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Tiivistelmä 

Kurikan kaupunki on tehnyt ilmastotyötä alkaen vuodesta 2010 yhdessä seudun muiden kuntien 

kanssa. Kurikan kaupungin ilmastotyöllä vähennetään päästöjä ja energiankulutusta, kehitetään 

uusia toimintatapoja, parannetaan tuottavuutta ja vahvistetaan kaupungin taloudellista 

toimintaympäristöä. Seinäjoen seudun ilmastostrategiatyössä esiin tulleet seudulliset tavoitteet 

sekä Kurikan kaupungin energiatehokkuussopimuksen energiansäästötavoite ovat saavutettavissa 

noudattamalla kaupungin yhteistä energiatehokkuustyön suunnitelmaa, joka sisältyy tähän 

kestävän kehityksen ohjelmaan, sekä yleisiä 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.  

Kurikan kaupungin kestävän kehityksen ohjelma 2019 – 2025 sisältää kaupungin yhteiset kestävän 

kehityksen tavoitteet sekä kaupungin energiansäästötavoitteen, energiansäästötiimin 

määrittelemät ensisijaiset toimenpiteet sekä energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman 

vuosille 2014 - 2025. Lisäksi ohjelma sisältää jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen organisoinnin 

kehittämiseen liittyviä asioita. 

Kurikan kaupunki asettaa tämän kestävän kehityksen ohjelman hyväksymisen myötä itselleen 

tavoitteen, että kestävän kehityksen asiat huomioidaan jokaisen hallintokunnan 

strategialinjauksissa. Kurikan kaupunki on jo aiemmin asettanut 10,5 % energiansäästötavoitteen 

liittymällä Kuntien Energiatehokkuussopimukseen vuosiksi 2014 – 2025. Kurikan kaupungin 

energiansäästön kokonaistavoite vuoteen 2025 mennessä on 3 735 MWh verraten vuoden 2015 

tasoon. 
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Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 

Seinäjoen seudun ilmastostrategian tavoitteen mukaisesti Kurikan kaupunki pyrkii yhdessä seudun 

muiden kuntien kanssa toimimaan ilmastotyön alueellisena suunnannäyttäjänä vuoteen 2020 

mennessä. Tämän Kestävän kehityksen ohjelman hyväksymisen myötä kaupunki asettaa kestävän 

kehityksen toiminnalleen kaksi tavoitetta. 

1. Kaupunki pyrkii vähentämään energiankulutustaan 10,5 % vuoteen 2025 mennessä. 

Kaupunki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen vuosiksi 2014 – 2025 

solmien 10,5 % energiansäästötavoitteen. Kurikan kaupunki sitoutuu kaikessa 

toiminnassaan ottamaan huomioon sopimuksen velvoitteet jatkuvan parantamisen 

periaatteella. 

2. Kestävä kehitys otetaan tavoitteeksi kaupungin jokaisen hallintokunnan 

strategialinjauksissa. 

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet koskevat koko kaupunkia. Tällä ohjelmalla tuetaan 

kaupungin strategisten kestävän kehityksen- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista edellyttäen, että 

toimenpiteet ovat taloudellisesti kestäviä. Tavoitteena on, että kaupunki edistää kestävää kehitystä 

erilaisin toimenpitein. Näiden toimenpiteiden avulla vähennetään tuhlaavaa kulttuuria ja vältetään 

turhaa tekemistä ja edistetään kierrättämistä. Kaupungissa siirrytään kestävän kehityksen 

mukaisiin toimintatapoihin sekä rakennetaan energiatehokkaampaa, taloudellisempaa sekä 

sosiaalisesti kestävämpää kaupunkia. 

Kestävän kehityksen ohjelmassa esitellään tavoitteet, joita Kurikan kaupunki lähtee toteuttamaan 

vuoteen 2025 saakka. Kurikan kaupungissa toimii energiansäästötiimi, joka seuraa kaupungin 

energiansäästötavoitteen saavuttamista ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Tiimi 

jakaa keskenään tietoa ja ideoita erilaisten toimintamallien syntymiseksi. Ohjelmaa päivitetään 

energiasäästötiimin toimesta, joka toiminnallaan edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Ohjelma hyväksytään kaupungin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa sekä viedään tiedoksi 

kaupunginvaltuustolle. 

Kaupungin 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. Kurikan kaupunginvaltuusto hyväksyi 

ilmastostrategian 21.1.2013. Jalasjärven kunnanvaltuusto hyväksyi ilmastostrategian 20.12.2012. 

Vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa seudun kuntiin (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kuortane, Kurikka, 

Lapua ja Seinäjoki) perustettiin energiasäästötiimit. Kauhavan kaupunki liittyi mukaan kuntien 

yhteiseen Kestävä –ilmastohankkeeseen ja perusti energiansäästötiimin vuoden 2017 alussa. 

Tiimien tehtävänä on yhteistyön lisääminen energia- ja ilmastonäkökulmiin liittyvässä 

päätöksenteossa. Yhteistyön avulla halutaan varmistaa, että Kurikan kaupungin energiansäästö- ja 

kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat. Tavoitteena on myös, että energiansäästötiimin 

toiminnasta tulee osa kaupungin pysyvää toimintaa.  
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Kurikan kaupunki on tehnyt tavoitteellista energiansäästötyötä vuodesta 2012 alkaen. Kurikan 

kaupunki sekä Jalasjärven kunta olivat mukana Kuntien energiaohjelmassa (KEO) kaudella 2008 – 

2016. Jalasjärven kunnan alueella saavutettiin 9 %:n energiansäästötavoitteesta 93 %. Kanta-

Kurikan alueella tavoitteesta saavutettiin 35 %. Jalasjärven kunta liittyi sopimukseen kesken 

kauden.  Kurikan kaupunki on keväällä 2017 liittynyt Kuntien Energiatehokkuussopimuksen uudelle 

kaudelle 2014 – 2025 tavoitellen 10,5 % energiansäästöä kauden aikana. Kurikan kaupungin 

energiansäästötavoite on 3 735 MWh. 

Jätehuollon kehittäminen osana ilmastotyötä 

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. Kurikan kaupungin kestävän kehityksen ohjelmassa 

otetaan huomioon nämä seikat. 

Kurikan kaupungin energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt 

Kurikan kaupunki seuraa vähintään vuositasolla kiinteistöjen, katuvalaistuksen ja vesihuollon 

energiankulutusta. Kaupungin liittyessä uudelle Energiatehokkuussopimuskaudelle 2014 – 2025, 

laskettiin säästötavoite vuoden 2015 energiankulutuksen perusteella. Vuoden 2015 

energiankulutus Kurikan kaupungin solmimassa Energiatehokkuussopimuksessa mukana olevissa 

toiminnoissa oli 35 570 MWh. 

Kurikan kaupungin energiankulutus vuonna 2015 

- Kiinteistöt   29 260 MWh  

- Katuvalaistus ja liikennevalot  3 840 MWh  

- Vesihuolto   2 467 MWh  

 

Jalasjärven kunta ja Kurikan kaupunki selvittivät kasvihuonekaasupäästönsä ensimmäisen kerran 

Seinäjoen seudun ilmastostrategiaan. Päästöt selvitettiin Kuntaliiton ja Suomen 

ympäristökeskuksen KASVENER-laskentamallilla.  

Jalasjärven kulutusperusteiset päästöt vuonna 2009 olivat 129 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 

(t CO2-ekv.). Tuotantoperusteiset päästöt olivat 123 800 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-
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ekv.) Jalasjärven metsien ja metsämaan hiilinielu arvioitiin 17 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin 

(t CO2-ekv.) suuruiseksi. 

Kurikan kulutusperusteiset päästöt vuonna 2009 olivat 163 100 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t 

CO2-ekv.). Tuotantoperusteiset päästöt olivat 154 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-

ekv.) Kurikan metsien ja metsämaan hiilinielu arvioitiin 41 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin (t 

CO2-ekv.) suuruiseksi. 

 

Kuva 1. Jalasjärven kulutusperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen jakaantuminen vuonna 2009. 

 

Kuva 2. Kurikan kaupungin kulutusperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen jakaantuminen vuonna 2009. 

Vuodesta 2014 Kurikan kaupunki on tilannut CO2-raportin, joka näyttää nettisivuilla viikon päästöt. 

CO2-raportilta on saatavilla myös kaupungin vuosittainen päästöraportti. Viikoittainen Kurikan 

kaupungin kasvihuonekaasupäästötilanne on nähtävissä osoitteessa www.co2-raportti.fi.  
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Tavoitteet ja niiden saavuttaminen 

Tässä esitetyt tavoitteet ovat nousseet esille Kurikan kaupungin energiasäästötiimin kokouksissa, 

sähköpostitse käydyissä keskusteluissa, sekä henkilöstöille järjestetyissä kestävän kehityksen 

verkkokyselyissä.  

Tavoite 1. Jätemäärän vähentäminen ja jätehuollon tehokkuuden lisääminen 

Kurikan kaupungin 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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Kunnat omistavat paljon kiinteistöjä. Toiminta kiinteistöissä on usein monipuolista ja jätettä syntyy 

paljon. Kunnilla on siis jätteenvähennyspotentiaalia. Yksi Kurikan kaupungin energiansäästötiimin 

tavoitteista on vähentää jätteen määrää ja lisätä kierrätystä. 

Toimenpide: Paperinkulutuksen vähentäminen siirtymällä vähäpaperiseen toimistoon 

Ensimmäinen vaihe paperittomaan toimistoon siirtymisessä on vähäpaperinen toimisto. Siirtymällä 

vähäpaperiseen toimistoon, otetaan iso askel kohti digitalisaatiota. Vähäpaperinen toimisto 

säästää aikaa ja vähentää toimiston kustannuksia. Esimerkiksi verkkolaskun hiilijalanjälki on vain 

noin kolmannes paperilaskun hiilijalanjäljestä. Verkkolaskutus myös nopeuttaa työtä. Sovelluksia 

on olemassa myös sähköiseen allekirjoittamiseen ja kuittien tallentamiseen. Esimerkiksi sähköinen 

allekirjoittaminen tehostaa työtä useita kymmeniä prosentteja.  

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Tietokoneiden tulostusasetukset 
muutetaan siten, että 
oletusasetukseksi tulee 
kaksipuolinen ja mustavalkoinen 
tulostus 

Vuoden 2020 aikana. Osassa koneista on 
oletusasetuksena 
kaksipuolinen ja 
mustavalkoinen tulostus.  

Turvatulostusratkaisun 
käyttöönotto 
 

Vuoden 2020 aikana. Kurikan kaupungin uusimmat 
tulostimet mahdollistavat 
turvatulostuksen. 

Henkilökohtaisista tulostimista 
luopuminen  
 

Esim. laitteiden rikkoontumisen 
myötä. 

Pääsääntöisesti Kurikassa 
käytetään yhteisiä tulostimia. 

Sähköisen asioinnin kehittäminen Paperisten hakemusten 
poistuminen asteittain lain 
puitteissa. 

Käytössä esim. Kuntarekry, 
HRM-järjestelmä, 
varhaiskasvatuksen e-asiointi, 
verkkopalkka 

Sähköisen arkiston käyttöönotto Arkiston käyttöönoton aloitus 
vuoden 2020 aikana. Suunnittelun 
aloitus vuoden 2019 aikana.  

Asiaa on suunniteltu jo 
pidemmän aikaa. 

Sähköinen allekirjoittaminen Sähköinen allekirjoittaminen 
otetaan käyttöön 
mahdollisuuksien mukaan. 
 

On käytössä mm. 
kopiokoneiden leasing-
sopimuksissa. 

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän 
käyttöönotto 

Kilpailutusjärjestelmä otetaan 
käyttöön hankintaohjeiden 
mukaisesti vuoden 2019 aikana. 

On jo käytössä joillain 
osastoilla. Vähentää runsaasti 
paperin määrää. 

Verkkolaskutus  
 

On jo käytössä. 

Kokousaineistot lähetetään 
lautakunnille ja valtuutetuille 
sähköisessä muodossa 

 Valtuuston jäsenille on hankittu 
tabletit vuonna 2017. Kaikille 
lautakunnille lähetetään 
kokousaineistot sähköisessä 
muodossa. 

Päätösten lähettäminen muille 
viranomaisille ja luvanhakijoille 
sähköisessä muodossa  

Lupapapereissa on maininta, että 
lupapäätös voidaan toimittaa 
sähköisessä muodossa sekä 
kohta, johon hakija voi ilmoittaa 
sähköpostiosoitteensa. 
Lupapäätökset pyritään 
toimittamaan sähköisessä 
muodossa olemassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. 
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Toimenpide: Jätehuoltokartoitusten laatiminen yhteistyössä Lakeuden Etappi Oy:n kanssa 

Kurikan kaupungin energiansäästötiimi keskustelee kokouksissaan 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 Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin Seuranta 
Päiväkodit Kartoitukset suurimpiin 

kohteisiin tehdään 
tarpeen mukaan. 

Ei tehtyjä kartoituksia.  

Koulut Kartoitukset suurimpiin 
kohteisiin tehdään vuoden 
2020 loppuun mennessä. 
Kunta on yhteydessä 
Lakeuden Etappiin 
kartoitettavista kohteista. 

Biojäteastiamäärien 
tarve selvitetty. 

 

Koulujen ja päiväkotien 
kiinnioloaikana ei 
astioiden tyhjennystä 

Pitkät kiinnioloajat 
ilmoitetaan Lakeuden 
Etapille koulujen osalta 
jatkuvana ja päiväkotien 
osalta vuosittain. Ilmoitus 
tehdään yhteistyössä 
kiinteistön käyttäjien 
kanssa. 

  

Jalasjärven koulukeskus, 
pilottihanke 

 

Kartoituksen päivitys 
tehdään syksyllä 2017. 

Kartoitus tehty keväällä 
2017. 

 

Paulaharjun koulu, 
pilottihanke 

Kartoitus tehdään syksyllä 
2019. 

  

Hallintorakennukset 
 

Kartoitukset suurimpiin 
kohteisiin tehdään 
tarpeen mukaan. 

Ei tehtyjä kartoituksia.  

 

Toimenpide: Ruokahävikin seuranta 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kurikan kaupungin ruokahuolto 
järjestää hävikkikampanjoita 
koululaisille  
 

Tavoitteena jatkuva toiminta. Kurikan kaupungissa on jo 
vuosia panostettu ruokahävikin 
vähentämiseen. Koulut ja 
päiväkodit on otettu 
kampanjoissa mukaan jo 
vuodesta 2013 alkaen. 

Kurikan kaupunki osallistuu 
erilaisiin ruokahävikin 
vähentämishankkeisiin 

 Kurikan kaupunki on mukana 
Vaasan Yliopiston ja SeAMKin 
Wasteless-hankkeessa 
vuosina 2019-2021 ja 
kansainvälisessä Stratkit -
hankkeessa. 
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Tavoite 2. Energiankulutuksen vähentäminen 

Kurikan kaupunki on solminut Energiatehokkuussopimuksen vuosille 2014 – 2025 asettaen 10,5 

%:n energiansäästötavoitteen. Energiansäästötavoite on 3 735 MWh verraten vuoden 2015 

tasoon. 

 

Kurikan kaupunki ja Jalasjärven kunta ovat keränneet energiankulutustietoja ja tehtyjä 

toimenpiteitä jo usean vuoden ajan. Niistä on raportoitu eteenpäin valtakunnan tasolle 

vuosittaisessa Kuntien energiaohjelman 2008 - 2016 –raportoinnissa. Meneillään oleva 

seurantajakso päättyy vuoden 2025 lopussa.  

Energiankulutustietojen keräämisen tehostamiseen on olemassa erilaisia keinoja. Keinona tähän 

on mm. yhtenäisen sähköisen kiinteistöjenhallintajärjestelmän hankinta ja jatkuva seuranta.  

Kaupungin henkilöstö ja kiinteistöjen käyttäjät tekevät päivittäin valintoja, jotka vaikuttavat 

kaupungin energiankulutukseen. Energiatehokkuussopimuksessa kiinnitetään huomiota myös 

toimenpiteisiin, jotka ovat niin sanottuja nollainvestointeja, mutta niillä on vaikutusta 

energiankulutukseen. 

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 
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 Toimenpide: Kuntien Energiatehokkuussopimus 2014 - 2025 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kurikan kaupunki liittyy 
energiatehokkuussopimukseen ja 
vähentää suunnitelmallisesti 
energiankulutustaan 

Kurikan kaupunki vähentää 10,5 % 
(3 735 MWh) energiankulutusta 
vuosien 2014 – 2025 aikana. 
Välitavoite vuoteen 2020 
mennessä on 7 % (2490 MWh). 

Kurikan kaupunki sekä 
Jalasjärven kunta olivat 
mukana edellisellä kaudella 
kuntien energiaohjelmassa. 

Energiankulutustietojen ja 
tehtyjen toimenpiteiden 
keräämisen organisointi ja 
tehostaminen. 

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

Kaupungissa on aiemmin 
seurattu kulutusta. 

Kurikan kaupunki hyödyntää 
saatavilla olevat tuet 
energiatehokkuusremonteissa. 

Tukea haetaan kohteisiin, joihin 
sitä on saatavilla. 

Tukia on hyödynnetty 
aiemminkin. 

 

Toimenpide: Kiinteistöjen sähköinen järjestelmä / huoltokirja 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kurikan kaupunki on hankkinut 
sähköisen huoltokirjan 
kiinteistöjen huollon ja kulutuksen 
seurantaan. Sähköisen 
huoltokirjan avulla voi helpottaa 
kiinteistöjen hallintaa monin eri 
tavoin. Huoltokirjaan voi 
sisällyttää mm. kunnossapidon 
seurantaa, energian mittausta, 
ylläpitoa, kuntoarvioita, 
kiinteistötietoa yms.  
 

Huoltokirja on käytössä koko 
kaupungin alueella. 

Sähköinen huoltokirja on 
saatu kokonaan käyttöön 
vuoteen 2018 mennessä. 

Sähköisen huoltokirjan 
käyttöönotto:  
huollot, korjaukset ja 
säätömuutokset kirjataan ylös, 
jolloin nähdään 
kuukausiseurannasta mahdolliset 
vaikutukset / muutokset. Onko 
esimerkiksi säätömuutos antanut 
kulutuksen pudotuksen vai onko 
säätö nostanut kulutusta. 
 

Toteutuu sähköisen huoltokirjan 
käyttöönoton yhteydessä, 
Energiatehokkuussopimuksen 2014 
– 2025 kauden aikana. 

Sähköinen huoltokirja on 
saatu kokonaan käyttöön 
vuoteen 2018 mennessä. 
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Toimenpide: Uusiutuvan energian hyödyntäminen 

Toimenpide Tavoite ja indikaattorit Tilanne aiemmin 
Kaupungin uusiutumattomia 
energianlähteitä käyttävien 
kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät 
vaihdetaan uusiutuvia käyttäviin 
lämmitysmuotoihin, esim. 
maalämpöön. 
Kustannustehokkaat kohteet 
toteutetaan budjetin rajoissa. 
Hankintaa tehtäessä huomioidaan 
rakennuksen elinkaari. 

Energiatehokkuussopimuksen 
2014 – 2025 kauden aikana 
toteutetaan 
kustannustehokkaat kohteet. 

Kurikan kaupunki on vaihtanut jo 
usean vuoden ajan haja-
asutusalueella sijaitsevien 
kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä 
maalämpöön.  
 
Myös 
aurinkoenergiajärjestelmäinvestointi 
on tehty. 

 

Toimenpide: Keskitetyn valvomon toiminnan käynnistäminen 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kaupunkiin hankitaan keskitetty 
valvomo, jolloin seuranta 
parantuu ja voidaan optimoida 
prosessit. 
 

Vuoteen 2025 mennessä 
budjetin sallimissa rajoissa. 
Uudet ja saneeratut kohteet 
rakennetaan uuteen 
järjestelmään. 

Aiemmin on ollut käytössä useita 
eri järjestelmiä. Nyt kaupungissa 
on käytössä keskitetty valvomo, 
joka sisältää neljän eri 
automaatiojärjestelmätoimittajan 
järjestelmät. 

 

Toimenpide: Henkilöstön ja koululaisten kierrätys- ja energiatehokkuuskoulutus  

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kaupungin henkilöstöryhmien 
energiatehokkuus-, jätehuolto- ja 
kierrätyskoulutus 

- Keittiö- ja puhtaanapito 
- kiinteistönhoitajien 

täsmäkoulutukset 
huoltoihin ja säätöihin 
 

Koulutuksia järjestetään tarpeen 
mukaan ja kaikki 
henkilöstöryhmät huomioiden. 

 

Ensimmäinen energiansäästö-, 
jätehuolto- ja kierrätyskoulutus 
järjestettiin vuonna 2016 Kestävät 
-ilmastotyön ja Lakeuden Etappi 
Oy:n toimesta. 

 

Toimenpide: Tarjottimettomuus  

 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Lisätään tietoisuutta asiasta ja 
pyritään mahdollisuuksien 
mukaan tarjotinten käytön 
minimointiin  

Tehdään jatkuvasti. Tarjottimet ovat olleet käytössä 
Kurikassa. Niiden pesemiseen 
kuluu paljon energiaa ja noin 
100 000 litraa lämmintä vettä ja 
100 litraa pesuainetta vuodessa. 
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Tavoite 3. Kaupungin toimintamallit, julkiset hankinnat ja kestävä kehitys 

Kurikan kaupunki kannustaa kouluja yhteistyöhön kestävän kehityksen edistämiseksi ja laatimaan 

omat kestävän kehityksen ohjelmansa. Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa on 

opetushallituksen määräyksen mukaisesti aihekokonaisuuksia, kasvatus- ja opetustyön 

painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne toteutuvat eri 

oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. 

Aihekokonaisuudet on sisällytetty yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin ja 

niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. Yksi kuudesta aihekokonaisuudesta on ”Vastuu 

ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta”. Sen päämääränä on lisätä oppilaan 

valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen 

tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 

Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt on 

lueteltu opetussuunnitelmassa yksityiskohtaisemmin. 

Vuonna 2019 hyväksytyt Kurikan kaupungin hankintastrategia sekä -ohjeistus ottavat huomioon 

elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen periaatteet.  

Toimenpide: Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osallistuminen kaupungin kestävän 

kehityksen työhön 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Uuden opetussuunnitelman 
liiteasiakirjaksi on Kurikan 
kaupungissa hyväksytty 
”Koulujen kestävän kehityksen 
toimintaohjelma 2016-2020”. 
Ohjelmassa on myös hyväksytty 
Kurikan koulujen kestävän 
kehityksen teemat lukuvuosittain 
aina lukuvuodelle 2019-20 saakka. 

Jokaiseen 
teemakokonaisuuteen liittyy 
omat lomakkeensa, joissa 
painotetaan sekä oppilaiden 
että myös huoltajien osallisuutta 
teemojen toteuttamisessa. 
Kurikan kestävän kehityksen 
ohjelma tarkentaa ja helpottaa 
varsinkin laaja-alaisen 
oppimiskokonaisuuden 
”Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen” (L7) 
toteuttamista. Jokainen Kurikan 
kaupungin peruskoulu laatii 
omat toimintasuunnitelmansa 
ajanjaksolle.  

Aiemmin Kurikan kaupungin 
peruskouluissa on kokeiltu 
kestävän kehityksen 
sisällyttämistä toimintaan. 

Kurikan kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelma 
hyväksytty sivistyslautakunnassa 
18.6.2019, jossa mainitaan 
valtakunnallisten perusteiden 
mukaisesti toiminnan 
arvoperustasta kohdassa 
”Ihmisenä kasvaminen” ja 
”terveellinen ja kestävä 
elämäntapa. Myös laaja-alaisiin 
oppimisalueisiin kuuluu ”itsestä 
huolehtiminen ja arjen taidot”. 
Lisäksi toimintakulttuurin 
kehittämistä ohjaavista 

Yksi varhaiskasvatuksen 
viidestä oppimisalueesta on 
”Tutkin ja toimin 
ympäristössäni”. Tämä alue 
toteuttaa mm. 
ympäristökasvatusta. 
Ympäristökasvatuksen 
tavoitteena on vahvistaa lasten 
luontosuhdetta ja vastuullista 
toimimista ympäristössä sekä 
ohjata heitä kohti kestävää 
elämäntapaa. 
Ympäristökasvatus sisältää 
kolme ulottuvuutta: oppiminen 
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periaatteista yksi on ”hyvinvointi, 
turvallisuus ja kestävä 
elämäntapa” 

ympäristössä, oppiminen 
ympäristöstä sekä toimiminen 
ympäristön puolesta. 
Varhaiskasvatuksessa 
edistetään välineiden ja tilojen 
yhteiskäyttöä, säästäväisyyttä, 
korjaamista ja uusiokäyttöä. 

Toimenpide: Kestävän kehityksen huomioiminen julkisissa hankinnoissa 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kaupungin ruokahankinnoissa 
huomioidaan kotimaisuusaste. 
 

Tavoitteena tarjota kotimaista 
ruokaa siltä osin, kuin se on 
mahdollista. 

Edellisessä hankintarenkaan 
päätöksessä kotimaisuus aste oli 
82 %. Tällä hetkellä ruuan 
kotimaisuusaste on 90 %. 

Tehdessään 
katuvalaistussaneerauksia, 
Kurikan kaupunki huomioi uudet 
tekniikat ja energiankulutuksen. 
 

Jatkossa huomioidaan uudet 
tekniikat ja energiankulutus 
saneerausten yhteydessä. 
 
 

Kaupungin suuret 
katuvalaistusinvestoinnit on tehty. 
 
 

Saneerauksissa käytetään uusinta 
tekniikkaa 

Uusinta tekniikkaa otetaan 
käyttöön saneerauksissa ja 
uusissa kohteissa. 
 

 

Käyttötalouden menoja 
säästävissä investointihankkeissa 
huomioidaan energiatehokkuus. 

 Kiinteistöihin tehdyissä 
hankinnoissa on huomioitu myös 
energiatehokkuus. 

 

Toimenpide: Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman toteuttaminen 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kurikan kaupunki laatii kävelyn ja 
pyöräilyn edistämissuunnitelman 
 

Suunnitelman laadinta 
aloitetaan vuonna 2019. 

Suunnitelmaa ei ole aiemmin ollut. 

 

Toimenpide: Kestävien toimintamallien huomioiminen kaavoituksessa 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kaupungin asemakaavojen 
laadinnassa huomioidaan 
esteettömyys ja hyvät 
kulkuyhteydet myös kevyelle 
liikenteelle 
 

Tehdään jatkuvasti. Kaupungin pyöräilyreitit on 
huomioitu hyvin kaavoituksessa. 
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Tavoite 4: Kestävän kehityksen viestinnän 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, huoltohenkilöstön 
yhteystiedot. Huoltohenkilöstölle 
myös ympäristönsuojeluun 
liittyvät ohjeet, kuten 
polttoainesäiliöiden turvallisuus ja 
huolto. 
 

Ohjeet löytyvät henkilöstön 
perehdytyskansiosta vuoden 
2019 loppuun mennessä. 

Kaikkia näitä ohjeita ei ole ollut 
henkilöstön perehdytyskansiossa 
aiemmin. 

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

Jatkuvaa toimintaa.  Kiinteistöhuoltohenkilöstön 
koulutuksia on järjestetty tarpeen 
mukaan. 

Koko henkilöstön 
energiatehokkuuskoulutuksen 
järjestäminen. 

Kestävät -ilmastotyössä 
järjestetään tarvittaessa 
koulutusta 
energiatehokkuudesta. 

Ensimmäinen koulutus järjestetty 
vuonna 2016 ruokahuolto- ja 
siivoushenkilöstölle. 
 

Huomioidaan 
hankintakoulutuksissa kestävän 
kehityksen periaatteet. 

 Kestävä kehitys huomioidaan 
lähes kaikissa hankintoihin 
liittyvissä koulutuksissa, vähintään 
sivuavana tekijänä. 
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Toimenpide: Kestävän kehityksen asioiden viestintä 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kurikan kaupunki tiedottaa 
kestävän kehityksen työstään 
kaupungin nettisivuilla. 
 

Alkaen vuodesta 2019. Aiemmin nettisivuilla ei ole 
tiedotettu kestävän kehityksen 
näkökulmasta. 

Kaupungin päättäjille tiedotetaan 
kestävän kehityksen asioista 
vuosittain. 
 

Alkaen vuodesta 2017. Joulukuussa 2016 Kestävät -
ilmastotyö esitteli Kurikan 
kaupungin energiaohjelman 
siihenastisia tuloksia sekä 
Kestävät -ilmastotyötä 
kaupunginhallitukselle. 

Yrityksille viestitään kaupungin 
kestävistä toimintatavoista ja 
kannustetaan yrityksiä tekemään 
kestäviä ja ympäristömyönteisiä 
valintoja.  

2020-luvulla kaupunki voisi 
haastaa yrityksiä alueelliseen 
kestävän kehityksen 
yhteistyöhön. Toteutus 
mahdollistuisi esim. erillisen 
kehityshankkeen avulla. 
Tarjouspyynnöillä yrityksiä 
voidaan haastaa jo aiemminkin. 

Kurikan kaupunki suosittelee 
yrityksille 
energiatehokkuussopimukseen 
liittymistä, joka mahdollistaa 
energiatukien hyödyntämisen. 
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Kestävän kehityksen tulevaisuuden tavoitteet 

Kurikan kaupungin energiansäästötiimi laatii tämän kestävän kehityksen ohjelman vuosille 2019 – 

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

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

kaupungin kestävän kehityksen toiminnan edistämiseksi. Ohjelmaa tarkastellaan vähintään 

vuositasolla. 

Seinäjoen seudun ilmastostrategian tekovaiheessa koottiin monipuolinen lista asioista, joita 

seudun kunnissa halutaan painottaa. Toimenpiteet löytyvät tarkemmin vuonna 2013 

valmistuneesta Seinäjoen seudun ilmastostrategiasta. Listalta on Kurikan kaupungin 

energiansäästötiimin toimesta poimittu muutama tärkeimpänä pidetty kohta, joihin painotetaan 

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

kyselyn vastausten perusteella. 

Saavutusten seuraaminen 

Energiansäästötiimin asiakirjojen säilytys 

Kurikan kaupungin energiansäästötiimin kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä niiden liitteet 

kootaan samaan paikkaan, esimerkiksi kaupungin 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 

Kaupungin Kestävät -ilmastoyhteistyössä tehdään vuosittain raportointia kaupungissa tehdyistä 

toimenpiteistä. Raporttiin kirjataan Kuntien energiatehokkuussopimuksessa raportoidut 

toimenpiteet ja kulutukset edeltävältä vuodelta.  

Kestävät raportoi myös energiansäästötiimin vuoden aikana käsittelemistä aiheista ja pyytää 

energiansäästötiimin jäseniltä tiedoksi eri hallintokunnissa tapahtuneet energiatehokkuuteen tai 

ympäristömyönteisyyteen vaikuttavat toimenpiteet, mikäli ne ole käyneet ilmi energiansäästötiimin 

kokouksissa. Samassa raportissa tuodaan esiin myös hankkeen toimenpiteet ja viestintäasiat. Näin 

kaikki kaupungin kestävän kehityksen asiat saadaan kerättyä yhteen paikkaan. 

  

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

    

    

    

    

    

 

 


