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Ekoteko-kilpailu keräsi kaupungin
työyhteisöistä yli 50 arjen ekotekoa

• Espoon kaupungin työyhteisöjä
pyydettiin ilmiantamaan fiksuja
toimintatapoja, jotka liittyvät
esimerkiksi energiansäästöön,
liikkumisvalintoihin, hankintoihin
tai materiaalin kulutuksen ja
jätemäärien vähentämiseen.

• Kilpailun järjesti
ympäristökeskuksen koordinoima
ekotukitoiminta

• Voittajan valinnassa painoi sekä
teon vaikuttavuus että sen
monistettavuus yksiköstä toiseen



Ekoteko-kilpailun voittaja Kauklahden elä ja asu –seniorikeskus:

Kertakäytöstä kestokäyttöön
• Yksikössä asuu 74 toimintakyvyltään

heikkokuntoista vanhusta ja
pitkäaikaissairasta, jotka tarvitsevat
ruokaliinan  vaatteidensa suojaksi

• Aluksi käytössä oli muovitetut
kertakäyttöiset liinat, joita kului
5 x 74 = 370 liinaa/päivässä,
eli vuodessa yli 130 000 kpl!

• Luonnonvarojen säästämiseksi
hankittiin kankaisia pestäviä
ruokaliinoja korvaamaan
kertakäyttöiset => säästöjä sekä
hankinta- että jätekustannuksissa.

• Yhden kankaisen ruokalapun hinnalla
saa kertakäyttöiset liinat  yhdelle
asukkaalle puoleksitoista kuukaudeksi.



Kauklahden elä ja asu –seniorikeskuksen
ekotukihenkilö kertoo:
• Kankaisia liinoja kokeiltiin ensin pienemmässä mittakaavassa, ja

lopulta sama käytäntö otettiin koko taloon
• Aluksi osa asukkaista vastusti kankaisten liinojen käyttöä, mutta kun

asiaa heille perusteltiin asia ymmärrettiin. Tällä hetkellä asukkaat
eivät edes suostuisi syömään ilman näitä kankaisia liinoja.

• Kankaiset liinat myös suojaavat asukkaiden vaatteet paremmin kuin
kertakäyttöiset, mikä on vähentänyt vaatteiden pesun tarvetta.

• Myös henkilökunta on ymmärtänyt ympäristöhyödyt. Kankaiset liinat
ovat myös helpottaneet työtä, koska asukkaiden vaatteet eivät
likaannu enää niin paljon.

• Emme lähetä pyykkejä ( ruokaliinat, petivaatteet, henkilökohtaiset
vaatteet yms.) kauempana sijaitsevaan pesulaan vaan olemme
tehneet sosiaalisen sopimuksen Espoon kaupungin kuntouttavan
työtoiminnan palveluiden kanssa. He pitävät pientä pesulaa talomme
alakerrassa. Näin ollen ei tarvita pyykin kuljetusta => ei rasitusta
kukkarolle tai ympäristölle.



Kunniamaininta: Liikuntapalvelut/Ohjattu liikunta

Vähemmän autoilua
– vähemmän päästöjä ja melua

• Liikunnanohjaajat siirtyvät
päivittäin useita kertoja
liikuntapaikasta toiseen. Tyypillisin
kulkuväline on ollut henkilöauto.

• Nyt jokaiselle alueelle (5 kpl) on
hankittu polkupyörät, joilla
ohjaajat voivat kätevästi siirtyä
alueellaan paikasta toiseen.

• Pyörät hankittiin
Kierrätyskeskuksesta – siinäkin
säästyi luonnonvaroja.

• Turhien matkojen vähentämiseksi
jokaiselle työpisteelle on myös
hankittu kuulokkeet, ja
etäkokouskäytäntöjen opettelu on
hyvässä vauhdissa.



Kunniamaininta: Espoo Catering Oy/Jupperin koulu

Ympäristötekoja yhteistyössä

• Ruokahävikkiä vähennetään monin keinoin.
Yhteistyö koulun väen kanssa toimii hyvin ja
lautasjäte onkin vähentynyt huomattavasti.

• Pakkausjätettä  vähennetään monin keinoin,
esimerkiksi pakkaamalla retkieväät pestäviin
rasioihin ja mehupulloihin ja tilaamalla raaka-
aineet mahdollisimman isoissa pakkauksissa.

• Energiaa ja vettä käytetään fiksusti:
keittiölaitteet päälle vasta tarpeen mukaan,
tiskikorit täyteen, turhat valot pois.  Raaka-
ainetilauksien keskittäminen vähentää
ruokarekan ajoja.

• ”Hyvällä yhteistyöllä ja myönteisen ilmapiirin
ansiosta pystymme kehittämään työtämme
ekologisempaan suuntaan.”



Kunniamaininta: Kivenlahden nuorisotila

Monipuolista ympäristökasvatusta
• Perjantaisin nuorten kanssa kokkaillaan

lähikaupan antamasta hävikkiruoasta.
• Leiriruokailut suunnitellaan niin, että

hävikkiruokaa jäisi mahdollisimman vähän.
• Keväisin huolehditaan lähiympäristöstä

keräämällä talkoilla roskia mm. lähiostarilta
ja katujen varsilta.  Kaupunkitekniikan
keskus lainaa roskapihdit. Talkoiden jälkeen
grillataan pihalla yhdessä nuorten kanssa

• Retkille pyritään menemään joko kävellen
tai julkisilla liikennevälineillä.

• Jätteet lajitellaan huolellisesti ja
askarteluissa käytetään mahdollisimman
paljon kierrätysmateriaaleja. Näistä asioista
myös keskustellaan yhdessä nuorten
kanssa.



Kiitos!


