
Uudenmaan ELY-keskuksen 
Etevästi ELYssä -ohjelma 

Julkisen sektorin 
energiatehokkuusseminaari 

25.4.2013 
 

Satu Pääkkönen 



Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? 

 Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on 
integroitu mukaan 
energiatehokkuussuunnitelma 
-> tavoitteet ja toimenpiteet viraston omien 
toimintatapojen kehittämiseksi 
->ohjeet miten jokainen ELYläinen voi ottaa 
energiatehokkuus- ja ympäristöasiat 
huomioon toiminnassaan 
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Ohjelman tekoprosessi (osa 1) 

 ELYn ilmastotiimin aloite 
 Ohjelman laatimisen tueksi perustettiin hankeryhmä ja 

tehtiin projektisuunnitelma 
 Päätös Etevästi ELYssä -hankkeen käynnistämisestä 

tehtiin Uudenmaan ELYn johtoryhmän kokouksessa 
13.2.2012 

 Eräs ELYn työntekijä suunnitteli logon 
 Ohjelman lähtötietojen haku ja ohjelman kirjoittamista 

keväällä 2012 
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Ohjelman tekoprosessi, ekotukihenkilöt 
 Keväällä haettiin intra-ilmoituksella innokkaita 

ekotukihenkilöitä  
 9 ekotukihenkilöä lähti mukaan 

– Kaikilta 3 vastuualueelta sekä hallinnosta ja 
strategiayksiköstä 

 Ekotukihenkilöiden koulutus syksyllä 2012 
– Koordinaattori kävi ensin Helsingin kaupungin 2-

päiväisen koulutuksen -> teki omaan virastoon 
soveltuvan koulutusmateriaalin ja koulutti muut ELYn 
ekotukihenkilöt 

 Ekotukihenkilöiden tehtävänä henkilöstön sparraus, 
neuvonta ja esimerkkinä toimiminen 
 Ekotukihenkilöiden suunnittelu- ja 

vertaistukipalavereja noin kerran 2 - 3 kuukaudessa 
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Ohjelman tekoprosessi (jatkoa) 
 Syksyllä ohjelman luonnos jo pitkällä 
 Syksyllä 2012 ekotukihenkilöt esittelivät 

yksikkökokouksissa ohjelman tarkoituksen 
 Koordinaattori kiersi talon vastuualueiden infot 

loppusyksyn aikana ja kertoi ohjelman sisällöstä 
tarkemmin  
 Tämän jälkeen ohjelmaluonnos laitettiin ELYn intraan ja 

koko henkilöstöllä oli mahdollisuus kommentoida 
luonnosta (Intra-ilmoitus). Kahdeksan henkilöä antoi 
kommenttinsa.  
 Etevästi ELYssä -ohjelma valmistui 31.12.2012, ja se 

hyväksyttiin ELYn johtoryhmässä 14.1.2013.  
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Etevästi ELYssä hankeryhmä 
 Ohjelman sisältöä käsiteltiin useissa 

hankeryhmän kokouksissa 
 Hankeryhmän kokoonpano: 

– Hallintojohtaja 
– Hankinnoista vastaava 
– Kiinteistön hoidosta vastaava 
– Henkilöstöpäällikkö 
– Tiedottaja  
– IT-puolen edustaja 
– Hankkeen koordinaattori 
– Uusien toimitilojen suunnitteluarkkitehti 
– Senaatti-kiinteistöjen edustaja 

 
 6 



Toteutus 

 Ohjelman sisältö on räätälöity erityisesti Pasilan 
virastokeskuksen uusiin toimitiloihin, jonne muutamme 
kesällä 2013 

 Ohjelma otettu kuitenkin käyttöön jo alkuvuodesta 
nykyisissä tiloissa 

 Laadittu toteuttamissuunnitelma 2013 - 2014 
 Johdon sitoutuminen tärkeää 
 Jo marraskuussa 2012 opeteltiin lajittelua ympäristö -

vastuualueen siivoustalkoissa (FixuSiivous), kun huoneita 
tyhjennettiin papereista ja mapeista uusia tiloja varten 
-> Hyvä lähtölaukaus Etevästi ELYssä -ohjelman 
käyttöönottoon 

 Tammikuussa 2013 myös liikennevastuualueen 
siivoustalkoot ja toukokuussa tulossa elinkeino-
vastuualueen siivoustalkoot 
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FixuSiivous, marraskuu 2012 
Tältä näytti huoneissa ennen siivousta. Tavoite päästä 
paperissa n. 5 hyllymetriin uutta monitilaympäristöä varten. 
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Siivouksen iloa 
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Vauhdikasta touhua 



Onnistumisen iloa 
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FixuSiivous, kertyneet jätemäärät 

 Kerätty paperi, noin 13 m3 
 Mapit, 19 rullakkoa, noin 14 m3 
 Pahvi, 7 rullakkoa, noin 5 m3 
 Energiajäte, noin 4 m3 
 Sekajäte, noin 1 m3 

 
 Jätettä yhteensä noin 37 m3 
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Etevästi ELYssä -ohjelman rakenne 
 Alussa toimeenpano, johtaminen, jalkauttaminen ja viestintä 
 Lähtötilanteen kuvaus (2010 ja 2011) 
 Ohjelman tavoitteet 
 Tehostamistoimenpiteet 

– Sähkö 
– Valaistus 
– Lämpö ja ilmanvaihto 
– Vesi 
– Energian hankinta ja hiilidioksidipäästöt  
– Liikkuminen  
– Jätteiden lajittelu ja jätteen synnyn ehkäisy 
– Paperin sekä muste- ja värikasettien kulutus 26 
– Energia- ja materiaalitehokkuuden huomioiminen hankinnoissa  

 Seuranta 
 Liitteenä lajitteluohjeet 13 



Etevästi ELYssä -ohjelman tavoitteet (I) 
 Vähentää viraston kokonaisenergiankulutusta 15 % vuoden 

2011 tasosta vuoteen 2015 mennessä ja 20 % vuoteen 2020 
mennessä 

 Vähentää paperinkulutusta 10 % vuoden 2011 tasosta 
vuoteen 2015 ja 20 % vuoteen 2020 mennessä  

 Vähentää mustekasettien kulutusta 10 % vuoden 2011 
tasosta vuoteen 2015 ja 20 % vuoteen 2020 mennessä  

 Vähentää värikasettien kulutusta 30 % vuoden 2011 tasosta 
vuoteen 2015 ja 50 % vuoteen 2020 mennessä  

 Vähentää seka- ja energiajätteen osuutta jätteistä ja 
parantaa lajittelun tehokkuutta 

 Vähentää veden kulutusta 
 Lisätä ympäristön kannalta kestävien hankintojen osuutta 

kaikista hankinnoista 
 Lisätä henkilöstön ympäristötietoisuutta 
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Ohjelman tavoitteet (II), 
työmatkaliikkumissuunnitelmasta  
(tehty syksyllä 2011) 

 Parantaa kestävän työ- ja virkamatkaliikkumisen 
olosuhteita ja edellytyksiä, vähentää liikkumisen 
ympäristöhaittoja ja edistää kestävien valintojen 
tekoa 

 Vähentää ELYn henkilöstön työmatkojen 
hiilidioksidipäästöjä 10 % vuoteen 2015 
mennessä 

 Lisätä työmatkojen pyörällä tai kävellen tekevien 
osuutta 52 %:sta 60 %:iin vuoteen 2015 
mennessä 

 Vähentää yksin autolla tehtävien työmatkojen 
osuus nykyisestä 23 %:sta alle 20 %:iin 
 

  

15 



Tehostamistoimenpiteet 

 Jaettu kahteen osaan: 
– Mitä ELY organisaationa tekee 
– Mitä jokainen elyläinen voi tehdä 
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Ohjelman jalkauttamisen ensimmäiset 
toimenpiteet keväällä 2013 

 ELY osallistui valtakunnalliseen nuukuusviikkoon 
15.-19.4.2013 
– Tiedotettiin paperin- ja energiansäästöstä 
– Käynnistettiin sähköisen paperinsäästö -allekirjoituksen 

ideointikilpailu (esim. ”Säästä luontoa – älä tulosta 
turhaan”) 

– Käynnistettiin kuukausittainen tietoisku -sarja 
 (Jatkossa intraan tulee joka kuukausi uusi tietoisku tyyliin 

”Tulitikun paksuinen vesivuoto voi maksaa vuodessa jopa 
7 500 €”). 
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Intran etusivu nuukuusviikolla 
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Muuta toteutusta keväällä: 
Pyöräilyviikko11. – 18.5.2013   

 ELY osallistuu valtakunnalliselle pyöräilyviikolle 
pyöräilykampanjalla toukokuussa 
– Pyöräilytietoa intraan (esim. Helsingin ulkoilu- ja pyöräilykartta , 

polkupyörien kuljetus lähijunissa ja metrossa, pyörän huolto-opas jne. ) 

– Viikon jokaisena päivänä työmatkapyöräilijän esittely kuvan 
kera 

– ELY osallistuu kilometrikisaan 1.5. – 22.9 (tiedotetaan jo 
huhtikuun lopulla) 

– Opastettu käynti pyöräsäilytystiloihin  
– 14.5 Pyörällä töihin päivä  
 Haastetaan henkilöstö (tai työkaveri nimellä?) tulemaan ko. päivänä 

töihin lihasvoimin 

– Muuta? Ehkä tulevaisuudessa: 
 Pyörähuolto Pasilassa  
 Katuajokoulutus  
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Toteuttamisen jatkotoimenpiteitä 

 Läsnätyöhanke käynnistetty keväällä – pilotointi 
päättyy vuoden lopussa 
 Laaditaan henkilöstölle Etevästi ELYssä 

tukiaineisto. Myös huoneentaulu. 
 Muuton jälkeen esittelyt infoissa 
 Syksyllä puolivälikatsaus; mitä on saatu aikaan 
 Syksyllä työmatkaliikkumissuunnitelman 

seurantakysely 
 Syksyllä valtakunnallinen liikkujan viikko + 

energiansäästöviikko, ELY osallistuu 
 Alkuvuodesta 2014 vuoden 2013 

seurantatietojen keruu ja raportointi (raportointi 
sekä johdolle että henkilöstölle) 
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Ohjelman seuranta 
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 Viraston energiankulutus 
 Työmatkaliikkuminen  
 Lajittelun onnistuminen 
 Paperin ja muste- ja värikasettien kulutus 

 
 Selvityksen alla: työasiamatkat 
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