
Ekotukitoiminnan ajankohtaiskatsaus 2021 
 
Johdanto 
 

Vuonna 2013 käynnistyi kymmenen KUUMA-kunnan yhteinen Julkisten kiinteistöjen 

energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Hankkeessa koulutettiin ekotukihenkilöitä kuntien 

omistamiin kiinteistöihin. Hankkeen loputtua v. 2020 ekotukitoiminta on jatkunut edelleen 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnissa; Järvenpäässä, Keravalla, 

Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. 

 

Ekotukihenkilöiden tehtävänä on omalla esimerkillä ja työkavereiden ohjauksella sekä 

yhteistyössä työkavereiden kanssa parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta työpaikalla ja 

edistää ekotukiyhteistyötä tärkeiden yhteystahojen, kuten kiinteistöhuollon kanssa. 

Ekotukihenkilöillä on ollut kuntakohtainen yhteyshenkilö, joka on osallistunut ekotukitoiminnan 

suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on 

koordinoinut hanketta. 

  

Ekotukitoiminnalla suojellaan ympäristöä, saavutetaan taloudellisia säästöjä ja edistetään 

yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Ekotukitoiminta on oivallinen keino sisällyttää ympäristöasiat 

luontevasti osaksi kuntakiinteistöjen toimintaa, ja päiväkodeissa sekä kouluissa ottaa myös 

lapset siihen mukaan ja ohjata heitä vähentämään tarpeetonta kulutusta ja ympäristön 

kuormitusta.   

 

Sisällysluettelo: 

 

1. EKOTUKIVERKOSTO 

1.1. Ekotukikiinteistöt 

1.2. Ekotukihenkilöt, kiinteistönhoitajat ja kiinteistöt kunnissa 

1.3. Ekotukiyhteyshenkilöt 

 

2. EKOTUKITILAISUUDET 

2.1. Ekotukikokoukset 

2.2. Ekotukihenkilöiden rekrytointi 

2.3. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus -tiedotustilaisuudet 

2.4. Ekotukikoulutus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EKOTUKIVERKOSTO 
 

1.1. Ekotukikiinteistöt 
 

Ekotukitoiminnassa mukana olevat Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan 

kuntakiinteistöt joulukuussa 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järvenpää 

 

 Kartanon ala- ja yläkoulu 

 Kinnarin ala- ja yläkoulu 

 Tahvontuvan päiväkoti 

 kirjasto 

 Kartanon koulu 

 Mankalan koulu 

 Järvenpään lukio 

 

Kerava 

 

 Ali-Keravan koulu 

 Keravanjoen yläkoulu 

 Keskustan päiväkoti 

 kirjasto 

 asioinnin palvelupiste 

 

Mäntsälä 

 

 päiväkoti Amanda 

 Sääksjärven koulu 

 Anttilan päiväkoti 

 Kaunismäen päiväkoti 

 Mäntsälän lukio 

 Nummisten päiväkoti 

 Saviahon päiväkoti 

 Taikametsän päiväkoti 

 Myllymäen koulu 

 Terveyskeskus 

 kirjasto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulukuussa 2021 ympäristökeskuksen sopijakunnissa oli yhteensä 48 ekotukikiinteistöä.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurmijärvi 

 

 Haikalan koulu 

 Haikalan päiväkoti 

 Professorintien päiväkoti 

 Aleksia ruokapalvelut 

 Rajakaaren monitoimitalo 

 Mäntysalon päiväkoti 

 ympäristötoimiala, asemakaavoitus 

 nuorisopalvelut, kahvila Monikko 

 Lukkarin koulu 

 

Tuusula 

 

 Hyrylän koulukeskus, yläkoulu ja lukio 

 Mikkolan päiväkoti 

 päiväkoti Lahelan Terttu 

 Kellokosken koulu 

 Keskuskeittiö 

 Jokelan koulukeskus 

 Jokelan kirjasto 

 pääkirjasto, Hyrylä 

 Pertun koulu 

 Riihikallion koulu 

 toimintakeskus Kettunen 

 toimintakeskus Metsäpirtti 

 kunnan varikko ja vesilaitos 

 



1.2. Ekotukihenkilöt, kiinteistönhoitajat ja kiinteistöt kunnissa 
 

Ekotukihenkilöiden, ekotukikiinteistöissä työskentelevien kiinteistönhoitajien ja 

ekotukikiinteistöjen määrä kunnittain joulukuussa 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulukuussa 2021 ympäristökeskuksen sopijakunnissa oli 58 ekotukihenkilöä. 

Ekotukihenkilöiden ohella kiinteistöjen ekotukitoiminnassa olivat mukana 29 ekotukikohteissa 

työskentelevää kuntien kiinteistöhuollon kiinteistönhoitajaa. Tuusulassa, Lahelan Tertun 

päiväkodissa sekä kunnan keskuskeittiöllä kiinteistönhoitajat ovat yksityisten 

kiinteistöhuoltoyhtiöiden edustajia eivätkä he osallistu kunnan ekotukitoimintaan.    

 

Ekotukihenkilöt edistävät työpaikallaan toiminnallisia ympäristöparannuksia. Kiinteistönhoitajat 

osallistuvat kiinteistöjen teknisten energiatehokkuustoimenpiteiden toteutukseen, ja seuraavat 

energian- ja vedenkulutuksia sekä jätehuollon toimivuutta ja tiedottavat niistä 

ekotukihenkilöitä. Ekotukihenkilöiden ja kiinteistönhoitajien välinen yhteistyö varsinkin 

seurannan ja tiedottamisen osalta on tärkeää. Ekotukihenkilöitä on esimerkiksi kannustettu 

seuraamaan vesikaluseiden kuntoa ja ilmoittamaan mahdollisista vesivuodosta 

kiinteistöhuollolle mahdollisimman pian. 

 

1.3. Ekotukiyhteyshenkilöt 
 

Järvenpäässä, Keravalla ja Nurmijärvellä on ekotukihenkilöiden kuntakohtainen yhteyshenkilö. 

Mäntsälään ja Tuusulaan etsitään parhaillaan uutta yhteyshenkilöä. 

 

Kuntakohtainen ekotukihenkilöiden yhteyshenkilö osallistuu ekotukitoiminnan suunnitteluun, 

tiedotukseen ja ekotukitapaamisiin oman kunnan osalta sekä mahdollisuuksien mukaan eri 

kuntien ekotukihenkilöille järjestettäviin yhteisiin koulutuksiin.  

 

Ekotukihenkilöiden yhteyshenkilöt kunnittain: 

 

Järvenpää    Eira linko 

Kerava    Johanna Kuusisto 

Mäntsälä    yhteyshenkilö on haussa 

Nurmijärvi Mari Mäkelä 

Tuusula yhteyshenkilö on haussa 

 

 

  Ekotukihenkilöt Kiinteistönhoitajat  Ekotukikiinteistöt 

 

Järvenpää  10  5  8 

Kerava  6  3  5 

Mäntsälä  12  7  12 

Nurmijärvi  9  6  9 

Tuusula  21  8  14 

  Yhteensä 58 Yhteensä 29 Yhteensä 48 



2. EKOTUKITILAISUUDET 
 

Ekotukitoimintaa koskevat tilaisuudet vuonna 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Ekotukikokoukset 
 

Ekotukitoiminnassa jo pitkään mukana olleiden ekotukihenkilöiden kanssa järjestettiin 

kiinteistökohtaisia kokouksia. Niissä keskusteltiin ekotukitoiminnan toteutuksesta työpaikalla, 

toiminnan onnistumisista ja kehittämissuunnitelmista sekä mahdollisista haasteista ja tuen 

tarpeista toiminnan toteutuksessa ja kehittämisessä.  

 

Myös ekotukitoimintaan syksystä 2020 alkaen mukaan tulleiden ekotukihenkilöiden kanssa 

järjestettiin kokouksia. Niissä keskusteltiin siitä, kuinka ekotukitoiminnan käynnistäminen 

työpaikalla oli onnistunut ja pohdittiin toiminnan käynnistämisen ja toteutuksen keinoja sekä 

mahdollisesti esiin tulleita haasteita ja tuen tarpeita.  

 

Kokouksissa kannustettiin ja rohkaistiin henkilöitä ekotukitoimintaan ja painotettiin 

ympäristökeskuksen tarvittaessa auttavan kaikissa ekotukitoimintaan liittyvissä asioissa.  

 

Myös ekotukikiinteistöjen kiinteistönhoitajille sekä ekotukihenkilöiden esihenkilöille on esitetty 

toive osallistua ekotukihenkilöiden kanssa järjestettäviin kokouksiin. 

 

Ekotukihenkilöiden yhteyshenkilöille järjestettiin kokous, jossa suunniteltiin ekotukitoiminnan 

kehittämistä kunnissa vuonna 2022. 

 

 

Tilaisuus     Paikka 

Kevään ekotukikoulutus ”uusille” ekotukihenkilöille Järvenpää-talo 

Kevään ekotukikoulutus ”vanhoille” ekotukihenkilöille Järvenpää-talo 

Syksyn ekotukikoulutus ”uusille” ekotukihenkilöille Järvenpää-talo 

Syksyn ekotukikoulutus ”vanhoille” ekotukihenkilöille Järvenpää-talo 

Kiinteistönhoitajien koulutus   Järvenpää-talo 

Ekotukihenkilöiden rekrytointilaisuus, Mäntsälä  Teams-tilaisuus 

Ekotukihenkilöiden rekrytointitilaisuus, Kerava  Teams-tilaisuus 

5 tiedotustilaisuutta päiväkotien työntekijöille 
Kestävästä kehityksestä ja ympäristökasvatuksesta Järvenpään  
     Norlandia-päiväkoti 
     3 Teams-tilaisuutta 

     Tähkärinteen päiväkoti,  
     Nurmijärvi, 2 tilaisuutta 
     päiväkodissa 

11 ekotukikokousta    Ekotukikiinteistöt 

       



Ekotukikokoukset vuonna 2021: 

 

Mäntysalon päiväkoti, Nurmijärvi 

Keravan kirjasto 

Kaavoitus ja ympäristötoimiala, Nurmijärvi 

Tuusulan pääkirjasto 

Keravan asiointipiste 

Ekotukihenkilöiden yhteyshenkilökokous 

Mäntsälän lukio 

Nurmijärven kirjasto 

Keravanjoen koulu, Kerava 

Myllymäen koulu, Mäntsälä 
 

2.2. Ekotukihenkilöiden rekrytointi 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien kiinteistöissä työskenteleville 

työntekijöille järjestettiin tiedotustilaisuuksia, joissa kerrottiin ekotukitoiminnasta ja sen 

käynnistämisestä, toteutuksesta sekä positiivisista vaikutuksista. Tilaisuuksiin saivat osallistua 

kaikki aiheesta kiinnostuneet kuntien työntekijät eikä niihin osallistuminen velvoittanut heitä 

sitoutumaan mihinkään. Tilaisuuksien jälkeen oli mahdollisuus ilmoittautua työpaikkansa 

ekotukihenkilöksi. Syksyllä 2020 järjestettiin ekotukitoimintatiedotus Järvenpään, Nurmijärven 

ja Tuusulan kuntakiinteistöjen edustajille ja alkuvuodesta 2021 Keravan sekä Mäntsälän 

edustajille. Tilaisuudet toteutettiin etäyhteyden kautta Teams-välitteisesti.  

 

2.3. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus -tiedotustilaisuudet 
 

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat merkittäviä keinoja edistää päiväkotilasten 

positiivisia ympäristöasenteita ja ympäristölle myötäistä toimintaa. Molemmat niistä liittyvät niin 

läheisesti toisiinsa sekä myös ekotukitoimintaan, että päiväkodissa Kestävää kehitystä, 

ympäristökasvatusta ja ekotukitoimintaa voi toteuttaa luontevasti yhtenä kokonaisuutena.  

 

Syksystä 2020 alkaen on järjestetty Kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen 

tiedotustilaisuuksia päiväkotien työntekijöille. Samalla on kerrottu ekotukitoiminnasta, ja 

kannustettu päiväkotien työntekijöitä ryhtymään ekotukihenkilöksi työpaikalle.  

 

Tiedotustilaisuudet Kestävästä kehityksestä ja ympäristökasvatuksesta vuonna 2021: 

 

Norlandia Päiväkoti, Järvenpää, ryhmä 1 

Norlandia Päiväkoti, ryhmä 2 

Norlandia Päiväkoti, ryhmä 3 

Tähkärinteen päiväkoti, Nurmijärvi, ryhmä 1 

Tähkärinteen päiväkoti, ryhmä 2 

 

 



2.4. Ekotukikoulutus 
 

Ekotukihenkilöille järjestettiin vuonna 2021 neljä ekotukikoulutusta, kaksi koulutusta  

ekotukihenkilöiksi ennen vuotta 2020 ryhtyneille ”vanhoille” ekotukihenkilöille ja kaksi 

koulutusta vuodesta 2020 alkaen ekotukihenkilöiksi ryhtyneille ”uusille” ekotukihenkilöille. 

Koulutuksiin osallistui 74 henkilöä. Lisäksi kiinteistönhoitajille järjestettiin oma koulutus, ja 

siihen osallistui 20 henkilöä.  

 

Ekotukikoulutusten ohjelmat 

 

”Uusien” ekotukihenkilöiden perehdyttäminen ekotukitoimintaan: 

 

Ekotukihenkilöiden peruskoulutus uusille ekotukihenkilöille 

Ekotukitoimintaan perehdyttäminen 

 
Ajankohta: tiistai 13.4.2021 klo 12:30 – 15:30  

Paikka: Teams-kokous 

   
  Ohjelma 

 

12:30 Tilaisuuden avaus 

Ekotukihenkilön tehtävät 

 Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

12:40 Energiatehokkuuden edistäminen kuntien kiinteistöissä 

 Essi Hämäläinen, Järvenpään kaupunki 

 

13:05 Ekotukitoiminnan käynnistäminen ja toteutus työpaikalla, konkreettiset 

toimenpiteet 

 Outi Koskinen, Järvenpään kaupunki 

 

13:30 Tauko 

  

14:00 Jätehuolto ja kierrätys osana työyhteisöjen arkipäivää 

 Ville Heinilä, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

 

15:05 Tauko 

 

15:15 Loppukeskustelu 

 

15:25          Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 

 Outi Koskinen, Järvenpään kaupunki 

 

Koulutukseen osallistui 22 henkilöä. 

 

 

 

 

 



Ekotukitoiminnan täydennyskoulutus ”vanhoille” ekotukihenkilöille: 

 
Ekotukihenkilöiden täydennyskoulutus 

Ekotukitoiminnan kehittäminen työpaikalla 

 
Ajankohta: torstai 22.4.2021 klo 12:30 – 15:30  

Paikka: Järvenpää-talo, kokoushuoneet 1 - 2, 1. kerros 

 Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää  

 

  Ohjelma 

 

12:30 Tilaisuuden avaus 

Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

12:35 Älä jää yksin: Miten innostaa oma työyhteisö mukaan ekotukitoimintaan 

 Outi Koskinen, Järvenpään kaupunki 

 

13:00 Ekotukitoiminnan kehittäminen työpaikalla:   

Energia, vesi ja hankinnat sekä liikkumisen ympäristö- ja terveysnäkökohdat    

 Anniina Helminen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

13:30 Kahvit 

  

13:45 Jätehuolto ja kierrätys osana kuntakiinteistöjen arkipäivää  

 Katri Väyrynen, Jatsi Oy, Järvenpää 

 

15:15 Keskustelu 

 

15:25           Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 

 Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

 

Koulutukseen osallistui 15 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekotukitoiminnan täydennyskoulutus ”uusille” ekotukihenkilöille: 

 

Ekotukihenkilöiden täydennyskoulutus  

Ekotukitoiminnan kehittäminen työpaikalla 

 
Ajankohta: tiistai 12.10.2021 klo 12:30 – 15:30  

Paikka: Järvenpää-talo 

Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää  

1. kerroksen kokoushuoneet 1 - 2  

 

  Ohjelma 

 

12:30 Tilaisuuden avaus 

Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

12:35 Älä jää yksin: Miten innostaa oma työyhteisö mukaan ekotukitoimintaan 

 Elina Mähönen, Helsingin kaupunki 

 

13:00 Ekotukitoiminnan kehittäminen työpaikalla:   

Energia, vesi, hankinnat ja ruokailu sekä  

liikkumisen ympäristö- ja terveysnäkökohdat    

 Anniina Helminen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

13:30 Tauko 

 Kahvia tai teetä ja pientä purtavaa 

  

14:00 Hyvin järjestetty jätehuolto ja sen merkitys  

 Katri Väyrynen, Palmia Oy, Järvenpää 

 

15:20 Keskustelu 

 

15:30           Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 

 Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

 

Koulutukseen osallistui 25 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekotukitoimintakokonaisuuden kertauskoulutus ”vanhoille” ekotukihenkilöille: 
 

Ekotukitoiminnan hyvä hallinta 

Kertauskoulutus ekotukitoimintakokonaisuuden toteutuksesta 

 
Ajankohta: keskiviikko 13.10.2021 klo 12:30 – 15:30  

Paikka: Järvenpää-talo, 1. kerroksen kokoushuoneet 1 ja 2  

 

  Ohjelma 

 

12:30 Tilaisuuden avaus 

Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

12:35 Avaimet ekotukitoiminnan onnistumiseen 

  

 Tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden toteuttamisesta sopiminen 

 Toimenpiteiden toteutus Kestävän kehityksen periaatteella 

 Yhteistyö ja osallisuus  

Tiedotuksen järjestäminen 

Seuranta ja raportointi 

Jatkoparannusten asettaminen 

Anu Hakala, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

  

14:00 Kahvitauko 

  

14:30 Hyviä ekotukitoiminnan esimerkkejä  

 Susanna Melander, Kinnarin koulu, Järvenpää 

 Anu Hakala, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

 Jola Maisala, Hyrylän koulukeskuksen lukio, Tuusula 

 Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 Ekotukitoiminta Mäntsälän päiväkoti Amandassa 

 

15:15 Keskustelu 

 

15:25           Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus 

 Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

 

Koulutukseen osallistui 12 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiinteistönhoitajien koulutuksen ohjelma 

 

Ekotukikiinteistöissä työskenteleville kiinteistönhoitajille järjestettiin vuonna 2021 oma erillinen 

koulutus:   

 

Kiinteistönhoitajien koulutus 

Energiatehokkuuden, viestinnän ja yhteistyön kehittäminen työpaikalla 

 
Ajankohta: torstai 18.11. klo 13 - 15  

Paikka: Järvenpää-talo 

Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää  

1. kerroksen kokoushuone 1  

 

Kouluttajana Tapio Pelto Suomen ympäristöopisto SYKLI:stä 

 

  Ohjelma 

 

13:00 Kahvia tai teetä ja pientä purtavaa  

 

13:15  Tilaisuuden avaus 

Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

13:20 Kiinteistöjen tekniset energiatehokkuusparannukset ja -toimet 

 kiinteistönhoitajan mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen 

 kiinteistöjen keskimääräiset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 

 

 Sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen seuranta 

 kulutusseurannan tärkeys kiinteistönhoidossa. 

 

Kiinteistönhoitajien, ekotukihenkilöiden ja muiden sidosryhmien välinen viestintä ja 

sen merkitys 

 tiedottamisen vaikeus? 

 

Kiinteistönhoitajien ja ekotukihenkilöiden välinen yhteistyö 

 oman roolin tunnistaminen yhteistyössä 

 yhteistyön kehittäminen kuntien kiinteistöissä. 

 

14:50 Keskustelu ja tilaisuuden lopetus 

 

 

Koulutukseen osallistui 20 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 


