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Salpausselän kuntoutussairaala 
Jalmari &
Lahden kaupungin 
ilmastokumppanuus –hanke

1.3.2021 - 31.1.2022

Perustuu Anu Poikalan esitykseen 2021



• Lahden kaupunki tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuutta 
ilmastokumppanuuteen.

• Kumppanuudessa organisaatio sitoutuu vähentämään oman 
toimintansa kasvihuonepäästöjä asettamalla 2-4 tavoitetta ja 
päästövähennystoimea lähivuosille

• Ilmastokumppanuus on maksutonta ja perustuu vapaaehtoisuuteen 
sekä itse asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. 

• Ilmastokumppanuus sopii toimialasta riippumatta kaikille 
organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintansa 
ympäristövastuullisuutta.

MITÄ ILMASTOKUMPPANUUS TARKOITTAA?



TAVOITTEET

ALKUKARTOITUS

SITOUMUS

SEURANTA



Geriatrinen osaamiskeskus on kutsunut
kumppaneiksi mukaan Jalmarissa
toimivat: 

Kuntoutuksen tulosalue

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy



LAJITTELU

KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI

INKO  

LAHDEN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI YHTEISTYÖ JAKAUTUI NELJÄÄN VUODENAIKA-TEEMAAN

LUMO RUOKA INKO



KEHITTÄMISTAVOITTEITA ON RUNSAASTI

• Valaistusratkaisut - Valaisimiin vaihdetaan LED-lamput

• Liikkuminen - Jaetaan tietoa asiakkaille joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksista

• Hankinnat - Hankitaan ympäristöystävällisesti, ekologisesti tai luomuna tuotettuja raaka-aineita

• Lajittelu - Varmistetaan, että lajittelupisteitä on riittävästi ja ne ovat näkyvillä ja selkeästi 
ohjeistettu

• Kierrätys - Järjestetään työntekijöille kierrätyspiste

• Vedenkulutus - Vähennetään käyttöveden kulutusta

• Toimistot - Asetetaan tavoitteeksi paperiton toimisto

• Osastoilla - Puhtaaksi petaus, vain tarvittaessa

…Työtä riittää 2021 jälkeenkin!



Ilmastokumppanuus – tavoitteet ja mittarit
Tavoite Toteutus ja mittarit

1. Biojätteen vähentäminen Biojätteen määrä 17 g / asiakas / pv 
(3 ateriaa / pv / 2020 toteutunut 21g / asiakas )

2. Kasvisruoka vaihtoehto osastoille toiseksi ruokavaihtoehdoksi
viikon ajaksi. 

Toteutetaan ympäristöviikolla. Osastoille toimitettu kilomäärä / verrataan 
keväällä toimitettuihin kilomääriin.

3. Biojätteen vähentäminen Henkilöstöravintola Deliketti mukana 
ympäristöviikolla. Ruokasalissa seurataan päiväkohtaisesti 
syntynyttä lautashävikkiä.
Linjaston biojätteen määrä 34 g / asiakas v. 2020.
Tavoitteena kyseisellä viikolla jätteen määrän pieneneminen.

4. Jätteiden oikea lajittelu Mittaus manuaalisesti laitoshuoltajien toimesta.

5. Likapyykin väheneminen Osastot J41-42 seurantaan. Lähtevän säkkimäärän manuaalinen seuranta.

6. Toimistosiiven B5 energiajätepussien poisto/Puhdas paperi Euromääräinen säästö. Energiapusseja ei tilata.

7. Yleisiin tiloihin uudet jäteastiat/ohjaa oikeaan lajitteluun Uudet jäteastiat on hankittu.

8. Jätekoulutus ja näyttely ohjaavat oikeaan lajitteluun Näyttely toukokuussa 2021.

9. Luonnon monimuotoisuus (LUMO) -haastekilpailu osastoille Kilpailu on toteutunut siten, että henkilöstö kuvasi luontokuvia eri 
luontokohteista. Luontokuvia esillä osastoilla. Taukopaikkoja luonnon äänillä 
tai luontomaisemalla. 

10. Inkontinenssihoidon järkeistäminen siten, että kustannukset ja 
ympäristökuorma vähenee. Yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa 
(vaippahanke.fi).

Inkontinenssihoito on järkeistynyt, kulutus on vähentynyt ja ympäristökuorma 
pienentynyt.



Toteutuneet  9/2021

• Osastojen J41-J42 pyykkipussien, sekajätteen ja 
energiajätteen määrän seuranta kuukausitasolla 

• Hallinto- ja toimistosiipi B5 energiapussit poistettu ns. 
puhtaiden papereiden astioista

• Jalmarin yleisiin tiloihin hankittu uudet energia ja 
sekajäteastiat

• Talvipyöräilyn Kilometrikisa 1.1.-28.2.21

• Henkilöstölle kaksi lajitteluneuvontaa webinaarina, 
Salpakierto 

• Lajittelunäyttely Jalmarin aulassa 2 viikkoa henkilöstölle 
tutustuttavaksi

• LUMO haaste toteutunut kesällä 2021


