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Tiivistelmä 

Kuortaneen kunta on tehnyt ilmastotyötä alkaen vuodesta 2010 yhdessä seudun muiden kuntien 

kanssa. Kuortaneen kunnan kestävän kehityksen työllä vähennetään päästöjä ja 

energiankulutusta, kehitetään uusia toimintatapoja, parannetaan tuottavuutta ja vahvistetaan 

kunnan taloudellista toimintaympäristöä. Seinäjoen seudun ilmastostrategiatyössä esiin tulleet 

seudulliset tavoitteet sekä kunnan energiatehokkuussopimuksen energiansäästötavoite ovat 

saavutettavissa noudattamalla kunnan yhteistä energiatehokkuustyön suunnitelmaa ja kestävän 

kehityksen toimintaperiaatteita. 

Ilmastotyössä on keskeisintä kohdistaa voimavarat vaikuttavimpiin tekoihin sekä toimia 

yhteistyössä hallintokuntien kesken. Päästö- ja kustannusvähennysten myötä on mahdollista 

saavuttaa merkittävää kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittymistä.  

Kunnan kestävän kehityksen ohjelma sisältää kunnan hallintokuntien kestävän kehityksen 

tavoitteet sekä energiansäästötavoitteen, energiansäästötiimin määrittelemät ensisijaiset 

toimenpiteet sekä energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman vuosille 2017 – 2025.  

Kuortaneen kunta asettaa tämän kestävän kehityksen ohjelman hyväksymisen myötä itselleen 

tavoitteen, että kestävän kehityksen asiat huomioidaan jokaisen hallintokunnan 

strategialinjauksissa. Kuortaneen kunta on asettanut 7,5 % energiansäästötavoitteen liittymällä 

Kuntien Energiatehokkuussopimukseen vuosiksi 2017 – 2025. Kuortaneen kunnan 

energiansäästön kokonaistavoite vuoteen 2025 mennessä on 512 MWh verraten vuoden 2015 

tasoon. 
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Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 

Seinäjoen seudun ilmastostrategian tavoitteen mukaisesti Kuortane pyrkii yhdessä seudun muiden 

kuntien kanssa toimimaan kestävän kehityksen alueellisena suunnannäyttäjänä vuoteen 2020 

mennessä. Tämän Kestävän kehityksen ohjelman hyväksymisen myötä kunta asettaa kestävän 

kehityksen toiminnalleen seuraavat tavoitteet: 

1. Kunta on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen vuosiksi 2017 – 2025 solmien 

7,5 % energiansäästötavoitteen. Kuortane sitoutuu kaikessa toiminnassaan ottamaan 

huomioon sopimuksen velvoitteet jatkuvan parantamisen periaatteella. 

2. Kestävä kehitys otetaan yhdeksi tavoitteeksi kunnan jokaisessa hallintokunnassa. 

3. Edistetään toimenpiteitä, joilla saadaan Kuortaneenjärvi sekä muut kunnan vesistöt 

vähintään ekologisesti hyvään tilaan. 

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet koskevat koko kuntaa, mukaan lukien Kiinteistöyhtiöt 

Vuokratalot Oy ja Koulumaja Oy. Tällä ohjelmalla tuetaan kunnan strategisten kestävän 

kehityksen- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista edellyttäen, että toimenpiteet ovat taloudellisesti 

kestäviä. Tavoitteena on, että kunta edistää kestävää kehitystä erilaisin toimenpitein. Näiden 

toimenpiteiden avulla vähennetään tuhlaavaa kulttuuria ja vältetään turhaa tekemistä. Kunnassa 

siirrytään kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin sekä rakennetaan energiatehokkaampaa, 

taloudellisempaa ja sosiaalisesti kestävämpää kuntaa. 

Kestävän kehityksen ohjelmassa esitellään tavoitteet, joita Kuortaneen kunta lähtee toteuttamaan 

vuoteen 2025 saakka. Kuortaneella toimii energiansäästötiimi, joka seuraa kunnan 

energiansäästötavoitteen saavuttamista ja jakaa keskenään tietoa ja ideoita erilaisten 

toimintamallien syntymiseksi. Ohjelmaa päivitetään energiasäästötiimin toimesta, joka 

toiminnallaan edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma hyväksytään johtoryhmässä 

ja kunnanhallituksessa. 

Kunnan ilmastotyön historia 

Seinäjoen seudun kunnat ovat tehneet yhteistä ilmastotyötä vuodesta 2010 lähtien. Ilmastotyö on 

perustunut työryhmien toimintaan ja kuntien henkilöstöryhmien yhteistyöhön. Vuonna 2010 

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko energia- ja ilmastopolitiikasta linjasi, että kaikkien Suomen 

kuntien tulee laatia omat ilmasto-ohjelmansa vuoteen 2012 mennessä. Seinäjoen seudun 

ilmastostrategia valmistui vuoden 2012 lopussa. Kuortaneen kunnanhallitus hyväksyi 

ilmastostrategian 17.12.2012.  

Vuoden 2015 alussa seudun kuntiin (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kuortane, Kurikka, Lapua ja 

Seinäjoki, Kauhava vuonna 2017) perustettiin energiasäästötiimit. Tiimien tehtävänä on yhteistyön 

lisääminen energia- ja ilmastonäkökulmiin liittyvässä päätöksenteossa. Yhteistyön avulla halutaan 

varmistaa, että Kuortaneen kunnan energiansäästö- ja kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat. 

Tavoitteena on myös, että energiansäästötiimin toiminnasta tulee osa kunnan pysyvää toimintaa.  

Kuortaneen kunta on tehnyt tavoitteellista energiansäästötyötä vuodesta 2012 alkaen. Kuortane oli 

mukana Kuntien energiaohjelmassa (KEO) kaudella 2008 – 2016 saavuttaen 9 %:n 

energiansäästötavoitteen. Kuortaneen kunta liittyi vuonna 2017 Kuntien 
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Energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle 2017 – 2025 tavoitellen 7,5 % energiansäästöä 

kauden aikana. Kuortaneen energiansäästötavoite on 512 MWh. 

Jätehuollon huomioiminen kestävän kehityksen työssä 

Euroopan unioni säätää suurimmat linjaukset ja yhteiset velvoitteet jätesuunnittelulle ja kestävälle 

kehitykselle. Euroopan komissio hyväksyi kiertotalouspaketin 2.12.2015. Paketin avulla pyritään 

kestävään, resurssitehokkaaseen ja kilpailukykyiseen talouteen. Kiertotalouspakettiin sisältyy 

tuotteen tai energian koko elinkaari sekä uusioraaka-aineiden markkinat. Tarkoituksena on suosia 

kierrätystä, korjaamista ja uudelleenkäyttöä, jotka tulisi ottaa huomioon jo tuotteen suunnittelusta 

lähtien.  

 

Yksi kiertotalouspakettiin määritelty tavoite on kierrättää EU:n alueella 65 % yhdyskuntajätteestä. 

Jätedirektiivi 2008/98/EY määrittelee jätehierarkian, jonka mukaan jätteet tulee käsitellä. Järjestys 

on ehkäiseminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, muu hyödyntäminen, kuten energiana sekä 

loppukäsittely. Direktiivissä on myös määritelty, ettei jätehuollon järjestäminen saa vaarantaa vettä, 

ilmaa, maaperää, terveyttä, kasveja tai eläimiä. Melu- ja hajuhaittoja ei saa aiheutua ja maaseutua 

ja erityistä merkitystä omaavia kohteita ei saa vahingoittaa. Suomen jätelaki ja 

jätehuoltomääräykset tukevat jätedirektiiviä ja kiertotalouspakettia. Näiden periaatteiden mukaisesti 

myös kuntien tulee suunnitella toimintaansa. Kuortaneen kunnan kestävän kehityksen ohjelmassa 

otetaan huomioon nämä seikat. 

Kuortaneen kunnan energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt 

Kuortaneen kunta seuraa vähintään vuositasolla kiinteistöjen, katuvalaistuksen, vesihuollon ja 

työkoneiden sekä ajoneuvojen energiankulutusta. Kunnan liittyessä uudelle 

Energiatehokkuussopimuskaudelle 2017 – 2025, laskettiin säästötavoite vuoden 2015 

energiankulutuksesta. Vuoden 2015 energiankulutus kunnan solmimassa 

Energiatehokkuussopimuksessa mukana olevissa toiminnoissa oli 6828 MWh. 

Kuortaneen kunnan energiankulutus vuonna 2015: 

- Kiinteistöt  6 194,9 MWh  

- Katuvalaistus ja liikennevalot 236 MWh  

- Vesihuolto  270 MWh  

- Ajoneuvot ja työkoneet 127 MWh  

 

Kuortaneen kunta selvitti kasvihuonekaasupäästönsä ensimmäisen kerran Seinäjoen seudun 

ilmastostrategiaan. Päästöt selvitettiin Kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen KASVENER -

laskentamallilla. Kuortaneen kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 olivat 50 

400 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv.). Tuotantoperusteiset päästöt olivat 47 600 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv.) Kuortaneen metsien ja metsämaan hiilinielu arvioitiin 

5 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin (t CO2-ekv.) suuruiseksi vuoden 2009 osalta.   
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Kuva 1. Kulutusperusteisten kasvihuonekaasujen jakautuminen Kuortaneella vuonna 2009. 

 

Kuva 2. Tuotantoperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen Kuortaneella vuonna 2009.  
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Tavoitteet ja niiden saavuttaminen 

Kuortaneen kunta asettaa tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi. Tässä esitetyt tavoitteet 

ovat nousseet esille energiasäästötiimin kokouksissa, sähköpostitse käydyissä keskusteluissa, 

sekä Kuortaneen kunnan henkilöstölle järjestetyssä kestävän kehityksen verkkokyselyssä.  

Tavoite 1. Energiankulutuksen vähentäminen 

Energiankulutuksen vähentämistä tehdään sekä käytössä olevan tekniikan parantamisen, että 

kiinteistöjen käyttäjien asennemuokkauksen keinoin.  

Toimenpide. Kuntien Energiatehokkuussopimukseen liittyminen asettamalla 7,5 %:n 

energiansäästötavoitteen vuosille 2017 – 2025 

Energiapalveludirektiivi edellyttää, että julkisella sektorilla on energiansäästämisessä esimerkillinen 

rooli. Kuntien energiatehokkuussopimus toimii kunnan sitoumuksena toimia esimerkillisesti 

energiansäästön, energiankäytön ja uusiutuvan energiakäytön tehostamiseksi. Ohjelman 

mukaisilla toimilla kunta vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja voi parantaa 

energiaomavaraisuuttaan. 

Energiatehokkuussopimukseen liittyneet kunnat ja kuntayhtymät sitoutuvat muun muassa: 

 Sopimuksen mukaisen toiminnan organisointiin. 

 Asettamaan energiansäästötavoitteen ja seuraamaan energiankulutustaan. 

 Toteuttamaan energiakatselmuksissa tai muuten havaitut tarkoituksenmukaiset ja 

kustannustehokkaat säästötoimenpiteet. 

 Kartoittamaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet.  

 Ottamaan huomioon energiatehokkuuden hankinnoissaan ja suunnittelun ohjauksessa. 

 Kouluttamaan ja viestimään omalle henkilöstölle energiatehokkaasta käytöstä ja 

mahdollisuuksien mukaan myös muille kohderyhmille. 

 Raportoimaan vuosittain energiankäytöstä ja sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä 

toteutetuista energiatehokkuustoimista 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kuortaneen kunta liittyy 
energiatehokkuussopimukseen ja 
vähentää suunnitelmallisesti 
energiankulutustaan 

Tavoite 7,5 %: 512 MWh vuoteen 
2025 mennessä ja 4 %: 273 
MWh 2020 mennessä. 

Kuortaneen kunta oli mukana 
kuntien energiaohjelmassa 
kaudella 2008 – 2016 
saavuttaen 9 % 
energiansäästötavoitteen. 

Energiankulutustietojen ja tehtyjen 
toimenpiteiden keräämisen 
organisointi ja tehostaminen. 

Raportoidaan vuosittain sekä 
kulutuksesta, että kiinteistöissä 
sekä katuvalaistuksessa 
tehdyistä uudistuksista, joilla on 
vaikutusta energiankulutukseen 
sitä vähentävästi. 

Kunnassa on aiemmin seurattu 
kulutusta ja toimenpiteitä sekä 
niiden 
energiansäästövaikutusta. 
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Toimenpide. Katuvalaistuksen uusiminen 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kuortaneen kunta uusii 
katuvalaistustaan 
energiatehokkaammaksi ja 
hyödyntää mahdollisuuksien 
mukaan älykkäitä järjestelmiä. 

Vuoteen 2025 mennessä 
katuvalaistusta on uusittu lähes 
100 %. Joka vuodelle on kirjattu 
määräraha katuvalaistuksen 
uusimiseen. 

Vuoteen 2017 mennessä 
katuvalaistuksesta on uusittu 
noin 40 prosenttia.  

Toimenpide. Uusiutuvan energian lisääminen ja fossiilisista polttoaineista luopuminen 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kuortaneen kunta panostaa 
uusiutuvaan energiaan ja vähentää 
öljynkulutusta kiinteistöjen 
lämmityksessä. 

Vuoteen 2025 mennessä 
öljylämmityksestä on luovuttu 
lähes kokonaan. 

Vuonna 2017 Kuortaneella on 
jäljellä 4 kpl 
öljylämmityskohdetta. 

Kuortaneen kunta harkitsee 
uusiutuvan energian hankintaa 
soveltuvaan kohteeseen. 

Kunta investoi vähintään yhdessä 
kiinteistössä uusiutuvaan 
energiaan vuoteen 2020 
mennessä. 

Kuortaneella on hyödynnetty 
mm. maalämpöä aiemmin. 

Toimenpide. Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuusremontit 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kunnan kiinteistöissä tehdään 
erilaisia korjaustöitä energian 
säästämiseksi mm. ikkunanvaihdot 
ja vettä säästävät toimenpiteet 

Vuoteen 2025 mennessä kaikki 
kiinteistöt on kartoitettu ja tehty 
vähintään päätökset kiinteistöjen 
korjaamiseksi.   

Korjaustöitä on tehty tarpeen 
mukaan. 

Kunnan kiinteistöjen valaistuksen 
uusiminen ledeihin. Harkitaan 
myös ohjausjärjestelmiä niiden 
ollessa taloudellisesti kannattavia. 

Vuoteen 2025 mennessä kaikki 
kiinteistöt on kartoitettu ja tehty 
vähintään päätökset kiinteistöjen 
korjaamiseksi.   

 

 

Toimenpide. Luovutaan tarpeettomista ja kannattamattomista kiinteistöistä 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kunta luopuu tarpeettomista 
kiinteistöissä mm. myymällä tai 
purkamalla kiinteistöjä. 

Kaikista tarpeettomista 
kiinteistöistä on luovuttu vuoteen 
2025 mennessä. 

 

 

Toimenpide. Kiinteistötekniikan kulutus ja tarkastelu 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Sähköisen huoltokirjan käytön 
tehostaminen 

Tehostetaan Facility infon käyttöä 
koulutuksin. 

Facility info on ollut käytössä 
vuodesta 2010. 

Kuortaneen kunnan kiinteistöissä, 
joissa ilmanvaihtokonetta ei ole 
varustettu lämmön talteenotolla, 
tehdään laskelmat 
ilmanvaihtoremontin 
kannattavuudesta. 

Kaikissa kunnan 
ilmavaihtokoneissa on lämmön 
talteenotto vuoteen 2025 
mennessä, mikäli se on 
taloudellisesti kannattavaa. 
Remonteissa hyödynnetään 
saatavilla olevat tuet. 
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Toimenpide. Pilottikartoitukset henkilöstön näkökulmasta 

Kunnan pilottikartoituksen kohteena ovat suurimmat toimipisteet. Niitä ovat mm. vanhainkoti, 

tekninen palvelukeskus, kunnanvirasto ja koulut. Pilottikartoituksessa käydään läpi 

energiatehokkuusasioita ja lajittelua henkilöstön näkökulmasta keskustelun kautta. Sen jälkeen 

tehdään kohdekierros. Lakeuden Etappi on mukana kartoituksissa. 

Kartoitettava 
kiinteistö 

Toteutuksen 
seuranta 

Pilottikartoituksen 
ajankohta 

Pilottikartoituksen 
suunnitelma valmis 

Kuismankartano  8.12.2015 Joulukuu 2015 

Yhteiskoulu  Vuoden 2018 aikana  

Tekninen 
palvelukeskus 

   

Kunnanvirasto    
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Tavoite 2. Jätemäärän vähentäminen ja kierrätyksen sekä jätehuollon tehokkuuden 

lisääminen 

Kuortaneen kunnan toiminnoissa noudatetaan jätelain (646/2011) määriteltyä etusijajärjestystä, 

joka ohjaa Suomessa kaikkea toimintaa. Etusijajärjestyksen mukaan tulee ensisijaisesti vähentää 

jätteen syntymistä. Jos jätettä syntyy, tulee se uudelleen käyttää, kierrättää tai hyödyntää aineena 

tai energiana. 

 

Kuva 3. Jätehierarkia kertoo jätteiden hyödyntämisen etusijajärjestyksestä. Kuva: Ympäristöministeriö. 

Jätelaissa kielletään jätteiden sekoittaminen keskenään. Jätteiden lajittelu on tarpeen myös, jotta 

eri jätejakeita voidaan hyödyntää raaka-aineena. Erilliskerättyjen jätteiden puhtausaste on parempi 

ja niitä on täten helpompi hyödyntää kierrätyksessä. Kierrätysmateriaali säästää neitseellisiä 

raaka-aineita ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisempiä. Esimerkiksi kierrätetystä paperista 

valmistetaan sanomalehtipaperia ja lasista pakkauslasia ja lasivillaa. Jätejakeiden lajittelu säästää 

ympäristön lisäksi jätehuollon kustannuksia, sillä lajittelemattomasta sekajätteestä veloitetaan 

korkeampi jätemaksu. 

Lakeuden Etappi on jätehuoltoyhtiö, jonka vastuulla on huolehtia omistajakuntiensa lakisääteisestä 

jätehuollosta. Osakaskuntia ovat: Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, 

Seinäjoki ja Ähtäri. Etappi tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia palveluja, jotka sisältävät 

neuvonnan, raportoinnin, jätteen keräysvälineet, kuljetuksen ja käsittelyn. Toiminta-ajatuksena on, 

että tarjotaan toimivaa jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi. Lakeuden Etapilla on tarjolla 

myös web-pohjainen raportointijärjestelmä, jonka kautta voi seurata jätelajeittain toteutuneita 

tyhjennysmääriä, kertyneitä painoja sekä jätehuollon kustannuksia. Raportointiohjelmasta voi 

seurata esimerkiksi jokaisen kohteen jäteastioiden tyhjennysvälejä ja kerättäviä jätejakeita. 
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Toimenpide. Siirtyminen kohti vähäpaperista toimistoa 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Valtuuston, kunnanhallituksen ja 
lautakuntien esityslistat lähetetään 
sähköisessä muodossa 

Tabletit on hankittu syksyllä 
2017. 

Paperimenekissä ja 
musteenkulutuksessa on 
huomattu vaikutus heti. 

Tietokoneiden tulostusasetukset 
muutetaan siten, että 
oletusasetukseksi tulee 
kaksipuolinen ja mustavalkoinen 
tulostus 

Vuoden 2018 aikana. Osassa koneista on 
oletusasetuksena 
kaksipuolinen ja 
mustavalkoinen tulostus. 

Henkilökohtaisista tulostimista 
luopuminen  
 

Esim. laitteiden rikkoontumisen 
myötä, paitsi kohteissa, joissa 
käsitellään henkilötietoja. 

Pääsääntöisesti käytetään 
yhteisiä tulostimia. 

Verkkolaskutus  
 

On jo käytössä. 

Sähköisen 
rakennuslupajärjestelmän ja 
pysyväisarkiston eli Lupapisteen 
käyttöönotto 

Vuoteen 2025 mennessä sitä 
käytetään 100 %. 

Otettu käyttöön vuonna 2017. 

Päätösten lähettäminen muille 
viranomaisille ja luvanhakijoille 
sähköisessä muodossa esim. 
Lupapisteen kautta 

Vuoteen 2025 mennessä 
Lupapiste käytössä 100 %. 
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Toimenpide. Jätehuoltokartoitusten laatiminen yhteistyössä Lakeuden Etappi Oy:n kanssa 

Kuortaneen kunnan energiansäästötiimi päättää kokouksessaan jätehuollon toimintasuunnitelmien 

laatimisesta yhdessä Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään 

jätehuoltokartoitus, jonka pohjalta Lakeuden Etappi antaa toimenpide-ehdotuksia. Toimenpide-

ehdotuksissa huomioidaan myös lajittelumahdollisuudet sisä- ja ulkotiloissa sekä kierrätysohjeiden 

jakaminen kierrätyspisteille. Toimenpide-ehdotukset lähetetään myös kiinteistöosastolle. Muutoksia 

ja korjauksia toteutetaan mahdollisimman nopeasti. 

Kohde Toteutuksen seuranta Tavoite ja 
indikaattori 

Tilanne aiemmin 

Varhaiskasvatusyksiköt  Kartoitukset laadittu 
vuoteen 2025 
mennessä.  

Jätehuoltoselvitys 
tehty ennen vuotta 
2015. 

Perusopetusyksiköt  Kartoitukset laadittu 
vuoteen 2025 
mennessä. 

Jätehuoltoselvitys 
tehty ennen vuotta 
2015. 

Kunnantalo  Kartoitukset laadittu 
vuoteen 2025 
mennessä. 

Jätehuoltoselvitys 
tehty ennen vuotta 
2015. 

 

Toimenpide. Ruokahävikin tarkka seuranta 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Selvitetään tähderuoan ja 
ylijäämäruoan määrä ja sen 
vähentyminen vuosien saatossa 

Selvitys on valmis vuonna 2018. 
Selvityksen tulosten perusteella 
määritellään hävikin 
tavoiteprosentti, joka saavutetaan 
2025 mennessä. 

Edellinen selvitys tehty vuonna 
2013. 

Järjestetään ruokahävikin 
vähentämiskilpailu kouluille 

Kilpailu järjestetään ensimmäisen 
kerran vuoden 2018 aikana. 
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Tavoite 3. Kestävän kehityksen viestinnän tehostaminen ja kunnan sisäisen 

yhteistyön lisääminen 

Viestinnän ja koulutuksen sekä erilaisten kampanjoiden avulla voidaan tehdä asennemuokkausta 

ja muistuttaa kiinteistöjen käyttäjiä toimimaan ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti. 

Käyttötavoilla on mahdollisuus vaikuttaa energiankulutukseen merkittävästi. 

Toimenpide. Henkilöstön perehdyttäminen ja kestävä kehitys työssä 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Henkilöstön 
perehdytyskansioon 
sisällytetään energiansäästö- ja 
jätehuolto –ohjeet, sisältäen 
seuraavat asiat: 
yleiset lajitteluohjeet, ohjeet 
energian- ja vedensäästöstä, 
kopiointiohjeet ja 
huoltohenkilöstön yhteystiedot. 
Huoltohenkilöstölle myös 
ympäristönsuojeluun liittyvät 
ohjeet, kuten 
polttoainesäiliöiden turvallisuus 
ja huolto 
 

Ohjeet löytyvät henkilöstön 
perehdytyskansiosta vuoteen 
2019 mennessä. 

Ohjeita ei ole ollut henkilöstön 
perehdytyskansiossa aiemmin. 

Järjestetään 
kiinteistönhuoltohenkilöstölle 
täsmäkoulutusta huoltoihin ja 
säätöihin. Näin voidaan 
varmistaa laitteistojen 
oikeanlainen käyttö. 
 

 Kiinteistöhuoltohenkilöstön 
koulutuksia on järjestetty tarpeen 
mukaan. 

Koko henkilöstön 
energiatehokkuuskoulutuksen 
järjestäminen. 

Kestävä -hankkeessa järjestetään 
tarvittaessa koulutusta 
energiatehokkuudesta. 

Ensimmäinen koulutus järjestetty 
vuonna 2016 ruokahuolto- ja 
siivoushenkilöstölle yhdessä 
Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. 
 

Ennakoivan tiedottamisen 
lisääminen 

Ennakoivalla tiedottamisella 
tarkoitetaan muun muassa 
koulujen tapahtumien ja 
päivähoidon sulkujen, kuten 
taksvärkkipäivien ja TET-viikkojen 
yms. ajankohdista tiedottamisesta 
myös muulle, kuin koulun 
henkilökunnalle. Näin voidaan 
huomioida mm. ruoan määrä ja 
henkilöstötarpeet. 
 
Jatkuva parantaminen. 
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Toimenpide: Kestävän kehityksen asioiden viestintä 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kuortaneen kunta tiedottaa 
kestävän kehityksen työstään 
kunnan nettisivuilla. 
 

Alkaen vuodesta 2018.  

Energiansäästötiimin 
pöytäkirjat ja muut asiat on 
löydettävissä kunnan 
henkilöstön yhteiseltä asemalta. 

 Alkaen vuodesta 2016. 

Kunnan päättäjille tiedotetaan 
kestävän kehityksen asioista 
vuosittain. 
 

Alkaen vuodesta 2017. Loppuvuodesta 2016 Kuortaneen 
kunnan hallitukselle on esitelty 
energiaohjelman siihenastisia 
tuloksia sekä Kestävä –
hanketyötä. 
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Tavoite 4. Kuortaneenjärven ja kunnan muiden vesistöjen saattaminen hyvään tilaan 

Kuortaneenjärvi on Lapuanjoen vesistön suurin ja merkittävin järvi. Järvi kuuluu (syviin) 

runsashumuksisiin järviin. Järven valuma-alue on laaja (1 266 km2) suhteessa järven kokoon, 

minkä vuoksi veden viipymä on varsin lyhyt, noin kaksi kuukautta. Järvellä onkin läpivirtausjärven 

piirteitä, mikä heijastuu esimerkiksi kerrostuneisuuteen, pohjan happitalouteen ja syvänteiden 

pohjaeläimistöön. Järveä säännöstellään, ja järvi tasaa alapuolisen Lapuanjoen virtaamia ja 

vedenlaatua.  

Kuortaneenjärven suurin kuormittaja on maatalous, sillä järven rannoilla ja valuma-alueella on 

runsaasti maataloutta. Muita kuormittajia ovat muun muassa metsätalous, turvetuotanto sekä haja-

asutuksen ja taajamien jätevedet. Kuormituksen seurauksena järvi on rehevöitynyt, ja ekologisen 

tilan laatutekijät osoittavatkin pääosin tyydyttävää tilaa.  

Järven kalasto on jonkin verran muuttunut, mutta on kuitenkin varsin monipuolinen sisältäen muun 

muassa muikkua ja kuhaa. Kuortaneenjärvessä esiintyy lähes vuosittain kestoltaan ja 

voimakkuudeltaan vaihtelevia sinileväkukintoja. Vesikasvillisuus ja muu rantavyöhykkeen eliöstö 

ilmentävät rehevöitymistä. Sen sijaan syvännepohjaeläimistö kuvaa erinomaista tilaa ja onkin 

varsin monilajinen. Läpivirtausluonteesta johtuen kerrostuneisuus purkautuu helposti, minkä vuoksi 

syvänteiden happitilanne ei muodostu niin pahaksi kuin voisi olettaa. Ekologinen tila on tyydyttävä, 

kemiallinen tila on hyvä, mutta riskissä laskea luokkaan tyydyttävä.  

Toimenpide. Kuormituksen vähentäminen 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Vähennetään ulkoista ja sisäistä 
ravinnekuormitusta siten, että 
ravinne- ja klorofyllipitoisuudet 
laskevat 10–20 %, jolloin 
levähaitat vähentyvät. 
Hoitokalastuksella sekä 
kalastuksen säätelyllä 
säilytetään elinvoimainen ja 
monipuolinen kalasto. 
 

Ekologinen tila on hyvä vuoteen 
2021 mennessä. 

Ekologinen tila on välttävä. 
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Kestävän kehityksen tulevaisuuden tavoitteet 

Kuortaneen kunnan energiansäästötiimi laatii tämän kestävän kehityksen ohjelman vuosille 2017 – 

2025 ja sopii sen toteutuksesta ja seurannasta. Tavoitteena on, että kaikki siinä mainitut tavoitteet 

otetaan kunnan käytänteiksi. Kun asioissa on edistytty, myös uusia toimenpiteitä kehitetään 

kunnan kestävän kehityksen toiminnan edistämiseksi. 

Seinäjoen seudun ilmastostrategian tekovaiheessa kehiteltiin monipuolinen lista asioista, joita 

seudun kunnissa halutaan painottaa. Toimenpiteet löytyvät tarkemmin vuonna 2013 

valmistuneesta Seinäjoen seudun ilmastostrategiasta. Listalta on Kuortaneen kunnan 

energiansäästötiimin toimesta poimittu muutama tärkeimpänä pidetty kohta, joihin painotetaan 

ensin. Osa tämän kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteistä on kehitelty myös tiimille lähetetyn 

kyselyn vastausten perusteella. 

Saavutusten seuraaminen 

Energiansäästötiimin asiakirjojen säilytys 

Kuortaneen kunnan energiansäästötiimin kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä niiden liitteet 

kootaan samaan paikkaan, kunnan henkilöstön yhteiselle verkkoasemalle. Samaan paikkaan 

tilastoidaan myös taulukot pidetyistä koulutuksista ja tehdyistä toimenpiteistä. Myös 

viestintäsuunnitelma ja energiansäästötiimin mahdolliset tiedotteet lisätään samaan paikkaan. 

Kestävän kehityksen vuosiraportointi 

Kuntien yhteisessä ilmastohankkeessa eli Kestävä -hankkeessa tehdään vuosittain raportointia 

kunnassa tehdyistä toimenpiteistä. Raporttiin kirjataan Kuntien energiatehokkuussopimuksessa 

raportoidut toimenpiteet ja kulutukset edeltävältä vuodelta.  

Hanke raportoi myös energiansäästötiimin vuoden aikana käsittelemistä aiheista ja pyytää 

energiansäästötiimin jäseniltä tiedoksi eri hallintokunnissa tapahtuneet energiatehokkuuteen tai 

ympäristömyönteisyyteen vaikuttavat toimenpiteet, mikäli ne eivät ole käyneet ilmi 

energiansäästötiimin kokouksissa. Samassa raportissa tuodaan esiin myös hankkeen toimenpiteet 

ja viestintäasiat. Näin kaikki kunnan kestävän kehityksen asiat saadaan kerättyä yhteen paikkaan. 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/thermopolisoy/docs/seinajoen_seudun_ilmastostrategia?e=7351379/1494548
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Toimintasuunnitelman päivitys 

Kestävän kehityksen ohjelma päivitetään tarpeen mukaan. Päivityksistä pidetään kirjaa. Ohjelman 

päivitys hyväksytään energiasäästötiimin kokouksessa.  

Taulukko 1. Kestävän kehityksen ohjelman päivitys. 

Päiväys Päivitetyt 
(otsikko, 
sivunumero) 

Päivityksen sisältö 
 

Päivityksen syy 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


