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1. 1. 1. 1. JOHDANTOJOHDANTOJOHDANTOJOHDANTO

Ilmastonmuutoksen arvioidaan olevan yksi vaka-
vimmista ihmiskuntaa uhkaavista kriiseistä tällä 
hetkellä. Ihmisen ilmakehään päästämien kasvi-
huonekaasujen, kuten hiilidioksidin, metaanin ja 
typpioksiduulin, oletetaan voimistavan maapallon 
osittain luontaista lämpenemistä. 

EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästö-
jä vuoteen 2020 mennessä 20 %:lla vuoden 
1990 tasoon verrattuna. Suomi, monen muun 
teollisuusmaan ohella, on sitoutunut päästövä-
hennystavoitteiden toteuttamiseen ilmaston-
muutoksen etenemisen hidastamiseksi.  

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja 
energiapolitiikasta linjasi vuonna 2010, että Suo-
men kuntien tulee laatia omat ilmasto-ohjel-
mansa vuoteen 2012 mennessä.  

Seinäjoen seudun kunnat päättivät kuntien yhtei-
sen ilmastostrategiaprosessin käynnistämisestä 
vuonna 2009. Taustamateriaali strategian laati-
mista varten kerättiin Seinäjoen kaupungin koor-
dinoimassa esiselvityshankkeessa.  

Ilmastostrategiahankkeen valmistelu aloitettiin 
kuntien rahoituksella vuonna 2010. Hankkeelle 
saatiin rahoitus Länsi-Suomen EAKR-ohjelmasta 
(Euroopan Aluekehitysrahasto) vuoden 2011 
alussa. Hanketta koordinoi Lapuan kaupunki. 

Seinäjoen seudun ilmastostrategia on toteutettu 
osana tätä hanketta. Hankkeen osatoteuttajana 
toimi Thermopolis Oy. 

Hankkeessa mukana olevat kunnat (Alavus, Il-
majoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, 
Lapua ja Seinäjoki) ovat osallistuneet rahoit-
tamiseen 36 %:n rahoitusosuudella. Hankkeen 
toteutusaika oli 1.1.2011-1.12.2012.  
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2. 2. 2. 2. SIDOKSET MUIHIN PROSESSEIHINSIDOKSET MUIHIN PROSESSEIHINSIDOKSET MUIHIN PROSESSEIHINSIDOKSET MUIHIN PROSESSEIHIN    JA VAJA VAJA VAJA VALLLLMISTELUTYÖMISTELUTYÖMISTELUTYÖMISTELUTYÖ

Seinäjoen seudun kuntien tavoitteena on ollut 
laatia käytännönläheinen ja Etelä-Pohjanmaalle 
sopiva, energiantuotannon ja alueen yhdyskun-
tarakenteen huomioiva ilmastostrategia.  

2.1 Alueen elinkeino- ja yhdyskuntarakenne 

Seutukunnan keskuskaupunkia Seinäjokea ym-
päröivät vireät ja maaseutumaiset kunnat, joille 
on yhteistä voimaperäinen maataloustuotanto. 
Maatalouteen liittyvä vahva elintarvikeklusteri 
työllistää tuhansia ihmisiä maakunnassa. Seinä-
joen seudulla on huomattavan paljon pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä suurten elintarviketeollisuu-
den yritysten lisäksi. Asenne yrittämistä kohtaan 
on positiivinen. 

Kyrönjoki- sekä Lapuanjokilaaksoihin keskittynyt 
asutus on länsisuomalaiseen tyyliin tiiviin haja-
naista; kylät ovat nauhamaisia, ja palvelut hae-
taan joko kuntakeskuksista tai Seinäjoelta. Asu-
tus- ja elinkeinorakenteesta johtuen yksityisau-
toilun osuus alueen liikenteestä on suuri. Myös 
läpikulkuliikenteen osuus alueella on merkittävä. 
Tämä kasvattaa liikenteen päästölukuja, koska 
kokonaisliikennemäärä toimii laskennan perus-
teena. 

Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on 
kirjattu tavoite yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
sestä. Eheyttämisellä tarkoitetaan toimia, joiden 
avulla luodaan edellytyksiä toimivalle joukkolii-
kenteelle, tehokkaalle tavarankuljetusjärjestel-
mälle, kansalaisten tarvitsemien palvelujen saa-
vutettavuudelle sekä luonnonalueiden ja -varo-
jen säästämiselle. 

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Seinäjoen 
seudulla tarkoittaa niin keskuskaupungin ja taa-
jamien pitämistä mahdollisimman tiiviinä kuin 
maaseudun pitämistä elinkelpoisena; molempi-

en hajautuminen lisää päästöjä. Hyvän alue-
suunnittelun avulla vaikutetaan ratkaisevasti tu-
levaisuuden päästötasoon alueella. 

2.1.1 Seinäjoen seudun kasvutavoitteet 

Seinäjoen seudun kunnat haluavat tarjota mah-
dollisuuden hyvään asumiseen kaupungissa, taa-
jamassa ja kylässä. Alueen kunnat tavoittelevat 
prosentin kasvua sekä asukasluvussa että työ-
paikkojen määrässä. Seinäjoen kaupunki pyrkii 
kasvamaan noin 1,5 %:n, ja Ilmajoki sekä Lapua 
noin 0,7 %:n vuosivauhdilla. Muut alueen kunnat 
pyrkivät maltilliseen 0,5 %:n kasvuun. Seinäjoki, 
Lapua ja Ilmajoki ovat kasvaneet tavoitteiden 
mukaisesti. Muut kunnat ovat muuttotappiollisia.
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Asutuksen hallitsematon levittäytyminen maata-
lousalueille on koettu lieväksi ongelmaksi lähinnä 
Seinäjoella; asutuksen leviäminen lisää liikenteestä 
aiheutuvia päästöjä ja voi haitata maatilojen laa-
jentamismahdollisuuksia. Asutusrakenne muissa 
kunnissa, varsinkin reuna-alueiden kylissä, saattaa 
hajautua muuttotappion tai vähäisen syntyvyyden 
vuoksi. Molemmat edellä mainitut yhdyskuntara-
kenteen hajautumisen muodot saattavat muodos-
taa ongelmia kuntatalouden tai päästöjen vähen-
tämisen kannalta; asiointimatkat kasvavat molem-
missa tapauksissa. Palveluiden keskittäminen on 
osaltaan pidentänyt alueen asiointimatkoja, mikä 
lisää liikenteestä syntyviä päästöjä. 

2.2 Ilmastokysymykset palvelutuotannossa 

Seinäjoen seudun kunnat pyrkivät palvelutuo-
tannossaan yhteistyöhön. Palveluyhteistyön ta-
voitteena on palvelujen säilyttäminen sekä kus-
tannustehokkaampien toimintatapojen löytämi-
nen. 

Palveluyhteistyöllä voi olla päästöjä lisääviä vaiku-
tuksia, mikäli palvelujen keskittäminen lisää mer-
kittävästi yksityisautoilua.  

Päivittäisten palveluiden saatavuus mahdollisim-
man lähellä kuluttajia pitää turvata. Harvemmin 
käytettyjen palvelujen kohdalla sähköistäminen 
voi tuoda uusia mahdollisuuksia.  

Panostukset uusiutuvaan energiaan ja energiate-
hokkuuteen palvelutoiminnassa tuovat suurim-
mat säästöt sekä päästövähennykset lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä.  

2.3 Ilmastokysymykset elinkeino- sekä osaa-
mis- ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta 

Seinäjoen seudun kunnat panostavat voimak-
kaasti yhteiseen osaamis- ja innovaatiopolitiik-
kaan. Hyvä esimerkki yhteisistä tavoitteista on 
kaupunkiseudun yhteinen kasvu- ja kilpailukyky-
strategia sekä alueella kehitettävien kärkialojen 
vetovastuun jakaminen kuntien kesken.  

Seinäjoen kaupunkiseudun kasvu- ja kilpailuky-
kystrategian tavoitteena on linjata millä tavoin 
Seinäjoen seudun kunnat lisäävät ja ylläpitävät 
alueen hyvinvointia ja kilpailukykyä. 

Seinäjoen seudun ilmastostrategiassa linjataan, 
miten kuntien kasvulle ja kilpailukyvylle asetetut 
tavoitteet ovat saavutettavissa ilmaston ja ym-
päristön kannalta kestävällä tavalla kilpailukykyä 
heikentämättä. Strategian valmistelussa muka-
na olleet kunnat toteuttavat myös Länsi-Suo-
men ympäristöstrategian tavoitetta, jonka mu-

Kuva 1. Ilmajoella asutus seuraa Kyrönjokivartta. 
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kaan alueesta luodaan kestävän kehityksen esi-
merkkialue. Seinäjoen seudulla halutaan toteut-
taa konkreettisia tekoja. 

2.4 Strategiatyön lähtökohdat ja valmistelu-
työ 

Seinäjoen seudun ilmastostrategia –hankkeen 
valmistelussa todettiin tärkeäksi seuraavat asiat:  

ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden 
määritteleminen, ilmastonmuutokseen sopeutu-
minen, päästövähennystavoitteiden asettami-
nen, toimenpiteiden kustannusvaikutusten sekä 
vaikuttavuuden arvioiminen.  

Energia- ja päästökysymysten lisäksi pidettiin 
tärkeänä tarkastella myös muiden kestävään 
kehitykseen liittyvien teemojen, kuten työ- ja 
ympäristölainsäädännön noudattamista. Hank-
keen tavoitteeksi asetettiinkin, että ilmaston-
muutos ja kestävä kehitys huomioidaan kaikes-
sa kuntien toiminnassa.  

Kuntien päästövähennystavoitteet esitetään lyhy-
ellä ja keskipitkällä (0–15 v) sekä pitkällä aikavä-
lillä (15–30 v). Toimintasuunnitelmassa painote-
taan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä, 
koska ne ovat ilmastonmuutoksen hillinnän kan-
nalta tehokkaita ja taloudellisesti kannattavimpia. 
Toimenpiteiden hyöty- ja kustannusvaikutukset 
selvitetään ennen niihin ryhtymistä. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan 
kunnallisessa päätöksenteossa. 

Strategian valmistelun pohjalta esitetään, että 
Seinäjoen seudun kunnat sitoutuvat myös seu-
raavien tavoitteiden toteuttamiseen:  

Seinäjoen seudun kunnat vähentävät kasvihuo-
nekaasupäästöjä vähintään 20 % vuoteen 2020 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. 

Seinäjoen seudun kunnat sitoutuvat energiate-
hokkuussopimuksen tai energiaohjelman 9 % 
energiansäästötavoitteeseen vuosien 2008–2016 
välisenä aikana hankkeelle asetettujen tavoittei-
den mukaisesti. Ilmastotavoitteiden saavuttamis-
ta seurataan ja korjataan tarvittaessa.
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ILMASTOSTRATEGIAN VALMIS-
TELUTYÖ SEINÄJOEN SEUDULLA: 

 Maankäytön ja liikenteen ky-
symyksistä vastasi Seinäjoen 
seudun rakennemallityö-
ryhmä, johon kuuluu alue-
suunnittelun asiantuntijoita 
alueen kunnista sekä Etelä-
Pohjanmaan liitosta. 
 

 Maa- ja metsätalous sekä 
elinkeinot –työryhmä: lä-
hinnä kuntien elinkeino- ja 
maaseututoimien viranhaltijat 
sekä Metsäkeskuksen ja 
MTK:n edustajat.  
 

 Energiantuotantoryhmä: 
vastaavat viranhaltijat sekä 
energia-alan yritysten edusta-
jat toiminta-alueelta  
 

 Julkiset hankinnat –
työryhmä: lähinnä hankin-
noista vastaavat viranhaltijat 
hankkeessa mukana olevista 
kunnista ja kaupungeista 
 

 Kiinteistöt ja rakentaminen 
– työryhmä: kiinteistöjen 
huollosta ja rakennuttamisesta 
vastaavat viranhaltijat 
 

 Yhdyskuntatekniikan työ-
ryhmä: alan johtavat viran-
haltijat mukana olevista K8-
kunnista 

Ilmastostrategiaa on valmisteltu kuudessa työryhmässä, 
jotka ovat laatineet toimenpide-ehdotukset seuraaville 
toimialoille: julkiset hankinnat, yhdyskuntatekniikka, kiin-
teistöt ja rakentaminen, energiantuotanto, maa- ja met-
sätalous sekä elinkeinot, maankäyttö ja liikenne. Jäte-
huoltoon liittyvät toimenpiteet on valmisteltu yhteistyössä 
alan yritysten kanssa. Hankkeen ohjausryhmä ja kuntien 
ympäristöviranhaltijoista koostunut projektiryhmä ovat 
ohjanneet strategian valmistelua. Projektiryhmän jäsenet 
ovat osallistuneet myös työryhmien toimintaan.  

Hankkeen aikana on perustettu myös KETS/KEO- työ-
ryhmä (Kuntien energiatehokkuussopimus/kuntien 
energiaohjelma) ohjaamaan kuntien energiasopimuksiin 
liittyviä käytännön järjestelyjä. Kuntien teknisistä johtajis-
ta koostuva työryhmä perustettiin koordinoimaan strate-
gian jalkauttamista kuntien toimintaan.  

Hankkeen työryhmät ovat verkostoituneet ja ilmastotyön 
parhaita käytäntöjä on jaettu sekä työryhmien sisällä että 
työryhmältä toiselle hankkeelle asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Työryhmätyöskentelyssä syntyi lukuisia käy-
tännönläheisiä toimintamalleja ja ideoita, joiden avulla 
vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä sekä huo-
lehditaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja varau-
tumisesta. Osa työryhmissä esille tulleista ajatuksista on 
toteutettu jo hankkeen aikana ja osa vaatii jatkovalmiste-
lua esimerkiksi erillisinä hankkeina.  

Strategiassa jäljempänä esitettävät toimenpiteet ovat 
muotoutuneet valmistelutyöryhmien työn tuloksena. 
Koska kaikkien hankkeessa mukana olevien kuntien ja 
kaupunkien edustajat ovat voineet osallistua strategiassa 
määriteltyjen tavoitteiden asettamiseen, on perusteltua 
olettaa, että myös ilmastostrategian jalkauttamistoimen-
piteisiin sitoutuminen on helppoa.
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3. 3. 3. 3. KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT SEKÄ LUONNON KASVIHUONEKASEKÄ LUONNON KASVIHUONEKASEKÄ LUONNON KASVIHUONEKASEKÄ LUONNON KASVIHUONEKAA-A-A-A-
SULÄHTEET JA SULÄHTEET JA SULÄHTEET JA SULÄHTEET JA ----NIELUTNIELUTNIELUTNIELUT

Yleisimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi 
(CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi eli typpiok-
siduuli (N2O). Hiilidioksidi on ihmisen tuottamista 
kasvihuonekaasuista merkittävin ja sen pitoisuus 
ilmastossa on noussut 35 prosenttia teollistumi-
sen myötä. Ihmisen tuottama hiilidioksidi on pe-
räisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä sekä 
trooppisten metsien hävittämisestä. 

Noin 14 % ihmisen tuottamista kasvihuonekaa-
supäästöistä on metaania, jonka vaikutukset ly-
hyellä aikajaksolla ovat monikymmenkertaiset 
hiilidioksidiin verrattuna. Vuotuisista metaani-
päästöistä yli 60 % on ihmisen aiheuttamia. Me-
taanin luonnollisia lähteitä ovat suot ja kosteikot 
ja valtameret. Suomessa metaanipäästöjä syn-
tyy kaatopaikoilla, jätevesien puhdistuksessa, 
karjataloudessa sekä energiantuotannossa. Lä-
hes viidennes kasvihuonekaasujen lämmitysvai-
kutuksesta johtuu metaanista. 

Typpioksiduuli on voimakkain viidestä luonnolli-
sesta kasvihuonekaasusta. Se on lämmitysvai-
kutukseltaan yli 300 kertaa hiilidioksidia voimak-
kaampi. Pitoisuus ilmakehässä on kasvanut noin 
16 % teollisuuden alkuajoista lähtien. Dityppiok-
sidipäästöjä syntyy maataloudesta, teollisista 
prosesseista, metsähakkuista sekä jätteiden kä-
sittelystä.  

Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 66,4 
miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (1000 t 
CO2-ekv.) vuonna 2009. Kasvihuonekaasupääs-
töt yhtä asukasta kohden olivat noin 16 CO2-
ekv. tonnia, kun kansainvälinen keskiarvo on 
noin 4 CO2-ekv. tonnia. 

Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy Suomessa 
muun muassa teollisuuden, pitkien välimatkojen 
ja kylmän ilmaston seurauksena. Suurimpia 

päästölähteitä ovat energiantuotanto ja liikenne. 
Maatalouden päästöt ovat korkeat maatalousve-
toisissa kunnissa. Suurin osa liikenteen CO2 ja 
N2O- päästöistä syntyy tieliikenteessä. 

3.1 Kasvihuonekaasupäästöt Seinäjoen seu-
dulla 

Seinäjoen seudun kasvihuonekaasupäästöt las-
kettiin osana kuntien yhteistä ilmastostrategia-
hanketta. Kasvihuonekaasutaseet laskettiin K8-
kunnille eli Alavudelle, Ilmajoelle, Jalasjärvelle, 
Kauhavalle, Kuortaneelle, Kurikalle, Lapualle ja 
Seinäjoelle. Seinäjokeen kuuluvat myös Nurmon, 
Peräseinäjoen ja Ylistaron taajamat. Töysä on ol-
lut osa Alavuden kaupunkia vuoden 2013 alusta, 
mutta uutta taajamaa koskevat tiedot eivät ole 
kasvihuonekaasutaselaskennassa mukana. 

Laskennassa mukana olevat kunnat eroavat toi-
sistaan sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan. 
Kuntien elinkeinorakenteet eroavat toisistaan. 
Esimerkiksi kunnissa toimivan teollisuuden paino-
pistealueet ovat erilaisia. Noin puolet tarkastel-
tavien kuntien työpaikoista sijaitsee Seinäjoella. 
Kaikki kunnat ovat maatalousvaltaisia.

Kunta Maapinta-
ala (km)2 

Asukasluku 
2009 

Asukastiheys 
(hlö/km2) 

Alavus 790,5 9402 11,9 

Ilmajoki 576,9 11748 20,4 

Jalasjärvi 818,8 8281 10,1 

Kauhava 1313,8 17544 13,4 

Kuortane 462,1 3983 8,6 

Kurikka 905,7 14631 16,2 

Lapua 737,1 14327 19,4 

Seinäjoki 1431,5 57018 39,8 

K8-kunnat 7036,3 136934 19,5 
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Seinäjoen seudun kasvihuonekaasupäästöt on 
laskettu kahdella tavalla, kulutus- ja tuotanto-
perusteisesti. Päästölukujen vertailussa keski-
tyttiin kulutusperusteisten kasvihuonekaasupääs-
töjen tarkasteluun, jotka kertovat paljonko pääs-
töjä alue todellisuudessa aiheuttaa. 

Kasvihuonekaasutaseet on laskettu KASVENER-
laskentamallin vuonna 2007 valmistuneella versi-
olla. Vertailua on tehty Seinäjoen seudun kuntien 
kesken sekä vertaamalla valtakunnallisiin vuoden 
2010 kasvihuonekaasupäästölukuarvioihin. 

Seinäjoen seudun kuntien kulutusperusteiset 
kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 olivat yh-
teensä 1441,4 1000 t CO2-ekv. Suurimmat kas-
vihuonekaasupäästöjen tuottajat olivat maata-
lous ja liikenne. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä 
syntyi Seinäjoella, vähiten Kuortaneella. Asukas-
ta kohden laskettuna eniten päästöjä syntyi Ja-
lasjärvellä ja vähiten Alavudella.  
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3.2 Luonnon kasvihuonekaasulähteet ja –nielut Seinäjoen seudulla

Seinäjoen seudun kunnat rahoittivat Helsingin yli-
opistossa vuonna 2012 valmistuneen selvityksen 
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja Seinäjoen 
seudun kuntien metsien ja metsämaan hii-
linieluista ja kasvihuonekaasujen lähteistä sekä 
niiden suuruudesta. 

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueen metsien 
ja metsämaiden kasvihuonekaasujen nielu oli 
keskimäärin 2600 Gg CO2-ekv. vuodessa vuosien 
2000–2009 aikana. Kasvihuonekaasuja sitoutui 
maahan ja puustoon vuosittain 2,6 Tg CO2-ekv. 
enemmän kuin niitä vapautui ilmakehään. Merkit-
tävin tekijä sidontaan oli puuston biomassan kas-
vu. Puuston kasvu alueella ylitti poistuman (hak-
kuut ja luonnonpoistuma). Maaperän havaittiin 
olevan turvemailla kasvihuonekaasujen lähde ja 
kivennäismaalla pieni nielu. Maaperän taseeseen 
laskettiin mukaan hiilidioksidin, dityppioksidin ja 
metaanin lähteet sekä nielut CO2-ekvivalentteina. 
Metsistä huuhtoutunut hiili oli laskelmassa muka-
na oletuksella, että siitä tulee CO2-päästö. 

Seinäjoen kaupunkiseudun metsät olivat reilun 
100 Gg CO2-ekv./v eli noin 100 000 hiilidioksidi-
tonnin suuruinen nielu. Erot päästöjen ja nielujen 
välillä olivat paljon pienemmät kuin koko met-
säkeskuksen alueella. Tämä johtui kasvun ja 
poistuman läheisyydestä Seinäjoen kaupunkiseu-
dulla. 

Kuntien väliset erot johtuvat muun muassa erois-
ta metsäpinta-aloissa, puuston määrissä ja kehi-
tysluokissa sekä soiden osuudesta metsämaassa. 
Myös sattuma vaikuttaa hakkuiden määrään ja 
ajoittumiseen yksittäisen kunnan sisällä. Seinäjo-
en kaupunkiseudun talousmetsien puuston ja 
metsämaan kasvihuonekaasutaseen hiili-
dioksidiekvivalentteina (tuhatta tonnia) on eritelty 
alla olevassa taulukossa. 

 

 

 
  

Alavus Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki Yhteensä 

Soiden CH4 ja N2O -päästöt 14 11 12 28 9 20 16 29 139 

Kivennäismaan CO2 ja CH4 -nielu -3 -2 -3 -5 -2 -4 -3 -5 -28 

Puuston CO2 -nielu -18 -16 -25 -26 -12 25 -51 -90 -214 

Kokonaistase CO2-ekv./v. -7 -7 -17 -3 -5 41 -38 -66 -103 
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4. 4. 4. 4. VISIO, TAVOITTEET JA TEEMAKOHTAISET TOIMENPITEET VISIO, TAVOITTEET JA TEEMAKOHTAISET TOIMENPITEET VISIO, TAVOITTEET JA TEEMAKOHTAISET TOIMENPITEET VISIO, TAVOITTEET JA TEEMAKOHTAISET TOIMENPITEET     
                    VUOTEEN 2020VUOTEEN 2020VUOTEEN 2020VUOTEEN 2020    

Seinäjoen kaupunkiseudun kunnat (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua Ja 
Seinäjoki) pyrkivät ilmastotyössä seuraavan vision toteutumiseen: 

Vision saavuttaminen edellyttää kaikkien seutukunnan toimijoiden sitoutumista seuraavien yleistavoit-
teiden toteuttamiseen:  

Seinäjoen seudun kunnat ovat päättäneet seurata kasvihuonekaasupäästöjensä kehitystä sekä raportoi-
da niistä avoimesti. Ilmastostrategiahankkeessa onkin laskettu kasvihuonekaasujen päästöprofiilit sekä 
kerätty tietoa kuntien hallinnoimien kiinteistöjen energiankulutuksesta jokaisessa hankkeessa mukana 
olevassa kunnassa. 

 

 

 Seinäjoen seudun kunnat edistävät kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. 
 Päästövähennyksiä toteutetaan nopeasti ja kustannustehokkaasti kaikilla kuntien sektoreilla 
 Seinäjoen seudun kunnat tarjoavat mahdollisuuden kestävään, hyvään asumiseen kaupun-

gissa, taajamassa tai kylässä. 

Seinäjoen seudun kunnat toimivat kestävän kehityksen 
alueellisena suunnannäyttäjänä vuonna 2020. 
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4.1 Maankäytön, asumisen ja liikenteen yh-
teistyö 

Kuntien välisellä yhteistyöllä aluesuunnittelussa 
voidaan vähentää päästöjä. Seinäjoen seudun 
kunnat ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä maan-
käyttöön ja asumiseen sekä elinkeinojen sijoittu-
miseen liittyvissä kysymyksissä. Konkreettinen 
esimerkki yhteistyöstä on kuntien yhteinen maa-
talouden rakennemalli, jonka avulla on sovitettu 
yhteen voimakkaan kotieläintalouden tilavaati-
muksia ja kasvavien kylien kehitystarpeita.  

Tulevaisuudessa tapahtuva jonkin asteinen kau-
pungistuminen vähentää Seinäjoen seudun pääs-
töjä pitkällä aikavälillä ja saattaa helpottaa kun-
tien palveluiden järjestämistä.  

Ruokaprovinssina tunnetun seutukunnan kilpailu-
kyvyn vahvistaminen edellyttää maaseudun pi-
tämistä asuttuna ja elinvoimaisena. Keskuskau-
punki-, taajama- ja maaseutualueilla aluesuun-
nittelu voidaan tehdä kunta- ja tapauskohtaisesti 
kullekin alueelle sopivilla konsepteilla.  

Olemassa olevan rakenteen tiivistäminen kau-
punki- ja taajama-alueilla vähentää liikkumises-
ta aiheutuvia päästöjä ja tehostaa olemassa ole-
van yhdyskuntatekniikan käyttöä. Maaseutualu-
eilla on tärkeää huolehtia, ettei uusi asutus hei-
kennä maatalouden laajenemismahdollisuuksia.  

Kuntien elinvoimaisuuden näkökulmasta on 
olennaista, että niin päästövähennykset kuin 

kunnissa asetetut kasvutavoitteet huomioidaan 
maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevissa 
ratkaisuissa. Maaseutualueillakin on mahdollista 
elää vähäpäästöistä elämää. 

Taajamissa tarjottavien palvelujen tulee olla riittä-
vän hyvin saavutettavissa ja yleisimpien palve-
luiden pitäisi säilyä lähipalveluna. Toisaalta kau-
kanakin sijaitseva palvelu voidaan saavuttaa il-
man turhaa autoilua sähköisen asioinnin avulla. 

Hajautetun energiantuotannon edistäminen alue-
suunnittelussa parantaa Seinäjoen seudun kilpai-
lukykyä. Tämä voidaan huomioida maaseudun 
rakennemallia kehitettäessä.  

Kuva 2. Vuoden kylässä 2012, Seinäjoen Kitinojalla edistetään 
kestävää asumista. Kylään on tehty sekä kylä- että perinneky-
läkaava. Kylään on rakentumassa oma perinnerakentamisen 
alue, jonne on mahdollista siirtää tai rakentaa perinteisiä pohja-
laistaloja. 

ILMASTOA PARANNETAAN MYÖS LIIKKUMISEN  
OHJAUKSELLA 

Yksi liikkumisen ohjauksen tavoitteista on saada 
suomalaiset valitsemaan yksityisauto kulkuväli-
neeksi entistä harvemmin. 

Seinäjoella olosuhteet esimerkiksi pyöräilyyn ovat 
otolliset. Kaupungin alueella on kevyen liikenteen 
kulkuväyliä noin 270 km ja noin 11 % työmatkoista 
tehdään pyörällä Seinäjoen alueella.  

Seinäjoen kaupunki saa Liikennevirastolta rahoitus-
ta pyöräilykaupungin kehittämiseen. 
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Varautuminen ilmastonmuutoksen tuomiin uh-
kiin, kuten tulviin tai myrskyihin, on olennainen 
osa yhdyskuntasuunnittelua. Kaavoituksessa tu-
lee ottaa huomioon myös ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskitekijät. Kesän ja syksyn 2012 poik-
keuksellisen kovat tulvat korostavat tarvetta va-
rautumiselle poikkeustilanteisiin.

Kuva 3. Syksyn 2012 tulvat peittivät Ilmajoen Mu-
siikkijuhlien ooppera-areenan veden alle. 

Kuva 4. Ilmakuva Ilmajoelta 7.10.2012. Tulvariskejä 
vältetään parhaiten maankäytön suunnittelulla sekä li-
säämällä riskialueiden asukkaiden varautumista. 
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4.2 Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus 

 

 

Lyhyen - keskipitkän aikavälin tavoitteet:       

 Vähennämme nykyisen yhdyskuntarakenteen 
aiheuttamia liikenteen päästöjä. 

 Vähennämme kuntien omasta liikenteestä ai-
heutuvia päästöjä. 

 Rakennamme olemassa olevia taajamia tii-
viimmiksi, maaseutumaisemmilla alueilla  

 Yhtenäistämme kevyen liikenteen verkostoja. 
Huomioimme kaavoituksessa, julkisessa ra-
kentamisessa sekä (rakennus)hankkeiden 
kilpailutuksessa ilmasto- ja ympäristökysy-
mykset 

 Hyödynnämme puurakentamisen ja energia-
tehokkaan rakentamisen mahdollisuudet ja 
huomioimme ne kaavoituksessa. 

 Selvitämme mahdollisuudet ns. kevytraken-
teisten ratkaisujen, kuten hulevesiverkostojen 
ja matalalämpötekniikan rakentamiseen uu-
silla alueilla. 

 Huolehdimme yhdyskuntarakenteen tulva-
suojelusta ja varautumisesta poikkeustilantei-
siin asutusta pyritään ohjaamaan nykyisen 
rakenteen yhteyteen.  

 Kehitämme kuntakeskusten ja Seinäjoen vä-
listä julkista liikennettä.  

 Kehitämme Seinäjoen sisäistä julkista asioin-
tiliikennettä.  

 

Yleistavoite: 

 Seinäjoen seudun kunnat tarjoavat 
mahdollisuuden kestävään, hyvään 
asumiseen kaupungissa, taa-
jamassa tai kylässä. 

 Rakennamme uudet alueet mahdol-
lisimman energia- ja ekotehokkaasti 

 Tiivistämme olemassa olevaa asu-
tusrakennetta 

 Huolehdimme elävän ja tuottavan 
maaseudun toimintaedellytyksien 
säilymisestä 

 Asukasluvun kasvutavoitteesta huo-
limatta leikkaamme Seinäjoen seu-
dun päästöjä 20% vuoteen 2020 
mennessä vuoden 1990 tasoon ver-
rattuna 

 Huomioimme yhdyskuntarakenteen 
suunnittelussa kestävän kehityksen, 
energiatehokkuuden ja kasvihuone-
kaasupäästöjen minimoinnin. 
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 Huomioimme kaukolämmön ja muun ener-
giantuotannon, kuten tuulivoiman sijoittami-
sen ja tarpeen kaavoituksessa 

 Huolehdimme energiatehokkuudesta teolli-
suusalueiden kaavoituksessa sekä teollisuus-
alueille rakennettavissa logistisissa ratkaisuis-
sa 

 Hyödynnämme maaseudun mahdollisuudet 
päästöjen vähentämisessä.  

 Edistämme uusiutuvien energiamuotojen ha-
jatuotantoa. 

 Säilytämme maaseudun elinvoimaisena. 

Pitkän aikavälin tavoitteet: 

 Jatkamme kuntien välistä yhteistyötä alue-
suunnittelussa ja päästöjen vähentämisessä. 

 

 

TIESITKÖ, ETTÄ … 

… maailman paras vihreä, juoma-alan yritys 
löytyy Jalasjärveltä? Eteläpohjalainen alkoholi-
juomatehdas Pramia on ottanut kestävän kehi-
tyksen osaksi toimintaansa ja vuonna 2012 Pra-
mia sai juoma-alan arvostetuimman kestävän 
kehityksen palkinnon Lontoossa.  

Pramia on Suomen vähäpäästöisin alkoholijuo-
matehdas, joka tuottaa kaiken tarvitsemansa 
sähkön omalla tuulivoimallaan. Sähköä riittää 
myös myytäväksi valtakunnan verkkoon. Kes-
tävä kehitys on huomioitu myös minimoimalla 
jätteen tuottoa sekä raaka-aineiden kulutusta. 
Pramia teki merkittävän ympäristöteon siirtyes-
sään PET-muovipulloihin. Kierrätettävien muo-
vipullojen hiilijalanjälki on 70% pienempi kuin 
lasipullon.  

Pramian hiilidioksidipäästöt ovat 548 t CO2-ekv. 
vuodessa, mutta tuulivoimatuotantonsa an-
siosta yritys on hiilijalanjäljeltään neutraali. 

Pramia oli ehdolla vuoden edistykselliseksi maa-
seutuyritykseksi PARHAAT KÄYTÄNNÖT 2012 –
kilpailussa. 
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4.3 Elinkeinopolitiikka, osaamisen vahvistaminen, maa- ja metsätalous sekä muut elinkeinot

4.3.1 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 

Seinäjoen seudun kunnat tekevät tiivistä yhteis-
työtä elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa. Koulu-
tukseen ja osaamiseen on satsattu. Alueen kor-
kea ja keskiasteen koulutusta on kehitetty en-
nakkoluulottomasti, ja alueen asiantuntijaorga-
nisaatiot toimivat aktiivisina aluekehittäjinä. 

Ilmastonmuutos tuo elinkeino- ja innovaatiopoli-
tiikkaan sekä uhkia, että mahdollisuuksia. Ilmas-
tonmuutokseen liittyvät kansainväliset kriisit tu-
levat näkymään myös Suomen taloudessa. Il-
mastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeu-
tuminen tuovat uusia elinkeino- ja työllistämis-
mahdollisuuksia alueen yrityksille. Tuotteiden ja 
palveluiden ilmasto- ja ympäristömyönteisyy-
destä on tulossa myyntivaltti, joka kannattaa 
hyödyntää kaikin tavoin. Vihreä kasvu on mah-
dollista kaikissa elinkeinoissa. 

Ilmastoon ja kestävään kehitykseen liittyvät ky-
symykset huomioidaan Seinäjoen seudun elin-
keinotoiminnassa vaihtelevasti. Suuri osa alueen 
yrityksistä on sitoutunut moniin kestävän kehi-
tyksen periaatteisiin, mutta ei kerro sitä asiak-
kailleen. Parannettavaa löytyy erityisesti ener-
giatehokkuudessa ja ympäristömyönteisyyden 
tuotteistamisessa. 

Elinkeinotoiminnan kansainvälistyminen tarjoaa 
paljon mahdollisuuksia. Kuntien elinkeino- ja in-
novaatiopolitiikalla voidaan vaikuttaa ratkaise-
vasti esimerkiksi innovaatioiden kehittämiseen. 
Monipuolisen ja muuntautumiskykyisen koulu-
tustarjonnan avulla varmistetaan, että alueella 
riittää osaajia yritysten tarpeisiin. Riittävän laaja-
pohjaisten asiantuntijapalveluiden avulla varmis-
tetaan, että innovaatioista tulee tuotteita. 

Valtion ja Euroopan unionin tarjoamien aluekehi-
tysmäärärahojen oletetaan vähenevän merkit-

tävästi tulevaisuudessa. Samalla kuntien mah-
dollisuudet innovaatiotoiminnan rahoittamiseen 
heikkenevät.  

Seinäjoen seudun kuntien tulee rahoittajina oh-
jata hanketoimintaa haluamilleen kärkialoille. Li-
säämällä kuntien ja hankeorganisaatioiden yh-
teistyötä alueen sisällä sekä kaupunkiseutujen 
välillä, turvataan alueen kehittyminen sekä elin-
keinoelämän innovaatiot myös tulevaisuudessa.  

Noin 20 % aluekehitysvaroista ohjataan vähähii-
listä yhteiskuntaa edistäviin toimenpiteisiin tule-
valla ohjelmakaudella. 

Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Edistämme uusiutuvien energiamuotojen käyt-
töönottoa kuntien ja yritysten toiminnassa 

 Edistämme kuntien ja yritysten energiakatsel-
mointien ja –selvitysten laatimista 

 Pidämme koulutuksemme kilpailukykyisenä 
ja riittävän monipuolisena 

 Edistämme innovaatio- ja hanketoimintaa 
 Etelä-Pohjanmaan asiantuntija- ja kehittämis-

organisaatiot muodostavat projektikonsortioi-
ta, joiden avulla edistetään innovaatiotoimin-
nan jatkuvuutta alueella 

 Kiinnitämme huomiota kuntien ja yritysten 
materiaalitehokkuuteen ja jätehuollon toimi-
vuuteen. Teemme yhteistyötä jätehuoltoyri-
tysten kanssa. 

 Huolehdimme alueen saavutettavuudesta jul-
kisen liikenteen avulla 

 Huolehdimme logistiikan ja logistiikkayritys-
ten toimintaedellytyksistä.  

 Huolehdimme alueen koulutus- ja innovaatio-
toiminnan toimintaedellytyksistä  

 Perustamme konkreettisia hankkeita, joiden 
avulla saavutamme tavoitteet  

 Lisäämme alueen kuntien ja yritysten kan-
sainvälistymistä koulutus- ja hanketoiminnan 
avulla
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Pitkän aikavälin tavoitteet: 

 Säilytämme alueen kilpailukyvyn kovatasoi-
sena ja lisäämme energia- ja ympäristöliike-
toimintaan liittyvää taloudellista kasvua kaikil-
la sektoreilla 

4.3.2 Maatalous 

Seinäjoen seudun kunnat ovat Ruokaprovinssia, 
jossa tuotetaan puhtaita ja ympäristöystävällisiä 
elintarvikkeita kotimarkkinoille sekä vientiin. Maa-
talouden muokkaama kulttuurimaisema leimaa 
koko aluetta ja luo mielikuvaa puhtaasta ja kestä-
västä elintarviketuotannosta.  

Suomalainen elintarviketuotantoketju on kansain-
välistä huipputasoa ympäristöasioiden, turvalli-
suuden ja niihin liittyvän lainsäädännön huomioi-
misessa. Kestävän elintarvikeketjun tuotteistami-
nen on toistaiseksi jäänyt melko vähälle huomiol-
le Seinäjoen seudulla. 

Maataloustuotanto sekä elintarvikkeiden kulutus 
aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä tuotanto-
paikasta riippumatta. Päästöongelmaa ei näin ol-
len ratkaista ostamalla elintarvikkeet ulkomailta.  

Kotimaista elintarviketuotantoa voidaan kehittää 
entistä ympäristöystävällisemmäksi. Tuotannon 
kestävyyttä voidaan parantaa kehittämällä viljely-
menetelmiä, esimerkiksi täsmälannoituksen, pel-

tojen kasvukunnosta huolehtimisen ja ravinteiden 
kierrättämisen avulla.  

Energiatehokkuuden huomioiminen elintarvike-
ketjun kaikissa vaiheissa on osa kestävää elin-
tarvikeketjua. Myös tilusrakenteen kehittäminen 
voidaan nähdä osana energiatehokkuuden pa-
rantamista, jos sen avulla voidaan vähentää esi-
merkiksi koneiden polttoaineenkulutusta.  

Uusiutuvan energiantuotannon mahdollisuudet 
elintarvikeketjussa ovat mittavat. Kuntien tulee 
edistää maatilojen ja elintarvikealan yritysten 
elinvoimaisuutta ja innovaatiotoimintaa. Maata-
lous- ja elintarvikealan koulutus sekä neuvonta- 
ja asiantuntijapalvelut on pidettävä kilpailukykyi-
sinä ja ajanmukaisina. 

Kunnat voivat vaikuttaa maatalouden päästöihin 
välillisesti omilla hankinnoillaan. Osan maakun-
taa kesällä ja syksyllä 2012 vallanneet tulvat oli-
vat osoitus niistä riskeistä, joita ilmastonmuutos 
aiheuttaa maataloudelle. Rajut muutokset sää-
olosuhteissa lisäävät satovahinkoriskejä sekä vil-
jelykasvien jalostustarvetta. Toisaalta ilmaston-
muutos voi pidentää maatalouskasvien kasvu-
kautta. Ilmaston lämpeneminen yli kahdella as-
teella vuosisadassa, muuttaa suuren osan Eu-
roopan maatalousalueista elintarviketuotannolle 
epäedulliseksi. Silloin Etelä-Pohjanmaan merki-
tys ruoantuottajana Euroopassa kasvaa. 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin ei voi 
täydellisesti varautua, joten maataloustuottajalle 
annettava riittävä korvaus on maatalouden tär-
kein sopeutumiskeino.  

Alkutuotannon ja elintarvikeketjun elinvoimai-
suus vaikuttaa kuntiin ja koko maakuntaan. Sei-
näjoen seudun kuntien on tehtävä kaikkensa 
laadukkaan ja reilun ruokaketjun puolustamisek-
si.  

Ruokaketjun puolustaminen onnistuu parhaiten 
näyttämällä hyvää esimerkkiä. Siksi hankinnat 
tulee tehdä eteläpohjalaisen reilun kaupan peri-
aatteella: kuntien tulee vaatia ostamiensa elin-
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TIESITKÖ, ETTÄ … 

kotimaisen elintarvikeketjun ruoan hävikki 
on noin 400 miljoonaa kiloa vuodessa? Syö-
mäkelpoisen ruoan hävikki on noin 270 
grammaa päivässä suomalaista kohden. 
Tämä on noin 1 % Suomen kasvihuo-
nekaasupäästöistä.  

Laitosruokaloiden hyvällä ateriasuunnittelul-
la voidaankin pienentää päästöjä merkittä-
västi.  

tarvikkeiden tuottajilta vähintään yhtä tiukkaa 
työ- ja ympäristölainsäädännön noudattamista 
kuin Suomessa.  

Mahdollisimman alhaiseen hintatasoon pyrkimi-
nen elintarvikkeiden kilpailutuksessa johtaa hel-
posti tuotteiden polkumyyntiin. Kilpailuttamalla 
tuotteet tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi liha- 
ja maitotuotteet erikseen, turvataan paikallisten 
yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpai-
luihin.  

Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Edistämme maatalousyritysten energiatehok-
kuutta ja kannattavuutta (mm. maatilojen 
energiasuunnitelmat) 

 Lisäämme edellytyksiä paikallisten tuottei-
den/tuottajien ja lähiruoan käytön lisäämisek-
si (mm. Ruokaprovinssi-hanke, hankintaselvi-
tykset)  

 Huolehdimme maatalouselinkeinojen sopeu-
tumisesta ilmastonmuutokseen (neuvonta-
palveluiden saatavuus) 

 Laadimme alueelliset kestävän kehityksen 
periaatteet, joita noudatetaan kuntien toimin-
nassa (hankintaselvitykset) 

Pitkän aikavälin tavoitteet: 

 Huolehdimme alueen elintarviketeollisuuden 
yritysten toimintaedellytyksistä ja edistämme 
alan innovaatiotoimintaa

 

4.3.3 Metsätalous 

Suurin osa Etelä-Pohjanmaan metsistä on yksi-
tyisomistuksessa. Kunnat ovat silti merkittäviä 
metsänomistajia. Metsätalous on metsien tärkein 
käyttömuoto, mutta ne toimivat myös kuntien 
maareservinä sekä luonnonsuojelu- ja virkistys-
alueina. 

Seinäjoen seudun kuntien metsänhoito on ulkois-
tettu pääasiassa paikallisille metsänhoitoyhdis-
tyksille, jotka hoitavat metsiä metsäsuunnitelmien 
mukaisesti. Kuntien tulee toimia aktiivisina met-
sänomistajina ja edistää metsien monikäyttöä. 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäoh-
jelma (AMO) antaa suuntaviivoja alueen metsien 
kestävälle hoidolle, käytölle, suojelulle ja moni-
käytölle. Metsäohjelmassa on esitetty tavoitteet 
puun käytön lisäämiselle ja jalostukselle sekä et-
sitty toimenpiteitä, joilla bioenergian käyttöä ja 
metsäsektorin yritysten toimintaedellytyksiä voi-
daan vahvistaa. Puurakentamisen lisääminen 
vahvistaa seudun metsäsektorin kannattavuutta.  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu joutuu lopetta-
maan metsäalan koulutuksen nykymuodossaan. 
Alan koulutus myös toisella asteella on mahdolli-
sesti uhattuna. Seinäjoen seudun kuntien tulee 
huolehtia metsä- ja bioenergiasektorin asiantun-

YLEISTAVOITE:  

Ruokaprovinssissa syödään 
puhdasta lähiruokaa: Elintar-
vikehankinnat tehdään etelä-
pohjalaisen reilun kaupan pe-
riaatteella.  
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tijoiden kouluttamisesta alueen yrityselämän 
tarpeisiin.  

Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Edistämme hyvää ja kestävää metsänhoitoa 
kuntien metsien omistuksessa (metsäsuunni-
telmat) 

 Tuemme yritysmäisen metsätalouden harjoit-
tamista esimerkiksi yhteismetsien avulla 

4.3.4 Agroteknologia  

Kauhavan alueelle on vuosikymmenien saatossa 
kehittynyt monipuolinen maatalouskoneita ja –
laitteita tuottava teollisuuskeskittymä. Pitkälle ke-
hitetyt agroteknologian tuotteet ovat tärkeitä 
vientituotteita koko seudun näkökulmasta. Niiden 
avulla voidaan parantaa maataloussektorin ener-
giatehokkuutta ja kannattavuutta. Esimerkiksi 
käyttämällä lämpöpumpputekniikkaa eläinsuojien 
lämmityksessä ja lietekuilujen jäähdytyksessä, 
voidaan säästää tilojen energiakustannuksissa 
sekä parantaa eläinten hyvinvointia. Maatalous-
koneiden ja laitteiden valmistus on tärkeä osa 
seudun elintarvikeketjua. 

Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Edistämme agroteknologiayritysten kehitys- ja in-
novaatiotoimintaa osana Seinäjoen seudun elin-
tarvikeketjua 

4.3.5 Lifestyle-teollisuus 

Kurikan ja Jalasjärven alueilla on vireää huoneka-
lu-, tekstiili- ja sisustustuoteteollisuutta, joka liit-
tyy läheisesti Suupohjan seudun huonekalukes-
kittymään. Alan teollisuusyritykset tuottavat laa-
dukkaita ja kestäviä tuotteita hyvään asumiseen 
sekä kotimarkkinoille että vientiin.  

Tuotteiden myyntiarvoa on mahdollista parantaa 
korostamalla raaka-aineiden, lopputuotteiden se-
kä koko tuotantoketjun positiivisia ilmasto- ja 
ympäristövaikutuksia tuotteiden markkinoinnissa. 
Esimerkiksi huonekaluteollisuuden käyttämä puu 
on luonnollinen ja kestävä metsätalouden tuote.  

Pitkän aikavälin tavoite: 

 Huolehdimme alueen lifestyle-teollisuuden 
kilpailukyvystä sekä edellytyksistä innovaatio-
toimintaan.  

 

Kuva 6. Etelä-Pohjanmaalla taidetaan myös design. Kuvassa 
Designboksi ja Pikkuusen Häjyymmät Pirot kesäkuussa 2012. Kuva 5. Kauhavalla sijaitseva Pellon Group valmistaa energia-

te¬hokasta agroteknologiaa. Esimerkiksi yrityksen valmista-
mas¬sa, sikaloille tarkoitetussa lämpöpumpussa lämpö kerä-
tään talteen myös lietelannasta. 
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4.3.6 Liikunta, hyvinvointi ja terveyden 
edistäminen  

Kuortaneen kunta on profiloitunut liikunnan, hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen mallikunta-
na. Kuortaneen Urheiluopisto ja urheilulukio tun-
netaan sekä kotimaassa että ulkomailla. Seinä-
joen seudun kansainvälisestikin tunnettuja brän-
dejä kannattaa hyödyntää kestävän lähimatkai-
lun edistämisessä.  

Seinäjoen seutu tarjoaa koti- tai ulkomaisille mat-
kailijoille omaleimaisen ja monipuolisen matkailu-
alueen. Alueella on matkailijoita kiinnostavia mer-
kittäviä luontokohteita, kulttuurimaisemaa, golf-
kenttiä, kylpylöitä, huvipuistoja sekä kaupan kes-
kittymiä kohtuullisten välimatkojen päässä.  

Matkailupalveluja voidaan tuottaa kestävästi ja 
energiatehokkaasti. Positiivista ympäristöimagoa 
ja esimerkiksi puhdasta lähiruokaa tulee hyödyn-
tää markkinoinnissa. Räätälöidyllä, alueen erityis-
piirteet huomioivalla koulutuksella voidaan paran-
taa yritysten valmiuksia kasvavien matkailija-
määrien vastaanottamiseen. 

Pitkän aikavälin tavoite: 

 Edistämme energia- ja ympäristöalan inno-
vaatioita palvelutoiminnassa 

 Edistämme alueen matkailu- ja elämyspalve-
luiden kannattavuutta ja ympäristöystävällisiä 
matkailukonsepteja (maaseutumatkailu, lähi-
matkailu) 

4.3.7 Energia-ala 

Lapualle on kehittynyt monipuolinen ja voimakas 
energiateollisuuden keskittymä, joka valmistaa 
korkealaatuisia energiatekniikan tuotteita lämpö-
pumpuista 5 kW:n – 500 MW:n biopolttoainekat-
tiloihin. Energia-alan voimakas kehittyminen luo 
positiivisia kerrannaisvaikutuksia koko maakun-
taan. Yhteistyö Vaasan seudun energiaklusterin 
kanssa synnyttää työmahdollisuuksia energia- ja 
metallialan yrityksille myös Seinäjoen seudulla.  

Panostaminen uusiutuvan energian käytön lisää-
miseen ja energiatehokkuuteen, kiinteistöjen sa-
neeraukseen, kaukolämmön käyttöasteen lisää-
miseen sekä hajautetun energiantuotannon ke-
hittämiseen säästää kustannuksia ja parantaa 
energia-alan työllisyyttä alueella. Alan kehittymi-
nen edellyttää alueen koulutus- ja innovaatiotoi-
minnan pitämistä kilpailukykyisenä. 

 

 

Kuva 8. Oikeilla lasivalinnoilla voidaan parantaa myös uimahal-
lin energiatehokkuutta. Alavudella tuotetaan energiatehokkaita 
ratkaisuja rakentamiseen. 

Kuva 7. Kansainvälisesti tunnettu Kuortaneen Urheiluopisto so-
pii kestävän lähimatkailun edelläkävijäksi. 
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Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Kehitämme paikallista uusiutuvan energian 
teknologiaa, osaamista ja innovaatiotoimintaa  

 Tuemme hajautettua energiantuotantoa 

4.3.8 Rakentaminen ja rakennusteollisuus 

Alavudella on huomattava rakennustuoteteolli-
suuden keskittymä. Yritykset valmistavat runko- 
ja julkisivurakenteita sekä ikkunoita ja ovia. Yri-
tykset yhteistyökumppaneineen muodostavat 
merkittävän klusterin. 

Uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehok-
kaiden järjestelmien integroiminen rakennuste-
ollisuuden ratkaisuihin luo mahdollisuuksia uu-
denlaiselle liiketoiminnalle. Seinäjoen seudun 
kuntien tulee omassa toiminnassaan edistää ra-
kennusteollisuuden innovaatioiden kehittämistä. 

Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Lisäämme ja edistämme puun käyttöä rakentami-
sessa  

Lisäämme yhteistyötä kuntien, rakennuttajien, 
rakennusteollisuuden ja alan asiantuntijaorgani-
saatioiden kesken kestävän ja energiatehokkaan 
rakentamisen edistämiseksi  

4.4 Julkiset hankinnat 

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys tulee huomi-
oida kuntien julkisissa hankinnoissa. Julkisten 
hankintojen osuus Suomen bruttokansantuot-
teesta on noin 15 prosenttia, joten hankintojen 
talous- ja ympäristövaikutukset ovat merkittävät. 
Ympäristönäkökulmien huomioiminen kilpailutuk-
sessa ei kuitenkaan ole helppoa tai yksiselitteistä. 
Siksi ympäristökriteerien käyttö on ollut toistai-
seksi vähäistä. 

Hankintalaki ja kuntien omat hankintaohjesään-
nöt ohjaavat kuntien tai kuntayhtymien tekemiä 
hankintoja. Hankintojen tulee olla kunnille talou-

dellisia, avoimia, kilpailutettuja ja syrjimättömiä. 
Kilpailutuksella varmistetaan tavaroiden ja pal-
veluiden vapaa liikkuminen.  

Etelä-Pohjanmaalla on keskusteltu aktiivisesti 
elintarvikehankintojen kestävyydestä. Alan han-
kinnoista vastaavat pääasiassa Seinäjoen seudun 
hankintarengas sekä Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri. Yhteishankinnoilla pyritään vähentä-
mään hankinnoista aiheutuvaa työtaakkaa sekä 
alentamaan tuotteiden hankintakustannuksia.  

Useita erilaisia tuoteryhmiä sisältävät hankinnat 
ohjautuvat suurille tukkuliikkeille. Tällöin paikallis-
ten yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskil-
pailuun vähenevät. Menettelyn tuloksena paikalli-
set yritykset voivat joutua välillisesti syrjityiksi. 
Suurten hankintamäärien toimittaminen tai moni-
mutkaisiin hankintamenettelyihin sitoutuminen ei 
ole pienyritykselle useinkaan mahdollista.  

Seinäjoen seudun kuntien tavoitteena on edistää 
ympäristömyönteisten hankintojen toteuttamista. 
Kuntien hankinnoista vastaavien käyttöön on laa-
dittu hankintapohjia, joiden valmistelussa kuntien 
hankinnoista vastaavat viranhaltijat ovat olleet 
mukana. Hankintapohjissa on pyritty noudatta-
maan hankintalain säännöksiä siten, että ympä-
ristökriteerit voidaan huomioida hankinnoissa.  

Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Edellytämme mahdollisuuksien mukaan tuot-
teen alkuperän selvittämistä koko tuotanto-
ketjusta kestävän kehityksen mukaisten laa-
tu-, ympäristö – ja turvallisuuskriteerien to-
teutumisen varmistamiseksi.   

YLEISTAVOITE: 

Seinäjoen seudun kunnat laativat 
yhteiset kestävän kehityksen han-
kintakriteerit. 
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 Teemme hankinnat siten, että ne tukevat 
kunnan energiaohjelman/-sopimuksen mu-
kaista energiansäästötavoitetta.  

 Luomme Seinäjoen seudulle hankintahank-
keen, jonka tarkoituksena on edistää kestä-
vän kehityksen periaatteita ja organisoida se-
kä luoda uusia käytäntöjä alueelle ympäristö- 
ja energianäkökohtien huomioimiseksi. 

 Lisäämme edellytyksiä lähiruoan käytön lisää-
miseksi. 

 Huomioimme hankinnoissa ympäristönäkö-
kulmat ja sosioekonomiset kytkennät. 

 Järjestämme hankintoihin osallistuville ihmi-
sille koulutusta, johon kutsutaan sellaisia ta-
hoja, jotka ovat jo pitkällä ympäristönäkökul-
mien huomioimisessa hankinnoissa. 

 Hankimme tuotteiden käyttökoulutusta tilaa-
jille. 

 Kilpailutamme hankinnoissa tarpeeseen 
nähden kohtuullisia eriä ja kokonaisuuksia. 

 Tarkastelemme uuden tyyppisten hankintojen 
kohdalla, millaisilla ympäristökriteereillä han-
kinta voidaan kilpailuttaa 

 Tarkastamme vakiintuneiden hankintojen 
osalta, millaisilla ympäristökriteereillä tuottei-
ta on kilpailutettu ja korjataan indikaattoreita 
tarvittaessa 

 Luomme yhteiseen käyttöön valmiita hankin-
tapohjia, joita voidaan muokata tarpeen mu-
kaan. 

 Keräämme lisätietoa hankintahenkilökunnan 
käyttöön ympäristönäkökohtien huomioimi-
sesta. 

 Palkkaamme hankekuntien yhteisen hankin-
takoordinaattorin, joka auttaa kuntien han-
kintoja tekeviä em. tavoitteiden saavuttami-
sessa. 

 Tiivistämme yhteistyötä kuntien hankintoja 
tekevän henkilökunnan kesken.  

Pitkän aikavälin tavoitteet:  

 Kokoamme ja ylläpidämme ohjeistusta ym-
päristö- ja ilmastoasioiden huomioimisesta 
(projektipankki)
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4.5 Energiantuotanto 

Kunnat ja kuntayhtymät toimivat energiamarkki-
noilla ostajina, myyjinä sekä alan edistäjinä. 
Omistamiensa kaukolämpöyhtiöiden kautta kun-
nat toimivat sähkö- ja lämpöenergian myyjinä. 
Laitosten päästöt ovat riippuvaisia polttoaineva-
linnoista. Kuntien ostaman sähkön päästöihin vai-
kuttavat kuntien solmimat sähkösopimukset ja 
kiinteistöjen lämmitystapa. 

Kivihiileen verrattavista kasvihuonepäästöistä 
huolimatta turve säilyy polttoainevalikoimassam-
me myös lähitulevaisuudessa. Tähän vaikuttavat 
muun muassa nykyisten energialaitosten poltto-
ainevaatimukset ja polttoaineiden saatavuus. Sa-
manaikaisesti maakunnassa panostetaan voi-
makkaasti puupolttoaineiden käytön edistämi-
seen. 

Seinäjoen seudun kuntien tulee luopua öljy- ja 
suorasähkölämmityksestä mahdollisimman no-
pealla aikataululla. Alueella tulee tehdä konkreet-
tisia toimenpiteitä uusiutuvan energian käytön, 
energiatehokkuuden sekä hajautetun tuotannon 
edistämiseksi. Tähän voidaan vaikuttaa muun 
muassa kaavoituksella.  

Valtion energiapolitiikalla on merkittävä vaikutus 
energiankäyttöön maakunnissa. Vero- ja tukirat-
kaisut sekä päästökauppa määrittelevät viime kä-
dessä, miten energiaa kannattaa tuottaa. Joh-
donmukaisuus ja pitkäjänteisyys energiapolitii-
kassa olisi toivottavaa. 

Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Luovumme öljy- ja suorasähkölämmitykses-
tä, ja korvaamme ne uusiutuvalla energialla 
vuoteen 2020 mennessä, rajoitamme maaöl-
jyn käytön varavoimaan 

 Lisäämme uusiutuvien energiamuotojen 
osuutta kaukolämpölaitoksissa. Kauko- ja 
maalämmön suhteen toimimme loogisesti ja 
johdonmukaisesti. 

 Huolehdimme alueen energiaomavaraisuu-
desta, turve mukaan lukien  

 Suosimme kaukolämpöä uusilla kaava-alu-
eilla, jos kaukolämpöverkoston laajentaminen 
on taloudellisesti perusteltua. Vanhoilla kaa-
va-alueilla pyrimme laajentamaan verkostoa.  

 Kaava-alueilla, joilla kaukolämmön laajenta-
minen ei ole kannattavaa, suosimme lämpö-
pumppujärjestelmiä 

 Kuntien kiinteistökohtaisissa järjestelmissä 
ryhdymme hyödyntämään maaviileää. 

 Edistämme yhdistetyn tuotannon mahdolli-
suuksia. Saneeraamme lämpölaitoksia yhdis-
tetyn lämmön ja sähköntuotannon laitoksiksi 

 Edistämme aktiivisesti energiantuotantoon ja 
sen käytön tehostamiseen liittyviä hankkeita 

 Edistämme hajautettua energiantuotantoa 
 Hyödynnämme metsäenergian teknistalou-

dellista käyttöpotentiaalia kokonaisuudessaan 
 Edistämme lämpöpumpputeknologian käyt-

töä pientalojen lisäksi myös suurissa kohteis-
sa, kuten kerrostaloissa tai maatalouden rat-
kaisuissa.  

 Lisäämme aurinkoenergian käyttöä kiinteistö-
jen (lämmitys)energianlähteenä.  

 Hyödynnämme peltobiomassaa energianläh-
teenä. 

 Hyödynnämme kierrätyspolttoaineita ener-
giana 

 Kehitämme alueen tuulivoimaan liittyvää teol-
lisuutta ja huolehdimme tuulivoima-alueiden 
kaavoituksesta ja selvitämme pientuulivoima-
loiden perustamisen edellytyksiä 

 Käynnistämme biokaasuhankkeita 
 Pidämme energia-alan koulutuksen riittävän 

monipuolisena ja ajantasaisena 
 Huolehdimme tietoverkkojen ajantasaisuu-

desta 
 Varaudumme ilmastonmuutoksen tuomiin 

uhkiin ja mahdollisuuksiin energian-
tuotannossa 

Kuva 9. Lapuan Energia käyttää haketta ja turvetta lämmön ja 
sähkön tuotantoon. Hakkeen käyttöä tullaan lisäämään. 
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Pitkän aikavälin tavoitteet 

 Pidämme yllä ja parannamme alueen ener-
giaomavaraisuutta 

 Rakennamme alueelle älykkään sähköverkon, 
jota hyödynnämme hajautetun energian tuo-
tannossa 

 Tehostamme keskitettyä energiantuotantoa 
ja rakennamme paljon täydentävää hajautet-
tua tuotantoa. Keskitetty ja hajautettu tuo-
tanto tukevat toisiaan.  

4.6 Kiinteistöt ja rakentaminen 

Rakennusten osuus on noin 40 prosenttia Suo-
men energiankulutuksesta. Suuren rakennuskan-
tansa ansiosta kunnat ja kuntayhtymät ovat 
avainasemassa kiinteistöjen ylläpidosta aiheutu-
vien päästövähennysten aikaansaamisessa. Ener-
giatehokkaalla kiinteistöjen käytöllä säästetään 
verovaroja tarkoituksenmukaisempaan käyttöön. 

Seinäjoen seudun kuntien omistama rakennus-
kanta on varsin vaihtelevaa. Osa rakennuksista 
on rakennettu 50–60 –luvuilla ja hyvin suuri osa 
viimeistään 70–80 –lukujen vilkkaina vuosina. 
Uusien, energiatehokkaiden rakennusten osuus 
kiinteistökannasta on hyvin pieni.  

Rakennusten kunto, valaistus, ilmastointi ja läm-
mitysjärjestelmät aiheuttavat katselmointi- ja 
saneeraustarvetta kaikissa seudun kunnissa. 
Uudisrakennuksia tai saneerauksia suunnittele-
vien konsulttitoimistojen pitäytyminen vanhassa 

rakentamistavassa on todettu ongelmalliseksi. 

Kiinteistöjen energiankulutukseen vaikuttavat 
viime kädessä rakennusten käyttäjät, koska 
energiatehokasta rakennustakin voidaan käyttää 
väärin tai tehottomasti. Kuntien kannattaa panos-
taa kiinteistöjen tilankäytön tehostamiseen sekä 
huoltohenkilökunnan ja kiinteistöjen käyttäjien 
neuvontaan ja koulutukseen. Kiinteistöjen ener-
giatehokkaasta käytöstä voidaan palkita. 

Kuntien tulee tehdä hallinnoimissaan kiinteistöis-
sä energiakatselmukset sekä suorittaa tarpeelliset 
saneeraukset kiinteistön elinkaari huomioon ot-
taen. Rakennuskannan ylläpidossa ja saneerauk-
sessa voidaan toteuttaa innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka parantavat alueen yritysten suunnittelu- ja 
rakentamisosaamista. 

Puurakentamisen lisääminen julkisessa rakenta-
misessa tarjoaisi alueelle mahdollisuuden kasvi-
huonekaasupäästöjen vähentämiseen konkreetti-
sella ja näkyvällä tavalla. Puurakennukset toimi-
vat hiilinieluina, ja monipuolistavat katukuvaa. 
Uusiutuvien energiamuotojen ja innovatiivisten, 
energiatehokkaiden järjestelmien integroiminen 
rakennusteollisuuden ratkaisuihin luo mahdolli-
suuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle. 

Uuden rakennuksen rakentamista tai vanhan sa-
neerausta suunnitteleville kuntalaisille tulee tarjo-
ta kattavaa ja monipuolista energianeuvontaa 
hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien.  
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Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Seuraamme omistamiemme kiinteistöjen 
energiankulutusta keskitetysti ja laskemme 
tuotetut CO2-päästöt energiatehokkuusoh-
jelman tai -sopimuksen mukaisesti. 

 Huolehdimme omistamiemme kiinteistöjen 
energiakatselmustoiminnasta osana kuntien 
energiasopimusta. 

 Selvitämme mahdollisuutemme osallistua tu-
ettuihin energiakumppanuussopimuksiin 
(ESCO-hankkeet), joiden avulla voidaan to-
teuttaa suuria kustannuksia aiheuttavia sa-
neerauksia  

 Panostamme määrätietoisesti kiinteistöjen 
huoltohenkilökunnan sekä käyttäjien neuvon-
taan ja koulutukseen. 

 Palkitsemme kiinteistöjen huollosta vastaavia 
sekä käyttäjiä kiinteistöjen energiatehokkaas-
ta käytöstä 

 Painotamme uudis- ja saneerausrakentami-
sessa rakennusten energiatehokkuutta ja 
elinkaariajattelua sekä siirrymme kohti mata-
laenergiaratkaisuja, rakennusten käyttötar-
koitus huomioiden. 

 Tehostamme alue- tai kaukolämpöverkkoja ja 
tuotamme kiinteistökohtaisen lämmitys- ja 
jäädytysenergian uusiutuvaan energiaan pe-
rustuvilla ratkaisuilla. 

 Laadimme rakennustapaohjeistusta yhteis-
työssä muiden seutukunnan kuntien kanssa 

ja tarjoamme rakentajille neuvontaa energia-
asioissa 

 Lisäämme puurakentamisen osuutta ja edis-
tämme sitä julkisessa rakentamisessa. 

 Siirrymme uudisrakentamisessa matalaener-
gia- ja passiivirakentamiseen, rakennusten 
käyttötarkoitus huomioiden. 

 Ryhdymme käyttämään aurinkoenergiaa 
kiinteistöjen lisä(lämpö)energialähteenä. 

 Selvitämme maaviileän hyödyntämismahdol-
lisuuksia energialähteenä kiinteistökohtaisissa 
jäähdytysjärjestelmissä. 

 Keskitymme kiinteistöjen korjausvelassa 
energiatehokkuuden kannalta keskeisiin koh-
teisiin huomioiden kiinteistöjen käyttötarkoi-
tuksen, käyttäjät sekä sisäilmaolosuhteet. 

Pitkän aikavälin tavoitteet 

 Siirrymme julkisessa rakentamisessa kohti 0- 
ja plusenergiaratkaisuja. 

 Tavoitteemme on, että Seinäjoen seudun 
kuntien kiinteistöillä ei ole olemassa energia-
tehokkuuden kannalta korjausvelkaa.  

 Selvitämme mahdollisuutta seutuvalvomoon, 
jonka avulla seurataan kiinteistöjen energian-
kulutusta ja hallitaan taloautomaatiojärjes-
telmiä.  

 

 

• Kuinka rakennan energiatehokkaan talon? 
• Kannattaako vaihtaa lämmitystapaa? 
• Kuinka säästän energiaa kotona?  

Luotettavaa tietoa ja opastusta asumiseen, läm-
mitystapavalintoihin sekä rakentamiseen. Neu-
vonta on maksutonta.  

SOITA TAI KIRJOITA! 

p. 06 4331 290 
energianeuvonta@thermopolis.fi 
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4.7 Yhdyskuntatekniikka 

Yhdyskuntatekniset verkostot luovat perustan 
koko yhteiskunnan toimivuudelle. Esimerkiksi tei-
den ja katujen, vesijohto- ja viemäriverkostojen, 
jäteveden puhdistamoiden ja katuvalaistuksen 
rakentaminen on aikanaan vaatinut yhteiskunnal-
ta suuria panostuksia. Uusien verkostojen raken-
taminen ja olemassa olevien käyttö, huolto ja yl-
läpito kuluttavat suuria määriä luonnonvaroja ja 
energiaa.  

Yhdyskuntatekniikka on jo vanhastaan pyritty ra-
kentamaan hyvistä materiaaleista Seinäjoen seu-
dun kunnissa ja energiaa on säästetty jo pelkäs-
tään kustannussyistä. Kuntien yleistavoitteeksi ni-
mettiinkin yhdyskuntatekniikan ylläpidosta ja ra-
kentamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämi-
nen tarkoituksenmukaisten, energiatehokkaiden 
ja pitkäikäisten investointien avulla.  

Muun muassa puhtaan maan maa-ainespankki, 
turhien kuljetusten välttäminen, vesi- ja viemäri-
verkostojen kunnosta huolehtiminen ja katuva-
laistuksen uusiminen ovat toimenpiteitä, joilla to-
dettiin olevan suuria vaikutuksia energian sääs-
töön ja kunnille aiheutuviin kustannuksiin; turhan 
energiankäytön vähentämisellä voidaan saavut-
taa kymmenien tuhansien eurojen säästöt vuo-
dessa.  

Ilmastonmuutokseen varautumisen kannalta yh-
dyskuntateknisten verkkojen huomioiminen ja 
tulva- sekä valmiussuunnitelmien pitäminen ajan 
tasalla on erittäin tärkeää. 

Kuva 10. Lapua uusii katuvalaistusta. Elohopealamppujen kor-
vaaminen suurpainenatriumlampuilla ja automaation parantami-
nen tuo kaupungille noin 100 000 euron säästöt vuodessa. 

Lyhyen – keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

 Vähennämme yhdyskuntatekniikan ylläpidosta 
ja rakentamisesta aiheutuvia päästöjä tarkoi-
tuksenmukaisilla, energiatehokkailla ja pitkäi-
käisillä hankinnoilla 

 Vältämme maa-ainesten turhaa kuljettamista 
käyttämällä aineksia suunnitelmallisesti hyväk-
si esim. meluesteissä ja maisemarakentami-
sessa 

 Perustamme puhtaan maan välivarastoja 
(maa-ainespankkeja) ja sivutuotteiden varas-
tointialueita.  

 Hyödynnämme sivutuotteita kuten betonia tai 
tuhkaa maarakentamisessa 

 Rakennamme uudet verkostot kestämään 
poikkeuksellisia sääoloja 

 Tutkimme uusien alueiden kaavoituksessa 
mahdollisuudet ns. kevyiden hulevesiverkosto-
jen ja tulva-altaiden rakentamiseen. (avo-ojat, 
kosteikot ym.) 

 Huolehdimme vesijohto- ja viemäriverkostojen 
kunnosta ja teemme korjaukset ajoissa 

 Vältämme jätteiden ja lietteiden ylimääräistä 
kuljettamista 

 Uusimme katuvalaistusta suunnitelmallisesti 
energiatehokkuus huomioiden
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Pitkän aikavälin tavoitteet: 

 Säilytämme yhdyskuntateknisiä verkkoja 
koskevan poikkeustilannevalmiuden korkea-
na.  

 Pidämme kuntien varautumissuunnitelmat 
ajan tasalla ja huolehdimme viranomaisyhte-
yksien toimivuudesta sekä ajantasaisen tie-
don saatavuudesta (projektipankki) 
Pyrimme tulvasuojelussa ja tulviin varautumi-
sessa kustannustehokkaaseen toimintaan. 
Huomioimme aluesuunnittelussa tulvariskit.  

4.8 Jätehuolto 

Pääosa Seinäjoen seudun julkisesta jätehuollosta 
on kuntien omistaman Lakeuden Etappi Oy:n 
vastuulla. Entisen Jurvan kunnan alueella toimii 
Botniarosk Oy ja Kauhavan kaupunki siirtyy vuo-
den 2013 alusta kokonaisuudessaan Ekorosk 
Oy:n vastuulle. Kunnat toteuttavat omalta osal-
taan jätelain velvoitteita jätteen keräyksen järjes-
tämisestä näiden kunnallisten yritysten kautta.  

Jätelain mukaisesti jätteen määrä tulee minimoi-
da: ensin hyödynnetään aine, sitten energia ja 
jätteen loppusijoitus kaatopaikalle on vasta vii-
meinen vaihtoehto.  

Lähes kaikki alueen kunnalliset jäteyhtiöt ovat 
osakkaina Mustasaareen rakennetussa, West-
Energy Oy:n omistamassa yhdistetyn sähkön ja 
lämmöntuotannon jätteenpolttolaitoksessa. Jäte-
yhtiöstä riippumatta jätteiden kierrätys on pyritty 
järjestämään siten, että kierrätyskelpoinen jäte 
saadaan erilleen poltettavaksi tai jätetäyttöön 
menevästä jätteestä. Lasi, metalli ja paperi kerä-
tään erilleen joko kiinteistökohtaisissa tai alue-
kohtaisissa keräyspisteissä. Muita asumisessa 
syntyviä jätteitä ja vaarallisia jätteitä otetaan vas-
taan jäteasemilla. Yrityksillä on mahdollisuus jär-
jestää jätehuoltonsa itse, ja alueella toimiikin 
useita yksityisiä jätehuoltoyrityksiä. Tavallisesti 
yritykset toimivat myös kunnallisten yritysten ali-
hankkijoina ja kumppaneina. 

Pakkausmuovien tai biojätteen kohdalla jätelain 
henki aineen hyödyntämisestä materiaalina ei ai-
na toimi, sillä erilliskeräyksen järjestäminen har-
vaan asutulla alueella on haastavaa. Muulla ta-
voin hyödyntämiskelpoista jätettä ohjautuu väis-
tämättä poltettavaksi.  

Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitoksessa käsi-
tellään seudun puhdistamolietteet sekä lähinnä 
seutukunnan taajamissa syntyneitä biojätteitä. 
Harvaan asututtujen haja-asutusalueiden kiinteis-
töjen likakaivolietteiden kuljettamista pitkiä mat-
koja puhdistamoille ja edelleen biokaasulaitoksel-
le on pidetty tehottomana ja elinkaarivaikutuksil-
taan lähinnä negatiivisina. Kuljetusten päästöjen 
vähentäminen vaatii vielä yhteistyötä kuntien ja 
jätehuoltoyritysten kesken. 

Vaikka jätehuollon järjestäminen kuuluu kuntien 
vastuulle, kuntien omassa toiminnassa tapahtuva 
jätehuolto tai jätteen määrän vähentäminen ei 
välttämättä aina ole järjestetty parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Esimerkiksi toimistoissa kierrätys-
kelpoista paperia, tavaraa tai biojätettä laitetaan 
roskiin, koska jätteen lajittelumahdollisuuksia ei 
ole järjestetty. Toisaalta esimerkiksi kuntien omil-
la työmailla jätehuollon järjestäminen on voinut 
jäädä huomioimatta, ja jätettä ohjautuu väärään 
paikkaan, tai sitä ei lajitella riittävästi. Tämä ai-
heuttaa turhia kasvihuonekaasujen päästöjä ja li-
sää kuntien jätehuoltokustannuksia. Kuntien tila-
palveluiden, jätehuoltoa harjoittavien yritysten ja 
ympäristötoimen tulee tehdä asiassa yhteistyötä. 
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Lyhyen - keskipitkän aikavälin tavoitteet  

 Vähennämme jätteen syntymistä kuntien 
omassa toiminnassa 

 Tarkistamme ja laadimme kuntiin kiinteistö-
kohtaiset jätteen kierrätys- ja vähentämis-
suunnitelmat 

 Tarkistamme kuntien rakentamisprojektien 
jätehuoltosuunnitelmat 

Pitkän aikavälin tavoitteet 

 Edistämme kunnallisen jätehuollon toteutu-
mista kattavan neuvonnan ja kunnallisten jä-
tehuoltoyritysten omistajaohjauksen kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIESITKÖ, ETTÄ … 

Etelä-Pohjanmaalla toimiva jätehuol-
toyhtiö Lakeuden Etappi tuottaa Ilma-
joella sijaitsevassa biokaasulaitokses-
saan biojätteestä ja jätevedenpuhdis-
tamoiden lietteestä maanparan-
nusraetta ja biokaasua.  Suomen Lä-
hikaasu Oy jalostaa jatkossa biokaa-
sua liikennepolttoaineeksi. 

Liikennepolttoaineeksi jatkojalostetta-
vaa biokaasua laitokselta saadaan ar-
violta 1,6 milj. kuutiota, joka vastaa 
lähes miljoonaa bensiinilitraa. Tuotet-
tu liikennepolttoainemäärä kattaisi lä-
hes 800 henkilöauton poltto-
ainekäytön keskimääräisellä ajomää-
rällä mitattuna. Lakeuden Etapin bio-
kaasulaitos on ollut käytössä vuodes-
ta 2007. 
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