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Suomen ev.lut. kirkon oma ympäristöjärjestelmä
Voimassa 5 vuotta, auditoidaan
Toiminta ja talous
Ympäristökasvatus
Jätehuolto
Siivous
Energia ja rakentaminen
Ruoka ja keittiöt
Toimistot
Hautausmaat ja viheralueet
Leiri- ja kurssikeskukset
Metsät
Liikenne

Energia ja rakentaminen
• Kulttuuriperinnön suojelu
• Uudis- ja korjausrakentaminen
– Ekologinen rakentaminen

• Energian ja vedenkulutus
– Uusiutuva energia/ympäristömerkitty

• Energiakatselmukset
• Neuvonta ja opastus
– Tapahtumat

Kirkon energia- ja ilmastostrategia (1/5)
• Hyväksyttiin Kirkkohallituksessa 26.2.2019.
• Tavoite 1: Vähennetään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä
– Suositus 1: Öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2025 mennessä.
• HSRKY 1 kiinteistö

– Suositus 2: Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luovutaan vuoteen
2025 mennessä.
– Suositus 3: Seurakunnat selvittävät rakennustensa energiankulutuksen ja
kirjaavat sen Basis-järjestelmään vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennusten
energiatehokkuutta parannetaan.
– Suositus 4: Kirkkohallitus tarjoaa seurakunnille energianeuvontaa.
– Suositus 5: Vähällä käytöllä olevista tiloista luovutaan ja tilojen yhteiskäyttöä
lisätään.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia (2/5)
• Tavoite 2: Vähennetään toiminnan hiilidioksidipäästöjä
– Suositus 1: Kirkossa siirrytään kestäviin hankintoihin muun muassa
osallistumalla ilmastoystävällisiin yhteishankintoihin.
– Suositus 2: Kirkon toiminnassa suositaan ilmastoystävällistä ruokaa.
Ruokahävikkiä vähennetään.
– Suositus 3: Kirkossa suositaan vähäpäästöistä liikkumista ja mahdollisuuksia
etäosallistumiseen parannetaan. Lentämistä vähennetään ja siitä aiheutuvat
ilmastopäästöt kompensoidaan.
– Suositus 4: Kaikissa tiekirkoissa on sähköauton latauspiste 2021.
• Kallion kirkko

– Suositus 5: Kirkon sijoitustoiminnassa huomioidaan ilmastotavoitteet. Kirkko ei
tee suoria sijoituksia fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia (3/5)
• Tavoite 3: Päästöt kompensoidaan
– Suositus 1: Selvitetään mahdollisuudet niiden ilmastopäästöjen
kompensointiin, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää vähentää
muilla keinoilla.
– Suositus 2: Kartoitetaan seurakuntien omistamien maiden (erityisesti
metsien ja soiden) tila hiilivarastoina sekä arvo hiilinieluina vuoden 2020
loppuun mennessä. Laaditaan suunnitelma ja annetaan suositus, jonka
avulla seurakuntien metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti,
kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi siten, että niiden tila myös
hiilivarastoina ja arvo hiilinieluina paranee.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia (4/5)
• Tavoite 4: Kirkko vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana
ja keskustelijana
– Suositus 1: Kirkko rohkaisee ja haastaa viestinnässään ja toiminnassaan
jäsenensä mukaan ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin.
– Suositus 2: Rippikouluun osallistuneet tiedostavat ilmastovastuunsa.
Rippikoulut toteutetaan ympäristöystävällisesti (Vihreät riparit -kriteerit).
– Suositus 3: Kirkko vaatii päättäjiltä rohkeita ilmastotoimia.
– Suositus 4: Seurakunnat tekevät yhteistyötä toisten seurakuntien, kuntien,
kaupunkien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
– Suositus 5: Kirkko edistää globaalia ilmasto-oikeudenmukaisuutta.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia (5/5)
• Tavoite 5: Seurakunnat sekä kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita
ilmastotyöhön
– Suositus 1: Kaikki seurakunnat toteuttavat kirkon energia- ja ilmastostrategian
tavoitteita.
– Suositus 2: Kirkkohallitus osoittaa riittävät resurssit näiden ilmastotavoitteiden
toteutumisen seurantaan ja seurakuntien ilmastotyön tukemiseen.
Kirkkohallitukseen nimetään koordinaattori ja osoitetaan työlle riittävät
taloudelliset resurssit.
– Suositus 3: Kirkkohallitus tuottaa toimintamallin, jossa seurakuntalaiset ja
paikalliset toimijat kutsutaan etsimään paikallisia ratkaisuja hiilineutraaliuteen.
– Suositus 4: Kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on
Kirkon ympäristödiplomi 2025.
– Suositus 5: Tavoitteiden toteutumista ja riittävyyttä arvioidaan vuosittain.

