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Thermopolis Oy:n tavoitteet 

 Parantaa energiateollisuuden 
       toimintaedellytyksiä alueella 
 Lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja 

energiaomavaraisuutta Etelä-
Pohjanmaalla 

 Jakaa tietoa ympäristöystävällisistä 
energiaratkaisuista ja 
energiansäästötavoista 

 Edistää kestävän kehityksen 
toteutumista Etelä-Pohjanmaalla ja 
lähialueilla 

 Tavoitteita edistetään monipuolisella 
hanke- ja kehittämistoiminnalla 
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Innovatiivinen ja Resurssitehokas 
Etelä-Pohjanmaa 
 

 Aktivoidaan tiedonjaon ja yrityskäyntien kautta 
mikro- ja pienyrityksiä energia-, ympäristö- ja 
resurssitehokkuutta parantaviin toimiin 

 Kehittämistarpeet voivat liittyä esim. 
ympäristöjärjestelmiin tai lainsäädännön 
huomioimiseen, energiantuotanto- ja 
energiatehokkuusjärjestelmiin sekä materiaali- 
ja resurssitehokkuuteen 

 Aktivointikäyntejä hankkeen aikana 250 kpl 
Yhteydenottoja yrityksiin 500 kpl 

 Aktivoidaan yrityksiä hakemaan rahoitusta ja 
kehittämiseen tarvittavia yhteistyökumppaneita 
sekä luomaan uusi yhteistyöverkostoja 

 Käynnistetään uusia yhteistyö- ja 
yritysryhmähankkeita 

 Projektipäällikkönä toimi Jani Metsä-Turja, 044 
525 0148 

 Hanke toteutetaan vuosien 2015 – 2018 välisenä 
aikana 
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Teollisuuden sivuvirtojen 
hyödyntämispotentiaali Etelä-

Pohjanmaalla 
 Pilotoidaan valtakunnallisen Biomassa-atlaksen 

teollisten sivuvirtojen osiota Etelä-Pohjanmaan 
alueella 

 Kerätään kattavat tiedot alueen teollisista 
sivuvirroista 

 Tuotetaan tietoa sivuvirtatietojen oikeasta 
esitystavasta sekä tehokkaimmasta tietojen 
keräystavasta Biomassa-atlakseen 

 Vähenetään jätteeksi päätyvää materiaalia ja 
luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
materiaalien hyödyntämiseen ja jalostamiseen 

 Lisätään kohdeyritysten tietoisuutta materiaalien 
kestävästä käytöstä 

 Hankkeen projektipäällikkönä toimivat Merja 
Järvelä, p. 044-7380020 (Thermopolis Oy) ja 
Jenni Koski (Into Seinäjoki Oy) 

 Hanke toteutetaan vuosina 2015 - 2016 
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Kokoontumistila 

 Hankkeessa laaditaan 
energiakatselmuksia yleishyödyllisten 
yhteisöjen kokoontumistiloille 
Kuudestaan ry:n alueella 

 Keskeinen tavoite on rakennusten 
kunnon kartoitus energiatehokkuuden 
ja uusiutuvan energian hyödyntämisen 
näkökulmasta.  

 Energiakatselmusraporteissa esitetään 
erilaisten teknisten muutosten 
investointisummat, energiansäästöt ja 
takaisinmaksuajat 

 Projektipäällikkönä toimii Pauli 
Kortesoja, p. 044-438 4201 

 Hanke toteutetaan vuosien 2015 – 2017 
välisenä aikana 
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Energiatieto 
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 Maaseudun asukkaat tarvitsevat puolueetonta 
ja riippumatonta energia- ja ympäristötietoa 

 Tiedotusta energia-, ympäristö- ja 
materiaalitehokkuusasioista maaseudun 
asukkaille  

 Tieto viedään suoraan kylille  

 Tilaisuuksia, tempauksia, neuvoja, 
yhteistyötä, viestintää: videoita, 
sosiaalista mediaa, lehtiartikkeleita  
tiedonvälitystä kaikkia koskevasta 
aihepiiristä kaiken ikäisille maaseudun 
asukkaille heidän toivomustensa mukaan 

 Projektipäällikkönä toimii Johanna Hanhila, p. 
044 – 738 0022 

 Hankkeet toteutetaan vuosien 2015 – 2018 
välisenä aikana 
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Kestävä Seinäjoen seutu 
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 Seudun yhteistä ilmastotyötä vuodesta 2009 

 Parhaita käytäntöjä jaetaan kuntien välillä ja 
organisaatioiden sisällä 

 Toimialat ylittävät energiansäästötiimit 
edistävät säästöjen toteutumista kunnissa 

 viestintää ja koulutusta, kampanjoita, 
uusia energiainvestointeja, 
innovaatioiden käyttöönottoa 

 www.kestavaseinajoenseutu.fi   

 

Region 

Munici
palities 

Sectors 

Staff 



Neuvo 2020 
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 Neuvo 2020 maksuton energia- ja 
ympäristöneuvonta täydentää hankkeilla 
tuotettavia palveluita 

 Esimerkkejä mahdollisuuksista:  

 Tilan energiasuunnitelma  

 Olemassa olevan energiasuunnitelman päivitys 

 Tietyn osa-alueen kulutuslaskenta ja kannattavat 
investoinnit 

 Uusiutuvan energian mahdollisuudet tilalla 

 Innovaationeuvonta 

 Lisätietoja: Pauli Kortesoja, 044-438 4201 ja 
Jani Metsä-Turja, p 044 525 0148 

 

 



Muita palvelujamme 
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 Sisäilma-, mikrobi- ja 
pölytutkimukset 

 Energiakartoitukset ja –
katselmukset, sekä 
sähköriskianalyysit 

 Meluselvitykset  

 Luonto- ja ympäristöselvitykset 

 Lisätietoja henkilöstöltämme sekä 
osoitteesta www.thermopolis.fi 

  

 

 

 

http://www.thermopolis.fi/


Kiitos!  
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