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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Environmental Engineering 
 
VÄLIKANGAS, KATJA:  
Environmental Assessment for Pirkkala Parish 
 
Bachelor's thesis 63 pages, appendices 21 pages 
May 2013 

This thesis was done in co-operation with the Finnish Evangelical Lutheran parish of 
Pirkkala. The purpose of this thesis was to carry out an environmental assessment, 
where the current situation of Pirkkala parish’s environmental issues was examined and 
the environmental impacts were studied in several different sectors. Pirkkala parish ini-
tiated this process, because in the future it wishes to apply for the Church Environmen-
tal Diploma, which is a voluntary environmental management system for Evangelical 
Lutheran parishes in Finland. The Church Environmental Diploma adapts other official 
environmental management systems, like the ISO 14 001 standard and EMAS regula-
tions, and it is granted by the Church Council. A parish aiming for the Church Envi-
ronmental Diploma wants to be more sustainable, decrease its environmental impacts 
will develop its operations to be more environmentally friendly.      
 
The research methods for this thesis involved viewing different documents and inter-
viewing of the employees and other experts in the parish. Pirkkala parish set up a work-
ing group, which is responsible for the application process for the Environmental Di-
ploma. The structure of the assessment and the different sectors to be covered were de-
termined by the Church Environmental Assessment Guide 2012, which provides guide-
lines for parishes that apply for the diploma. The Guide has been created by an expert 
working group set up by the Church Council, and it describes in detail all the criteria for 
the Church Environmental Diploma. 
 
This assessment describes the current situation in the parish, and it is the first documen-
tation of Pirkkala parish’s environmental issues. With the help of the assessment, the 
parish can continue its environmental operations and decrease its environmental im-
pacts. After the assessment, the parish can start to develop its environmental pro-
gramme, where the objectives for improving its environmental performance will be re-
ported. Some possible objective suggestions are also reported in this thesis. After devel-
oping its environmental programme, the parish can apply for the Church Environmental 
Diploma in the future.  

Key words: church environmental diploma, environmental assessment 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä ympäristökatselmus Pirkkalan evankelis-

luterilaiselle seurakunnalle kirkon ympäristödiplomin hakuprosessia varten. Kirkon 

ympäristödiplomi on seurakuntien oma ympäristöjärjestelmä, jonka myöntää Kirkkohal-

litus. Se mukailee muita kansainvälisiä ympäristöjärjestelmiä, kuten ISO -standardeja ja 

EMAS -asetusta. Hankkimalla ympäristödiplomin seurakunta on ympäristöystävälli-

sempi ja ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Seurakunta, joka hakee ympä-

ristödiplomia, haluaa vapaaehtoisesti kantaa vastuuta ympäristöstä ja jatkuvasti kehittää 

toimintatapojaan kestävämpään ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Diplomi on 

ensimmäisenä hakukertana voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen sen voi uusia vielä vii-

deksi vuodeksi. Tämä jälkeen seurakunnan on haettava diplomia uudelleen.  

 

Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa Pirkkalan seurakunnan nykyinen tilanne, jotta voi-

daan hahmottaa, mitkä ympäristöasiat seurakunnalla jo ovat kunnossa, ja mitä toiminta 

tapoja tulee muuttaa, jotta kriteerit diplomin hakemiseen täyttyvät. Selvitystyössä apuna 

on käytetty Kirkkohallituksen laatimaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirjaa 2012. Kir-

kon ympäristödiplomin käsikirjassa 2012 on tarkasti määritelty kriteerit, joiden tulee 

täyttyä diplomia haettaessa. Käsikirjassa seurakunnan toimintatapoja tarkastellaan yh-

deltätoista eri osa-alueelta, jotka on myös ympäristökatselmuksessa otettu huomioon 

luvussa 3 (Ympäristökatselmus Pirkkalan seurakunnalle). Nämä katselmuksen osa-

alueet ovat seurakunnan toiminta ja talous, ympäristökasvatus, jätehuolto, siivous, ruoka 

ja keittiöt, toimistot, hautausmaa- ja viheralueet, leirikeskukset, metsät ja liikenne. Tär-

keimpinä menetelminä selvitystyössä käytettiin seurakunnan erilaisiin asiakirjoihin pe-

rehtymistä ja asiantuntijahaastatteluja.   

 

Katselmuksen pohjalta seurakunta voi rakentaa omaa ympäristöohjelmaansa. Ympäris-

töohjelmaan seurakunta kirjaa ympäristötavoitteitaan ja aikataulun niiden saavuttami-

seksi. Tämä opinnäytetyö tähtää mahdollisimman selkeään ja yksinkertaiseen selvityk-

seen seurakunnan nykytilanteesta, josta seurakunnan on helppo jatkaa ympäristöohjel-

man kanssa. Katselmuksen valmistuttua kirjataan vielä joitain tavoitteita (luku 4.1 Ta-

voitteita Pirkkalan seurakunnan ympäristöohjelmaan), joista seurakunnan kannattaa 

lähteä liikkeelle ympäristöohjelmaa laatiessaan.  
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1.1 Pirkkalan seurakunta 

 

Pirkkalan kunta sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kupeessa Pyhäjärven rannalla. 

Vuonna 2011 Pirkkalan väestöstä (noin 17 000 asukasta) 78,86 prosenttia kuului evan-

kelisluterilaiseen seurakuntaan (Seurakunta pähkinänkuoressa 2012). Pirkkalan seura-

kunnan alue on pinta-alaltaan pieni, ja kaikki seurakunnan kiinteistöt sijaitsevat lähietäi-

syydellä toisistaan lukuun ottamatta Pudasjärven leirikeskus Lotjaa Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnassa. Pirkkalan seurakunnalla on kaksi kirkkoa: vuonna 1921 rakennettu Van-

ha kirkko Pirkkalan hautausmaan yhteydessä (Pirkkalan Vanha kirkko 2011, Kuva 1) ja 

uudempi, 1994 valmistunut Pirkkalan kirkko keskustan alueella (Pirkkalan kirkko 

2010). Pirkkalan kirkosta käytetään myös nimitystä Pirkkalan uusi kirkko. Seurakunta-

talo Kirkkoveräjä sijaitsee myös keskustan alueella ja tarjoaa toimintaa seurakuntalaisil-

le. Pirkkalan keskustassa sijaitsevat myös seurakuntatoimisto ja Vanhan kirkon alueella, 

Pyhäjärven rannalla, Vanhan Pappilan alue ja Pihlajanniemen sauna ja leiripaikka. 

(Vanhatalo 2013.) Seurakuntatoimiston kanssa samassa kiinteistössä toimii Lähetys-

myymälä-kahvila Sirpakka, jonka tuotto menee lähetystyöhön. Kahviossa myydään 

kahvin ja leivonnaisten lisäksi Reilun kaupan tuotteita, itse tehtyjä kortteja ja myyjäisis-

tä ylijääneitä neuleita (Hämäläinen 2013.) Lisäksi seurakunnan lapsi- ja varhaisnuoriso-

työn käytössä on kerhotiloja, joita vuokrataan Pirkkalan kunnalta. Nämä kerhotilat ovat 

Toivion ja Pereen kerhotila, Kurikan kulma sekä Kyöstin navetta. Koska tilat ovat seu-

rakunnalle vuokrattuna, eivätkä seurakunnan omistamia, niitä ei sisälytetty ympäristö-

katselmukseen. 

 

Pirkkalan seurakunnassa työskentelee 45 työntekijää (kevät 2012). Kirkkoherrana on 

vuodesta 2009 toiminut Olli-Pekka Silfverhuth (Seurakunta pähkinänkuoressa 2013).  

 

 
KUVA 1. Pirkkalan Vanha kirkko (Lilja 2009). 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

2.1 ISO 14001 ja EMAS 

 

International Organization for Standardization, ISO, on kansainvälinen standardoimis-

järjestö jonka 14 000 -sarja on laadittu yritysten ympäristöjohtamisen apuvälineeksi. 

ISO 14 000 -sarjaan sisältyvät standardit ISO 14 001 ja ISO 14 004, jotka käsittelevät 

ympäristöjärjestelmiä, niiden vaatimuksia, periaatteita ja opastusta mahdollisesta sovel-

tamisesta. ISO -ympäristöstandardit on otettu käyttöön vuonna 1996 ja uusittu kokonaan 

vuonna 2004. ISO 14 001:a voi soveltaa monenlaisten yritysten käyttöön, sillä se ei ase-

ta tiettyjä tavoitteita tai tasoja yrityksille, vaan siinä kehotetaan seuraamaan lainsäädän-

töä ja muita ympäristöasetuksia ja vaaditaan yrityksiä aina pyrkimään jatkuvaan ympä-

ristönsuojeluntason parantamiseen. (Pesonen, Hämäläinen & Teittinen 2005, 15.) 

 

Pesosen (ym. 2005) mukaan ISO 14 001 -standardin rakentamisen ohjeistukset voidaan 

jakaa viiteen osaan: ympäristöpolitiikkaan, suunnitteluun, järjestelmän toteuttamiseen, 

arviointiin ja johdon katselmukseen. ISO 14 001 -standardiin tähtäävä työ tulisi aloittaa 

alustavalla ympäristökatselmuksella. Koska Kirkon ympäristödiplomi mukailee ISO 14 

001 -standardia, myös tätä diplomia tavoiteltaessa tulee ensin tehdä alustava ympäristö-

katselmus, mihin osaltaan tämä opinnäytetyökin tähtää. Katselmuksella tavoitellaan 

perusteellista selvitystä yrityksen tai organisaation ympäristöasioiden sen hetkisestä 

tilasta. On syytä selvittää, mitä ympäristövaikutuksia yrityksellä on, mitä niiden hyväksi 

voisi tehdä ja mitkä asiat jo ovat kunnossa. Alustavassa ympäristökatselmuksessa tulee 

ottaa huomioon myös lakisääteiset vaatimukset. Esimerkiksi jätehuollon tulee olla hoi-

dettu lain vaatimalla tavalla ja kunnilla on myös omia jätehuoltoasetuksia. ISO -

standardin katselmuksen keinoja ovat tarkastuslistat, työntekijöiden haastattelut sekä 

paikan päällä tehdyt tarkastukset. Samoja menetelmiä on hyödynnetty myös tässä opin-

näytetyössä. (Pesonen ym. 2005, 15–17, 41–42.)          

 

The European Community Eco-Management and Audit Scheme eli EMAS -asetus seu-

raa suurelta osin toteutukseltaan ISO 14 001 -standardia. Kun yrityksellä jo on ISO 14 

001 -standardi, se voi hakea EMAS -rekisteröintiä laadittuaan vielä julkisen ympäristö-

lausunnon tämän ympäristöjärjestelmän toteuttamista varten. EMAS on Euroopan unio-

nin jäsenmaiden yhteinen ympäristöjärjestelmä, joka perustuu EU:n EMAS -asetukseen 
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(761/2001) ja Suomen EMAS -lakiin (914/2002). Kuten ISO -standardinkin, EMAS -

järjestelmää voivat hakea lähes minkälaiset yritykset ja toimialat tahansa. Kun yrityksel-

lä on käytössään tämä ympäristöjärjestelmä, saa se käyttää EMAS -logoa, mikä on 

myös yrityksen imagon kannalta oleellinen asia. (Pesonen ym. 2005, 17- 18.) 

 

 

2.2 Kirkon ympäristödiplomi 

 

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oma ympäristöjärjes-

telmä, jossa kehotetaan kunnioittamaan ympäristöä osana luomakuntaa. Toimiltaan ja 

ehdoiltaan se on hyvin samankaltainen kuin muutkin viralliset ympäristöjärjestelmät, 

kuten ISO 14 001 -standardi ja EMAS -asetus, ja noudattaa niiden periaatteita. Seura-

kunnat ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja erikokoisia organisaatioita, ja Kirkon ympäris-

tödiplomi on nimenomaan seurakunnille räätälöity ympäristöjärjestelmä, jossa otetaan 

huomioon seurakuntien erilaiset toimintamallit ja sovelletaan erilaisia ympäristöjärjes-

telmiä kirkolle sopivaksi kokonaisuudeksi. Ympäristödiplomia on voinut hakea jo vuo-

desta 2001, ja monet suuremmat seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovatkin jo kohenta-

neet ympäristöosaamistaan ja hankkineet diplomin. Kirkon ympäristödiplomin myöntää 

kirkkohallitus ja se on ensimmäisenä hakukertana voimassa myöntämisvuoden loppuun 

ja sen jälkeen neljä kalenterivuotta. Diplomi on siis määräaikainen, ja neljän vuoden 

jälkeen se tuleekin uusia, minkä jälkeen se on voimassa vielä viisi vuotta. Näin seura-

kunta voi jatkuvasti parantaa omaa ympäristöosaamistaan myös pitkällä tähtäimellä. 

(Kirkon Ympäristödiplomin käsikirja 2012, 8- 9, 12.) 

 

Kirkkohallituksen nimeämän asiantuntijatyöryhmän laatima Kirkon ympäristödiplomin 

käsikirja 2012 on ohjeistuksen uusin painos ja siinä on yksityiskohtaisesti luonnehdittu 

koko hakuprosessi ja osa-alueet, jotka hakuvaiheessa on käytävä läpi. Prosessissa ympä-

ristöasioiden kohentaminen on jaoteltu yhteentoista osa-alueeseen, jotka on käyty läpi 

tämän opinnäytetyön luvussa 3 (Ympäristökatselmus Pirkkalan seurakunnalle). Nämä 

osa-alueet tulee siis ottaa huomioon jo seurakunnan sisäistä ympäristökatselmusta laa-

dittaessa. Ympäristödiplomin kriteerit on jaettu kahteen osaan: minimikriteereihin ja 

lisäpisteisiin. Minimikriteerien on diplomia haettaessa oltava kunnossa ja lisäpisteitä voi 

seurakunta kerätä mielensä mukaan, mutta haettaessa tulee pisteitä olla vähintään 100. 

Valittavia pistevaihtoehtoja on yli 500 pisteen verran. (Kirkon ympäristödiplomin käsi-

kirja 2012, 9, 23.) 
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Sisäisessä ympäristökartoituksessa kartoitetaan seurakunnan senhetkinen tilanne, minkä 

jälkeen voidaan alkaa rakentaa ympäristöohjelmaa, johon asetetaan konkreettisia tavoit-

teita ympäristön tilan parantamiseksi. Katselmuksessa ilmenneet ongelmat pyritään rat-

kaisemaan ympäristöohjelman avulla. Kun seurakunnalla on ajan tasalla oleva ympäris-

töohjelma, minimikriteerit ovat täyttyneet ja 100 lisäpistettä kerätty, se on valmis viral-

liseen auditointiin. Virallinen auditoija kutsutaan hiippakunnan tuomiokapitulilta, jossa 

auditoijina toimivat kirkon kouluttamat ympäristöasiantuntijat. (Kirkon ympäristödip-

lomi 2012, 23, 27–28.) Tämän opinnäytetyön liitteenä (liite 1) on Kirkon ympäristödip-

lomin käsikirjan 2012 kriteerien tarkistustaulukko, jossa on tiivistelmä diplomin kritee-

reistä. Sinne on merkitty missä vaiheessa Pirkkalan seurakunta on ympäristötyönsä 

kanssa keväällä 2013.   

 

 

2.3 Tiedonkeruumenetelmät 

 

2.3.1 Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä 

 

Pirkkalan seurakunnan ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä perustettiin keväällä 

2012, kun ympäristödiplomin hakuprosessiin oli päätetty ryhtyä. Valmisteleva työryh-

mä tulee perustaa, jotta hakuprosessi etenee ja saadaan vaihdettua informaatiota työnte-

kijöiden kesken. Pirkkalan seurakunnan ympäristötyöryhmään kuuluu kahdeksan jäsen-

tä, puheenjohtajaksi valittiin kappalainen Jukka Jormanainen, joka toimii seurakunnassa 

diakonia- ja lähetystyön pappina. Muita työryhmän jäseniä seurakunnan työntekijöistä 

ovat lapsityön kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen, vs. seurakuntasihteeri Anna 

Riuttamäki, Nuorisotyönohjaaja Janne Salonen sekä seurakuntapuutarhuri Elina Vanha-

talo. (Työntekijät, Pirkkalan seurakunta 2013) Kirkkoneuvoston edustajina työryhmässä 

toimivat Reija Mattsson ja Elina Savilahti. Talouspäällikkö Tapani Urvanta antoi paljon 

asiakirjoja ja informaatiota ympäristöselvitystä varten.   

 

Syksyllä 2012 päätettiin ympäristökatselmustyö teetättää korkeakoulun opinnäytetyönä. 

Katselmus tehdään kevään 2013 aikana, jonka aikana seurakunnan työntekijöitä eri vas-

tuualueilta haastatellaan ja tarkastellaan seurakunnan toimintatapoja sekä asiakirjoja ja 

dokumentointeja. 
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2.3.2 Haastattelututkimus  

 

Katselmus toteutetaan osin haastattelututkimuksena, koska asiantuntijahaastattelut ovat 

usein kätevin tapa kerätä tietoa tämän luonteisessa tutkimuksessa. Usein haastateltava 

on henkilö, esimerkiksi seurakunnan työntekijä, jolla uskotaan olevan eniten tietoa ky-

seisestä aiheesta. Tässä työssä seurakunnan emäntää on haastateltu seurakunnan keitti-

öiden hankintoja, kalustoa ja energian käyttöä kartoitettaessa, puutarhuria taas hautaus-

maiden hoidosta, käytetyistä lannoitteista ja niin edelleen. 

 

Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005, 11) mukaan haastattelututkimus voidaan jakaa kahteen 

osaan; strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Strukturoidut haastattelut 

ovat valmiiksi tehtyjä kysymyksiä vastausvaihtoehtoineen, kun taas strukturoimattomis-

sa eli avoimissa haastatteluissa kysymykset ovat avoimia ja keskustelua käydään va-

paasti haastattelijan ja haastateltavan välillä. Siinä keskustelu voi kulkeutua moneen 

suuntaan ja keskustelijat voivat nostaa vapaasti esille myös muita puheenaiheita. (Ruu-

suvuori & Tiittula 2005, 11–12.) Koska Pirkkalan seurakunnan selvitystyössä haastatte-

lukysymykset vaihtelivat paljon, eivätkä ne olleet kaikille haastateltaville samat, käytet-

tiin tutkimuksessa puolistrukturoitua haastattelumuotoa. Usein haastattelutilanteissa 

haastattelijalla kysymykset olivat valmiita, mutta keskustelu ohjautui vapaasti keskuste-

lun aiheesta toiseen, haastattelijan kuitenkin hieman sitä rajaten. Ruusuvuoren ja Tiittu-

lan (2005, 11) mukaan tämän tyyppisten puolistrukturoitujen haastattelumuotojen tun-

netuin muoto on teemahaastattelu. Siinä on aina selkeä haastattelun kantava teema, mut-

ta kysymysten muotoa tai esittämisjärjestystä ei ole rajattu (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 

11). Ympäristökatselmuksessa Pirkkalan seurakunnalle haastattelujen teema vaihteli 

haastateltavan mukaan, kultakin osa-alueelta kysyttiin hieman erilaisia kysymyksiä. 

Myös samat teemat toistuivat useasti; esimerkiksi jätehuollosta oli luontevaa kysyä mo-

nelta haastateltavalta, sillä seurakunnan työntekijät eri osa-alueilta kierrättävät eri taval-

la ja erilaisia jätteitä.   
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3 YMPÄRISTÖKATSELMUS PIRKKALAN SEURAKUNNALLE 

 

Tässä luvussa on selvitys jokaiselta Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 (2012) 

kirjaamalta osa-alueelta. Katselmus on tehty kevättalvella 2013. Minimikriteerit, joiden 

tulee täyttyä kirkon ympäristödiplomia haettaessa, on kirjattu katselmukseen ensisijai-

sesti. Myös osa seurakunnan jo kerätyistä pisteistä on mainittu selvityksessä. Liitteenä 

(liite 1) on käsikirjan tarkistustaulukko, jossa on tiivistelmä ympäristödiplomin minimi-

kriteereistä ja pisteistä, joita seurakunnalla jo on.     

 

 

3.1 Seurakunnan toiminta ja talous 

 

Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 (2012, 35) mukaan Toiminta- ja taloussuun-

nitelmassa tulisi mainita ympäristöasiat yhtenä toiminnan painopisteenä. Tähän ei vielä 

toistaiseksi Pirkkalan seurakunnassa ole päästy, mutta ympäristöasiat on mainittu seura-

kunnan ympäristökasvatuksen tavoitteissa vuodelle 2013. Seurakuntatyö on jaettu nel-

jään pääluokkaan; aikuis- ja perhetyö, lapsityö, nuorisotyö sekä diakonia- ja lähetystyö; 

näistä ympäristökasvatus on mainittu Toimintasuunnitelman (2013) lapsityön vuosita-

voitteissa päiväkerhotyön, pyhäkoulutyön, perhekerhotyön sekä muun lapsityön tavoit-

teissa ja keinoissa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lapsityön yhteinen tavoite ke-

hottaa ohjaamaan ”lapsia ja heidän perheitään ympäristövastuuseen yhteistoiminnassa 

eri tehtäväalueiden kanssa rakentamalla seurakuntaa kohti kirkon ympäristödiplomia” 

(Pirkkalan seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013, 51, 54, 57, 60).  

 

Ympäristökasvatus on luonteva osa myös nuoriso- ja aikuistyötä, kun ne nyt on mainittu 

vain lapsityön kohdalla. Ympäristöasiat on hyvä huomioida myös osana hautaustoimen 

ja kiinteistötoimen pääluokkia, sillä niissä voidaan ympäristövaikutuksia pienentää mo-

nenlaisilla toimilla. Tavoitteet on hyvä kirjata konkreettisesti Toimintasuunnitelmaan. 

Tavoitteiden toteutumista seurataan joka vuoden lopulla ilmestyvään toimintakertomuk-

sessa tai erilliseen ympäristöraportissa (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012, 35). 

Talouspäällikkö Tapani Urvannan (2013) mukaan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota 

(2013) tehtäessä ei oltu varmoja, tulisiko ympäristöasiat ottaa huomioon erikseen omana 

osa-alueenaan, koska suunnitelman mennessä painoon koko projektikin oli aivan alku-

tekijöissään. Mahdollisesti ympäristökatselmuksen valmistuttua ympäristöasiat on 

vuonna 2014 sisällytetty toiminta- ja taloussuunnitelmaan.      
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3.1.1 Hankinnat 

 

Hankinnoilla pystytään oleellisesti vaikuttamaan ympäristön tilaan. Hankinnoissa seu-

rakuntaa ohjaa julkinen hankintalaki. Pirkkalan seurakunnan hankintaohjeet ovat vuo-

delta 2007, ja niissä ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. Ohjeissa kehotetaan 

mm. suosimaan valmistajia, joilla on käytössä ympäristösertifioituja järjestelmiä. Tuot-

teiden ympäristövaikutukset tulisi ottaa huomioon koko niiden elinkaaren ajalta. Huo-

mioon tulisi ottaa siis mm. tuotteen energiankulutus ja sen korjattavuus (Hankintaohjeet 

2007, 7.) Talouspäällikön mukaan isoimmissa hankinnoissa, esimerkiksi rakentamisessa 

ja paljon sähköä kuluttavissa tuotteissa, ympäristökriteerit otetaan yhtenä osana huomi-

oon (Urvanta 2013). Käytännössä seurakunnan henkilökunnalla ei ole yhteistä linjaa 

hankintoja tehtäessä, eikä siis tiedetä, ketkä työntekijöistä ottavat pienemmissä hankin-

noissa ja niiden kilpailuttamisessa ympäristövaikutukset huomioon ja ketkä mahdolli-

sesti eivät. Lisää kunkin vastuualueen hankinnoissa on tulevissa luvuissa, esimerkiksi 

siivoustoimen hankintoja käydään tarkemmin läpi luvussa 4.4 (Siivous) ja niin edelleen.  

 

 

3.1.2 Vastuullinen sijoittaminen 

 

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan evankelisluterilaisen kirkon tapoja sijoittaa 

kirkon opetusten mukaisesti niin, että kannetaan vastuu ihmisistä, ympäristöstä ja yh-

teiskunnasta (Kirkon ympäristödiplomi käsikirja 2012, 38). Talouspäällikön mukaan 

Pirkkalan seurakunta noudattaa Kirkkohallituksen asettamia vastuullisen sijoittamisen 

periaatteita niin pitkälle kuin mahdollista. (Urvanta 2013.)  

 

 

3.1.3 Hiililaskuri 

 

Seurakunnan tulee laskea hiilijalanjälkensä kirkkohallituksen teettämän hiililaskurin 

avulla. Hiililaskuri otettiin käyttöön vuonna 2012 ja se on yksi ympäristödiplomin mi-

nikriteereistä. Laskiessaan hiilijalanjälkensä seurakunta voi seurata omasta toiminnas-

taan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja pyrkiä vähentämään niitä. Tarkoituksena on, että 

hiilijalanjälkeä seurataan ja kehityksestä raportoidaan vuosittain. (Kirkon ympäristödip-

lomin käsikirja 2012, 39.) Hiililaskuri tilattiin Pirkkalan seurakuntaan keväällä 2013 ja 

seurakunnan tavoitteena on saada laskuriin tarvittavat luvut ennen kuin diplomia hae-
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taan. Tällä hetkellä osaa laskuriin tarvittavista luvuista on vaikea hankkia, sillä esimer-

kiksi jätemääriä ei seurakunnassa ole seurattu. Jätemäärien seuraaminen on vaikeaa, 

koska esimerkiksi seurakunnan toimisto sijaitsee kaksikerroksisen kiinteistön toisessa 

kerroksessa, ja samaa syväkeräysastiaa käyttävät muutkin kiinteistössä toimivat yrityk-

set ja organisaatiot. Näin ollen kiinteistön koko sekajätemäärästä on vaikea arvioida 

seurakunnan toimistolla syntyvän jätemäärän osuutta.        

 

 

3.2 Ympäristökasvatus 

 

Ympäristökasvatukseen ja sen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia seurakunnan työntekijöi-

tä. Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012 (2012) toteaa, että jokainen seurakunnan 

työntekijä toimii ympäristökasvattajana. Ympäristökasvatus on kaikkea sitä oppia ym-

päristöasioista ja ympäristönsuojelusta, jota seurakunta jakaa seurakuntalaisilleen (Kir-

kon ympäristödiplomin käsikirja 2012, 45). Pirkkalan seurakunta toimii käytännössä 

ympäristökasvattajana monella eri osa-alueella, mutta dokumentoitua ympäristökasva-

tussuunnitelmaa ei seurakunnalla vielä ole. Suunnitelman laatimiseksi perustetaan ym-

päristökasvatustyöryhmä, joka toimii ympäristödiplomiin tähtäävän työryhmän ohella. 

Ympäristötyöryhmän tähtää siihen, että ympäristökasvatussuunnitelma valmistuu syk-

syn 2013 aikana. 

 

Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuthin (2013) mukaan seurakunnassa on vietetty luoma-

kunnan sunnuntaita jo muutamana peräkkäisenä vuotena ja se aiotaankin vakiinnuttaa 

vietettäväksi joka vuosi. Tänä vuonna 2013 sitä vietetään kesäkuussa perhejumalanpal-

veluksena. Pirkkalassa on vietetty myös monenlaisia erityisjumalanpalveluita; kesäisin 

on vietetty pihakirkkoja seurakuntalaisten kodeissa ja maatiloilla sekä perinteisellä Hai-

kan lavalla Pyhäjärven rannalla. Kirkkoherran mukaan luonto ja ympäristö ovat usein 

teemoina näissä jumalanpalveluksissa. Joulun aikaan on pidetty metsäkirkkoja, joissa 

julistetaan metsäjoulurauha ja siunataan metsän eläimet. Seurakunta järjestää jumalan-

palveluksia partiolaisten kanssa, joissa luonto on luonnollinen teema. Maaliskuussa 

2013 seurakunta osallistui Earth Hour -tapahtumaan, jossa valot sammutetaan illalla 

tunniksi ilmaston muutoksen hillitsemiseksi. Nettisivuillaan seurakunta kannusti kaikkia 

jäseniään osallistumaan tapahtumaan. (Silfverhuth 2013.) 
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Lapsityön kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen (2013) kertoo, että lapsityön (0-6 

vuotta) perhekerhoissa kerrotaan lapsille luomiskertomus, retkeillään ja askarellaan 

luonnossa. Nuorisotyönohjaaja Teemu Kallion (2013) mukaan rippikoululaisten kanssa 

liikutaan rippileirillä luonnossa ja melotaan kanooteilla leiripaikka Lotjan järven rannal-

la Pudasjärvellä. Rippikouluun kuuluu ympäristöluento, jossa kerrotaan Jumalasta tai-

vaan ja maan Luojana, ympäristöstä ja luonnosta (Kallio 2013). Diakonia- ja lähetys-

työn kappalainen Jukka Jormanainen (2013) kertoo, että rippikouluun kuuluu yhtenä 

osana hiljaisuuteen vetäytyminen, missä leiriläiset hiljentyvät yksinään leiripaikan 

luonnossa, metsässä. Pirkkalan seurakunnan Toiminta ja tasekirjan (2012) mukaan päi-

väkerho-, pyhäkoulu-, perhekerho- sekä muussa lapsityössä vuoden 2012 ympäristökas-

vatukselliset tavoitteet on saavutettu. Lapsityön yhteinen tavoite oli ohjata ”lapsia ja 

heidän perheitään rakkauteen ja vastuuseen muista ihmisistä ja luomakunnasta”. Perhe-

kerhotyössä luonto- ja ympäristöasiat olivat esillä koko toimintavuoden ajan ja kerhois-

sa järjestettiin lokakuussa kierrätyskuukausi. Lapset viettivät paljon aikaa ulkona, jol-

loin he saivat ohjausta rakkauteen ja vastuuseen luomakunnasta. (Toiminta ja tasekirja 

2012, 33, 37.)       

 

Ympäristökasvatusta suoritetaan myös hautausmaalla. Seurakunnan Internet-sivuilla 

kerrotaan omaisille monivuotisten perenna-istutusten hyödyistä ja ympäristöystävälli-

syydestä. Sivuilla kerrotaan perennoiden lisäävän hautausmaiden monimuotoisuutta ja 

vähentävän olennaisesti sekä lannoituksen, että jätteen määrää. (Haudanhoitosopimus 

2013.) Perennahoidosta on päätetty laittaa myös paikalliseen Pirkkalainen lehteen, jol-

loin se saavuttaa myös ne seurakuntalaiset, jotka eivät käytä Internetiä (Vanhatalo 

2013). Seurakuntapuutarhuri kirjoittaa blogia, jota mainostetaan seurakunnan kotisivuil-

la. Blogissaan ”Seurakuntapuutarhurin blogi” Elina Vanhatalo toimii osaltaan myös 

ympäristökasvattajana. (Seurakuntapuutarhuri 2013.)   

 

 

3.3 Jätehuolto 

 

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja edellyttää, että seurakunnan toimista tehdään jäte-

huoltoselvitys. Selvityksen pohjalta voidaan keskittyä jätehuollon ongelmakohtiin ja 

selvittää keinoja, kuinka jätteen syntyä voidaan vähentää ja kuinka hyötyjätteitä voidaan 

kierrättää. (Kirkon Ympäristödiplomin käsikirja 2012, 58.) Selvityksessä on seurakun-

nan jätehuolto jaettu kahteen osaan, Pirkkalaan ja Pudasjärven leirikeskus Lotjaan. 
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3.3.1 Jätehuolto seurakunnan kiinteistöissä Pirkkalan alueella  

 

Pirkkalassa seurakunnan toiminnasta jätteitä syntyy ainakin toimistotiloista, uudelta 

kirkolta ja Kirkkoveräjältä keittiötoiminnasta sekä hautausmaalta bio- ja sekajätettä hau-

tojen huolehtimisesta. Pirkkalan kunnan viimeisimmät jätehuoltomääräykset ovat astu-

neet voimaan maaliskuussa 2006 ja niitä seurakunta noudattaa osittain (Pirkkalan kun-

nan yleiset jätehuoltomääräykset 2006). Pirkkalassa jätteen kuljettamisesta ja käsittelys-

tä on vastuussa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Nokialla, 

joten jätteiden kuljetusmatka ei ole pitkä (Pirkanmaan Jätehuolto Oy 2013).   

 

Seurakunnan toimistotilojen kiinteistössä on keräysastia normaalin sekajätteen eli kaa-

topaikkajätteen lisäksi keräyspaperille. Pirkkalan keskustassa, toimistotilojen läheisyy-

dessä sijaitsee kunnan hyötyjätepiste, jonne voi viedä muita kierrätettäviä hyötyjätteitä, 

esimerkiksi pahvia ja kartonkia, lasia ja pienmetallia. Toimistolla jätteenkeräyksen 

kanssa on ollut ongelmia, sillä jokainen on itse ollut vastuussa hyötyjätteiden keräämi-

sestä ja edelleen niiden toimittamisesta eteenpäin. (Riuttamäki 2013.) Joskus saattaa 

esimerkiksi pahvia, paperia ja muita hyödynnettäviä jätelaatuja joutua sekajätteen jouk-

koon. Kunnan jätehuoltomääräysten (2006) mukaan tulisi myös muissa kuin asuinkiin-

teistöissä hyödynnettäville jätelaaduille olla omat jäteastiansa mikäli kutakin jätelaatua 

syntyy yli 20 Kg viikossa. Näitä hyötyjätelaatuja ovat keräyspahvi, keräyskartonki, ke-

räyslasi, metalli ja biojäte. Määräysten mukaan, mikäli jätteitä syntyy vähemmän tai 

keräyspistettä ei ole, tulisi jätteentuottajan tai kiinteistön haltijan kerätä hyötyjätteet ja 

toimittaa ne asiamukaiseen jätteenkäsittelyyn tai hyötykäyttöön. Tältä osin ei kunnan 

jätehuoltomääräyksiä täysin noudateta. (Pirkkalan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 

2006.) Seurakunnan toimistotiloissa syntyy esimerkiksi paljon biojätettä sekä pahvia ja 

kartonkia ruokailuista. Näille jätelaaduille omat keräyspisteet toimistossa olisivat perus-

teltuja. Pahvin ja kartongin voisi toimittaa viereiseen hyötyjätepisteeseen, mutta biojäte 

on ongelmallisempi, sillä se täytyisi kuljettaa kauemmas. Perusteltua saattaisi olla biojä-

teastian ostaminen ja tyhjennyspalvelun tilaaminen yhdessä muiden kiinteistön käyttäji-

en kanssa. Kunnan jätehuoltomääräykset (2006) eivät puutu keräyspaperin lajitteluun, 

koska paperinkeräys on tuottajavastuullista toimintaa, eikä näin ollen ole kunnan vas-

tuulla. Jätelain mukaan tulee keräyspaperi kuitenkin kerätä talteen omana jakeenaan 

(Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012, 60.)      
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Uudella kirkolla on keräysastiat seka- biojätteelle, pahville ja paperille ja Kirkkoveräjäl-

lä seka- ja biojätteelle sekä paperille. Keittiöillä ja siivoustoimessa lajittelu toimii ja 

vahtimestari, suntio tai siivoojat toimittavat itsenäisesti lasin ja metallin sekä mahdolli-

set vaaralliset jätteet lajitteluun (Pilhjerta 2013). Seurakunnan emännän Pirjo Tuomi-

niemen mukaan uuden kirkon 600 litran jäteastiat tyhjennetään kerran viikossa ja usein 

ne tyhjennettäessä ovat täynnä (Tuominiemi 2013). Kuten mainitaan luvussa 4.6 (Ruoka 

ja keittiöt), biojätettä ei keittiöillä pääse edes runsaasti syntymään, sillä ruokahävikkiä ei 

käytännössä ole.    

 

Vanhan kirkon hautausmaalla on jätteille keräyspisteitä seitsemässä paikassa, joissa on 

aina vierekkäin syväkeräysastia kaatopaikkajätteelle ja keräysastia puutarha- eli maatu-

valle jätteelle. Astiat tyhjennetään aina niiden ollessa täynnä, eli puolityhjiä astioita ei 

käydä tyhjentämässä. Hautausmaalla ei enää itsenäisesti kompostoida puutarhajätteitä, 

vaan niitä aletaan kuljettaa muualle. Esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle voi toi-

mittaa puutarhajätteitä kompostoitavaksi. Seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalo on 

suunnitellut rakennettavaksi hautausmaalle jätekatoksen, jonne mahtuisi kolme 600 lit-

ran jäteastiaa hyödynnettäville jätelaaduille. (Vanhatalo 2013.) Ainakin metallinkeräys 

tulisi mahdollistaa hautausmaalla, sillä kynttilöistä syntyvä metallijäte on merkittävää 

ainakin talvella. Seurakuntapuutarhuri Vanhatalon (2013) mukaan suunnitteilla on myös 

kukkalaitteista ja kynttilöistä syntyvän jätteen vähentämisestä tiedottaminen hautaus-

maalla.  

 

 

3.3.2 Jätehuolto leirikeskus Lotjalla, Pudasjärvellä 

  

Pudasjärven kunnassa sijaitseva seurakunnan leirikeskus Lotja on käytössä pääsääntöi-

sesti kesäisin, mutta myös talvella vietetään joitain leirejä. Nuorisotyönohjaaja Teemu 

Kallion (2013) mukaan leireillä lajitellaan sekajätteestä erilleen pahvi, paperi ja karton-

ki, sekä metalli ja lasi. Sekajätteen eli kaatopaikkajätteen käy paikallinen jätehuoltoyh-

tiö kesäisin hakemassa kerran kahdessa viikossa ja metallin ja lasin toimittavat leireillä 

vastuuhenkilöt Syötteen alueen hyötyjätepisteeseen muutaman kilometrin päähän. Ai-

kaisemmin myös biojäte lajiteltiin sekajätteestä, mutta koska paikallinen jäteyhtiö lopet-

ti biojätteen keräyksen kannattamattomana, luovuttiin sen erillisestä keräämisestä myös 

Lotjalla. (Kallio 2013.) Diakonia- ja lähetystyön kappalaisen Jukka Jormanaisen (2013) 

mukaan aikoinaan leirikeskuksessa on yritetty myös kompostoida biojätteitä, mutta siitä 
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on luovuttu, koska kompostia ei pystytä vuoden ympäri hoitamaan. Pudasjärven kunnan 

nykyisissä jätehuoltomääräyksissä (2010) todetaan, että kaikki hyödynnettävät tai vaa-

ralliset jätelajit tulee pitää erillään toisistaan sekä jäljelle jäävästä sekajätteestä. Näin 

ollen myöskään biojätettä ei tulisi sekoittaa sekajätteen sekaan. Kunnan jätehuoltomää-

räyksissä (2010) kuitenkin kerrotaan, että jätteet tulee hyödyntää, mikäli sen on tekni-

sesti mahdollista, eikä siitä koidu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla ta-

voin järjestettyyn jätehuoltoon. Lotjalla saattaisi biojätteen pieneen määrään nähden 

koitua sen lajittelusta huomattavia lisäkustannuksia.  

 

Jormanaisen (2013) mukaan pahvia, paperia ja kartonkia on perinteisesti leireillä poltet-

tu avotulella.  Pudasjärven kunnan jätehuoltomääräysten (2010) mukaan avopoltto on 

kielletty. Määräysten mukaan voidaan avotulella polttaa ainoastaan vähäisiä määriä 

puhdasta puuta, risuja ja oksia. Leirikeskukselta tulisi siis pahvi, paperi ja kartonki kul-

jettaa lähimpään hyötyjätepisteeseen. (Kunnan Jätehuoltomääräykset 2010.)   

 

 

3.4 Siivous 

 

Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 (2012) mukaan siivoustoimessa tulee kiin-

nittää huomiota käytettyihin puhdistusaineisiin ja niiden ympäristövaikutuksiin, puhdis-

tusaineiden oikeaoppiseen säilytykseen sekä siivoojien koulutukseen. Tärkeää on myös 

huomioida hankintojen ympäristöystävällisyys. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 

2012, 68–69.) Pirkkalan seurakunnassa siivoustoimea hoitaa kolme vakituista työnteki-

jää ja yksi osa-aikainen työntekijä. Heidän vastuullaan ovat molemmat kirkot, seura-

kunnan toimistotilat sekä Kirkkoveräjän seurakuntatalo. Vanha Pappila ja Pihlajannie-

men saunatilat ovat yksityisen siivousyrittäjän vastuulla. Seurakunnan vahtimestari Lei-

la Pilhjerta on vastuussa siivoustoimesta ja hänellä on laitoshuoltajan tutkinto. Muilla 

työntekijöillä ei ole siivousalan koulutusta, eikä heitä ole perehdytetty siivouksen ympä-

ristövaikutuksiin. (Pilhjerta 2013.)  

 

Seurakunnan tiloissa suoritetaan ylläpitosiivous joka arkipäivä ja kerran viikossa tilat 

siivotaan huolellisemmin. Kahdesti vuodessa tilat siivotaan perusteellisesti. (Pilhjerta 

2013.) Kun ylläpito siivous suoritetaan usein, ei lika pääse pinttymään eikä voimak-

kaampia pesuaineita tarvitse käyttää. Näin siisteyden ylläpitäminen on myös ympäris-

töystävällinen teko. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012, 68). Kaikkia siivousvä-
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lineitä ja puhdistusaineita säilytetään lukollisissa siivouskomeroissa ja komeroista löy-

tyy myös aineiden käyttöturvallisuustiedotteet. Vanhentuneita tuotteita ei nykyään pääse 

kertymään, sillä kaikki aineet pyritään käyttämään, eikä turhia aineita hankita. (Pilhjerta 

2013.) Taulukossa 1 on lueteltu kaikki seurakunnan siivoustoimen käyttämät puhdistus-

aineet, niiden pH -arvot sekä mahdolliset ympäristömerkit. Pilhjertan (2013) mukaan 

hankinnoissa pyritään hankkimaan ympäristölle ystävällisiä ja ympäristömerkittyjä tuot-

teita, mutta aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. WC -tiloissa on puhtauden takaami-

seksi käytettävä desinfiointiaineita, jolloin ympäristöystävällisyys on hankinnassa tois-

sijainen asia. Jos vaihtoehtona on ympäristömerkittytuote, pyritään se valitsemaan, mut-

ta käytännössä puhdistustehokkuus voittaa, eli tuotteen ensisijainen tarkoitus on puhdis-

taa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Taulukosta 1 voidaan kuitenkin havaita, että 

monet siivoustoimen käyttämät aineet ovat ympäristömerkittyjä. Vahtimestarin mukaan 

kaikki tällä hetkellä käytettävät aineet ovat välttämättömiä, eikä niitä siis voida korvata 

muilla tuotteilla (Pilhjerta 2013).  

 

Pirkkalan seurakunnan käyttämästä 12 siivousaineesta 9 on Kiiltocleanin puhdistusai-

neita (Pilhjerta 2013). Kiilto on suomalainen perheyritys, jolle on tärkeää laadukas tuo-

tekehitys sekä kaikessa toiminnassa sitoutuminen kestävään kehitykseen. Kiilto Oy:llä 

on ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä, johon on integroitu ISO 14 001 ympäristöser-

tifikaatti. (Kiilto Oy 2013.) Kiiltoclean on samaan konserniin kuuluva puhdistusaineita 

tuottava yritys, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja 

ympäristölle ystävällisempiä (Kiiltoclean Oy 2013). Kiiltocleanillä on myös paljon ym-

päristömerkittyjä tuotteita, joita seurakuntakin käyttää; seurakunnalla Kiiltocleanin tuot-

teista neljällä on pohjoismainen ympäristömerkki (taulukko 1). (Joutsenmerkityt tuot-

teet, Kiiltoclean 2013.) Siivoustoimen jätehuoltoa on käsitelty luvussa 4.3.1 Jätehuolto, 

Pirkkala.    
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TAULUKKO 1. Siivoustoimessa käytettävät puhdistusaineet.  
Puhdistusaine Ympäristömerkit pH 

Mänty nestesaippua 
Sport Cif cream 
 

 8,5 

Kiilto  
Window 
lasinpesuneste, 
coffex 
 

  

- 

Kiilto 
Desichlor desifi-
nointi 
 

 - 

Kiilto  
Unifresh yleispesu 
  

 8,5 

Kiilto 
Sartek 2 peruspesu 
 

Pohjoismainen 
ympäristömerkki  

13 

Kiilto  
Caretop puhdistus- 
ja hoito 
 

 7,5 

C2 Rapidio 
Peruspesuaine 
 

 - 

Kiilto 
FloorTop lattiavaha 
  

Pohjoismainen 
ympäristömerkki 

8,0 

Kiilto 
Neutradish astian-
pesu 
 

Pohjoismainen 
ympäristömerkki 

7,5 

Kiilto 
MD1 Soft Green 
konetiski 
 

Pohjoismainen 
ympäristömerkki 

12 

Kiilto 
Bright huuhtelun-
kirkaste 
 

 6,5 

Chemsearch   - 

 

 

3.5 Energia ja rakentaminen 

 

Pirkkalan seurakunnassa on ryhdytty toimenpiteisiin energian säästämiseksi. Teknisen 

isännöitsijän Ari Järvensivun (2013) mukaan energiaa pyritään säästämään muun muas-

sa energia- ja lämpötilaseurannalla, energiansäästölampuilla, RAU -ohjelmoinnilla (ra-

kennusautomaatiojärjestelmillä) ja tilakohtaisella IV -ohjelmoinnilla. Pirkkalan uudella 

kirkolla käytetään vihreää Nordic Green-sähköä (Järvensivu 2013). Nordic Green käyt-

tää ainoastaan uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko-, tuuli- tai vesivoimaa sähkön tuotan-
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toonsa ja energia on aina alkuperämerkittyä. (Nordic Green, vihreä sähkö 2013). Seura-

kunnassa on tekeillä energiaselvitys, mikä kuuluu ympäristödiplomin minimikriteerei-

hin. Keväällä 2013 energiaselvitys seurakunnan kaikkiin kiinteistöihin oli hankesuunnit-

teluvaiheessa. Konkreettisiin toimenpiteisiin on siis ryhdytty. Myös veden kulutusta 

seurataan ja dokumentoidaan kuukausittain. (Järvensivu 2013.)    

 

Seurakunta suunnittelee uudisrakennuksia rakennettavan Vanhan Pappilan alueelle. 

Suunnitelmissa on ollut muun muassa saunarakennus, esiintymislava ja jalkapallokenttä 

(Toimintasuunnitelma 2010). Alueen rakennusinventoinneista ja maisemallisesta ase-

masta on tehty inventointiraportti vuonna 2011. Sen mukaan kaikkien uudisrakennusten 

kohdalla tulee huomioida Pappilan kulttuurihistoriallinen arvo. Koko Pappilan alue tu-

lee säilyttää sen arvon ja historian mukaisesti. (Kauhanen 2011.) Opinnäytetyötä tehtä-

essä keväällä 2013 suunnitteilla oli yksi uudisrakennus rannan tuntumaan, mutta pää-

töksiä ei vielä ole tehty (Ranta-asemakaavaehdotus 2012).    

 

 

3.6 Ruoka ja keittiöt 

 

3.6.1 Kirkkoveräjän seurakuntatalo ja Pirkkalan kirkko 

 

Pirkkalan seurakunnan emäntä Pirjo Tuominiemi on vastuussa viikoittaisista lounasruo-

kailuista Kirkkoveräjän seurakuntatalolla (tiistaisin) ja seurakunnan Pirkkalan kirkolla 

(keskiviikkoisin) (Kuva 2). Tuominiemi hoitaa henkeä kohden kolmen euron lounaan, 

johon viikoittain osallistuu kirkolla noin 80–120 henkeä ja Kirkkoveräjällä noin 60–80 

henkeä. Lounaaseen sisältyy aina pääruuan lisäksi salaatti ja leipää sekä kahvi tai tee. 

Elintarvikkeiden hinta tulee kattaa kolmella eurolla, joten hankinnat tehdään sen mu-

kaan. Nykyään seurakunnalle elintarvikkeet toimittaa elintarviketukku Rikainen Tampe-

reen Tesomalta. Tuominiemi suunnittelee ja valmistaa aina kaikki ruokalajit alusta alka-

en itse ja käyttää harvoin valmistuotteita. (Tuominiemi 2013.)   

 

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012 (2012) painottaa ruokatoimen ympäristöystä-

vällisiä hankintoja sekä ruokahävikin pienentämistä. Tuominiemen (2013) mukaan 

Pirkkalan seurakunnan ruokailuissa ruokaa ei synny hävikkiä, sillä lounaista jäljelle 

jäävä ruoka myydään asiakkaille tai lahjoitetaan pois. Hankinnoissa kaikki kahvi on jo 

Reilun Kaupan, mutta ympäristömerkittyjä tuotteita Tuominiemi ei seuraa, vaan valitsee 
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usein hinnaltaan ekonomisimman vaihtoehdon. Tuominiemi on kuitenkin päävastuussa 

elintarvikkeista, ja useat muut hankinnat keittiöihin tekee siivooja Leila Pilhjerta. 

(Tuominiemi 2013.) Pilhjerta suosii monia ympäristömerkittyjä tuotteita esimerkiksi 

siivousaineiden hankinnoissa, ja keittiön koneastianpesuaine esimerkiksi on ympäristö-

merkitty tuote (luku 4.4 siivous).  

 

 
KUVA 2. Pirkkalan Uusi kirkko. (Lilja 2006) 

 

Seurakunnan keittiö hankkii joitakin tuotteita lähiruokana, mutta ei käytä luomutuottei-

ta. Perunat tulevat yksityiseltä maatilalta Kristiinasta ja Tuominiemi tilaa aina suoma-

laista lihaa, ja suosii muutenkin suomalaista aina kun se on mahdollista. Tukusta tila-

taan kuitenkin paljon myös ulkomaalaisia tuotteita. (Tuominiemi 2013). Internet sivuil-

laan elintarviketukku Rikainen mainostaa lähiruokaa, jota voi tilata ympärivuoden. Si-

vujen mukaan tarjolla on Pirkanmaalaista kurkkua, tomaattia, keräkaalia sekä porkkanaa 

vuoden ympäri. Kesällä lähituotteita on tarjolla enemmänkin. Rikainen toimittaa myös 

Ikaalisten luomutuotteita ja maitoa Satakunnan ja Pirkanmaan alueelta. (Lähiruoka, 

elintarviketukku Rikainen.) Halutessaan seurakunta voisi siis hankkia lähi- ja luomu-

tuotteita Rikaiselta ainakin osan aikaa vuodesta, kun sen on mahdollista. Kirkon ympä-

ristödiplomin mukaan seurakunta saa pisteitä, jos merkittävä osa sen hankkimista elin-

tarvikkeista ovat tuotettu lähellä ja jos seurakunta hankkii joitain luomutuotteita (Kirkon 

ympäristödiplomin käsikirja 2012, 87). Ympäristödiplomin minimikriteereiden täytty-

miseksi tulee seurakuntien keittiöiden suunnitella ruokalajinsa Valtion ravitsemusneu-

vottelukunnan laatimia ravintosuosituksia noudattaen (Kirkon ympäristödiplomin käsi-

kirja 2012, 86). Tuominiemi (2013) ei seuraa ravitsemusneuvottelukunnan laatimia ra-

vintosuosituksia, mutta ruoka pyritään aina tekemään monipuoliseksi ja terveelliseksi. 
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Kasvisruokavaihtoehtoa ei erikseen ole, sillä lounaalle valmistetaan kerrallaan vain yksi 

ruokalaji. Joinain viikkoina ruokalajina saattaa olla kasvisruokavaihtoehto kaikille ruo-

kailijoille. (Tuominiemi 2013.)  

 

Suurin osa Uuden kirkon keittiölaitteista on hankittu kirkon valmistuessa vuonna 1994, 

ja uusia laitteita hankitaan vanhojen mennessä rikki. Suurista laitehankinnoista päättää 

seurakunnan talouspäällikkö. Uudella kirkolla keittiön ilmanvaihto toimii ajastimella, 

joten se ei ole turhaan päällä tilojen ollessa tyhjillään. Kirkkoveräjän keittiötilat on re-

montoitu hiljattain, ja kaikki laitteet on hankittu remontin jälkeen. Keittiöiden käyttöas-

te on suhteellisen pieni, joten suuriin energiansäästö toimenpiteisiin ei ole tarvinnut ryh-

tyä. (Tuominiemi 2013.)  

 

 

3.6.2 Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakka 

 

Seurakunnan toiminnassa on mukana myös lähetyskahvila Sirpakka, joka toimii Pirkka-

lan keskustassa, seurakuntatoimiston kanssa samassa kiinteistössä (kuva 3). Lähetys-

myymälä-kahvilasta, joka on auki joka arkipäivä, saa kahvin ja päivän pullan ostaa 2,5 

euron hintaan. Kahvilasta vastaavan lähetyssihteeri Sirpa Hämäläisen (2013), mukaan 

kahvilassa ei juuri ole ruokahävikkiä, sillä kerrallaan myydään vaan yhtä leivonnaista, 

joista ylijääneet päivän päätteeksi pakastetaan myyntiin. Lähetyskahvilassa kahvi ja tee 

ovat aina Reilun kaupan tuotteita ja jauhot tulevat myllystä Ylöjärveltä. Muut raaka-

aineet kahvilaan toimittaa tukku Rikainen. Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakan tuotot 

menevät suoraan lähetystyöhön. Viime vuonna 2012 Sirpakka tuotti 34 000 euroa. 

(Hämäläinen 2013.) 

  

Kestävä kehitys ja Reilu kauppa ovat lähetysmyymälässä näkyvästi esillä. Myynnissä 

on Reilun kaupan tuotteita; suklaata, teetä ja ruokosokeria. Myymälässä on myös paljon 

esitteitä ja julisteita Reilusta kaupasta ja lähetystyöstä. Syksyisin Sirpakassa vietetään 

Reilun kaupan viikkoa. (Hämäläinen 2013.) Seurakunta onkin hakenut Reilun Kaupan 

seurakunta -arvonimeä (Jormanainen 2013).   
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KUVA 3. Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakka (Sirpakka, Pirkkalan seurakunta 2013). 

 

 

3.7 Seurakunnan toimisto 

 

Pirkkalan seurakunnan toimistotilat (Kuva 4) sijaitsevat Pirkkalan keskustassa, kaksi 

kerroksisen kiinteistön toisessa kerroksessa. Toimistossa työntekijöitä on parikymmen-

tä, mutta useat työntekijät liikkuvat paljon päivän aikana, sillä esimerkiksi pappien ja 

nuorisotyöntekijöiden työn luonne on liikkuva eikä toimistossa olla kaiken aikaa. Toi-

mistojen ensimmäinen tarkkailukohde oli energiankulutus ja kulutuksen vähentäminen. 

Vs. seurakuntasihteerin Anna Riuttamäen (2013) mukaan kaikkien tulisi sammuttaa 

tietokoneiden virta yöksi, mutta monelta ne kuitenkin jäävät öiksi ja viikonlopuiksi 

päälle. Seurakunnan toimistolla on kaksi monitoimikonetta, jotka tulostavat, kopioivat 

ja faksaavat. Näistä toinen on vain toimistotyöntekijöiden käytössä ja se sammutetaan 

aina viikonlopuiksi ja joskus myös viikolla. Kone on uusi ja se meneekin itsekseen no-

peasti virransäästötilaan. Toinen monitoimikone on kaikkien seurakunnantyöntekijöiden 

käytössä ja se on päällä myös viikonloppuisin, sillä sitä saatetaan tarvita silloinkin. 

(Riuttamäki 2013.) Hallintosihteeri Heli Koukerin (2013) mukaan tämä kone ollaan 

vaihtamassa uudempaan, jolloin se myös mahdollisesti käyttäisi vähemmän energiaa. 

Tämä monitoimikonetta toimii leasing -sopimuksella, mutta suurin osa pienistä tulosti-

mista on seurakunnan omia. Kaikki toimiston tietokoneet ovat Tampereen IT -

keskukselta, joten seurakunta maksaa niiden käytöstä, mutta ei omista niitä (Riuttamäki 

2013). Tulevaisuudessa tavoitteena on että kaikki muutkin toimistolaitteet hankittaisiin 

IT -keskuksen kautta. Laitteiden vuokraaminen on hyvä tapa, sillä IT- keskus huolehtii 

myös laitteiden huollosta ja lopulta niiden oikeaoppisesta hävittämisestä. Kirkon ympä-

ristödiplomin käsikirjan 2012 mukaan on suositeltavaa vuokrata toimistolaitteita (Kir-

kon ympäristödiplomi 2012, 91). 
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Seurakunnan työntekijät eivät pidä turhaan valoja päällä ja toimiston käytävävalot syty-

tetään vasta avaamisen aikaan yhdeksältä aamulla, jolloin säästetään energiaa, eikä käy-

täviä turhaan pidetä valoisana toimistoaikojen ulkopuolella. Myös pienen neuvottelu-

huoneen, Ruskon ovea pidetään suljettuna, eikä näin pidetä lämpimänä turhaan. Toimis-

totilan ilmanvaihto ei ole riittävä, joten toimistotiloihin hankittiin kolme ilmalämpö-

pumppua. (Riuttamäki 2013). Toimistotilojen huonekalut ovat Martelan valmistamia. 

Martela on Suomalainen perheyritys, joka myy laadukkaita ja kestäviä toimistohuone-

kaluja. Martelalla on käytössään ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. (Martela 2012). 

 

 
KUVA 4. Seurakuntatoimisto (Lilja 2011). 

 

Paperinkulutusta on pyritty vähentämään tulostamalla paperin molemmille puolille, 

pyytämällä sähköisiä laskuja sekä käyttämällä kirjekuoria uudelleen (Riuttamäki 2013). 

Lisäksi työntekijöiden henkilökohtaiset tulosteet ovat maksullisia, jotta turha tulostami-

en ja monistaminen vähenisi. Koukerin (2013) mukaan kuitenkaan paperin kulutus ei 

tilastoissa juurikaan ole vähentynyt, sillä sitä tilataan vuosittain yhä lähes yhtä paljon 

kuin ennenkin. Seurakunnan hankkimalla kopiopaperilla on pohjoismainen ympäristö-

merkki sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Kirjekuoret on nykyään usein tehty uu-

siopaperista, mutta uusia hankittaessa kuitenkin edullisin vaihtoehto valitaan. Kirje-

kuoria tilataan seurakunnan toimistoon noin 15 000 kappaletta vuodessa. (Koukeri 

2013). Toimenpiteitä paperin kulutuksen vähentämiseksi on siis aloitettu edellä maini-

tuin keinoin, mutta konkreettisia tuloksia ei ole vielä saatu. Nyt paperinkulutusta tulisi 

tietoisesti alkaa seurata, jotta sen väheneminen huomataan. Pienikin kulutuksen vähe-

neminen on oikeansuuntaista kehitystä.     
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3.8 Hautausmaa ja viheralueet 

 

Pirkkalan seurakunnan hautausmaa sijaitsee Vanhan kirkon alueella (Kuva 5), ja se on 

jaettu kahteen osaan; uuteen ja vanhaan puoleen. Seurakuntapuutarhuri Elina Vanhata-

lon (2013) ja muiden hautausmaatyöntekijöiden vastuulla ovat myös läheisellä tontilla 

sijaitsevan vanhan Pappilan viheralueet sekä Pihlajanniemen sauna ja leiripaikan piha-

alue. Vanhan kirkko ja hautausmaa, sekä Vanha Pappila ja Pihlajaniemi sijaitsevat haja-

asutusalueella, jossa on Etelä-Suomen harvaan asutun maaseutumiljöön tyypillinen kas-

vi- ja eläinlajisto. Vanhan Pappilan alueella on suoritettu luontokartoitus sen kasvi- ja 

eläinlajeista vuonna 2009 ja alueen kulttuurihistorialliset arvot ja maisema on kartoitettu 

vuonna 2011. (Vanhatalo 2013.)   

 

 
KUVA 5. Vanha kirkko ja seurakunnan hautausmaa (Vanhatalo 2012). 

 

 

3.8.1 Vanhan kirkon hautausmaa 

 

Seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalon (2013) mukaan Vanhan kirkon hautausmaan 

hoitotarve on vähäinen eikä se siis vaadi suuria toimenpiteitä. Tie jakaa hautausmaan 

kahteen osaan; Kirkon puolella vanhaan osaan, joka on kokonaan otettu hautauskäyt-

töön ja tien toisella puolella olevaan uuteen osaan, jossa on vielä paljon käyttöönotta-

mattomia alueita (liite 2). Taulukosta 2 nähdään, että yleisesti hautausmaalla käytetään 

hoitoluokitusta A eli rakennetut viheralueet (Hautausmaat viheralueiden hoitoluokituk-

sessa 2013). Vanhatalon mukaan hoitoluokitusta A2 (käyttöviheralue) käytetään vanhal-

la puolella sekä uuden puolen jo käyttöönotetuilla alueilla. Uuden puolen käyttöönotta-
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mattomilla alueilla taas hoidetaan hoitoluokituksen A3 (käyttö- ja suojaviheralue) mu-

kaan. Käyttöönottamattomilla alueilla kasvaa nurmikkoa, eikä esimerkiksi apilan kukin-

toja haluta leikata, vaan niitä pyritään nurmikkoa ajaessa välttelemään. Sankarihautaa 

hoidetaan luokituksen A1 (edustusviheralue) mukaan. (Vanhatalo 2013).  

 
 
TAULUKKO 2. Pirkkalan hautausmaan hoitoluokitukset ja niiden merkitykset. Liittee-
nä (2) hautausmaa alueittain.   
Alue Hoitoluokitus Hoitoluokituksen selitys 
Sankarihauta A1 Edustusviheralueet 

Koko vanha puoli, uuden 

puolen käyttöön otetut alu-

eet (A,B,C) 

A2 Käyttöviheralue 

Uuden puolen käyttöönot-

tamattomat alueet 

A3 Käyttö- ja suojaviheralue 

 

 

Puutarhurin mukaan kesänä 2012 ei nurmikkoja lannoitettu kertaakaan ja ainoastaan 

hoitosopimushautoihin käytettiin hitaasti liukenevaan Osmocote® lannoitetta, joten sitä 

ei tarvitse käyttää kuin kerran keväällä (Vanhatalo 2013). Osmocote® on täsmälannoi-

tuksen ansiosta myös ympäristölle ystävällisempää. Hautausmaan uutta puolta hoide-

taan kevyemmin ja käyttöönottamattomia alueita ei hoideta, vaan niiden annetaan rau-

hassa kasvaa luonnonmukaisesti. Rikkakasvit hävitetään lähes kokonaan mekaanisesti, 

ainoastaan hautausmaan käytävillä käytetään rikkatorjuntaan tarkoitettua Bio Nekoa, 

joka sisältää etikkahappoa. (Vanhatalo 2013). Bio Neko on biologisesti hajoava ja ve-

teen liukeneva valmiste (Käyttöturvallisuustiedote 2002). 

 

Hautausmaa sijaitsee Pyhäjärven tuntumassa, joten se kastellaan järvivedellä. Koska 

kesä 2012 oli varsin sateinen, kastella ei juuri tarvinnut. Hoitosopimushaudat kastellaan 

kuitenkin kesäisin tarpeen vaatiessa vaikka joka päivä. Perennoita suositaan hautaus-

maalla jonkin verran ja kesällä 2013 niitä aiotaan istuttaa myös hoitosopimushaudoille. 

Mainostaakseen monivuotisten kasvia, keväällä 2013 seurakunnan kotisivut neuvovat 

perennaistutusta omaisille. Tarkoitus on mainostaa myös seurakunnan alueella ilmesty-

vässä Pirkkalainen paikallislehdessä. Näin se tavoittaa myös ne seurakuntalaiset, jotka 

eivät käytä Internetiä. Vanhatalon suosii kotimaisia perennoita ja hankkii niitä Raahesta 

Särkän Perennataimistolta tai Harviala Oy:stä, joissa molemmissa on kotimaisuus tai-

missa selkeästi ilmoitettu. (Vanhatalo 2013.)  
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Hautausmaalla jätehuolto toimii, sillä alueella sijaitsee syväkeräysastioita ja biojäteasti-

oita vieretysten 7 paikassa. Niistä 4 sijaitsee vanhalla puolella ja 3 uudella puolella. 

Puutarhuri suunnittelee kesällä 2013 hautausmaan parkkipaikalle uutta jätekatosta, jon-

ne mahtuisi kolme 600 litran jäteastiaa metallin keräykselle sekä mahdollisesti muoville 

tai muille jätelaaduille (Vanhatalo 2013). Metalli tulisi hautausmaalla kerätä talteen, 

sillä varsinkin jouluaikaan metallijätettä syntyy hautakynttilöistä runsaasti. Jouluna 

2012 puutarhuri oli kerännyt metallit hautausmaalta itse ja totesi, että tarve yleiseen 

metallinkeräykseen on suuri. Biojäte on ennen kompostoitu hautausmaan alueella, mutta 

siitä on päätetty luopua, sillä se on helpompi kuljettaa yrityksille, jotka kompostoivat 

suuria määriä. Biojätteitä aletaan toimittaa mahdollisesti joko Pirkanmaan Jätehuollolle 

tai Tampereen seurakuntayhtymälle, jolla on sopimuksia kompostoivien yritysten kans-

sa. (Vanhatalo 2013.) 

 

Seurakunta omistaa kaksi ruohonleikkuria ja monitoimikoneen, jotka käyttävät polttoöl-

jyä ja bensiiniä. Hankintalistalla on akkukäyttöinen raivaussaha ja lehtipuhallin, jotka 

olisivatkin ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja. Näihin akkukäyttöisiin laitteisiin tarvitaan 

vain yksi ladattava akku ja näin molemmat laitteet käyvät samalla akulla. Yhteensä nä-

mä hankinnat kustantavat noin 3500 euroa. (Vanhatalo 2013.) 

 

 

3.8.2 Pappilan ja Pihlajaniemen alue 

 

Pirkkalan seurakunnan vanhan Pappilan alue (Kuva 6) on luonnonmaisemaltaan ja kult-

tuurihistoriallisesti arvokas kohde ja alue pyritään pitämään luonnonmukaisena, jotta 

myös sen historiallinen arvo säilyisi. Osalla tontista on rakentamiskielto, koska paikalla 

on suoritettu arkeologisia kaivauksia, eikä siihen museoviraston päätöksellä saa raken-

taa. (Vanhatalo 2013). Pappilan alueen rakennusinventoinneista ja maisemallisesta ase-

masta on tehty inventointiraportti vuonna 2011. Sen mukaan alue tulee säilyttää sen 

arvon mukaisesti ja suurin osa rakennuksista tulisi säilyttää rakennus- ja kulttuurihisto-

riallisesti arvokkaina. Kaikki uudisrakennukset tulisi parhaalla mahdollisella tavalla 

sovittaa ympäristöönsä. Kauhasen inventointiraportin mukaan Pappilan alue on myös 

kulttuurimaisemallisesti arvokas ja se tulisi säilyttää sellaisenaan. (Kauhanen 2011, 2.) 

Pappilan ja Pihlajanniemen alueelle on myös tehty luontoselvitys (Ranta 2009), jossa 

kartoitettiin alueen kasvi- ja eläinlajistoa. Selvitys kiinnittää huomiota alueen rauhoitet-

tuihin ja uhanalaisiin kynäjalaviin, jotka myös Pappilan metsäsuunnitelmassa otetaan 
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huomioon (3.10 Metsät). Selvityksen mukaan Pappilasta löytyi myös uhanalaisia jäkäliä 

ja Pihlajanniemi on paikallisesti merkittävä lepakkoalue. (Ranta 2009, 9.)    

 

 
KUVA 6. Vanhan Pappilan etupiha ja vanha väen tupa (Lilja 2010). 

 

Seurakuntapuutarhurin mukaan pappilan viheralueet voidaan jakaa kolmeen osaan. Ta-

kapihan keskiosan nurmikenttää hoidetaan hoitoluokituksen A3 mukaan, eli kevyesti, 

nurmikkoa ei lannoiteta, mutta se pidetään siistinä. Pihalla sijaitsevaa oja-aluetta, josta 

harvennettiin viime kesänä 2012 ylimääräistä pajukkoa, hoidetaan muutamana seuraa-

vana kesänä lampailla, jotka mielellään syövät pajua ja pitävät alueen siistinä. Ne ovat 

kätevä luonnonmukainen hoitomenetelmä. Hoitoluokitukseltaan tämä alue on B3 eli 

maisemaniitty ja laidun. Suurin osa Pappilan alueesta on täysin luonnonmukaisessa ti-

lassa, tontilla on metsää ja niittyä, jotka toistaiseksi ovat koskemattomat. Etupihan kuk-

kapenkkejä ja nurmikkoa hoidetaan tiiviimmin, hoitoluokitukseltaan A2, ja ne pidetään 

kesällä siisteinä. Taulukossa 3 on listattu kaikki Pappilan alueen hoitoluokitukset ja nii-

den merkitykset. Liitteenä (3) on havainnekartta Pappilan alueesta ja sen hoitoluokituk-

sista. (Vanhatalo 2013.) 

 

Pihlajanniemen sauna ja leiripaikkaa pidetään melkein täysin luonnontilassa. Tontilla on 

kaksi nurmialuetta, joita hoidetaan luokituksen A3 mukaan (Taulukko 3). (Vanhatalo 

2013.) 
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TAULUKKO 3. Vanhan Pappilan ja Pihlajannimen hoitoluokitukset ja niiden selitykset. 
Liitteenä (3) on havainnekartta Pappilan alueesta ja sen hoitoluokituksista.   
Alue Hoitoluokitus Hoitoluokituksen selitys 
Pappilan etupihan kukka-

penkit 

A2 Käyttöviheralue 

Pappilan takapihan nurmi-

alue 

A3 Käyttö- ja suojaviheralue 

Pappilan viljelty pelto B1 Maisemapelto 

Pappilan takapihan reuna-

alueet, lampaiden laidun 

B3 Maisemaniitty ja laidun 

Pappilan ranta-alue B4 Avoin alue ja näkymä 

Pihlajanniemen nurmialu-

eet  

A3 Käyttö- ja suojaviheralue 

 

 

3.9 Leiri- ja kurssikeskukset 

 

Pirkkalan seurakunnan leirikeskus Lotja sijaitsee Pudasjärven kunnassa Pohjois-

Pohjanmaan maakunnassa Iso-Syötteen kansallispuiston kupeessa. Lotjalla pidetään 

kaikki seurakunnan rippileirit, jonka lisäksi siellä järjestetään monenlaista muuta seura-

kunnan leiritoimintaa. Leirejä järjestetään vuodessa 21, joista 15 on nuorisotyön leirejä 

(Salonen 2013). Leirit painottuvat kesäkaudelle, mutta joitakin leirejä järjestetään myös 

talvisin (Kallio 2013).    

 

Iso-Huuhkasen, jonka rannalla Lotjan leirikeskus sijaitsee, vesi on puhdasta ja kirkasta. 

Leiriläisille järvi on virkistyskäyttöön, siinä uidaan ja melotaan. Alueen luontoarvoja ei 

ole kartoitettu, mutta alueella oleviin seurakunnan omistamiin metsiin on tehty metsä-

suunnitelma, joka ottaa huomioon herkät elinympäristöt ja suojelee niitä (3.10 Metsät). 

Alueella on paljon luontopolkuja, mutta kylttejä tai opasteita ei tähän mennessä ole näh-

ty tarpeelliseksi kiinnittää. Leirikeskus on luonnonmukaisessa tilassa. (Kallio 2013.)  

 

Lotjalla on yksi 90 -luvun puolivälissä rakennettu keittiörakennus (Kuva 7), jossa leiri-

läiset ruokailevat ja oleskelevat, sekä viisi muuta vanhempaa 60 -luvulla rakennettua 

rakennusta, joita käytetään majoitukseen ja opetustiloina. Alueen rakennusten energian-

kulutusta ei ole seurattu, mutta diakonia- ja lähetystyön kappalaisen Jukka Jormanaisen 

(2013) mukaan vanhojen rakennuksen lämpöeristys on tarkoitettu lähinnä kesäkäyttöön, 
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ja näin ollen saattaa kylmimpinä aikoina lämpöä päästä harakoille. Leirikeskus liitettiin 

Syötteen alueen vesi- ja viemärilaitoksen viemäriverkostoon muutama vuosi sitten 

(Jormanainen 2013). Näin varmistettiin, ettei vesistöihin tai maaperään joudu ympäris-

töä kuormittavia aineita. Leirikeskuksen jätehuoltoa kiinteiden jätteiden taholta on käsi-

telty perusteellisesti luvussa 4.3 (Jätehuolto). 

 

 
KUVA 7. Pudasjärven leirikeskus Lotja (Lilja 2013). 

 

Lotjalla emäntä on vastuussa kaikkien leirien ruokailuista ja ruokahankinnoista. Leireil-

lä ei automaattisesti ole kasvisvaihtoehtoa, mutta sen saa erikseen pyytämällä. Ruoka-

hävikkiä saattaa olla leireillä vaikea ennustaa, sillä leirien välillä on joskus suuria eroja 

ruuan kulutuksessa. Keittiön kylmäkalusteet on hiljattain uusittu, mutta uuni ja astian-

pesukone ovat olleet talossa alusta asti eli 90-luvun lopulta. (Jormanainen 2013) 

    

 

3.10 Metsät 

 

Pirkkalan seurakunnalla on metsää yhteensä 51,6 hehtaaria. Metsäalueita on sekä Pirk-

kalassa, että leirikeskuksen alueella Pudasjärvellä. Luonnonsuojelualueita seurakunnalla 

ei ole; metsäalueita hoidetaan talousmetsinä. Kummallakin metsäalueella on metsänhoi-

toyhdistyksen laatima, ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma. Koska kummankaan metsä-

alueen metsäsuunnitelmat eivät ole metsäkeskuksen laatimia, tulee seurakunnalla olla 

kirkkoneuvoston hankkima metsäkeskuksen lausunto metsäsuunnitelmistaan. (Kirkon 

ympäristödiplomin käsikirja 2012, 106).  

 

Pirkkalassa metsät sijoittuvat Vanhan Pappilan alueeseen, jossa metsää on 19,9 hehtaa-

ria. Sen nykyinen metsänhoitoyhdistyksen laatima metsäsuunnitelma on tehty vuosille 

2005- 2014. Metsäsuunnitelman mukaan metsistä pyritään saamaan tasaisesti hakkuutu-
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loja, mutta kestävä puun tuotanto on tärkeää. Pappilan talousmetsäalueesta suurin osa 

luokitellaan tuore kankaaksi, sitä on alueesta 11,1 ha eli 55 %. Sille tyypillisiä puulajeja 

ovat mänty, kuusi, koivu ja haapa. Metsäalueesta noin neljäsosa on tyypiltään lehtomai-

nen kangas (23 %), jossa puulajeja ovat kuusi, koivu, haapa ja leppä. (Metsäsuunnitel-

ma 2005–2014). Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 mukaan on tärkeää, että 

seurakunnan metsillä on ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma, jossa seurataan hakkuiden 

ja istutusten lisäksi myös arvokkaita elinympäristöjä ja luonnonsuojelulain mukaisia 

luontotyyppejä (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012, 107.) Pirkkalan seurakunnan 

metsäsuunnitelmassa on huomioitu Pappilan metsäalueiden erityispiirteet, joita on esi-

merkiksi rantametsä. Pyhäjärven ranta on herkkää aluetta, joka täytyy hakkuissa rannan 

monimuotoisuuden säilyttämiseksi ottaa huomioon. Pappilan alueella kasvaa muutamia 

kynäjalavia, jotka metsäsuunnitelmassa on huomioitu huomattavana lehtipuuna ja luon-

nonsuojelulain luontotyyppinä. (Metsäsuunnitelma 2005–2014.) 

 

Pudasjärvellä leirikeskus Lotjan tontti on pinta-alaltaan 31,7 ha. Alueen metsäyhdistyk-

sen laatima metsäsuunnitelma on vuosille 2010–2019. Sen mukaan metsämaata on 22 

ha, suot mukaan lukien. Muuten alue koostuu kitumaasta (0.6 ha) ja joutomaasta (0,9 

ha). Lähes 80 % eli 17,3 ha metsäalueesta luokitellaan kuivahkoksi kankaaksi, jonka 

puulajeja ovat mänty ja kataja. Ajan tasalla olevassa metsäsuunnitelmassa määritellään 

alueella oleva puro metsälain mukaan tärkeäksi elinympäristöksi; siinä tulee siis lain 

mukaan säilyttää sen ominaispiirteet. Alueella on myös luonnonmukaisia soita, jotka 

lisäävät metsien monimuotoisuutta. (Metsäsuunnitelma 2010–2019.)   

 

Seurakunnan metsillä on PEFC -sertifikaatti (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes). PEFC on metsäsertifiointi järjestelmä, joka edistää taloudellista 

metsätaloutta. Vaikka metsien sertifiointi on metsänomistajille vapaaehtoista, edellytys 

kirkon ympäristödiplomille on, että diplomia hakevan seurakunnan metsät ovat sertifioi-

tu. Näin pystytään takaamaan, että seurakunnan metsiä hoidetaan kestävän kehityksen 

mukaan, ekologisesti ja metsien monimuotoisuus säilyttäen. (Kirkon ympäristödiplomi 

2012, 108.)   
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3.11 Liikenne 

 

Pirkkala sijaitsee keskellä Pirkanmaata Tampereen naapurissa, joten tehokkuus liiken-

teessä ja logistiikassa on mahdollista. Pirkkalan seurakunnan alue on pinta-alaltaan pie-

ni ja seurakunnan kiinteistöt sijaitsevat lähellä toisiaan. Seurakuntatalo Kirkkoveräjä, 

seurakunnan toimisto, Pirkkalan kirkko ja Vanha kirkko sijaitsevat kaikki noin 7 kilo-

metrin etäisyydellä toisistaan. Leirikeskus Lotja sijaitsee lähes 600 kilometrin päässä 

Pudasjärvelle, joten liikenteellisesti sijainti on vaikea. Seurakunnalla on pikkubussi, jota 

käytetään Pudasjärvelle liikennöimiseen ja muihin seurakuntamatkoihin. Kuljettajan 

lisäksi autoon mahtuu kahdeksan matkustajaa. Talouspäällikkö Tapani Urvannan (2013) 

mukaan pikkubussi on vuosimallia 2008 ja sitä huolletaan säännöllisesti huolto-

ohjelman mukaan. Katsastuksen yhteydessä mitataan myös bussin päästöt, jotka ovat 

normien mukaiset. Bussilla on ajettu 107 000 km. (Urvanta 2013.)  

 

 

3.11.1 Liikennekysely 

 

Pirkkalan seurakunnan työntekijöiden liikennetottumuksia kartoitettiin kyselyn (liite 4) 

avulla, joka oli kätevä jakaa työntekijöiden vuosittaisessa kokouksessa. Kyselyyn vasta-

si 34 työntekijää, eli melkein kaikki kokouksessa paikalla olevat. Kyselyssä kartoitettiin 

työmatkaliikennettä; työmatkan pituutta ja vaihtoehtoisia tapoja työmatkan taittamiseen, 

esimerkiksi kevyttä liikennettä ja kimppakyytejä. Kyselyssä kartoitettiin myös virka-

matkaliikennettä, halukkuutta taloudellisen ajotavan koulutukseen sekä mielipidettä 

kevyen liikenteen huomioimisesta työpaikalla (liite 4). Kysely tulokset ovat osittain 

ennalta arvattavia; työmatkan pidentyessä, myös oman auton käyttö lisääntyy. Yllättä-

vää oli kuitenkin kevyen liikenteen käytön vähäisyys. Työntekijöillä, joilla on lyhyt (0-5 

km) työmatka vain kuusi kolmestatoista vastanneesta kertoo taittavansa työmatkan kä-

vellen tai pyörällä aina tai useimmiten. Näistä vastanneista kolme käyttää autoa aina ja 

viisi vastannutta useimmiten. Lyhyilläkin työmatkoilla saattaa työntekijälle kertyä ki-

lometrejä virkamatkoista, mikä saattaa selittää oman auton suosimista. 

 

Pidemmillä työmatkoilla (5- yli 30 km) oman auton käytön huomaa selvästi, sitä suosi-

taan useimmiten, sillä vaihtoehtoja ei välttämättä ole. Vaikka Pirkkala sijaitsee tiheään 

asutulla Tampereen seudulla, jossa julkisen liikenteen käyttö on yleistä, seurakunnan 

työntekijät eivät suosi julkisia kulkuneuvoja. Muutama kyselyyn vastannut työntekijä 
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ilmoittaa käyttävänsä julkisia joskus, mutta useamman mukaan julkisia käytetään har-

voin tai ei koskaan. Mahdollisesti busseja ei kulje työntekijöiden työmatkareiteillä tai 

niitä kulkee liian harvoin. Syynä saattaa olla myös oman auton tarpeellisuus virkamat-

koja taittaessa. Monen seurakuntalaisen työ on liikkuvaa ja useaan paikkaan täytyy ehtiä 

samankin päivän aikana. Esimerkiksi siivoojien on mahdoton kävellä tai pyöräillä seu-

rakuntatilasta toiseen, koska aikaa siihen ei ole. Kysymykseen virkamatkojen taittami-

sesta useampi vastasi käyttävänsä aina omaa autoa, mutta lyhyillä virkamatkoilla (0-5 

km) 3 vastanneista kertoo kulkevansa pyörällä tai kävellen aina ja 2 joskus. Pidemmillä 

virkamatkoilla oma auto on lähes poikkeuksetta ainoa vaihtoehto ja kimppakyytejä ker-

too yhdeksän vastanneista käyttävänsä pidemmillä virkamatkoilla (10- yli 30 km) jos-

kus.          

 
KUVIO 1. Seurakunnan työntekijöiden työmatkojen pituudet (Liikennekysely 2013).  

 

Kyselyn mukaan seurakunnan työntekijöistä 12/34 olisi kiinnostunut taloudellisen ajo-

tavan koulutuksesta. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 mukaan taloudellisella 

ajamisella vois selvästi säästää polttoainekuluissa. Seurakunta, joka hankkii taloudelli-

sen ajotavan koulutusta, saa lisäpisteitä ympäristödiplomia hankittaessa. (Kirkon ympä-

ristödiplomin käsikirja 2012.) Pirkkalan seurakunnassa 20/34 ei ole kyselyn perusteella 

kiinnostunut taloudellisen ajotavan koulutuksesta.  

 

Kevyen liikenteen huomioiminen työpaikalla tarkoittaa esimerkiksi työpaikalla sijaitse-

via pyörätelineitä, suihkuja ja vaatteiden vaihtotiloja. Kysymys kevyen liikenteen huo-

mioimisesta työpaikalla jakautui tasaisesti; Noin puolen (12/34) mielestä kevyt liikenne 

on otettu huomioon työpaikalla ja toisen puolen (10/34) mielestä kevyttä liikennettä ei 

ollut otettu huomioon (kaksi ei osaa sanoa). Moni seurakunnan työntekijä on fyysisesti 

eri paikoissa töissä, joissa toisissa kevyt liikenne huomioidaan ja toisissa ei. 

0-5 km

5-10 km

10-20 km

20-30 km

enemmän kuin 30 km



35 

 

4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

4.1 Tavoitteita Pirkkalan seurakunnan ympäristöohjelmaan 

 

Ympäristökatselmuksen pohjalta seurakunta laatii oman ympäristöohjelmansa. Ympä-

ristöohjelmaan kirjataan seurakunnan konkreettisia tavoitteita ympäristön tilan paranta-

miseksi. Kun seurakunnalla on ajan tasalla oleva ympäristöohjelma, se voi alkaa suorit-

taa toimenpiteitä kohti kestävää ja ympäristöystävällistä seurakuntaa. Tässä luvussa on 

dokumentoitu joitain tavoitteita ja katselmuksessa ilmenneiden ongelmien parannuseh-

dotuksia ympäristöohjelman tekemiseksi. 

 

Muiden ympäristötavoitteiden toteutumisen kannalta henkilöstön koulutus ja tehtävä-

alueiden ympäristövastaavien nimeäminen on hyvä toteuttaa. Kun jokaisella tehtäväalu-

eella on omat ympäristövastaavat, voivat nämä henkilöt kantaa vastuuta siitä, että ta-

voitteisiin päästään oikeassa aikataulussa. Joitain ympäristövastaavia on jo alustavasti 

nimetty liitteeseen 1, joka on ympäristödiplomin kriteerien tarkistustaulukko. Sinne on 

esimerkiksi hautausmaiden ja viheralueiden ympäristövastaavaksi nimetty seurakunta-

puutarhuri, joka tietää asiasta eniten. Myös henkilöstön lisäkoulutus on tarpeen työnte-

kijöiden ympäristötietoisuuden parantamiseksi. Ympäristödiplomia valmisteleva työ-

ryhmä keskusteli aiheesta työryhmän kokouksessa ja totesi, että koulutuksen tulisi olla 

eri alojen työntekijöille erilaista ja sitä tulisi suorittaa pienissä ryhmissä. Esimerkiksi 

siivoojille lisäkoulutus siivoustoimessa on tärkeää, jotta työntekijät osaavat hankkia 

ympäristölle ystävällisempiä puhdistustuotteita ja käyttää niitä oikeita määriä. Työnteki-

jöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kanssa, on koulutuksessa tärkeää ottaa 

huomioon myös ympäristökasvatukselliset seikat.   

 

Hankinnat ovat ympäristödiplomin käsikirjassa 2012 (2012) seuraava asia, jonka eteen 

seurakunnan tulisi asettaa tavoitteita. Ympäristödiplomin käsikirjan 2012 mukaan han-

kintojen tulee olla harkittuja ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuluttavia. Pirkkalan 

seurakunta voi asettaa hankintojen varalle yhteisen ohjeistuksen, jossa ympäristöystä-

vällisyys otetaan aina yhtenä tekijänä huomioon. Tärkeää on, että kaikki työntekijät ovat 

sisäistäneet asian ja hankintoja tehtäessä ympäristöasiat ovat osa hankintasuunnittelua. 

Myös hankinnat voivat olla koulutuksien yksi aihepiiri, sillä monet työntekijät tekevät 

hankintoja omassa työssään.     
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Ympäristökasvatussuunnitelman dokumentointia seurakunta suunnittelee toteutettavan 

syksyllä 2013. Ympäristökasvatussuunnitelmaan kirjataan ympäristökasvatuksen tavoit-

teet sekä keinot niiden saavuttamiseksi (Ympäristödiplomin käsikirja 2012, 48). Koska 

jokainen seurakunnan työntekijä on ympäristökasvattaja omalla paikallaan, on tärkeää, 

että kaikki työntekijät ovat tietoisia asiasta ja sisäistävät sen.  

 

Jätehuoltosuunnitelman laatiminen on yksi seurakunnan tärkeistä tavoitteista. Siihen 

kirjataan tavoitteet ja keinot jätteen määrän vähentämiseksi sekä hyötyjätteen keräyksen 

tehostamiseksi. Esimerkiksi seurakunnan toimisto voi kirjata keinot jätepaperin määrän 

vähentämiskeksi tai keittiöillä voidaan pohtia, pystytäänkö ruokaloissa kierrättämään 

tehokkaammin. Suunnitelmasta tulee laatia kirjalliset ohjeet ja asettaa ne näkyville. 

Toimistolla paikka voi olla henkilökunnan taukotilassa ja keittiöillä ohjeistukset voivat 

olla jätepisteiden vierellä, josta seurakuntalaiset voivat ne lukea. (Kirkon ympäristödip-

lomin käsikirja 2012, 60.)   

 

Energiavastuuhenkilöt ja henkilökunnan lisäkoulutus energiatehokkuusasioissa on tule-

vaisuuden kannalta seurakunnassa hyvä toteuttaa. Energiavastuuhenkilö tarkkailee 

energiankulutusta esimerkiksi vuositasolla ja raportoi kulutustilanteesta. Energiavastaa-

va tulee kouluttaa tehtäväänsä ja työntekijöille voi muutenkin tarjota lisäkoulutusta 

energian säästämisasioissa. Esimerkiksi työntekijöiden yhteiset ohjeistukset voidaan 

asettaa kaikkien nähtäville luettavaksi. Monet energiansäästötoimet ovat hoidettavissa 

käyttötottumuksia muuttamalla. Esimerkiksi keskipäivällä valoisaan aikaan valot voi-

daan sulkea tai tietokoneet virrat voidaan sulkea yöksi ja niin edelleen. (Kirkon ympä-

ristödiplomin käsikirja 2012, 79.)  

 

Leirikeskuksen ympäristöohjelma laaditaan leirikeskuksen ympäristöselvityksen pohjal-

ta. Mahdolliset tavoitteet leirikeskus Lotjalle voisivat olla jätehuollon tehostaminen ja 

kunnan jätehuoltomääräysten seuraaminen. Pidempiaikaiseksi tavoitteeksi voidaan aset-

taa rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Lyhyemmän aikavälin tavoitteita on 

opasteiden ja luontopolkujen merkitseminen ja mahdollisten leiripaikan yhteisten ympä-

ristöohjeiden laatiminen. Ohjeissa voidaan neuvoa jätteiden käsittelyä, kierrätystä, 

luonnonsuojelua ja Pudasjärven luonnonmaisemallista arvoa. Voidaan myös pohtia, 

onko luontoarvojen kartoitus tarpeen. Luvussa 3.10 (Metsät) kerrotaan, kuinka metsä-

suunnitelma ottaa huomioon leirialueen metsien herkät ja suojeltavat kohteet. 
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4.2 Pohdinta  

 

Työn tavoitteena oli tehdä Pirkkalan seurakunnalle ympäristökatselmus, jonka pohjalta 

seurakunnan olisi helppo rakentaa omaa ympäristöohjelmaansa tulevaa Kirkon ympäris-

tödiplomia varten. Katselmuksessa otettiin kaikki Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 

2012 kuvaamat osa-alueet huomioon ja kartoitettiin ympäristöasiat mahdollisimman 

tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tämä opinnäytetyö oli Pirkkalan seurakunnan ensimmäi-

nen dokumentointi sen ympäristön tilasta ja ympäristön huolehtimisen tasosta, joten 

tarvittavia taustatietoja oli kerättävä paljon. Seurakunnan aloittaessa hakuprosessin mo-

ni diplomin minimikriteereistä jo täyttyi, mutta tarvittava dokumentointi puuttui.  

 

Ympäristökatselmuksen jälkeen työ jatkuu ympäristöohjelmalla, johon seurakunta kir-

jaa omat konkreettiset tavoitteensa tulevaa ympäristötoimintaa varten, jotta se tulevai-

suudessa voi hakea Kirkon ympäristödiplomia. Luvussa 4.1 kirjattiin joitain tärkeitä 

asioita, joista seurakunnan kannattaa aloittaa ympäristöohjelman laatiminen. Realistis-

ten tavoitteiden asettaminen on tärkeää, jotta ne voidaan määräaikaan mennessä toteut-

taa. Kaikki seurakunnan työntekijöiden on sitouduttava tavoitteiden saavuttamiseen, 

sillä ympäristöasioiden tulisi seurakunnassa olla osa jokapäiväistä toimintaa. 

 

Suuri osa ympäristökatselmuksen tiedonhankinnasta perustui asiantuntijahaastatteluihin, 

joiden avulla seurakunnan eri osa-alueiden toimintatavat oli järkevä kartoittaa. Haasta-

teltavaksi valikoitui henkilö, joka tiesi kustakin asiasta eniten. Siivoustoimessa luonte-

vinta oli haastatella vahtimestaria, joka on vastuussa seurakunnan tilojen puhdistukses-

ta. Seurakunnan emäntää taas oli järkevin haastatella ruokaa ja keittiötä koskevissa ky-

symyksissä ja niin edelleen. Koska kysymykset haastateltaville olivat avoimia ja haas-

tattelut keskustelun omaisia, saattaa joko haastateltava tai haastattelija ymmärtää toisena 

väärin ja näin ollen selvitykseen joutua kyseenalaista tietoa. Tärkeää on myös huomioi-

da, mikä haastattelutilanteessa on asiantuntijan omaa mielipidettä, ja mikä faktaa. Haas-

tattelutilanteissa täytyy huomioida haastateltavan ja haastattelijan keskinäinen vuoro-

vaikutus.         

 

Katselmus ei ole aukoton; tietoa oli välillä vaikea saada tai seurakunnan yhteiset toimin-

tatavat olivat myös työntekijöille epäselviä. Esimerkiksi seurakunnan toimistotilojen 

paperinkeräys oli kaikkien, muttei kenenkään vastuulla. Näin ollen ei oltu varmoja kerä-

täänkö kaikki keräyspaperi tai joutuuko sitä sekajätteen sekaan. Seurakunnan työnteki-
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jöillä ei ole yhteisiä kirjoitettuja sääntöjä kierrätyksestä, joten ne unohtuvat monelta ja 

näin voi syntyä lisää epävarmuutta. Sama pätee seurakunnan hankintoihin; toiset ottavat 

ympäristöasiat kilpailutettaessa huomioon, toiset eivät. Vaikka hankintaohjeissa tode-

taan, että ympäristöystävällisiä tuotteita tulee suosia, kaikille tämä ei ole käytäntö. Yh-

teisen linjan löytämisessä voivat auttaa päivitetyt hankintaohjeet, joissa ympäristöteki-

jöitä hankinnoissa painotetaan entistä enemmän.  

 

Tämä opinnäytetyö onnistui tavoitteessaan toteuttaa Pirkkalan seurakunnalle ympäristö-

katselmus. Ympäristökatselmuksessa kartoitetaan seurakunnan nykytilanne Ympäristö-

diplomin käsikirjassa 2012 esitetyt asiat huomioon ottaen. Opinnäytetyön luku 4.1 kir-

jaa tavoitteita ympäristöohjelman laatimiseksi.  Kirkon Ympäristödiplomin saamiseen 

tähtäävä seurakunnan ympäristöohjelman kehittäminen voidaan aloittaa nyt valmistu-

neen katselmuksen pohjalta. 
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LIITTEET 

Liite 1.  Ympäristödiplomin tarkistustaulukko 

Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 tarkistustaulukko, jossa on tiivistelmä ympä-

ristödiplomin kriteereistä.  

 

Taulukkoon on merkitty mikäli kyseinen minimikriteeri on jo toteutettu. Moni minimi-

kriteereistä jäi tyhjäksi, sillä seurakunta voi itse määrittää siihen mahdollisia tavoiteai-

kataulujaan ja merkitä milloin mikäkin tavoite on saavutettu. 

 

Keväällä 2013 katselmuksen valmistututtua seurakunnalla oli tarvittavia lisäpisteitä 

koossa 73–111. Laskelma on karkea arvio seurakunnan mahdollisista pisteitä ja sitä 

voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavana. Pisteet on laskettu suurella haitarilla, sillä 

arviointi on vaikeaa ja tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida mikä seurakunnan todelli-

nen pistemäärä tulee olemaan.  
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3 Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta 

Minimi Toimielin/Vastuuhenkilö Tavoiteaikataulu Toteutettu 

3.1 Kirkkoneuvosto 

käynnistää ympäristödip-

lomin hakuprosessin ja 

asettaa valmistelevan 

työryhmän. 

 

 

Jukka Jormanainen 

 

 

Kevät 2012 

 

Toteutettu 

syksyllä 

2012 

3.2 Seurakunnan toimin-

noista tehdään sisäinen 

ympäristökatselmus. 

 

Katja Välikangas 

 

Valmis Huhti-

kuussa 2013 

Toteutettu 

3.3 Katselmuksessa il-

menneiden ongelmien 

ratkaisemiseksi asetetaan 

tavoitteet ympäristöoh-

jelmassa. 

   

3.4 Ympäristöohjelman 

toteutuman seuranta. 

   

3.5 Kirkkoneuvosto hy-

väksyy ympäristöohjel-

man. 

   

3.6 Kirkkoneuvosto valit-

see seurakunnan ympäris-

tövastaavan ja – työryh-

män. 

   

3.7 Seurakunnan työnte-

kijöille järjestetään ympä-

ristökoulutusta. 

   

3.8 Pisteiden laskeminen 

ja tarkistustaulukon täyt-

täminen.  

Katja Välikangas / Jukka 

Jormanainen 

Ensimmäinen 

keväällä 2013 

 

3.9 Tuomikapitulin ni-

meämä auditoija tarkas-

taa seurakunnan ympäris-

töjärjestelmän 
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Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

3.11 Tehtäväalueille 

nimetään ympäristövas-

taavat. 

 

1-5 

 

2-4 

 

3.12 Työntekijöille 

annetaan lisäkoulutusta 

ympäristöasioista. 

 

1-5 

  

3.13 Ympäristöjärjes-

telmästä ja seurakunnan 

ympäristötoiminnasta 

tiedotetaan julkisuudes-

sa. 

 

1-5 

 

 

 

3.14 Oma väliauditoin-

ti 
2-10   

3.15 Muut toimenpi-

teet 
1-10   

Yhteensä 35 2-4  

4 Talouden ja toiminnan suunnittelu 

Minimi Toimielin/Vastuuhenkilö Tavoiteaikataulu Toteutettu 

4.1 Ympäristötavoit-

teet ovat taloussuun-

nitelmassa ja niiden 

toteutumisen rapor-

tointi on järjestetty. 

 

Talouspäällikkö 

 

Ensi vuoden 2014 

Taloussuunnitelmassa 

 

4.2 Hankinnoissa 

tehdään ympäris-

töselvitys ja hankinta-

ohjeissa ja tarjous-

pyynnöissä huomioi-

daan tuotteiden ym-

päristövaikutukset. 

   

4.3 Sijoituksissa nou-

datetaan kirkon vas-

tuullisen sijoittamisen 

periaatteita. 

Talouspäällikkö   

4.4 Otettu käyttöön 

hiililaskuri.  
 Syksy 2013  
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Pisteet Pisteitä Srk: pisteet Auditoijan pisteet 

4.5 Sijoituksia vastuul-

lisissa sijoitusrahastois-

sa. 

 

1-5 

  

4.6 Budjettivaroja 

ohjataan kansainväli-

seen diakoniaan ja 

lähetystyöhön keski-

määräistä enemmän.  

 

 

5-10 

 

 

10 

 

4.7 Seurakunnassa 

käytetään paljon ympä-

ristömerkittyjä tuotteita. 

 

2-10 

 

2-7 

 

4.8 Ympäristövaiku-

tuksia seurataan ympä-

ristöindikaattorien avul-

la. 

 

2-6 

  

4.9 Hiilidioksidipääs-

töjen vähentäminen ja 

kompensointi. 

 

1-20 

  

4.10 Muut toimenpi-

teet. 
1-10   

4.11 Yhteensä 66 12-17  

 

 

5 Ympäristökasvatus 

Minimi Toimielin / vas-

tuuhenkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutettu 

5.1 Seurakunnalla on ympäris-

tökasvatussuunnitelma. 
 Syksy 2013  

5.2 Ympäristövastuu on esillä 

luomakunnan sunnuntaina ja 

jumalanpalveluksissa. 

  Luomakunnan 

sunnuntai kesä-

kuussa 2013 

5.3 Ympäristökasvatusta to-

teutetaan vähintään kolmessa 

hengellisen työn muodossa. 

  Lapsityö, nuori-

sotyö 
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Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan 

pisteet 

5.4 Srk järjestää ympäris-

töaiheisia erityisjumalan-

palveluksia. 

 

1-6 

 

3-6 

 

5.5 Srk järjestää ympäris-

tötapahtumia. 
1-5   

5.6 Hiljaisuuden paikaksi 

rauhoitettu luontokohde. 
5 5 (Lotja, Pap-

pila) 

 

5.7 Srk tekee yhteistyötä 

eri tahojen kanssa ympä-

ristöasioissa. 

 

1-5 

 

 

 

5.8 Ympäristökasvatuk-

sessa on otettu käyttöön 

välillisen vaikuttamisen 

menetelmät. 

 

1-5 

 

3-5 

 

5.9 Muut toimenpiteet 1-10   

5.10 Yhteensä 36 11-16  
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6 Jätehuolto 

Minimi Toi-

mieläin/vastuuhenkilö 

Tavoiteaikatau-

lu 

Toteutettu 

6.1 Seurakunnan toi-

minnoista tehdään jäte-

huoltoselvitys. 

Katja Välikangas Kevät 2013 Toteutettu 

6.2 Jätehuoltosuunni-

telmassa esitetään tavoit-

teet ja keinot jätteen 

määrän vähentämiseksi 

ja hyötyjätteen keräyk-

sen tehostamiseksi. 

   

6.3 Hyötyjätteiden kerä-

ys on järjestetty kunnan 

jätehuoltomääräysten 

mukaisesti. 

   

6.4 Vaarallisten jättei-

den käsittely on järjestet-

ty lain ja kunnan jäte-

huoltomääräysten mu-

kaisesti ja tehtävään on 

nimetty vastuuhenkilö. 

   

6.5 Biojätteen erilliske-

räys toteutetaan kunnan 

määräysten mukaan. 

Viheralueilta syntyvä 

puutarhajäte kompostoi-

daan. 

 

Seurakuntapuutarhuri 

(puutarhajäte) 

 Puutarhajä-

te toteutettu 

6.6 Kaatopaikkajätteen 

määrää seurataan. 

   

6.7 Hautakynttilä- ja 

kukkalaitejätteen mää-

rän vähentämistä on 

alettu seuraamaan.  

 

Seurakuntapuutarhuri 

Kesä 2013  
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Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

6.8 Hyötyjätteiden 

keräys on järjestetty 

kattavammin kuin jäte-

huoltomääräyksissä 

edellytetään.  

1-8   

6.9 Kertakäyttötuottei-

ta on vaihdettu kestä-

viin.  

1-5 3-4  

6.10 Kaatopaikkajät-

teen määrä on vähenty-

nyt. 

 

1-10 

  

6.11 Bio- ja käymälä-

jätteet kompostoidaan 

omatoimisesti. 

 

2-8 

  

6.12 Hautausmaalla on 

järjestetty omaisille 

hyötyjätteiden lajittelu-

pisteet.  

 

1-3 

 

2-3 

 

6.13 Muut toimenpi-

teet jätehuollon tehos-

tamiseksi. 

 

1-10 

  

Yhteensä 44 5-7  

 

 

7 Siivous 

Minimi Toimielin / vas-

tuuhenkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutettu 

7.1 Seurakunnan 

siivoustoimista teh-

dään ympäristöselvi-

tys. 

 

Katja Välikangas 

 

Kevät 2013 

 

Toteutettu 

7.2 Hankinnoissa on 

yhtenä kriteerinä tuot-

teiden ympäristöystä-

vällisyys. 

 

Vahtimestari 

  

Toteutettu 
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Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

7.3 Henkilökunnan 

koulutuksessa on otet-

tu ympäristöasiat 

huomioon. 

 

1-5 

 

1 

 

7.4 Haitallisia aineita 

on vaihdettu turvalli-

sempiin. 

 

1-5 

 

2-4 

 

7.5 Siivouksessa käy-

tetään ympäristösääs-

täviä tuotteita. 

 

1-5 

 

2-5 

 

7.6 Muut toimenpi-

teet 
1-10   

Yhteensä 25 5-10  
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8 Energia ja rakentaminen 

Minimi Toimie-

lin/vastuuhenkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutet-

tu 

8.1 Rakentamisen ja 

maankäytön suunnittelussa 

noudatetaan rakennuslain, 

metsälain, luonnonsuojelu-

lain ja muiden lakien ym-

päristösäädöksiä. 

 

 

Talouspäällikkö 

  

 

Toteutet-

tu 

8.2 Seurakunta huolehtii 

kulttuuriperintöomaisuu-

den hoidosta. 

   

Toteutet-

tu 

8.3 Uudis- ja korjausra-

kentamisessa huomioidaan 

ympäristökriteerit. 

   

8.4 Energian ja veden ku-

lutuksen säännöllinen seu-

ranta on järjestetty. 

 

Tekninen isännöitsijä 

 Toteutet-

tu 

8.5 Seurakunnan kiinteis-

töissä on tehty energiakat-

selmus tai vastaava kunto-

kartoitus. 

 Energiaselvityk-

sen teko aloitettu 

(2013) 

toteutettu 

osaksi 

8.6 Kiinteistönhoitoon on 

nimetty energiavastuuhen-

kilö. 

   

8.7 Säästävästä energian-

käytöstä annetaan ohjeet ja 

koulutusta henkilöstölle.  
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Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

8.8 Seurakunta toteut-

taa ekologisia raken-

nushankkeita tai inves-

tointeja. 

 

1-10 

  

8.9 Sähkön, lämmön ja 

veden ominaiskulutus 

vähenee vuositasolla.  

 

Lämpö 1-10 

Sähkö 1-10 

Vesi 1-10 

  

8.10 Seurakunta käyt-

tää uusiutuvaa energiaa. 
2-20 2-5  

8.11 Seurakunta käyt-

tää ympäristömerkittyä 

energiaa. 

 

5 

 

 

 

8.12 Seurakunta osal-

listuu energiansäästö-

viikkoon. 

1-2   

8.13 Tilojen käyttöas-

tetta on tehostettu 
2-5   

8.14 Muut energiatoi-

menpiteet 
1-10   

Yhteensä 82 2-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

9 Ruoka ja keittiöt 

Minimi Toimielin / vas-

tuuhenkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutettu 

9.1 Ruokahuollosta 

tehdään ympäristösel-

vitys 

Katja Välikangas Kevät 2013 Toteutettu 

9.2 Ympäristömerkit-

tyjä tuotteita valitaan 

aina kuin mahdollista 

  Toteutettu osittain 

9.3 Seurakunnan 

kahvi- ja teehankin-

noista osa on Reilun 

kaupan tuotteita 

SRK emäntä  Toteutettu 

9.4 Seurakunnan 

joukkoruokailuissa 

noudatetaan ravitse-

mussuositusten tavoit-

teita.  

   

 

Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

9.5 Peruselintarvik-

keista merkittävä osa on 

lähituotteita 

2-10   

9.6 Elintarvikkeista osa 

on luomutuotteista 
1-10   

9.7 Tarjolla on kasvis-

vaihtoehto 
1-10   

9.8 Reilunkaupan 

tuotteita käytetään 

runsaasti. 

1-10 5-10 (Reilun Kau-

pan seurakunta saa 

täydet pisteet) 

 

9.9 Keittiöhenkilökun-

nalla on ympäristöpassi. 
2-6   

9.10 Muut toimenpi-

teet.  
1-10   

Yhteensä 56 5-10  
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10 Toimistotyö 

Minimi Toimielin / vas-

tuuhenkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutettu 

10.1 Toimistossa teh-

dään ympäristöselvitys. 
 Katja Välikangas  Toteutettu 

10.2 Energiatehok-

kuutta on parannettu 

muuttamalla käyttöta-

poja. 

  Toteutettu osittain 

10.3 Hankintoja tehtä-

essä ja valmistajia kil-

pailutettaessa tuottei-

den yhtenä valintakri-

teerinä ovat ympäristö-

ominaisuudet. 

  Toteutettu osittain 

 

Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

10.4 Käytössä on uu-

siopaperia ja muita 

uusiotuotteita. 

 

1-5 

 

2-4 

 

10.5 Paperin kulutuk-

sen vähentäminen on 

tietoinen tavoite. 

 

1-5 

 

1-3 

 

10.6 Seurakunnan 

toimistolle on hankittu 

Green Office – tunnus 

 

5 

  

10.7 Muut toimen-

piteet 

1-10 2 

(kestävät toimisto-

huonekalut) 

 

Yhteensä 25 5-9  
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11 Hautausmaa ja viheralueet 

Minimi Toimielin / vastuu-

henkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutettu 

11.1 Hautausmaiden 

ja viheralueiden ympä-

ristövaikutuksista teh-

dään ympäristöselvi-

tys. 

 

Katja Välikangas 

 

Kevät 2013 

Toteutettu 

11.2 Hoito-ohjeissa on 

otettu huomioon ym-

päristöasiat. 

Seurakuntapuutarhuri  Toteutettu 

11.3 Kesäkukkahoi-

don vaihtoehtona on 

tarjolla perennahoito.  

 

Seurakuntapuutarhuri 

  

Toteutettu 
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Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

11.4 Hautausmaiden 

kulttuurihistorialliset 

arvot on inventoitu 

 

5 

 

 

 

11.5 Osa hautausmaas-

ta tai puistoalueesta on 

luonnonmukaisesti 

hoidettua aluetta 

 

1-5 

 

5 

 

11.6 Istutuksissa suosi-

taan perennoita kesä-

kukkien sijaan. 

 

1-5 

 

3-5 

 

11.7 Haitallisista tor-

junta-aineista on luo-

vuttu. 

 

5 

 

5 

 

11.8 Kasteluveden 

vähentämiseksi on 

ryhdytty toimiin.  

 

1-5 

 

5 

 

11.9 Hautausmaalla 

käytetään vähäpäästöi-

siä työkoneita. 

 

1-5 

 

3 

 

11.10 Tehty lajistokar-

toituksia ja kunnostuk-

sia kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaissa koh-

teissa. 

 

1-10 

 

5-10 

 

11.11 Muut toimenpi-

teet 
1-10   

Yhteensä 50 26- 33  
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12 Leiri- ja kurssikeskukset 

Minimi Toimielin / vas-

tuuhenkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutettu 

12.1 Leiri- ja kurssi-

keskusten tehdään 

ympäristöselvitys 

Katja Välikangas Kevät 2013 Toteutettu 

12.2 Ympäristöselvi-

tyksen pohjalta laadi-

taan leirikeskuksen tai 

kesäkodin ympäristö-

ohjelma.  

 Syksy 2013  

12.3 Jätevedet käsi-

tellään niin, että niistä 

ei aiheudu valumia 

vesistöihin eikä pohja-

vesiin.  

  Toteutettu 

12.4 Arvokkaat luon-

tokohteet on suojeltu 

tai luontoarvojen 

säilyminen on turvattu 

hoito-ohjeissa. 

   

 

Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

12.5 Alueella on hyvin 

hoidettuja pesäpönttöjä 

ja luontopolkuja. 

 

1-7 

  

12.6 Seurakunta on 

vapaaehtoisesti suojel-

lut arvokkaita rantoja 

tai muita luontokohtei-

ta. 

 

1-5 

  

12.7 Leirikeskukselle 

on laadittu ympäristö-

ohjeet.  

 

2-3 

  

12.8 Muut toimenpi-

teet 
1-10   

Yhteensä 25   
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13 Metsänhoito 

Minimi Toimielin / vas-

tuuhenkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutettu 

13.1 Seurakunnan 

metsiä hoidetaan met-

sälain mukaisesti ja 

lain luettelemat erityi-

sen tärkeät elinympä-

ristöt on kartoitettu ja 

säästetty. 

Tapani Urvanta  Toteutettu 

13.2 Luonnonsuojelu-

lakien ja – ohjelmien 

mukaiset kohteet on 

kartoitettu ja suojeltu 

tai suojelu pantu vi-

reille. 

Tapani Urvanta  Toteutettu 

13.3 Seurakunnan 

metsät on sertifioitu 

PEFC- tai FSC- jär-

jestelmän mukaan. 

Tapani Urvanta  Toteutettu 
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Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

13.4 Seurakunnassa 

toteutetaan osallistuvaa 

metsäsuunnittelua. 

 

2 

  

13.5 Metsänhoidosta 

vastaavat ovat saaneet 

lisäkoulutusta metsän-

hoidon ympäristöasiois-

ta.  

 

1-5 

  

13.6 Seurakunta on 

vapaaehtoisesti rauhoit-

tanut alueitaan luon-

nonmuistomerkiksi tai 

luonnonsuojelualueeksi.  

 

2-15 

  

13.7 Metsissä on tehty 

METSO – kartoitus ja 

ohjeita on liitetty 

METSO – ohjelmaan.  

 

1-10 

  

13.8 Seurakunnan 

metsiä on ilmoitettu 

WWF:n Perintömetsik-

si. 

 

5 

  

13.9 Metsiä, soita, 

ketoja tai vastaavia on 

ryhdytty ennallistamaan 

luonnontilaan.  

 

5-10 

  

13.10 Seurakunta on 

vapaaehtoisesti siirtänyt 

metsien kesähakkuut 

lintujen pesimäajan 

ulkopuolelle. 

 

5 

  

13.11 Metsissä on 

tehty uhanalaisten lajien 

täydennysinventointeja. 

 

5 

  

13.12 Otettu käyttöön 

erirakenteinen metsän-

hoito. 

 

5 

  

13.13 Muut toimenpi- 1-10   
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teet 

Yhteensä 72   

 

 

14 Liikenne 

Minimi Toimielin / vas-

tuuhenkilö 

Tavoiteaikataulu Toteutettu 

14.1 Seurakunnan 

liikenne- ja kuljetus-

käytännöiden ympäris-

tövaikutuksista teh-

dään selvitys. 

Katja Välikangas Kevät 2013 Toteutettu 

14.2 Seurakunnan 

omienajoneuvojen 

energiankulutuksen 

seuranta ja huollot on 

järjestetty. 

   

14.3 Autoja ja muita 

kulkuvälineitä hankit-

taessa ympäristöomi-

naisuudet ovat yksi 

valintakriteeri.  

   

14.4 Ajoneuvoissa ja 

työkoneissa käytetään 

puhtaimpia markki-

noilla olevia polttoai-

neita ja öljyjä.  
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Pisteet Pisteitä Srk:n pisteet Auditoijan pisteet 

14.5 Seurakunnan 

työntekijöille on annet-

tu taloudellisen ajota-

van koulutusta. 

 

1-5 

  

14.6 Kimppakyydit ja 

yhteiskuljetukset toimi-

vat hyvin. 

 

1-5 

  

14.7 Seurakunta on 

edistänyt kävelyn, pyö-

räilyn ja julkisen liiken-

teen käyttöä työmatka- 

ja muussa liikkumises-

sa. 

 

1-10 

  

14.8 Toimintojen lo-

gistiikka on kehitetty 

vähemmän liikennettä 

vaativaksi. 

 

1-5 

  

14.9 Auton vaihtami-

nen vähäpäästöiseen 

malliin. 

1-5   

14.10 Muut toimenpi-

teet 
1-10   

Yhteensä 40   
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Liite 2. Pirkkalan hautausmaa 

 



62 

 

Liite 3. Vanhan Pappilan hoitoluokitukset 
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Liite 4. Liikennekysely 

KYSELY SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE 

 

Ympyröi oikea vaihtoehto 
1. Kuinka pitkä on työmatkasi 

0-5 km 

5-10 km 

10-20 km 

20-30 km 

enemmän kuin 30 km 

 

2. Liikutko töihin [1= aina  2= useimmiten  3= joskus  4= en koskaan] 
Merkkaa numero ruutuun. 

 

Omalla autolla  Julkisilla  Pyörällä/kävellen Kimp-

pakyydeillä 

   

 

3. Liikutko virkamatkat [1= aina  2= joskus 3= harvoin  4= en koskaan] 
Merkkaa numero ruutuun. 

 

Omalla autolla  Julkisilla Pyörällä/kävellen Kimp-

pakyydillä  

    

  

4. Onko kevyen liikenteen käyttö otettu hyvin huomioon työssäsi (pyörätelineet, suihkut, 
vaatteiden vaihtotilat)? 

Kyllä  Ei  En osaa sanoa 

 

 

5. Olisitko kiinnostunut seurakunnan järjestämästä taloudellisen ajotavan koulutuksesta? 
 

Kyllä  Ei 


	1 JOHDANTO
	1.1 Pirkkalan seurakunta

	2 TUTKIMUSMENETELMÄT
	2.1 ISO 14001 ja EMAS
	2.2 Kirkon ympäristödiplomi
	2.3 Tiedonkeruumenetelmät
	2.3.1 Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä
	2.3.2 Haastattelututkimus 


	3 YMPÄRISTÖKATSELMUS PIRKKALAN SEURAKUNNALLE
	3.1 Seurakunnan toiminta ja talous
	3.1.1 Hankinnat
	3.1.2 Vastuullinen sijoittaminen
	3.1.3 Hiililaskuri

	3.2 Ympäristökasvatus
	3.3 Jätehuolto
	3.3.1 Jätehuolto seurakunnan kiinteistöissä Pirkkalan alueella 
	3.3.2 Jätehuolto leirikeskus Lotjalla, Pudasjärvellä

	3.4 Siivous
	3.5 Energia ja rakentaminen
	3.6 Ruoka ja keittiöt
	3.6.1 Kirkkoveräjän seurakuntatalo ja Pirkkalan kirkko
	3.6.2 Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakka

	3.7 Seurakunnan toimisto
	3.8 Hautausmaa ja viheralueet
	3.8.1 Vanhan kirkon hautausmaa
	3.8.2 Pappilan ja Pihlajaniemen alue

	3.9 Leiri- ja kurssikeskukset
	3.10 Metsät
	3.11 Liikenne
	3.11.1 Liikennekysely


	4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
	4.1 Tavoitteita Pirkkalan seurakunnan ympäristöohjelmaan
	4.2 Pohdinta 


