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Nuorisokeskus 
Piispala

• Osa valtakunnallista 
nuorisokeskusverkosto

• Majoitusvuorokausia 2021: 31 958 
vrk (2019: 46 057 vrk)

• Vakituisia työntekijöitä 38 
• Arvot toiminnan pohjalla
• Sustainable Travel Finland –polku 

sekä Green Key –sertifikaatti 2021



• Energian ja veden kulutus
• Biojätteen vähentäminen
• Jätteiden tehokas lajittelu
• Henkilöstön osallistaminen
• Vastuullisuus

Ympäristöpolitiikka



Kestäviä ratkaisuja

• Kiinteistön ja puhtaanapidon tiimeillä käytössä 
sähköautot

• Lämmitysmuotona hake, lämpölaitoksen tuhka 
hyödynnetään

• Aurinkovoimala vuodesta 2017 lähtien: 
vuosituotto on n. 40000 kilowattia

• Oma pesula, leirikoululaisilla on omat 
liinavaatteet mukana

• Siivouksessa käytetään ainoastaan 
ympäristömerkittyjä puhdistus- ja pesuaineita

• Aktiviteettimme opettavat non-formaalilla 
tavalla kestävän kehityksen periaatteita



Energia

• Automaattinen valvontajärjestelmä, 
huoneen lämpötila 21 astetta

• Tyhjien tilojen lämmitykset säädetään 
alas hiljaisilla kausilla. 

• Energiansäästölamput: 90%. Vanhat 
vaihdetaan led-lampuiksi kun ne 
kuluvat. Ulkovalaistus pelkästään led-
valoilla. 

• Käytetystä energiasta uusiutuvan 
energian osuus 93%



Vesi
• Green Key -kriteerin mukaisesti 

vedenvirtaamat on säädetty 
pienemmälle hanoissa ja 
suihkuissa. 

• Tavoitteena on säätää 
vedenvirtaamat kaikissa tiloissa 
ideaalilukuihin. Tilanne on tällä 
hetkellä 90 %.



Jäte

• Kerätyt jätejakeet: metalli, lasi, 
sekajäte, paperi, pahvi, biojäte

• Jätelajittelun tehostaminen
- Muovinkeräyspisteet
- Biojäteastiat kaikkiin 

majoitustiloihin
- Ulkojätekatoksien 

monipuolistaminen
- Asiakasviestintä alueella 



Biojäte
• Annosmäärät asiakasmäärien 

mukaan

• Ylijäämäruoka ulosmyyntinä 
henkilökunnalle

• Biojätepuristimella neste pois 
jätteestä

• Hävikin vähentäminen 
toimintasuunnitelman mukaan

• Osa hävikkiruoasta menee 
Pieneläinkodin eläimillemme



Luonnon 
monimuotoisuus
Piispalan alueen monimuotoisuuden 
säilyttäminen

• Lahopuiden jättäminen maastoon

• Kurtturuusut (vieraslaji) poistettu

• Pölyttäjäystävällisten kesäkukat, 
pieneläinkodin puutarha

• Kunttaa käytetty alueella



Ohjeistus ja asiakasviestintä



• Vähentää lihantarjoamista, kasvispäivä
• Lisätään aurinkopaneeleja
• Sähkönlatauspisteitä rakennetaan tänä 

vuonna
• Nykyinen lämmitysjärjestelmä uusitaan 5–10 

vuoden kuluessa
• Kestävät hankinta
• Vanhoja huonekaluja ja tavaroita 

kunnostetaan ensi
• Tavaroiden kierrätys
• Liikkuminen alueella jalkaisin
• Kimppakyydin, kävelyn ja pyöräilyn avulla 

töihin, etätyön mahdollisuus

Oman toimintojen haittavaikutusten 
minimoiminen



Ympäristövaikutus-
ten arviointi

• Vuoden ympäristötavoitteiden toteutuminen
• STF kehittämissuunnitelman toimenpiteiden 

toteutuminen
• Green Key- pistekriteerien määrään 

kasvattaminen 
• Energian- ja vedenkulutusta verrataan 

edelliseen vuoteen per yöpyjä vuosikeskiarvo
• HCMI hiilijalanjälkilaskuri: Jälkemme oli 11,2 kg 

CO2e huonevuorokautta kohti vuonna 2021
• Asiakaspalautteet vastuullisuustyöstämme

V2020

25 kWh/yöpyjä

V2021

14 kWh/yöpyjä
VS



Ympäristötavoitteet 
2022
• Kehittää hiilijalanjäljen laskemista, 

Suomen matkailualan yhteinen 
hiilijalanjälkilaskuri

• Lihansyönnin vähentäminen ja hävikin 
vähentäminen

• Kasvattaa ja lisätä vastuullisuusviestintää 
sisäisesti ja ulkoisesti ja sitouttaa asiakkaat 
ja sidosryhmät mukaan 
vastuullisuustyöhön



Kiitos!
Marja Vilander 
marja.vilander@piispala.fi
www.piispala.fi
Facebook
Instagram
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