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KOULUREPPU



Sopiva reppu on tärkeä osa koulutyötä. Koulunsa aloittavalle 
koulurepun hankinta on erityisen iso juttu. Koulutie alkaa siitä, 

kun vihdoin saa sovitella itselleen omaa koulureppua. Myöhem-
minkin lukuvuoden alkua edeltää koulutarvikkeiden inventaario 
ja puuttuvien hankinta.  

Koulutarvikkeiden hankintaan voi yhdistää joka vuosi hitusen 
ympäristöarvojen välittämistä ja ympäristökasvatusta. Kuten 
muissakin ostospäätöksissä, myös koulutarvikkeiden valinnassa, 
ympäristöarvojen huomioiminen on oikeasti merkityksellinen ar-
jen ekoteko. Harkinta ehkäisee turhia heräteostoja ja on osoi-
tus siitä, että koulutarvikkeiden laatu ja niiden aiheuttama ym-
päristökuorma ei ole kuluttajalle yhdentekevää. 

Koulurepulle, ja jokaiselle sen sisältämälle tavaralle, on mahdol-
lista laskea ekologinen selkäreppu. Ekologinen selkäreppu si-
sältää kaikki ne luonnonvarat, joita on käytetty repun elinkaaren 
eli sen valmistamisen, pakkaamisen ja kuljettamisen aikana. Mitä 
kevyempi reppu, sitä vähemmän sen elinkaaren aikana on ku-
lunut luonnonvaroja. Koulutarvikkeita hankittaessa voidaan yh-
dessä miettiä, miten minun repullani olisi mahdollisimman kevyt 
ekologinen selkäreppu!

Tämä opas auttaa ympäristönäkökulman huomioimista koulutar-
vikkeiden hankinnassa. Opas on suunnattu koululaisille, heidän 
vanhemmilleen ja kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneita ym-
päristövastuullisen arjen edistämisestä.

MUKAVIA KOULUPÄIVIÄ TOIVOTTAA,
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY



PÄHKINÄNKUORESSA

1. SUUNNITTELE HANKINNAT TARPEEN MUKAAN 

Hankinnoissa kannattaa huomioida, että koulusta saa lukuvuoden alussa 
välttämättömiä koulutarvikkeita esimerkiksi lyijykynät, kumin, viivaimen ja 
koulutyössä käytettävät vihot.

Koulurepun hankinnassa tärkeintä on varmistaa, että laukku tai reppu on 
sopiva ja ergonomisesti oikeanlainen. 

2. SUOSI HANKINNOISSA UUDELLEENKÄYTTÖÄ 

Vanhoja tuotteita voi korjata ja uudistaa. Edullisia 
ja laadukkaita hankintoja voi tehdä myös kirpputo-
rilta ja/tai kierrätyskeskuksesta. 

3. SÄÄSTÄ 

Uudelleenkäyttö, korjaaminen, uudistaminen ja 
tarvikkeista huolehtiminen säästävät ympäristön 
lisäksi myös rahaa. Turhien tavaroiden hankinta 
kuluttaa paitsi luonnonvaroja, myös lompakkoa. 
Laadukas, pitkäkestoinen tuote tulee usein pidem-
män päälle edullisemmaksi, vaikka se hankittaessa 
olisikin huonolaatuista tuotetta kalliimpi.

4. SUOSI KOTIMAISIA, KESTÄVIÄ, AJATTOMIA JA KORJATTAVIA 
TUOTTEITA

Kotimaisen tuotteen tunnistaa avainlippumerkistä.

Tarvikkeiden kestävyyttä ja korjattavuutta kannattaa taloudellisistakin 
syistä hankintavaiheessa punnita tarkoin. Ohuesta muovista tehdyt tuot-
teet rikkoutuvat herkästi ja niitä on usein mahdotonta korjata.

Tämän päivän muoti- ja hittikuviot ja -hahmot ovat todennäköisesti jo puo-
len vuoden päästä vaihtuneet uusiin. Tuotteita valittaessa ja käytettäessä 
voidaan pohtia, onko tuotteen tarkoitusta ajatellen tärkeää se, mikä kuva 
tai kuvio siinä on. Onko jokin tuote vanha ja käyttökelvoton vain siksi, että 
siinä on jonkin tietty kuva/kuvio?

5. ÄLÄ OSTA ROSKAA

Suosi tuotteita, joita ei ole pakattu turhaan. Suosi tuotteita, joiden pak-
kaamiseen ei ole käytetty muovia. Kyniä, kumeja, teroittimia ja viivaimia 
myydään myös irtomyynnissä. Eniten pakkausjätettä synnyttävät yksittäis-
pakatut tuotteet. Ostaessasi irtomyyntituotteita et maksa pakkauksesta ja 



säästöllä voit ostaa vaikka laadukkaamman, kestävämmän ja ympäristöys-
tävällisemmän tuotteen.

6. VÄLTÄ MUOVIA, ERITYISESTI PVC-MUOVIA

Koulutarvikkeiden hankinnassa kannattaa suosia muita kuin muovista val-
mistettuja tuotteita. Erityisesti suositeltavaa on välttää PVC-muovista val-
mistettuja tuotteita. PVC-muovi on ongelmallinen, koska sen painosta puo-
let on klooria ja siinä voi olla myös raskasmetalleja. PVC:stä valmistetut 
tuotteet eivät sovellu energiahyötykäyttöön, sen poltosta syntyvien haital-
listen terveysvaikutusten vuoksi.

Markkinoilla on myös PVC-muovista tai sitä sisältävistä yhdistelmämuoveis-
ta valmistettuja muovisia laukkuja ja reppuja. Sitä löytyy myös teipeistä, 
muovitaskuista, mapeista ja penaaleista. PVC:lle on myös vaihtoehtoja, 
niitä kannattaa kysyä myyjältä.

PVC:n tunnistaa numerotunnuksesta 03 
tai 3 ja/tai kirjaintunnus PVC. PVC:tä 
saattaa olla myös yhdistelmämuoveissa, 
joiden numerotunnus on 07 ja kirjain-
tunnus O. Mikäli merkintää ei ole, kovia 
PVC-tuotteita voi yrittää tunnistaa siitä, 
että usein tuotetta taivutettaessa taite-
kohta muuttuu valkoiseksi. 
 
7. MERKEILLÄ ON MERKITYSTÄ

Suosi ympäristömerkittyjä tuotteita. Muista, että tuotteiden markkinoin-
nissa käytetään erilaisia epävirallisia “ympäristömerkkejä” ja ne eivät vält-
tämättä kerro mitään siitä, onko tuote muita vastaavia tuotteita vähemmän 
ympäristöä kuluttava.

Virallisia koulutarvikkeistakin löytyviä ympäristömerkkejä ovat:

Joutsenmerkki 

Sininen enkeli

Bra miljöval

EU kukka

Epävirallisia ”ympäristömerkkejä”, joita löytyy esi-
merkiksi värikynäpakkauksista.

”Die grune punkt” – kertoo, että tuotteen pakkauk-
sesta on maksettu Saksassa kierrätysmaksu. Ei siis 
kerro siitä, onko tuote itsessään ympäristöä vähem-
män rasittava, kuin muut vastaavat tuotteet. 



Ympäristömerkittyjä tuotteiden nimiä löytyy tuoteryhmittäin internetistä. 
Ympäristömerkittyjä tuotteita voi kysellä myös myymälöistä sekä tuottei-
den valmistajilta ja maahantuojilta.

www.eco-label.com
www.ymparistomerkki.com

Pakkauksesta saattaa löytyä myös CE-merkintä. Se on valmistajan vakuu-
tus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan yhteisölainsäädännön 
vaatimukset. Vaatimuksiin kuuluu esimerkiksi kynissä se, että niistä ei saa 
irrota haitallisia aineita kuten raskasmetalleja.

KOULUREPPU 

Varmista, että laukku on sopiva, hyvälaatuinen, kestää pitkään ja on 
helppo korjata.

Vanha käyttökelpoinen reppu tai laukku on mahdollista uudistaa itse om-
pelemalla tai suutarilla. Vanhasta saa uuden uusimalla rispaantuneen kan-
toremmin tai ompelemalla laukkuun uusia kuvioita.

Uutta reppua ei tarvitse ostaa siinä olevan hevos- tai kissakuvion takia, 
vaan ommeltavia kuvia saa ompeluliikkeistä ja tavarataloista.

Kuljetus lisää tuotteiden aiheuttamaa ympäristökuormaa. Kannattaa siis 
suosia mahdollisimman lähellä valmistettuja laukkuja.

PENAALI

Penaalin voi ommella itse tai valmistaa uusiomateriaalista. Käyttökel-
poisia penaaleja löytyy edullisesti kierrätyskeskuksista ja kirpputoreil-

ta. Suosi muusta materiaalista kuin muovista tai alumiinista valmistettuja 
penaaleja. Alumiini on varsinainen luonnonvara-ahmatti. Penaalin, joka 
painaa 100 grammaa, valmistamiseen on kulunut kiinteitä luonnonvaroja 



jopa yli kolme kiloa. Alumiinin tunnistaa “ALU”- merkinnästä. Sen erottaa 
pellistä myös siitä, että se on huomattavasti muita metalleja kevyempää.

Tarkista, ettet osta penaalin mukana turhia, huono-
laatuisia oheistuotteita. Hanki ajaton ja hyvälaatui-
nen penaali, joka kestää pitkään kulutusta. 

Uusiomateriaalista valmistettuja pieniä pussukoita, 
joita voi käyttää myös penaalina, löytyy esimerkiksi 
Kierrätyskeskuksen ”Plan B”-mallistosta. 

Yhteystiedot:
www.kierratyskeskus.fi
www.plan-b.fi

KIRJOITUSVÄLINEET

Mikäli hankit kynän, jossa on uudelleentäyttömahdollisuus, tarkista 
myyjältä, että kynään sopivia väri-, mustesäiliöitä, mustetta tai väriä 

on myynnissä Suomessa! 

Lyijy- ja värikynät (”puukynät”)

Lyijykynissä ei ole lyijyä. Lyijykynien sisältö on grafiittia, savea ja vahaa. 
Ympäristön kannalta haitallisimpia ovat lyijykynät, joissa on turhia lisäosia, 
esimerkiksi pyyhekumi metalliosan jatkeena. Suosi irtomyynnissä olevia tai 
suuriin eriin pakattuja kyniä, joiden pakkauksessa ei ole muovia.

Useimmissa kirjakaupoissa on myytävänä kyniä, joissa ei ole lakattua pin-
taa. Pinnan lakkaus sisältää terveydellekin haitallisia orgaanisia liuottimia. 
Älä heitä kyniä pois liian aikaisin.

Suosi kyniä, joissa ei ole käytetty 
säilöntäaineita. Esimerkkinä mainitta-
koon, että kynissä säilyvyyden paran-
tamiseksi käytetty paraformaldehydi 
saattaa aiheuttaa ihon ärtymistä.

Myynnissä on myös lyhyitä väri- ja lyi-
jykyniä, niillä piirtäminen ja kirjoittami-
nen on hankalaa ja samalla määrällä pak-
kausmateriaalia voitaisiin pakata myös 
pidemmät ja kestävämmät kynät!
 
Lyijytäytekynät

Jos kynässä on vahva runko, se kestää jopa koko kouluiän. Ohuesta muo-
vista valmistetut lyijytäytekynät ovat herkkiä rikkoutumaan. Kunnon



lyijytäytekynä on hyvä vaihtoehto ”kertakäyttöisille” lyijykynille, joista aina 
jää pieni pätkä kuluttamatta ja jätteeksi. 

Kuulakärkikynä

Kuulakärkikyniä ei tarvitse olla montaa, usein yksi laadukas, uudelleentäytet-
tävä kynä riittää.

Ne saattavat sisältää konsentroituja väriaineita ja orgaanisia liuottimia – 
suoraa ihokontaktia värin kanssa tulisi siis välttää.

Rungoltaan vahva ja mekaniikaltaan yksinkertainen kynä kestää pitkään. 
Suomessakin on myynnissä kyniä, joissa on vaihdettava värisäiliö ja joi-
den runko on valmistettu 100 prosenttisesta kierrätyspaperista.

Vähemmän jätettä tuottavat ja luonnonvaroja kuluttavat kynät, joissa on 
vaihdettava värisäiliö. Myyjältä on kuitenkin hyvä tarkistaa, että ostamaasi 
malliin on saatavilla värisäiliö.

Muoviset mainoskynät ovat usein heikkolaatuisia ja harvoin sisältävät vaih-
dettavaa värisäiliötä. 

Joutsenmerkittyjä kyniä on Suomessa myynnissä. Tuotemerkit löytyvät 
mm. joutsenmerkin internet-sivuilta: http://www.joutsenmerkki.fi/www/
tuotteet

Vahaliidut

Vahaliidut ovat maaleja ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Suosi myrkyt-
tömiä, mehiläisvahapohjaisia liituja.

Vahaliitujen pakkauksen ympäristökuorma voi olla suurempi kuin itse liitu-
jen. Ympäristön kannalta muovi- tai metallipakkausta parempi vaihtoehto 
on pahvipakkaus. 

Yliviivauskynä

Yliviivauskynät sisältävät paljon muovia. Käytä harkitusti. Yliviivauskynän 
käytön voi korvata tekemällä alleviivauksia lyijykynällä.

Lyijykynällä tehdyt merkinnät voi pyyhkiä ja näin se on suositeltavam-
paa yhteiskäytössä oleviin kirjoihin. Yliviivauskynän väriaineen kuivumista 
ehkäisee korkin huolellinen sulkeminen.

Suosi yliviivauskyniä, joissa on mahdollisuus säiliön uusimiseen. Mikäli 
hankit uudelleentäytettävän yliviivauskynän, tarkista, että värisäiliöitä on 
myynnissä Suomessa.



Tussit

Tussit sisältävät paljon muovia ja päätyvät usein nopeasti jätteeksi, käytä 
tusseja siis harkiten. Tussien käyttöiän pidentämiseksi, sulje tussit käytön 
jälkeen hyvin.

Tullin laboratorion asiantuntijoiden mukaan liuottimia sisältäviä ”perma-
nent”-merkittyjä tusseja ei tulisi sisällyttää kouluikäisten lasten tarvikkei-
siin. Näiden värikynien värin pysyvyys ja hyvä tarttumiskyky mm. poslii-
niin, saadaan aikaan liuottimia käyttämällä. Koulussa ei kuitenkaan tarvita 
äärimmäisen lämmön-, kylmyyden – ja UV-säteilyn kestäviä tuotteita.

Haitallisten ympäristö- ja terveysvaikutustensa lisäksi liuottimia sisältävät 
tussit ovat koulutyöhön liian pysyviä ja niillä tehtyjä merkintöjä ei saa 
poistetuksi esimerkiksi pulpetin kannesta.

Mikäli tarvitset ehdottomasti vedenpitävää tussia, suosi alkoholipohjaisia 
tusseja. Alkoholi on muita tusseissa käytettyjä liuottimia vaarattomampaa. 
Suosi tusseja, joiden kuori ei ole valmistettu alumiinista (kevyt metalli) tai 
PVC-muovista. Mikäli mahdollista, korvaa tussi värikynällä tai väriliidulla. 

Vesivärit

Tuotteiden kuljetus kuluttaa luonnonvaroja. Suosi
siis mahdollisimman lähellä valmistettuja vesi-
värejä.

Vesivärejä on myynnissä myös uudelleentäytet-
tävissä pakkauksissa. Uudelleentäyttö vähentää 
syntyvän jätteen määrää.

Myynnissä on runsaasti tekokuituisen harjasosan 
ja muovivarren sisältäviä pensseleitä. Ympäristön 
kannalta parempi vaihtoehto niille on luonnon-
harjaksista valmistettu pensseli, jossa on lakkaa-
maton puuvarsi.
 
Sormivärit

Suosi vesipohjaisia vaihtoehtoja. Pakkauksista löytyy tällöin merkintä ”wa-
ter-based”. Mikäli sormivärejä kuluu paljon, niitä löytyy myös suuriin pak-
kauksiin pakattuina. Valitse värit, joiden säilöntäaineena ei ole käytetty for-
maldehydiä ja joissa ei ole liuottimia.

Akryyli- ja öljyvärit

Jos värit sisältävät orgaanisia liuottimia, ne ovat ongelmajätettä. Värien pak-
kauksessa mahdollisesti oleva ”non-toxic” -merkintä on täysin epävirallinen. 
Se ei kerro mitään siitä, että tuote olisi tutkittu ja turvalliseksi todettu. 



MUUT KIRJOITUSTARVIKKEET

Pyyhekumi

Muoviset pyyhekumit on yleensä valmistettu PVC-muovista, joten suosi ku-
mista valmistettuja.

Suosi pyyhekumeja, jotka ovat mahdollisimman vähän pakattuja.

Älä heitä kumia roskiin liian aikaisin.

Viivain

Suosi kotimaisia puusta valmistettuja viivaimia.

Tarkkaan työhön (esim. geometriseen piirtämiseen) sopii kestävä muovinen 
versio esimerkiksi piirtokolmio.

Liittimet

Suosi liittimiä, joita ei ole pinnoitettu 
muovilla. Pinnoite on pääsääntöisesti 
aina PVC:tä. 
Liittimiä ei saa laittaa paperin mu-
kaan paperinkeräysastiaan. Irrota 
papereista käyttökelpoiset liittimet 
uudelleenkäyttöön.

Teroitin

Täysmetalliset teroittimet kestävät koko kouluiän. Ohuesta muovista val-
mistetut teroittimet rikkoutuvat helposti.

Tavallisessa koulukäytössä teroittimen terä kestää hyvin pitkään. Myyn-
nissä on myös teroittimia, joissa on irrotettava terä ja joihin on saatavissa 
varateriä.

Harppi

Hyvälaatuinen, kestävä harppi kestää koko kouluiän. Suosi täysin metal-
lisia.

OPPIMATERIAALI

Vihot

Hanki joutsenmerkittyjä paperitarvikkeita. Suosi kierrätyspaperia ja käytä 
paperista molemmat puolet. Käytä vihot loppuun. Uuden oppiaineen asian 



voin aloittaa puoliksi täytetyn vihon toisesta päästä. Vihossa on näin 
kääntämällä kaksi kansilehteä.

Valkaisematonta paperia kannattaa suosia, vaikkakin ympäristöä saastut-
tavasta kloorikaasuvalkaisusta on Pohjoismaissa kokonaan luovuttu. Pape-
rinvalkaisu kuluttaa edelleen valkaisukemikaaleja ja energiaa. Muovitetut 
kansilehdet vihoissa vaikeuttavat vihkojen kierrättämistä paperiteollisuu-
den raaka-aineeksi ja yleensä niiden tarkoitus on vain tehdä tuotteesta ul-
konäöltään houkutteleva.

Kansiot

Käyttökelpoisia kansioita päätyy paljon jätteeksi esimerkiksi yrityksistä. 
Yritysten lisäksi käytöstä poistettuja kansioita kannattaa kysyä kierrä-
tyskeskuksista.

Vanhoja kansioita voi uudistaa lehdistä leikatuilla kuvilla. Näin saa kansioi-
den kansista piiloon mahdolliset yrityksen logot tai mainostekstin.

Mikäli ostat uuden kansion, suosi Suomessa valmistettuja. Suosi kestäviä, 
mahdollisimman vähän muovia ja metallia sisältäviä kansioita. Suomessa 
on myytävänä 100% kierrätyspahvista valmistettuja kansioita. Itse kansioi-
hin ei ole käytetty muovia. Mekanismi ja muut osat ovat metallia.

Joutsenmerkin saaneiden kansioiden valmistajia löytyy joutsenmerkin
internetsivuilta: www.joutsenmerkki.fi

Kirjojen ja vihkojen suojat

Normaalissa käytössä ei tarvita muovisia vihonsuojia. Vihko on käytetty 
loppuun, ennen kuin sen kannet kuluvat liikaa.

Suosi itse paperista valmistettuja suojia. Persoonalliset kirjan- tai vihon-
suojat voi tehdä esimerkiksi aikakauslehden kansista tai seinätapetin yli-
jäämäpaloista.

Muovisista suojista suosi PE- tai PP- muovista valmistettuja, ei PVC:tä si-
sältäviä. Muovilaadun tunnistamista helpottaa se, että polyeteeni- ja poly-
propeenitaskut ovat PVC- taskuja kevyempiä ja ohuempia.

Muista repiä muoviset päällysteet tai kontaktimuovilla päällystetyt kannet 
pois ennen kuin viet vanhat vihot ja kirjat paperinkeräysastiaan. 

Muovitaskut

Alakoululaiset tekevät harjoitustehtävät pääsääntöisesti vihkoon tai harjoi-
tuskirjaan, joten irtonaisia papereita on niin vähän, että muovitaskuja ei 
tarvita.



Papereita voi vaihtoehtoisesti säilyttää suojassa kierrätyspahvista valmiste-
tuissa kulmalukkokansioissa.

Mikäli ehdottomasti tarvitset muovitaskuja, varmista, että ne on valmistettu 
polyeteenistä (PE) tai polypropeenista (PP) eikä PVC:stä. Jokainen paperi ei 
tarvitse omaa taskua.

Muovitaskuja voi uudelleenkäyttää. Ne säilyvät käyttökelpoisina vuosia. 

Taskulaskin

Suosimalla valokennoon perustuvia laskimia, vältät paristojätteen synty-
mistä. Suurin osa laskimista toimii paristolla. Mikäli olet jo hankkinut paris-
tokäyttöisen laskimen, käytä kierrätettäviä paristoja tai ainakin paristoja, 
jotka eivät ole ongelmajätettä eli eivät sisällä raskasmetalleja. Ongelma-
jätettä ovat paristot, joissa on merkki ruksein varustetusta jäteastiasta.

Varmista, että laskin on hyvänlaatuinen ja että myyjä antaa sille takuun.

Lisätietoa:

Keväällä 2008 astuu voimaan paristo- ja akkudirektiivi, joka tulee velvoit-
tamaan tuottajat kierrättämään kaikki paristonsa ja akkunsa niiden muo-
toon, kokoon, koostumukseen tai käyttötarkoitukseen katsomatta. Tärkeää 
siis olisi, että käytetyt paristot päätyisivät kierrätettäviksi, eivätkä seka-
jätteeseen. Kaatopaikalta paristot eivät vuoden 2008 jälkeenkään päädy 
kierrätykseen.

Rikkimennyt taskulaskin on sekajätteeseen soveltumatonta elektroniik-
karomua, joka tulee toimittaa kunnalliseen elektroniikkaromunkeräyspis-
teeseen tai kiertävään keräysautoon. Sen vastaanotosta ei peritä maksua.



Kuluttajat ovat koulutarvikemarkkinoillakin avainasemassa. 
Ympäristövastuullinen koulutie alkaa turhaa kuluttamista 
välttämällä sekä uudelleenkäyttöä ja ympäristömerkittyjä 
tuotteita suosimalla. Ympäristönystävän koulutiellä ilo ei löydy 
ostamisesta, vaan mahdollisuudesta oppia ja kokea uutta.   

Riemullista ja ympäristöystävällistä koulutietä toivottaa,

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy


