Meillä on tilaa tulevaisuudelle

Kohti
ympäristöystävällistä
Seinäjokea

Yhdessä kohti
ympäristöystävällistä kaupunkia
Seinäjoki liittyi mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkostoon joulukuussa 2019. HINKU-kuntana
Seinäjoki on sitoutunut vähentämään vuoteen 2030 mennessä hiilidioksidipäästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta.
Ympäristötietoisuus ei ole Seinäjoella uusi asia – liityimme
jo vuonna 2008 Kuntien energiatehokkuussopimukseen
(KETS), joka tähtää kaupunkiorganisaation energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankäytön vähentämiseen. Sopimuksen avulla pyritään myös lisäämään
uusiutuvan energian käyttöä.
Energiankulutuksen vähentämistavoitteisiin pääseminen
vaatii toimia niin kaupungilta, yrityksiltä kuin asukkailtakin
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– me kaikki yhdessä voimme tehdä valintoja kestävän
ja hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta! Seinäjoen
kaupungin kestävän kehityksen työryhmään kuuluu
eri hallintokuntien ja tärkeimpien kaupungin omistamien
yhtiöiden edustajia. Työryhmä valitsee vuosittain
ympäristötavoitteisiin liittyvän teeman ja arvioi sen
toteutumista. Työryhmä tekee myös kehittämisehdotuksia
ja aloitteita ja seuraa kaupungin HINKU-työn
etenemistä.

Mikä HINKU?
HINKU-verkoston kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja
parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat
kannustavat myös paikallisia yrityksiä
ja asukkaita ilmastotekoihin. HINKUverkostossa on mukana jo noin 80 kuntaa.
HINKU-verkoston jäsenenä kunta saa
muun muassa asiantuntija- ja verkostotukea
päästövähennystyöhön, työkaluja ilmastotyön seurantaan, viestintätukea ja medianäkyvyyttä sekä mahdollisuuden hakea
ilmastohankkeille ulkopuolista rahoitusta.

SÄHKÖTYÖ
HAAPALA OY

suunnittelut | asennukset
huollot | korjaukset
tarvikkeet
0500 158 724 | www.sahkotyohaapala.fi
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Ekoviisas Seinäjoki
Seinäjoen kaupunki valmistelee Ekoviisas Seinäjoki -ohjelmaa,
joka sisältää kaupungin kestävyys- ja ympäristötavoitteet sekä
keinot ja konkreettiset toimet niihin pääsemiseksi.
Ekoviisas Seinäjoki -ohjelma muodostuu kokonaisuuksista, joissa on
määritelty tavoitteet ja toimenpiteet esimerkiksi kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen tai kestävän liikenteen ja liikkumisen edistämiseksi. Myös kaupunkilaisilla on mahdollisuus seurata ohjelman
tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma valmistuu vuoden 2021 aikana.

Puolatie 3, 60510 Hyllykallio
puh. 06 414 9100
jukka.ranssi@netikka.fi • info@slpteam.fi
www.slpteam.fi
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Ma–Pe
07.30–16.30
La–Su
suljettu

Tutustu tarkemmin
Ekoviisaaseen Seinäjokeen!

Ajanmukaista, monipuolista ja ammattitaitoista sähköalan palvelua vihreä pilke silmäkulmassa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOASENNUS
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOSUUNNITTELU
SÄHKÖMOOTTORIKORJAAMO

www.simak.fi
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Hankkeet apuna
tavoitteiden saavuttamisessa
Seinäjoen kaupunki edistää kestävän kehityksen arvojen mukaisten päämääriensä saavuttamista
erilaisin hankkein ja toimintaohjelmin. Hankkeita on tällä hetkellä käynnissä useita, ja tulevaisuudessa
niitä on luvassa lisää.

TARKENOO ILIMAN PALTTOOTA JA RASOJA
Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hankkeen tavoitteena
on kaupungin omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen. Hankkeessa rakennusten sisälämpötiloja lasketaan käyttöaikojen ulkopuolella automaattisesti
noin 2–3 asteella. Kiinteistöautomaatio nostaa sisälämpötilan käyttöajan alkuun mennessä takaisin alkuperäiselle
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tasolle, jonka vuoksi tilojen käyttäjät eivät itse huomaa
lämpötilan tiputusta. Hankkeeseen on saatu tukea
ympäristöministeriöltä.

Lue lisää Tarkenoo iliman palttoota
ja rasoja -hankkeesta!

KIVAT

KOULUSSA OPITAAN
YMPÄRISTÖN YSTÄVIKSI

KIVAT – Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen
toimintamallit -hanke koostuu kahdesta eri toimintamallista.
Öljystä uusiutuviin -toimintamalli tarjoaa erityisesti
öljylämmitteisten pientalojen omistajille tietoa ja
neuvontaa vaihtoehtoisista lämmitysmuodoista ja niihin
siirtymisestä. Tarjolla on myös apua prosessin rahoitukseen ja läpivientiin liittyvissä asioissa sekä hinta-arvioita
eri lämmitysmuotoihin vaihtamisesta.

Kestävä kehitys huomioidaan myös Seinäjoen kaupungin perusopetuksessa. Seinäjoen
kaupungin perusopetuksen kestävän kehityksen
ohjelma auttaa opettajia välittämään lapsille ja
nuorille ympäristötietoa sekä ympäristöystävällisiä taitoja ja asenteita.

Energiaremontit-toimintamalli antaa paikallisille taloyhtiöille ja isännöitsijöille tietoa ja neuvontaa energiaremonttien suunnittelua ja toteuttamista varten.
Hankkeessa tuotetusta oppaasta löytyy sopivia
energiatehokkuustoimia eri ikäisille taloille sekä
tietoa avustuksista ja rahoituksesta.

Lue lisää kaupungin
perusopetuksen kestävän
kehityksen ohjelmasta!

Lue lisää Kivat-hankkeesta!

Matti Visannin kuja 2, 60100 Seinäjoki
Avoinna ma–pe klo 10–15, puhelinpalvelu ma–pe klo 9–15.30
Vuokrauspalvelu 06 420 3350
www.sevas.fi

VUOKRAKODIT

OPISKELIJAKODIT

NUORTEN KODIT

SENIORIKODIT

ERITYISKODIT
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Kaikki mukaan ympäristötalkoisiin
Jokaisen kaupunkilaisen panos on tärkeä ympäristöasioiden edistämisessä
ja hiilineutraaliuuteen pyrkimisessä. Pienilläkin teoilla on suuri merkitys!

RUOAN PAIKKA EI OLE JÄTEASTIASSA

Mitä sinä voit tehdä?

Ruokahävikin torjuminen on yksi merkittävimmistä ympäristöteoista – jopa kolmasosa Suomessa syntyvästä hiilijalanjäljestä liittyy jollain tapaa ruokaan. Seinäjoella julkiset
suurkeittiöt ovat sitoutuneet vähentämään ruokahävikkiä.

› Suunnittele ruokaostokset etukäteen.
› Suosi kotimaisia satokauden mukaisia kasviksia.
› Säilytä ruoat oikein ja siirrä jääkaapissa ensimmäisinä
pilaantuvat näkyville.
› Pakasta ylijäänyt ruoka ja pidä hävikkiruokapäiviä.

Lue lisää hankkeesta!

PAREMPI MIELI
KUN TIEDÄT
MISTÄ RUOKASI
TULEE.

› Jos ruokajätettä kuitenkin syntyy, lajittele se
asianmukaisesti biojätteeseen.
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LÖYDÄT PAKKAUKSESTA.
8

Atria_Hinku_185x90.indd 1

25.5.2021 13.05

SUJUVASTI LIHASVOIMALLA
Seinäjoella panostetaan kevyeen liikenteeseen. Erityisesti kaupungin keskusta-alue ympäristöineen sopii
hyvin pyöräilyyn, ja vuokrattavat kaupunkipyörät ovat
suosittu kulkuväline kaupunkilaisten keskuudessa.

Mitä sinä voit tehdä?
› Valitse julkinen liikenne aina kuin mahdollista ja suosi
kävelyä tai pyöräilyä.
› Vuokrattava kaupunkipyörä on kätevä vaihtoehto.
› Suosi autolla ennakoivaa ajotapaa – vähennät päästöjä
ja samalla säästät polttoainekuluissa.

Annamme vauhtia elintarvikealan
toimijoille, jotka haluavat
kasvaa edelläkävijöiksi.

www.foodwest.fi
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Energiavalinnalla on vaikutusta
Kestävän energiamuodon, kuten esimerkiksi aurinkoenergian tai maalämmön, valinta on suurimpia
ekotekoja, joita yksittäinen kaupunkilainen voi tehdä. Uusiutuvaan energiaan vaihtavan pientaloasukkaan
on mahdollista saada myös erilaisia tukia.

VAIHTOEHTOJA ÖLJYLÄMMITYKSELLE
Öljylämmityksen vaihtaminen kaukolämpöön, maalämpöön
ja/tai erilaisiin vesi- ja ilmalämpöpumppuihin on merkittävä ja
konkreettinen ympäristöteko. Öljylämmityksen vaihtaminen
uusiutuvaan lämmitysmuotoon voi pienentää talosi lämmityksestä syntyviä päästöjä 70–100 %. Uusi lämmitysjärjestelmä maksaa itsensä takaisin tavallisesti alle 10 vuodessa ja
laskee lämmityskustannuksia pitkällä aikavälillä. Lämmitysmuodon vaihtaminen näkyy myös talon arvon nousuna.

ENERGIAREMONTILLA
ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖ
Vanhojen taloyhtiöiden energiaremonteilla voidaan
pienentää merkittävästi kiinteistöjen energiankulutusta.
Näin säästetään sekä rahaa että ympäristöä.

Lataa opas taloyhtiöiden
energiaremonteista.
Mitä öljylämmityksen tilalle?
Lataa opas ja tutustu vaihtoehtoihin.
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UUSIUTUVA KAUKOLÄMPÖ
ON VIHREÄ VALINTA
Seinäjoen Energia tarjoaa asiakkailleen täysin uusiutuvilla
energiamuodoilla tuotettua kaukolämpöä. Tällä hetkellä koko
kaukolämmön tuotannostamme noin 20 % on tuotettu hukkalämmöllä ja uusiutuvilla polttoaineilla, kuten hakkeella ja puupelletillä. Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvien polttoaineiden
ja hukkalämmön osuutta siten, että tuottamamme kaukolämpö
on vuoteen 2030 mennessä hiilineutraalia.

Thermopolis Oy tarjoaa maksutonta
energianeuvontaa kuluttajille, julkisyhteisöille ja yrityksille Etelä-Pohjanmaan alueella.
Ota yhteyttä!
info@thermopolis.fi
puh. 040 960 6976

www.thermopolis.fi

Katso lisätietoja uusiutuvan
kaukolämmön mahdollisuuksista!

JÄTTEEN VASTAANOTTOPALVELU
ITSEPALVELUNA 24/7
Seinäjoen RE-piste on alueen kotitalouksille tarkoitettu uudenlainen lajitellun jätteen vastaanottopaikka. Jätteitä voi viedä pisteelle joko sen aukioloaikoina tai 24/7 itsepalveluna ottamalla käyttöön
mobiilisovelluksen ja rekisteröitymällä käyttäjäksi.
Lajiteltu, kierrätettävä jäte otetaan vastaan maksutta.
Poltettavasta, lajiteltavasta, biojätteestä ja loppusijoitettavasta jätteestä sekä tietoturvapaperista
peritään maksu.

Lue lisää RE-pisteestä ja sen
palveluista.
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SEINÄJOEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖNSUOJELU
ymparisto@seinajoki.fi
PALVELUPISTE ALVARI
puh. 06 416 2121
palvelupistealvari@seinajoki.fi
Alvar Aallon katu 10 E, 60100 Seinäjoki
www.seinajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/
luonto-ja-ymparistonsuojelu/kestava-kehitys/

Seinäjoen Energia Oy on sataprosenttisesti Seinäjoen kaupungin omistama energiayhtiö, joka
tarjoaa asiakkailleen sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja. Toimintamme perustana
ovat paikallisuus, toimitusvarmuus sekä kustannustehokkuus. Seinäjoen Energia Oy:n tavoitteena
on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sähkön- ja kaukolämmöntuotannossa.
Kaukolämmöllä on tuotevalikoimissaan uusiutuva kaukolämpö, joka tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja
hukkalämmöllä. Uusiutuva kaukolämpö on vastuullinen valinta.

Sähköenergiantuotannossa vahva katse tulevaisuuteen

Sähköenergiantuotannossa investoimme uusiutuvaan ja päästöttömään sähköntuotantoon. Yhtenä EPV Energian
omistajana kuljemme kohti hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

Vesihuoltoala on kestävän kehityksen keskeinen toimiala

Vesihuoltoala on luonnostaan kestävän kehityksen toimiala. Bio- ja kiertotalous liittyvät siihen olennaisesti esim.
jätevesihuoltotoiminnan kautta.

Varastotie 5, 60100 Seinäjoki | asiakaspalvelu@sen.fi
0203 35 000 | www.seinajoenenergia.fi | www.seiverkot.fi

• www.jssuomi.fi

Kaukolämmössä kohti uusiutuvaa lämmöntuotantoa

