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Tiivistelmä 

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

kanssa. Lapuan kaupungin ilmastotyöllä vähennetään päästöjä ja energiankulutusta, kehitetään 

uusia toimintatapoja, parannetaan tuottavuutta ja vahvistetaan kaupungin taloudellista 

toimintaympäristöä. Seinäjoen seudun ilmastostrategiatyössä esiin tulleet seudulliset tavoitteet 

sekä Lapuan kaupungin energiatehokkuussopimuksen energiansäästötavoite ovat saavutettavissa 

noudattamalla kaupungin 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.  

Kaupungin kestävän kehityksen ohjelma sisältää kaupungin hallintokuntien kestävän kehityksen 

tavoitteet, kaupungin energiansäästötavoitteen ja energiansäästötiimin määrittelemät ensisijaiset 

toimenpiteet. Kestävän kehityksen ohjelma toimii myös energiatehokkuussopimuksen 

toimintasuunnitelmana kaudella 2014 – 2025.  

Lapuan kaupunki asettaa tämän kestävän kehityksen ohjelman hyväksymisen myötä tavoitteen, 

että kestävän kehityksen asiat huomioidaan jokaisen hallintokunnan strategialinjauksissa. Lapuan 

kaupunki on asettanut 10,5 %:n energiansäästötavoitteen Kuntien Energiatehokkuussopimukseen 

vuosiksi 2014 – 2025. Lapuan kaupungin energiansäästön kokonaistavoite vuoteen 2025 

mennessä on 2 280 MWh verraten vuoden 2015 tasoon. 
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Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 

Seinäjoen seudun ilmastostrategian tavoitteen mukaisesti Lapua 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 päätavoitetta, jotka saavutetaan vuoteen 2025 mennessä. 

1. Lapuan kaupunki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen vuosiksi 2014 – 

2025 solmien 10,5 % energiansäästötavoitteen ja sitoutuu kaikessa toiminnassaan 

ottamaan huomioon sopimuksen velvoitteet jatkuvan parantamisen periaatteella. 

2. Kestävä kehitys otetaan yhdeksi tavoitteeksi kaupungin jokaisessa hallintokunnassa. 

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet koskevat koko kaupunkia. Tällä ohjelmalla tuetaan 

kaupungin strategisten kestävän kehityksen- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista edellyttäen, että 

toimenpiteet ovat taloudellisesti kestäviä. Kaupunki edistää kestävää kehitystä erilaisin 

toimenpitein. Kaupungissa siirrytään kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin sekä 

rakennetaan energiatehokkaampaa, taloudellisempaa ja sosiaalisesti kestävämpää kaupunkia. 

Lapuan kaupungissa toimii energiansäästötiimi, joka seuraa kaupungin energiansäästötavoitteen 

saavuttamista ja jakaa keskenään tietoa ja ideoita erilaisten toimintamallien syntymiseksi. 

Ohjelmaa päivitetään energiasäästötiimin toimesta, joka toiminnallaan edistää asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa. 

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. Lapuan kaupunginvaltuusto hyväksyi 

ilmastostrategian 17.12.2012. 

Vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa seudun kuntiin perustettiin energiasäästötiimit. Tiimien tehtävänä 

on yhteistyön lisääminen energia- ja ilmastonäkökulmiin liittyvässä päätöksenteossa. Tavoitteena 

on myös, että energiansäästötiimin toiminnasta tulee osa kaupungin pysyvää toimintaa.  

Lapuan kaupunki on liittynyt Kuntien energiaohjelmaan vuonna 2012.  Energiaohjelman (KEO) 

kaudella 2008 – 2016 Lapuan kaupunki saavutti 9 %:n energiansäästötavoitteesta 66 %. Tämä on 

hyvä saavutus siihen nähden, että sopimukseen liityttiin kesken kauden.  Keväällä 2017 Lapuan 

kaupunki liittyi Kuntien Energiatehokkuussopimukseen uudelle kaudelle 2014 – 2025 tavoitellen 

10,5 %:n energiansäästöä vuoteen 2025 mennessä. Lapuan kaupungin energiansäästötavoite on 

2 280 MWh.  

Jätehuollon kehittäminen osana ilmastotyötä 

Euroopan unioni säätää suurimmat linjaukset ja yhteiset velvoitteet jätesuunnittelulle ja kestävälle 

kehitykselle. Euroopan komission 2.12.2015 hyväksymän kiertotalouspaketin avulla pyritään 

kestävään, resurssitehokkaaseen ja kilpailukykyiseen talouteen. Tarkoituksena on suosia 
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kierrätystä, korjaamista ja uudelleenkäyttöä, jotka tulisi ottaa huomioon jo tuotteen suunnittelusta 

lähtien.  

 

Kiertotalouspaketin tavoitteena on kierrättää EU:n alueella 65 % yhdyskuntajätteestä. 

Jätedirektiivin määrittelemän jätehierarkian ensisijaisena tavoitteena on jätteiden syntymisen 

ehkäiseminen. Mikäli jätettä syntyy, se on pyrittävä uudelleenkäyttämään, kierrättämään tai 

hyödyntämään muulla tavalla, kuten energiana. Vasta viimeinen vaihtoehto on jätteiden 

loppukäsittely. Jätehuollon järjestäminen ei saa vaarantaa ympäristöä eikä terveyttä. Suomen 

jätelaki ja jätehuoltomääräykset tukevat jätedirektiiviä ja kiertotalouspakettia. Näiden periaatteiden 

mukaisesti myös kuntien tulee suunnitella toimintaansa. Lapuan kaupungin kestävän kehityksen 

ohjelmassa otetaan huomioon nämä seikat. 

Lapuan kaupungin energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt 

Lapuan kaupunki seuraa vähintään vuositasolla kiinteistöjen, katuvalaistuksen, vesihuollon ja 

työkoneiden sekä ajoneuvojen energiankulutusta. Kaupungin liittyessä uudelle 

Energiatehokkuussopimuskaudelle 2014 – 2025, laskettiin säästötavoite vuoden 2015 

energiankulutuksesta. Vuoden 2015 energiankulutus Lapuan kaupungin solmimassa 

Energiatehokkuussopimuksessa mukana olevissa toiminnoissa oli 22 084 MWh. 

Lapuan kaupungin energiankulutus vuonna 2015 

- Kiinteistöt   19 108 MWh  

- Katuvalaistus ja liikennevalot  1 981 MWh  

- Vesihuolto   520 MWh  

- Ajoneuvot ja työkoneet  475 MWh  

 

Lapuan kaupunki on selvittänyt kasvihuonekaasupäästönsä vuodelta 2009 Kuntaliiton ja Suomen 

ympäristökeskuksen KASVENER -laskentamallilla. Lapuan kulutusperusteiset päästöt vuonna 

2009 olivat 146 400 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv.). Tuotantoperusteiset päästöt 

olivat 136 800 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv.) Lapuan metsien ja metsämaan 

hiilinielu arvioitiin 38 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin (t CO2-ekv.) suuruiseksi. 
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Kuva 1. Lapuan kaupungin kulutusperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vuonna 2009. 

 

Kuva 2. Lapuan kaupungin tuotantoperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vuonna 2009. 

Vuodesta 2014 Lapuan kaupunki on tilannut CO2-raportin, josta pystyy seurata viikoittaisia 

kasvihuonekaasupäästöjä netin kautta. CO2-raportilta on saatavilla myös kaupungin vuosittainen 

päästöraportti. Lapuan kaupungin päästöt ovat olleet laskusuuntaiset. Vuonna 2014 Lapuan 

kokonaispäästöt olivat 126,4 kt CO2-ekv.    
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Tavoitteet ja niiden saavuttaminen 

Lapuan kaupunki asettaa tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi. Tässä esitetyt tavoitteet 

ovat nousseet esille energiasäästötiimin kokouksissa, sähköpostitse käydyissä keskusteluissa, 

sekä kaupungin henkilöstölle järjestetyssä kestävän kehityksen verkkokyselyssä.  

Tavoite 1. Energiankulutuksen vähentäminen sekä energiatehokkuuden ja 

uusiutuvan energian lisääminen 

Energiankulutuksen vähentämistä tehdään käytössä olevan tekniikan parantamisen ja kiinteistöjen 

käyttäjien asennemuokkauksen keinoin sekä vähentämällä korjausvelkaa.  

Lapuan kaupunki on kerännyt tietoa energiankulutuksesta ja tehdyistä toimenpiteistä jo usean 

vuoden ajan. Niistä on raportoitu eteenpäin valtakunnan tasolle vuosittaisessa Kuntien 

energiaohjelman 2008 – 2016 raportoinnissa. Nyt meneillään oleva seurantajakso päättyy vuoden 

2025 lopussa.  

Energiankulutustietojen keräämisen tehostamiseen on olemassa erilaisia keinoja. Keinona tähän 

on mm. yhtenäisen sähköisen kiinteistöjenhallintajärjestelmän käyttöönotto 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. 

Toimenpide. Kuntien Energiatehokkuussopimukseen liittyminen asettamalla 10,5 %:n 

energiansäästötavoitteen vuosille 2014 – 2025 

Kuntien energiatehokkuussopimus toimii kunnan sitoumuksena toimia esimerkillisesti 

energiansäästön, energiankäytön ja uusiutuvan energiakäytön tehostamiseksi 

Energiapalveludirektiivin edellyttämällä tavalla. 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 Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Lapuan kaupunki liittyy 
energiatehokkuussopimukseen ja 
vähentää suunnitelmallisesti 
energiankulutustaan 

Tavoite 10,5 %: 2 280 MWh 
vuoteen 2025 mennessä ja 7 %: 
1520 MWh 2020 mennessä. 

Lapuan kaupunki oli mukana 
kuntien energiaohjelmassa 
kaudella 2008 – 2016 
saavuttaen 9 % 
energiansäästötavoitteesta 
noin 66 %. Lapua liittyi 
sopimukseen kesken kauden, 
vuonna 2012. 

Energiankulutustietojen ja tehtyjen 
toimenpiteiden keräämisen 
organisointi ja tehostaminen. 

Raportoidaan Motivalle vuosittain 
energian ja vedenkulutuksesta, 
ja kiinteistöissä, 
katuvalaistuksessa, 
vesihuollossa yms. tehdyistä 
uudistuksista, joilla on vaikutusta 
energiankulutuksen 
vähentämiseen 

Kaupungissa on 
suunnitelmallisestiseurattu 
kulutusta ja toimenpiteitä sekä 
niiden 
energiansäästövaikutusta 
vuodesta 2012 lähtien. 

 

Toimenpide. Uusiutuvan energian lisääminen ja fossiilisista polttoaineista luopuminen 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Lapuan kaupunki panostaa 
uusiutuvaan energiaan ja vähentää 
öljynkulutusta kiinteistöjen 
lämmityksessä. 

Vuoteen 2025 mennessä 
öljylämmityksestä on luovuttu 
lähes kokonaan. 

Vuonna 2017 Lapualla on 
jäljellä 5 kpl 
öljylämmityskohdetta. 

Lapuan kaupunki harkitsee 
uusiutuvan energian hankintaa 
soveltuvaan kohteeseen. 

Kaupunki investoi vuoteen 2020 
mennessä tekniikkaan, joka lisää 
uusiutuvan energian käyttöä 
kiinteistöissä. 

Lapualla on hyödynnetty 
muutamissa kohteissa mm. 
maalämpöä ja aurinkokeräimiä. 

Toimenpide. Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuusremontit ja uudet kohteet 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kaupungin kiinteistöissä tehdään 
erilaisia korjaustöitä rakennuksen 
vaipan läpi johtuvan ja 
ilmanvaihdon kautta kulkeutuvan 
hukkaenergian vähentämiseksi 
sekä veden säästämiseksi 

Vuoteen 2025 mennessä kaikki 
kiinteistöt on 
kartoitettu/katselmoitu ja tehty 
vähintään pitkän tähtäimen 
suunnitelmat kiinteistöjen 
korjaamiseksi.   

Korjaustöitä on tehty tarpeen 
mukaan. Energiakatselmuksia 
on tehty useaan kohteeseen. 

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

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

Useassa kiinteistössä on 
arvioitu ledvalaistuksen 
säästöjä. 

Myös uusissa hankkeissa otetaan 
huomioon kestävä kehitys. 

Uusien kohteiden 
hankesuunnitelmissa on oma 
osionsa kestävän kehityksen 
huomioimiseksi. 
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Toimenpide. Kiinteistötekniikan kulutus ja tarkastelu 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Sähköisen huoltokirjan 
käyttöönotto 

Lapuan kaupungin suoraan 
omistamissa kiinteistöissä on 100 
% käytössä Granlund Manager 
vuoden 2018 loppuun mennessä.  

Granlund Managerin 
käyttöönotto on aloitettu 
vuonna 2017. 

Toimenpide. Katu- ja ulkovalaistuksen uusiminen 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Lapuan kaupunki uusii 
katuvalaistustaan 
energiatehokkaammaksi ja 
hyödyntää mahdollisuuksien 
mukaan älykkäitä järjestelmiä. 
Hankinnat tehdään turvallisuus ja 
energiatehokkuus huomioiden. 

Vaihekohtaista ohjausta lisätään 
vuonna 2017 sen ollessa 
mahdollista. Jatkossa käytetään 
ledtekniikkaa.  
 
Kymmenen vuoden kuluttua 
ledtekniikka käytössä n. 70 %. 

Katuvalaistuksen 
elohopealamppuja on vaihdettu 
suurpainenatriumlampuiksi. 
Vuodesta 2017alkaen 
katuvalaistuksia on uusittu 
ledlampuiksi. 

Ulkovalaistuksessa investoidaan 
ohjausjärjestelmiin 
valaistuinvestointien yhteydessä.  

Ohjausjärjestelmiä hankitaan 
budjetin sallimissa rajoissa. 
Näiden kohteiden valojen 
ohjattavuus on tärkeää, sillä piha- 
ja puistoalueiden valaistuksen 
tarve, varsinkin  
myöhäiseen aikaan, on 
satunnaista. 

Ledvalaisimia on vaihdettu 
remontoitaviin ja uusiin 
kohteisiin vuodesta 2016  
lähtien. 

 

Toimenpide. Pilottikartoitukset henkilöstön näkökulmasta 

Energiansäästötiimi valitsee kiinteistöt, jossa tehdään pilottiluonteinen energiansäästöön tähtäävä 

kartoitus kiinteistön käyttäjien näkökulmasta. Kaupungin pilottikartoituksen kohteena ovat 

suurimmat toimipisteet. Pilottikartoituksessa käydään läpi energiatehokkuusasioita ja lajittelua 

keskustellen kiinteistön käyttäjien kanssa, jonka jälkeen tehdään kohdekierros. Lakeuden Etappi 

on mukana kartoituksissa vuodesta 2017 alkaen. 

 

Kartoitettava 
kiinteistö 

Seuranta Pilottikartoituksen 
ajankohta 

Pilottikartoituksen 
suunnitelma valmis 

Kissankello Raportti tehty käynnin 
perusteella. 

Pilottikartoitus tehty 
joulukuussa 2015 

Joulukuu 2015 
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Tavoite 2. Jätemäärän vähentäminen ja jätehuollon tehostaminen 

Lapuan kaupungin toiminnoissa noudatetaan jätelaissa määriteltyä etusijajärjestystä. 

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. Jätejakeiden lajittelu säästää 

ympäristön lisäksi jätehuollon kustannuksia, sillä lajittelemattomasta sekajätteestä veloitetaan 

korkeampi jätemaksu. 

Lakeuden Etappi on jätehuoltoyhtiö, jonka vastuulla on huolehtia omistajakuntiensa, kuten Lapuan 

kaupungin lakisääteisestä jätehuollosta. 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. 

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

paljon. Kunnilla on siis jätteenvähennyspotentiaalia. Yksi Lapuan kaupungin energiansäästötiimin 

tavoitteista on vähentää jätteen määrää ja lisätä kierrätystä. 
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Toimenpide. Jätehuollon toimintasuunnitelmien laatiminen yhteistyössä Lakeuden Etappi 

Oy:n kanssa kaupungin kiinteistöihin, joissa suurimmat jätelaskut 

Lapuan kaupungin energiansäästötiimi on päättänyt tehdä Lakeuden Etappi Oy:n kanssa 

jätehuollon toimintasuunnitelmat kiinteistöille, joilla on suurimmat laskut jätehuollon osalta. 

Kiinteistössä tehdään nykytilanteen kartoituskierros ja selvitetään jätehuollon ongelmakohdat. 

Lakeuden Etappi Oy tekee kartoituksen perusteella raportin ja ehdotukset sekä laskee 

kustannukset muutosten toteuttamiseksi. Jätehuoltokartoituksissa huomioidaan myös 

lajittelumahdollisuuksien lisääminen niin sisä- kuin ulkotiloissakin sekä riittävien ohjeiden 

lisääminen näkyville sekä eri jätejakeiden siirtäminen sisältä ulos. Energiansäästötiimi ehdottaa 

kokouksissaan kohteita. Jätehuoltokartoitusten laatiminen on aloitettu vuonna 2015.  

Kartoitettava 
kiinteistö 

Toimenpiteiden 
seuranta 

Jätekartoituksen 
ajankohta 

Tavoite ja 
indikaattori 

Tilanne 
aikaisemmin 

Päiväkodit Tarjoukset 
pyydetty 
suunnitelmissa 
esitettyjen 
toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. 

Syksy 2015   

 Kissankello  Suunnitelma tehty 
3.2.2016 

 Jätehuoltokartoitusten 
tekeminen on aloitettu 
kohteista, joissa on 
suurimmat jätelaskut. 

Yläkoulu Tarjoukset 
pyydetty 
suunnitelmissa 
esitettyjen 
toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. 

Suunnitelma tehty  Jätehuoltokartoitusten 
tekeminen on aloitettu 
kohteista, joissa on 
suurimmat jätelaskut. 

Yläkoulun 
ruoanvalmistus 

    

Keskuskoulu     

Urheilutalo     

Jäähalli  Huomioitu 
yläkoulun 
suunnitelmassa. 

  

Patruuna-areena     

Vanhan paukun 
alue 

Tarjoukset 
pyydetty 
suunnitelmissa 
esitettyjen 
toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. 

Syksy 2015 Suunnitelma 
tehty 3.2.2016 

Jätehuoltokartoitusten 
tekeminen on aloitettu 
kohteista, joissa on 
suurimmat jätelaskut. 

Liuhtarin 
hyvinvointikeskus 

Tarjoukset 
pyydetty 
suunnitelmissa 
esitettyjen 
toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. 

Syksy 2015 Suunnitelma 
tehty 3.2.2016 

Jätehuoltokartoitusten 
tekeminen on aloitettu 
kohteista, joissa on 
suurimmat jätelaskut. 

    Liuhtarin 
kiinteistö 

    

    Päivärinne     

    Terveyskeskus     
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    Hopearinne ja    
Jokilintu 

    

    Mäntykoto     

    Mustikan 
päiväkoti 

    

 

Toimenpide. Siirtyminen kohti vähäpaperista toimistoa 

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. Jotkut sopimukset ja asiakirjat tulee 

kuitenkin lainsäädännön johdosta säilyttää paperisena. 

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

Kustannusten vähentyminen mm. 
paperi, muste ja postikulut. 
Tehostetaan sähköistä kokouksiin 
liittyvää asiointia. 

Vuodesta 2017 alkaen 
sähköiset esityslistat lähes 
kaikille. 
 

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

Vuoden 2018 aikana. 
 
Ohjeet lähetetään vuoden 2018 
alussa kaikille. 

Osassa koneista on 
oletusasetuksena 
kaksipuolinen ja 
mustavalkoinen tulostus. 

Hankintoja tehdessä huomioidaan 
turvatulostusratkaisun 
käyttöönotto. Tämän hyötynä on 
mm. tulostamisen väheneminen ja 
salaisten asiakirjojen turvallinen 
tulostaminen. 
 

Vuoteen 2020 mennessä. Lapuan kaupungin uusimmat 
tulostimet mahdollistavat 
turvatulostuksen 
lisälaitehankinnalla. 

Henkilökohtaisista tulostimista 
luopuminen  
 

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

Pääsääntöisesti Lapualla 
käytetään  
omia tulostimia. Omilla 
tulostimilla tulostaminen on 
huomattavasti kalliimpaa kuin 
yhteistulostimilla. 

Tehtäessä tietokonehankintoja 
huomioidaan, että kannettavat 
tietokoneet vievät vähemmän 
energiaa kuin pöytäkoneet. Ne 
myös vähentävät paperinkulutusta 
ja tehostavat työntekoa, kun kone 
on helppo ottaa mukaan esim. 
kokouksiin. 

Vuodesta 2018 alkaen kaupunki 
hankkii lähes ainoastaan 
kannettavia tietokoneita, sen 
ollessa taloudellisesti ja 
käytännössä kannattavaa.  

Lapuan kaupungilla on paljon 
pöytäkoneita käytössä. 

Hankinnoissa otetaan huomioon 
hyvän tietokoneruudun merkitys 
tulostamisen vähentämiseen. 

Vuodesta 2018 alkaen.  

Sähköinen allekirjoittaminen Dynastyn sähköinen allekirjoitus 
käytössä 100 % vuoteen 2018 
mennessä. 

Mahdollisuus sähköiseen 
allekirjoittamiseen on otettu 
käyttöön uuden Dynastyn 
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myötä vuonna 2017.  
 

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän 
käyttöönotto 

Kilpailutusjärjestelmä otetaan 
käyttöön vuoden 2018 aikana. 

 

Kehitetään sähköisiä 
asiointijärjestelmiä.  

Lisätään sähköisten 
asiointijärjestelmien 
käyttövalmiutta. Esim. Suomi.fi, 
lupapiste.fi 

Sosiaali- ja terveyspuolella 
käytössä hyvis.fi. 

Koko kaupungin henkilöstöllä on 
sähköposti käytössä 

Vuoteen 2020 mennessä. Sähköpostin puuttuminen 
työntekijöiltä edellyttää 
paperista viestintää, joka olisi 
korvattavissa sähköisellä 
viestinnällä. 

Otetaan käyttöön sähköinen 
laskutus 

Muutaman vuoden kuluessa. Lähes kaikki laskut lähetetään 
postitse. 

Rekrytoinneissa käytössä 
kuntarekry.fi  

 100 % käytössä vuonna 2017. 

Päätösten lähettäminen muille 
viranomaisille ja luvanhakijoille 
sähköisessä muodossa  

Hakemuksissa on maininta, että 
päätös voidaan toimittaa 
sähköisessä muodossa sekä 
kohta, johon hakija voi ilmoittaa 
sähköpostiosoitteensa. 
 
Päätökset pyritään toimittamaan 
sähköisessä muodossa 
mahdollisuuksien mukaan. 

Päivähoitopäätökset ja 
hakemukset voidaan lähettää 
sähköisesti vuodesta 2017 
alkaen.  

Toimenpide. Ruokahävikin seuranta 

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

Riippuen ruokalajista erot voivat 
olla hyvinkin suuria.  Lautasjätteen 
osalta tavoite on nolla - mikä vaatii 
kaikilta koulu-/päiväkotiruokailuun 
osallistuvilta kasvattajilta ohjausta 
siihen, että otetaan vain se, mikä 
syödään. Vuonna 2018 tehdään 
selvitys tähderuoan määrästä 
punnitsemalla tietyn jakson 
hävikki. 
 
Selvityksen tulosten perusteella 
määritellään hävikin 
tavoiteprosentti, joka saavutetaan 
2025 mennessä. 

Tähderuuan määrää on 
kouluilla seurattu mm. 
osallistumalla Lakeuden 
Etapin järjestämiin 
kampanjoihin. Tavoitteena on 
ollut "nollalinja". Koulut ovat 
voineet osallistua halutessaan. 
 
Tähderuoan määrää pyritään 
vähentämään jatkuvalla 
seurannalla. Lähetettävä 
määrä punnitaan ja 
jakelupisteet ilmoittavat 
menekin. Seuraavan kerran 
tuotannossa huomioidaan 
edellisen kerran menekki ja 
lähetetään sen mukaan. 
 
 
 
 

Järjestetään ruokahävikin 
vähentämiskilpailu kouluille ja 
päiväkodeille 
 
 
 

Kilpailu järjestetään ensimmäisen 
kerran vuoden 2018 aikaa. 

Aiemmin osallistuttu Lakeuden 
Etapin kampanjoihin. 
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Lapuan kouluilla järjestetään 
salaattibuffetkokeilu ja seurataan 
tämän vaikutusta ruokahävikin 
vähentymiseen. 

Salaattibuffet -kokeilu voidaan 
toteuttaa myös muussa yksikössä, 
mutta vain yhdessä yksikössä 
kerrallaan. Energiansäästötiimissä 
sovitaan kohde, seurataan 
tilannetta ennen ja jälkeen 
kokeilun.  
 

Salaattibuffet -kokeilua on 
toteutettu lukiolla keväästä 
2017 saakka. Kokeilun 
vaikutuksia on vaikea arvioida, 
koska ei ole olemassa 
vertailutietoa aiemmasta. 
Kokeilun seurauksena on 
kuitenkin huomattu ruokalajit, 
joita kuluu enemmän kuin 
toisia. 
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Tavoite 3. Kaupungin toimintamallien kestävän kehityksen näkökulmat 

Toimenpide. Energiansäästötiimi kaupungin kestävän kehityksen työkaluna 

Lapuan kaupunki perusti energiansäätyötiimin keväällä 2015. Energiansäästötiimi on kokoontunut 

tämän jälkeen muutaman kerran vuodessa ja esittänyt erilaisia toimenpiteitä kaupungin 

johtoryhmälle.  Energiansäästötiimi pohtii asioita sekä energiatehokkuuden, että muun kestävän 

kehityksen näkökulmasta. Energiansäästötiimi lisää hallintokuntien välistä yhteistyötä. 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Lapuan kaupungin 
energiansäästötiimi on osa 
kaupungin kestävän kehityksen 
työtä ja toimii jatkossakin 
hallintokuntien yhteisenä 
toimikuntana.  

Tavoitteena jatkuva toiminta. 
Energiansäästötiimi kokoontuu 
säännöllisesti vähintään 2-3 
kertaa vuodessa. 

Tiimi on perustettu vuonna 2015. 
Kuntien yhteisessä Kestävä -
ilmastohankkeessa toimintaa on 
kehitetty vuosien ajan. Hanke 
huolehtii, että kuntien 
energiansäästötiimien toiminta on 
yhdenmukaista kaikissa 
hankekunnissa.  

Toimenpide. Kestävä kehitys hankinnoissa 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Lapuan kaupungissa tehdyissä 
hankinnoissa huomioidaan 
tuotteen elinkaaren aikaiset 
kustannukset. 
Elinkaarilaskennassa 
ympäristöseikat ja 
kustannusten kohtuullisuus 
tarkoittavat usein samaa asiaa.  

Hankinnoissa on oma osionsa 
kestävän kehityksen 
huomioimiseksi. 
 
Koulutusta aiheesta hankinnoista 
vastaaville. 

 

Motiva Oy:n hankintapalvelun 
hyödyntäminen kestävissä 
julkisissa hankinnoissa. 

Alkaen vuodesta 2017. Motiva Oy:n hankintapalvelusta 
on saatavilla uusinta tietoa 
kestävän kehityksen 
hankintakriteereistä. 

 

Toimenpide. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen 

opetussuunnitelma ja kestävän kehityksen toimenpiteet 

Lapuan kaupunki kannustaa kouluja yhteistyöhön kestävän kehityksen edistämiseksi. 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. 

Lapuan kaupungin varhaiskasvatuksessa huomioidaan kestävä kehitys. Varhaiskasvatuksen 

kestävän kehityksen toiminnan lisäämiseksi on perustettu kestävän kehityksen työryhmä, joka 

aloitti toimintansa vuoden 2017 marraskuussa. 
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Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Lapuan kaupungin 
perusopetuksessa on käytössä 
kestävän kehityksen 
opetussuunnitelma. 7-9 
luokkalalaisten monialainen 
oppimiskokonaisuus keskittyy 
kestävän kehityksen ilmiöihin. 

Opetussuunnitelman mukainen 
monialainen oppimiskokonaisuus 
käytössä yläkoululla alkaen 
syksystä 2017. Sisältyy eri 
oppiaineisiin.  

Yläkoululaiset ovat jo kahden 
edellisen vuoden ajan kokeilleet 
monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien  
toteuttamista. Kestävä kehitys on 
ollut myös kokeilujen yhtenä 
sisältöalueena.  

Kouluja kannustetaan liittymään 
mukaan Vihreä lippu –
toimintaan  

Osallistuminen mahdollisuuksien 
mukaan. 

Alanurmon koulu ja päiväkoti ovat 
olleet mukana Vihreä lippu 
toiminnassa jo muutaman vuoden 
ajan. 

Lapuan kaupungin  
varhaiskasvatuksessa otetaan 
huomioon  kestävän kehityksen 
periaatteet 

Varhaiskasvatuksen yhteinen 
ympäristökasvatussuunnitelma 
laaditaan 
varhaiskasvatukselle  vuoden 
2018 aikana ja se otetaan 
käyttöön syksyllä 2018.  
Se sisältää aihekokonaisuuksia 
mm. materiaalitehokkuudesta, 
jätemäärän vähentämisestä ja 
henkilöstön innostamisesta. 
Ohjelmassa on vuositeemat ja sen 
vaikutukset ulottuvat koteihin 
saakka. 

Lapuan kaupungin 
varhaiskasvatuksen kestävän 
kehityksen edistämiseksi on 
perustettu kestävän kehityksen 
työryhmät Kissankellon 
päiväkodille vuonna 2017 ja 
Alanurmon päiväkodille vuonna 
2016. 

 

Toimenpide. Ilmastonmuutoksen huomioiminen kaavoituksessa 

Toimenpide Tavoite ja indikaattori Tilanne aiemmin 
Kaavoituksessa huomioidaan 
ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutuminen ja 
varautuminen 

Ilmastonmuutos huomioidaan 
kaavoituksessa.  
Lapualla tehdään yhdessä 
Lakeuden Etappi Oy:n kanssa 
lajittelun pilottiasuinalue, jossa 
uudella asuinalueella asukkaiden 
käytössä on yhteiset jätepisteet. 
 
Kokeilu alkaa, kun kaikki tontit on 
myyty ja asukkaat muuttaneet 
alueelle. 
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Tavoite 4. 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. 

Lajitteluohjeet asetetaan esille 
jätekatoksiin ja muihin 
paikkoihin, joissa se on tärkeää. 

Huomioidaan 
jätehuoltokartoitusten yhteydessä. 

 

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

Järjestetään tarvittaessa. Kiinteistöhuoltohenkilöstön 
koulutuksia on järjestetty tarpeen 
mukaan. 

Koko henkilöstön 
energiatehokkuus ja 
lajittelukoulutuksen 
järjestäminen. 

Kestävä -hankkeessa järjestetään 
tarvittaessa koulutusta 
energiatehokkuudesta. 

Ensimmäinen koulutus on 
järjestetty vuonna 2016 
ruokahuolto- ja 
siivoushenkilöstölle yhdessä 
Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. 
Vuonna 2017 koulutusta on 
järjestetty myös vanhustenhuollon 
henkilöstölle. 
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Toimenpide. Kestävän kehityksen asioiden viestintä 

Viestinnän ja koulutuksen sekä erilaisten kampanjoiden avulla voidaan tehdä asennemuokkausta 

ja muistuttaa kiinteistöjen käyttäjiä energiatehokkuuden merkityksestä kaupungin 

kokonaiskulutukseen. Käyttötavoilla on mahdollisuus vaikuttaa energiankulutukseen merkittävästi. 

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

Alkaen vuodesta 2018.  

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

Alkaen vuodesta 2018.  

Kaupungin päättäjille 
tiedotetaan kestävän kehityksen 
asioista vuosittain. 
 

Alkaen vuodesta 2017 päättäjille 
lähetetään tiedoksi lista kaupungin 
energiatehokkuutta parantavista 
toimenpiteistä, 
energiatehokkuussopimuksen 
saavuttamisesta ja Kestävä –
ilmastoasioista. 

Loppuvuodesta 2016 Lapuan 
kaupungin hallitukselle on esitelty 
energiaohjelman siihenastisia 
tuloksia sekä Kestävä –
hanketyötä. 
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Kestävän kehityksen tulevaisuuden tavoitteet 

Lapuan kaupungin energiansäästötiimi laatii tämän kestävän kehityksen ohjelman vuosille 2017 – 

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

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

kaupungin kestävän kehityksen toiminnan edistämiseksi. 

Seinäjoen seudun ilmastostrategian laatimisvaiheessa kehiteltiin monipuolinen lista asioista, joita 

seudun kunnissa halutaan painottaa. Toimenpiteet löytyvät tarkemmin vuonna 2013 

valmistuneesta Seinäjoen seudun ilmastostrategiasta. Strategiasta on Lapuan kaupungin 

energiansäästötiimin toimesta valittu tärkeimpiä kohtia, jotka ovat luoneet pohjan tälle kestävän 

kehityksen ohjelmalle. 

Saavutusten seuraaminen 

Energiansäästötiimin asiakirjojen säilytys 

Lapuan 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 

energiansäästötiimin mahdolliset tiedotteet lisätään samaan paikkaan. 

Kestävän kehityksen vuosiraportointi 

Kunnan ilmastohankkeessa eli Kestävä -hankkeessa tehdään vuosittain raportointia kunnassa 

tehdyistä toimenpiteistä. Raporttiin kirjataan Kuntien energiatehokkuussopimuksessa raportoidut 

toimenpiteet ja kulutukset edeltävältä vuodelta. Kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen ilmastotyöhön 

vuoteen 2019 saakka. 

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 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


