

luonnon

monimuotoisuutta

ja

hiilensidontakyky sekä vähentää avohakkuiden tuottamia haittoja.

säilyttämään

metsämaan

Tornion seurakunta
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Muut toimenpiteet

Nuorenmetsän harvennuksien yhteydessä syntyneet risut, pajut, oksat ja latvukset on myyty
eteenpäin hakemateriaaliksi hakepolttolaitokselle. Lisäksi Thurevikin palstalla on tehty 18,6 ha
alueella taimikonhoitoja. Seurakunnan metsäpalstoilla tehdään tarvittavat taimikonhoitotyöt.
Metsätoimikunta on tehnyt metsäretkiä vuosittain. Vieraslajeja kuten kurtturuusua, balsamia,
ruttojuuria ja lupiineja on poistettu juurineen.

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

Tavoiteaikataulu Toteutettu

13.1 Seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain Talouspäällikkö
mukaisesti ja lain luettelemat erityisen tärkeät
elinympäristöt on kartoitettu ja säästetty.

jatkuvaa

jatkuvaa

13.2 Luonnonsuojelulakien ja -ohjelmien
mukaiset kohteet on kartoitettu ja suojeltu
tai suojelu pantu vireille.

Talouspäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

13.3 Seurakunnan metsät on sertifioitu
PEFC- tai FSC-järjestelmän mukaan.

Talouspäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

Tornion seurakunta
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14.1

Liikenneselvitys

Ympäristöohjelma
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Tornion seurakunnassa tullaan tekemään toimintojen liikenne, kuljetus- ja matkustusselvitys
vuoden 2024 loppuun mennessä.

14.2

Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto

Seurakunnan käytössä olevaa autoa huolletaan säännöllisesti ja sen käyttöä seurataan
ajopäiväkirjan avulla.

14.3

Ympäristöominaisuudet hankinnoissa

Hankinnoissa noudatetaan voimassaolevaa hankintaohjetta.

14.4

Polttoaineen valinta

Seurakunnan autossa

käytetään tavallista

dieseliä, työkoneissa

ja siimaleikkureissa

pienkonebensiiniä.

14.5

Taloudellisen ajotavan koulutus

Tehty ohje ”Turvallisen ja taloudellisen ajotavan vinkkejä ”, joka on liitteenä 6.
Ohje jaetaan kaikille työntekijöille.

Tornion seurakunta
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Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset

Tornion seurakunta suosittelee kimppakyytejä. Osa työntekijöistä kulkee jalan tai pyörällä töissä.
Lyhyitä työmatkoja hoidetaan usein ilman autoa ja pidempiin matkoihin käytetään
kimppakyytejä. Retkille tilataan etupäässä linja-auto tai bussitaksi.

14.7

Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistäminen

Osa työntekijöistä kävelee päivittäin työmatkansa, pyöräilijöitäkin joukostamme löytyy.
Selvitetään mahdollisuutta työsuhdepyörien hankintaan.

14.8

Toimintojen logistiikan kehittäminen

Tarvittavat kulkemiset suunnitellaan siten, että huomioidaan kimppakyytien mahdollisuudet sekä
käytetään yhteiskuljetuksia linja-autolla. Pesulakuljetusten logistiikkaa yhtenäistetään.

14.9

Vähäpäästöiset kulkuneuvot

Seurakunta on hankkinut yhteiskäyttöön 8-paikkaisen bussin, joka on vähäpäästöinen diesel.
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Muut toimenpiteet

Torniossa on hyvät edellytykset pyöräilylle. Keskustan alueella on suhteellisen hyvin kevyen
liikenteen

teitä.

Seurakunnan

kiinteistöjen

pihoilla

on

henkilökunnan

autoille

lämmityspistorasioita, jotka toimivat 2 tunnin ajastuksella. Kirkkojen ja seurakuntatalojen
pihasuunnitelmissa on huomioitu hyvin liikuntarajoitteiset. TEAMS-sovellus mahdollistaa
koulutukset etänä työpisteissä. Lentomatkustamisen sijaan suositaan junalla matkustamista.

Tavoiteaikataulu Toteutettu

Minimi

Toimielin/vastuuhenkilö

14.1 Seurakunnan liikenne- ja
kuljetuskäytäntöjen ympäristövaikutuksista
tehdään selvitys.

Ympäristötoimikunta,
kiinteistöpäällikkö

14.2 Seurakunnan omien ajoneuvojen
energiankulutuksen seuranta ja huollot
on järjestetty.

Kiinteistöpäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

14.3 Autoja ja muita kulkuvälineitä hankittaessa
ympäristöominaisuudet ovat yksi
valintakriteeri.

Talouspäällikkö

jatkuvaa

jatkuvaa

14.4 Ajoneuvoissa ja työkoneissa käytetään
puhtaimpia markkinoilla olevia polttoaineita
ja öljyjä.

Kiinteistöpäällikkö,
hautatoimi

jatkuvaa

jatkuvaa

2020-2024
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LIITTEET
Jätehuoltosuunnitelma

LIITE 1

1. Tavoitteet jätteen määrän vähentämiseksi

Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta
sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Lisäksi kierrätystä pyritään
lisäämään.

2. Tavoitteet hyötyjätteen keräyksen tehostamiseksi
a. keräyspisteiden lisääminen seurakunnan kohteisiin
b. jäteneuvontaa henkilökunnalle esim. koulutuksen muodossa
c. jäteneuvontaa seurakunnan jäsenille opasteilla ja esim. siivouspäivien
yhteydessä
tapahtuvana suullisena neuvontana
d. lehtijutut kierrätyksestä ja lajittelusta hautausmailla

3. Keinot, joilla tavoitteisiin aiotaan päästä
a. kestotuotteiden käytön lisääminen
b. polttokelpoisen jätteen määrän vähentäminen jätteiden lajittelun kautta
lisäämällä keräyspisteitä
c. kynttiläjätteen polttaminen energiaksi.

4. Vastuutahot
a. kiinteistöpäällikkö
b. hautausmaanhoitajat ja kesäisin etunaiset
c. tilahuoltajat
d. seurakuntamestarit
e. jokainen työntekijä
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5. Tavoitteiden toteutumisen seurantatapa
a. tyhjennysvälit
b. polttokelpoisen jätteen määrä/kustannukset

6. Jätehuolto kiinteistöittäin
a. Alatornion kirkko ja Parasniemen hautausmaa
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. puutarhajäte
3. metalli
4. kartonki
5. lasi
II. komposti

b. Karungin kirkko ja hautausmaa
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. puutarhajäte
3. metalli
4. kartonki
5. lasi
II. haravointijäte kerätään lavalle, joka tyhjennetään Huruvaaran
kompostiin

c. Huruvaaran hautausmaa
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. puutarhajäte
3. metalli
4. lasi
5. kartonki
II. metsäkomposti

Tornion seurakunta

Ympäristöohjelma

66 (80)

d. Tornion kirkko ja Suensaaren hautausmaa
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. puutarhajäte
3. kartonki
4. metalli
5. lasi
II. haravointijäte ja muu biojäte kuljetetaan Parasniemen kompostiin
e. Parasniemen uusi seurakuntatalo
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. kartonki
3. paperi
4. lasi
5. metalli
6. biojäte
f. Parasniemen vanha seurakuntatalo/ Vanha pappila – Juhlahuoneisto
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. kartonki
3. paperi
4. lasi
5. metalli
6. biojäte
g. Suensaaren seurakuntatalo
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. paperi
3. kartonki
4. lasi
5. metalli
6. biojäte
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h. Arpelan seurakuntakoti
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. pahvi
II. hyötyjätteet Arpelan kylän kierrätyspisteisiin
i. Kivirannan seurakuntakoti
I. taloyhtiön keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. kartonki
3. paperi
j. Karungin seurakuntatalo
I. keräysastiat
1. polttokelpoinen jäte
2. kartonki
3. paperi
4. lasi
5. metalli
6. biojäte
k. Antinsaaren leirikeskus
I. jätekatos keräysastioille
1. biojäte
2. polttokelpoinen jäte
3. lasi
4. kartonki
5. metalli
6. paperi
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Jätehuollon kustannukset
Vuonna 2018

Huhtikuussa näkyvä piikki jätemäärissä johtuu Antinsaaren leirikeskuksen
jätevedenpuhdistamon vuosihuolloista ja lietteen kuljetuksista.

Vaarallisten jätteiden käsittely
Seurakunnan
käsittelystä.

kiinteistöissä
Ennen

kiinteistöpäällikkö
vaarallisten

huolehtii

jätteiden

vaarallisten
käsittelyä

käyttöturvallisuustiedotteeseen ja noudatettava sen määräyksiä.

jätteiden
on

oikeasta

tutustuttava
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Biojäte
Kyllä
kaikki eloperäiset, maatuvat ainekset kuten
• hedelmien, vihannesten, juuresten ja kananmunien kuoret
• marjojen, hedelmien ja kalojen perkuujätteet
• ruoantähteet
• kahvin tai teen porot suodatinpapereineen
• käytetyt talouspaperit ja lautasliinat
• kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet
• kukkamulta, kasvinosat ja kuihtuneet kukat
• puutarhajätteet
• pahviset kananmunakennot
• lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet
Ei
maatumattomat jätteet, kuten
• tupakantumpit, imurin pölypussit
• muovikassit, muovitetut paperit, vaipat
• maito- ja mehutölkit, viili- ja jogurttipurkit
• tekstiilit, kumi, nahka, lasi, posliini
• säilyketölkit, kannet, pullonkorkit
Keräyspaperi
Kyllä
Kaikki postin kautta kotiin tulleet paperit, kuten sanoma- ja
aikakausilehdet, mainokset, kirjekuoret, kopiopaperit ja valkoiset
paperikassit.
Ei
Märkä tai likainen paperi, pehmo- ja alumiinipaperi, muovitettu paperi, pahvi,
ruskeat paperikassit, munakennot, kartonki.
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Keräyskartonki
Kyllä
Maito- ja mehutölkit, muro- ja keksipaketit, paperipussit,
talouspaperihylsyt, puhdistetut paperipohjaiset kertakäyttöastiat sekä
aaltopahvipakkaukset.
Ei
Keräyspaperi, likaiset tai huuhtelemattomat pakkaukset, muovipussit tai -kääreet,
styroksi.

Pienmetalli
Kyllä
Säilyke- ja juomatölkit, pienet metalliastiat, kattilat, paistinpannut,
alumiinivuoat, pienet metalliesineet.
Ei
Akut, paristot, kylmälaitteet, televisiot, elektroniikkaromu, ongelmajätteet.

Lasi

Kyllä
Kaikenväriset lasipullot, -purkit sekä lasiastiat. Poista kannet, etiketit saa jäädä.
Ei
Auton lasi, ikkunalasi, posliini, keramiikka ja kristalli, hehkulamput, peilit, pantilliset
lasipullot.
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Vaarallisia jätteitä
• Ajoneuvojen jäähdytin-, jarru-, pakkas-, akku- ja kytkinnesteet sekä lyijyakut ja
iskunvaimentimet
• Elohopeakuumemittarit ja käyttämättä jääneet lääkkeet (apteekkiin)
• Jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet
• Paristot, nappiparistot ja ladattavat akut
• Liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetooni ja liuotinpitoiset pesuaineet
• Loisteputket ja pienoisloistelamput
• Maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Kaasua sisältävät tai sisältäneet paineastiat ja aerosolipakkaukset
• Painekyllästetty puu
• Ruosteenestoaineet
• Emäksiset pesuaineet
• Torjunta- ja desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet
• Valokuvauskemikaalit, röntgenkuvat
• Hapot
• Uuden Vuoden tinat
• Asbesti
• Jauhesammuttimet
• Kynsilakat, hiuslakat, permanenttiaineet
• Terva ja tervatuotteet
Täysin tyhjät, kemikaaleja tai muuta myrkyllistä ainetta sisältäneet astiat eivät ole
vaarallisia jätettä. Täysin tyhjät aerosolipullot voi laittaa metallinkeräysastiaan,
samoin täysin kuivuneet ja tyhjät maalipurkit.
Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat mm. käytöstä poistetut
• suuret ja pienet kodinkoneet kuten jääkaapit, pakastimet, pesukoneet, sähköliedet, mikroaaltouunit, pölynimurit, kahvinkeittimet, silitysraudat ja leivänpaahtimet.
• tieto- ja teletekniset laitteet kuten tietokoneet, sylimikrot, tulostimet, kopiokoneet, laskimet ja puhelimet.
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• kuluttajaelektroniikan laitteet kuten radiot, televisiot, videokamerat ja -nauhurit sekä äänentoistolaitteet.
• valaistuslaitteet ja loisteputket.
• sähkö- ja elektroniikkatyökalut kuten porat, sahat, ompelukoneet ja
hitsauslaitteet
• lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet kuten sähköjunat, kilpa-autoradat, videopelit
sekä sähkö- ja elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet.
• tarkkailu- ja valvontalaitteet kuten paloilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet ja
termostaatit.
SERiä eivät ole
• sähköjohdot > sekajätettä.
• kaapelit > metallikaapelit metalliromua, muut sekajätettä.
• polttomoottorit (auton- tms. moottorit) > metalliromua.
• hehkulamput > sekajätettä.
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LIITE 4

TIEDOTE TILAN VUOKRAAJALLE

1. Keittiössä toimivalla vastuuhenkilöllä tulee olla hygieniapassi.
2. Tiloissa on esillä omavalvontatiedote, johon vuokraajan tulee tutustua ja toimia ohjeiden
mukaisesti.
3. Mikäli tilan vuokraaja käyttää keittiössä ulkopuolista, palkkiota vastaan toimivaa tahoa, tulee
tilaisuuden laittajalla olla ly-tunnus.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Astiat tulee tiskata ja keittiöt siivota ohjeiden mukaisesti.
Pöydät ja tuolit tulee laittaa paikoilleen.
Salista, eteis- ja WC-tiloista tulee viedä roskat pois ja tilat siivota.
Jätteet tulee lajitella ohjeiden mukaisesti.
Liinat tulee poistaa pöydiltä ja laittaa pesulaan vietäväksi.
Ovet ja ikkunat tulee sulkea lähtiessä sekä tarkistaa, että tulipalovaaraa ei jää.

SEURAKUNNAN TILAT LUOVUTETAAN VUOKRAAJALLE SIISTINÄ JA VUOKRAAJAN TULEE HUOLEHTIA, ETTÄ TILAT
ON SIIVOTTU HUOLELLISESTI KÄYTÖN JÄLKEEN.
MIKÄLI VUOKRAAJA EI SIIVOA TILOJA HYVIN, NIIN SEURAKUNTA LÄHETTÄÄ LASKUN SIIVOUSTYÖSTÄ TILAN
VUOKRAAJALLE.
Kirkkoneuvosto 02.12.2009 § 162
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1. Moottorijarrutus
Tarkkaile ajaessasi riittävän kauas eteesi. Jos joudut hiljentämään vauhtiasi tai
pysähtymään, nosta kaasu heti ylös. Nykyaikaiset autot eivät nimittäin kuluta
moottorijarrutuksen aikana polttoainetta ollenkaan, eikä moottori kuitenkaan sammu.
Hiljentäessäsi nopeutta vaihda sopivalle vaihteelle ja pyri välttämään turhia pysähdyksiä.
Pyri hyödyntämään liike-energiaa, äläkä jarruta turhaan. Uusi vauhdinkeruu lisää
polttoaineenkulutusta tuntuvasti.
2. Valitse ajoreitti liikenteen mukaan
Tutuilla ajoreiteillä kannattaa valita vapaita, hyvin vetäviä ajokaistoja. Edessäsi olevassa
risteyksessä voi olla pitkä jono kääntyvien takia ja tutulla reitillä oppii kellonaikojen mukaan
valitsemaan jopa korvaavan reitin välttääkseen ruuhkassa seisomisen. Aja muun
liikenteen rytmin mukaan.
3. Malttia ajonopeuksiin
Tasainen ajonopeus lisää myös turvallisuutta. Ei kannata kiihdyttää liikennevalojen välissä
punaisiin valoihin parkkiin todetakseen että viereistä kaistaa ajava pääsee koko ajan
ajamaan vihreässä aallossa pysähtymättä. Kolme turhaa pysähdystä kilometrin matkalla
helposti tuplaa kulutuksen. Liian suuret tilannenopeudet aiheuttavat vaaratilanteita ja
jarrutusmatkat ovat huomattavasti pidempiä. Vilkasliikenteisillä tieosuuksilla ohittaminen ei
tuo olennaista aikasäästöä, mutta lisää sen sijaan polttoaineen kulutusta. Käytä
vakionopeudensäädintä vain tasaisilla tieosuuksilla.
4. Kiihdytä ripeästi tavoitenopeuteen.
Ykkösvaihteella vain muutama autonmitta ja vaihda kakkosvaihde. Kiihdytä
tavoitenopeuteen 40 - 50 km/h ja vaihda tilanteen mukaan jopa suoraan nelosvaihteelle.
Nykyautojen moottorit ovat vääntäviä ja sitkeitä, joten viitosvaihdetta voi käyttää hyvinkin
jo 50 - 60 km/h nopeudessa.
Jätä vaihteita väliin mahdollisuuksien mukaan.
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Vaihda suuremmalle vaihteelle kierrosluvulla 2000 (dieselmoottori) ja kierrosluvulla 2500
(bensiinimoottori). Ellei autossasi ole kierrosmittaria, kiihdytä 1-vaihteella 10-15 km/h
nopeuteen, 2-vaihteella 40 km/h nopeuteen, 3-vaihteella 60 km/h nopeuteen ja 4- tai 5vaihteella siitä ylöspäin.
5. Tarkkaile liikennettä pitkälle eteenpäin
Nosta katse ylös ja tarkkaile ajaessasi tilanteita pitkälle eteenpäin. Pystyt ajoissa
ennakoimaan monen sekunnin päähän ja et joudu ajamaan edellä olevan ehdoilla.
Pitämällä riittävää turvaväliä edellä ajavaan ajaminen ei ole stressaavaa ja kaistanvaihdot
ja ohittamiset ovat itsellekin helpompia.
6. Hyödynnä autosi elektroniikkaa, mutta muista olla säästeliäs
Jos autossasi on ajotietokone, kannattaa se säätää näyttämään hetkellistä kulutusta,
jolloin pystyt helposti valitsemaan taloudellisimman vaihteen ja ajonopeuden.
Tarkkailemalla kulutusta voi polttoainetta säästää yllättävänkin paljon. Vakionopeussäädin
voi säästää tasaisilla osuuksilla, mutta mäkisillä tai mutkaisilla tieosuuksilla kannattaa ajaa
ihan perinteisesti. Ajotietokone ei osaa ennakoida tulevaa maastoa.
Ilmastointilaite sekä takalasin ja istuinten lämmittimet kuluttavat sähköä ja lisäävät siten
polttoaineen kulutusta. Käytä laitteita vain tarpeen mukaan ja harkiten.
7. Vältä tyhjäkäyntiä äläkä lämmitä autoa turhan pitkään
Lähde heti liikkeelle käynnistettyäsi moottorin ja sammuta se pysähtyessäsi pidemmäksi
aikaa. Nykyaikainen henkilöauton moottori kuluttaa tyhjäkäynnillä lähes litran polttoainetta
tunnissa.
Moottorin esilämmitys säästää selvää rahaa ja vähentää päästöjä. Moottorilämmittimen
käyttö kannattaa aloittaa, kun ulkolämpötila laskee viiteen asteeseen. Lämmitysajaksi
riittää silloin puoli tuntia, kovallakin pakkasella vain kaksi tuntia.
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8. Muista rengaspaineet
Rengaspaineiden alentuessa renkaiden vierintävastus, renkaiden kuluminen ja
polttoaineen kulutus kasvavat.
9. Poista ylimääräinen kuorma
Poista auton katto- ja muu kuorma (esim. suksiboksi) heti, kun tarve on ohi. Kuorma lisää
auton painoa ja katolla myös ilmanvastusta ja siten polttoaineen kulutusta.

