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LukijaLLe

Vähähiilisen talouden tai laajemmin vähähiilisen yhteiskunnan edistäminen on yksi 
Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakauden 2014-20 temaattisista tavoitteista. 
Vaikka teema on käsitteenä tutun tuntuinen, sen sisältöä on varsin haastavaa määritellä 
ja konkretisoida tulevan kauden ohjelmatyön tavoitteiksi, sisällöiksi ja hankkeiksi. 

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyn selvitystyön tavoitteena oli kuvata 
vähähiilisen yhteiskunnan käsitettä, sen sisältöä ja sitä, mitä vähähiilisen yhteiskun-
nan temaattinen tavoite voisi tarkoittaa EU:n rakennerahastojen ohjelmatyössä ja 
hankemaailmassa. 

Selvitystyön tulokset kokoava julkaisu jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäises-
sä osassa valotetaan vähähiilisen yhteiskunnan käsitettä ja tarkastellaan yleisellä 
tasolla sitä, mitä vähähiilisen yhteiskunnan temaattinen tavoite voisi tarkoittaa EU:n 
rakennerahastojen yhteydessä. Toisessa osassa esitetään konkreettisia ehdotuksia 
siitä, miten ohjelmien sisällöissä voisi ottaa vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen 
tavoitteen huomioon. Lisäksi raportissa esitellään esimerkki vähähiilisyyden näkökul-
masta laaditusta East of Englandin ohjelmasta sekä joukko hanke-esimerkkejä, jotka 
on ryhmitelty raportin ensimmäisessä osassa esiteltyjen vähähiilisyyden teemojen 
mukaan. Jokaisesta teemasta esitellään useampi hanke. 

Selvitystyön on tehnyt ympäristöministeriön toimeksiannosta Kati Berninger, jolle 
ympäristöministeriö haluaa osoittaa parhaimmat kiitokset innostuneesta ja teemaa 
syvällisesti tuntevasta työotteesta. Selvitystyö on toteutettu EU:n aluekehitysrahaston 
osarahoittamana hankkeena. 

Julkaisu on tarkoitettu taustamateriaaliksi EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 
2014-2020 valmistelua varten. Sen tavoitteena on tukea vähähiilisyyden teeman 
konkretisoimista tulevan kauden ohjelmatyössä sekä inspiroida suunnittelemaan 
hyviä vähähiilistä yhteiskuntaa edistäviä hankkeita. Ympäristöministeriö toivoo, että 
julkaisua hyödynnetään yhtenä rakennuspalikkana vähähiilisen yhteiskunnan raken-
tamisen vaativassa urakassa.

Ulla Koski
Ympäristöministeriö 
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TiiViSTeLmä

EU:n rakennerahastojen uuden ohjelmakauden valmistelussa komissio on esittänyt 
suurta painotusta vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen kaikilla aloilla liittyvään 
temaattiseen tavoitteeseen. EAKR- asetusehdotuksen mukaan vähintään 20 % ra-
hoituksesta on käytettävä tämän temaattisen tavoitteen mukaisiin hankkeisiin. Tämän 
raportin tarkoituksena on hahmotella sitä, mitä vähähiilisen yhteiskunnan temaattinen 
tavoite voisi tarkoittaa EU:n rakennerahastomaailmassa. 

Vähähiilinen tai hiilineutraali yhteiskunta on ainoa keino rajoittaa ilmaston lämpe-
neminen korkeintaan kahteen asteeseen, mitä pidetään välttämättömänä joskaan ei 
varmana keinona hallitsemattoman ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vähähiilisessä 
yhteiskunnassa syntyy huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin 
nykyisin. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen vaatii uudenlaisia toimintatapo-
ja, mutta toisaalta hyviksi koetut monistettavissa olevat vähähiiliset teknologiat ja 
toimintamallit tarjoavat yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisillä 
markkinoilla.

Jotta vähähiilinen yhteiskunta voisi toteutua, tarvitaan teeman kokonaisvaltaista 
tarkastelua ja toimijoiden laajaa mukaan ottamista. Tällainen laaja tarkastelu on 
tarpeen myös rakennerahasto-ohjelmien näkökulmasta. Vähähiilisen yhteiskunnan 
temaattisen tavoitteen alla voidaan tukea monenlaisia hankkeita, jotka liittyvät kasvi-
huonekaasupäästöjen kannalta olennaisimpiin ilmastoteemoihin eli uusiutuvaan ener-
giaan, energia- ja materiaalitehokkuuteen, liikkumiseen ja yhdyskuntarakenteeseen 
sekä ruoantuotantoon ja ruokavalioon. Erityisesti voidaan tukea ilmastostrategian 
laatimista tai toteuttamista, sosiaalisia innovaatioita ja kokeiluhankkeita, neuvontaa 
ja konsultointia, vähähiilistä liiketoimintaa ja innovaatioita sekä vähähiilisen yhteis-
kunnan osaamisperustan kehittämistä. 

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen alla voidaan tukea eri toimijoiden, 
kuten yritysten, kuntien, yliopistojen ja tutkimuslaitosten, koulujen ja oppilaitosten sekä 
yhdistysten toteuttamia hankkeita. Hankkeiden kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi 
yritykset, rakennusalan ammattilaiset, kunnan työntekijät tai kansalaiset. 

Jotta vähähiilisen yhteiskunnan temaattinen tavoite olisi olennainen osa uuden 
ohjelmakauden valmistelua, teeman pitäisi näkyä kuluvaa ohjelmakautta selkeämmin 
ohjelma-asiakirjojen kaikissa osissa aina SWOT-analyysistä seurantaindikaattoreihin. 
Ohjelmatyössä on syytä hyödyntää jo olemassa olevia alueellisia ilmastostrategioita, 
joissa on esitetty teemaan liittyvää pohjatietoa ja tunnistettu tärkeimpiä toimenpiteitä.
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Ohjelmien ohjaavan vaikutuksen vähähiilisyyden suuntaan pitäisi olla entistä voi-
makkaampi ja saada kaikki toimijat toteuttamaan vähähiilisiä hankkeita. Lisäksi ra-
hoittajien ja hankkeiden toteuttajien aiheeseen liittyvää osaamista pitää vahvistaa.

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen toteuttamiseksi voidaan luoda 
oma toimintalinja tai integroida vähähiilisyys osaksi kaikkia toimintalinjoja. Vähähiili-
sen yhteiskunnan edistäminen olisi kuitenkin tehokkainta silloin, jos nämä vaihtoehdot 
yhdistetään.

Hyvä vähähiilinen hanke on sellainen, joka tukee olemassa olevia vähähiilisen 
yhteiskunnan suuntaan vieviä prosesseja tai käynnistää tai sysää eteenpäin uusia 
prosesseja. Esimerkkinä tällaisesta prosessista voidaan mainita siirtyminen fossiili-
sista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Hyvä hanke ei siis ole irrallinen osanen, 
vaan tärkeä osa yhteiskunnan muutosta. Hanke on tehokas, jos sen avulla täytetään 
jokin aukko tai poistetaan este. 

Hyvien hankkeiden syntymistä voi edistää tarjoamalla hanketoimijoille vähähiilisen 
yhteiskunnan teemaan liittyvää koulutusta ja neuvontaa. Voidaan myös järjestää 
vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen teemahakuja, jotka motivoivat han-
ketoimijat kehittämään teemaan liittyviä hankeideoita. Lisäksi alueellisesti voidaan 
järjestää erityisiä ideatyöpajoja vähähiilisten hankkeiden kehittämiseksi.



OSa i

Valtakunnallinen teema ja  
ohjelmatason toiminta
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1. Johdanto vähähiiliseen yhteiskuntaan

1.1.

Käsitteistä: Mitä tarkoittaa vähähiilinen yhteiskunta 

Käsitteitä vähähiilinen yhteiskunta ja hiilineutraali yhteiskunta käytetään eri yhteyk-
sissä hieman eri merkityksissä ja joskus toistensa synonyymeina. Tämän selvityksen 
tarpeisiin vähähiilinen yhteiskunta voidaan määritellä tarkoittamaan yhteiskuntaa, 
jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja jossa syntyy kasvihuonekaa-
supäästöjä huomattavasti vähemmän kuin nykyisin. EU:n tasolla vähähiilisen yhteis-
kunnan tavoitteen katsotaan täyttyvän, kun kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 
80 % vuoteen 2050 mennessä (ks. luku 4.2).

Hiilineutraali yhteiskunta taas tarkoittaa yleisen määritelmän mukaan sitä, että yh-
teiskunta tuottaa vain niin paljon kasvihuonekaasupäästöjä kuin se sitoo. Esimerkiksi 
valtioneuvoston tulevaisuusselonteko määrittelee hiilineutraalin yhteiskunnan siten, 
että kasvihuonekaasupäästöjä syntyy hyvin vähän ja jäljelle jäävät päästöt kompen-
soidaan toteuttamalla päästövähennyksiä muualla. Toisaalta esimerkiksi HINKU-
hankkeessa hiilineutraali määritellään siten, että vähennetään päästöt sille tasolle, 
ettei kiihdytetä ilmastonmuutosta. HINKU-hankkeen kunnat pyrkivät vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta jo vuoteen 2030 mennessä.

Käsite ”Low-carbon economy” on EU-asiakirjoissa käännetty termillä ”vähähiilinen 
talous”. Tässä selvityksessä käytän kuitenkin suomenkielistä termiä ”vähähiilinen yh-
teiskunta”, joka on käsitteenä vähähiilistä taloutta laajempi. Vähähiilinen yhteiskunta 
sisältää kaikki yhteiskunnan toiminnot ja kaikki toimijat eikä pelkästään liike- tai kan-
santalouteen liittyviä teemoja. Vähähiilinen yhteiskunta sisältää yritysten ja julkisen 
sektorin lisäksi myös kuluttajan ja kansalaisyhteiskunnan näkökulman. Teemoista 
se sisältää uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden lisäksi esimerkiksi 
kestävän liikenteen ja kulutuksen. Komission asetusesityksen lähtökohtana on tämä 
laajempi näkökulma, sillä temaattisen tavoitteen mukaan vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymistä tuetaan kaikilla aloilla.

1.2. 

Miksi vähähiiliseen yhteiskuntaan kannattaa pyrkiä

Vähähiilinen tai hiilineutraali yhteiskunta on ainoa tapa rajoittaa ilmaston lämpenemi-
nen korkeintaan kahteen asteeseen. Kaksi astetta on kansainvälisen ilmastopaneelin 
IPCC:n mukaan se raja, jolloin hallitsematon ilmastonmuutos voitaisiin todennä-
köisesti välttää (IPCC 2007). Ilmastonmuutosta ei voida enää kokonaan torjua ja 
sen vaikutukset näkyvät jo, mutta kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä on vielä 
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mahdollista vähentää ilmaston lämpenemisen aiheuttamia haittoja ja yrittää välttää 
peruuttamattomia ja äärimmäisiä muutoksia. Useiden tutkimusten mukaan ilmaston-
muutoksen torjumisella on kuitenkin kiire ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen 
pitäisi aloittaa välittömästi (IPCC 2007; Pimenoff ym. 2008; Savolainen ym. 2008).

On myös esitetty näkemyksiä, ettei Suomen tai EU:n kannata panostaa ilmaston-
muutoksen torjuntaan, koska muu maailma ei ole lähtenyt täysillä mukaan päästövä-
hennyksiin. Edelläkävijät voivat kuitenkin näyttää muulle maailmalle mallia ja menes-
tyä myös vähähiiliseen yhteiskuntaan tarvittavan osaamisen ja puhtaan teknologian 
viennillä. Tätä ennen teknologia ja toimintamallit pitäisi kuitenkin testata käytännössä 
kotimaan toiminnassa.

Öljyvarat ovat rajalliset ja öljyn hinta vaihtelee voimakkaasti öljyntuottajamaiden po-
liittisen tilanteen mukaan. Öljyn ja muiden fossiilisten energialähteiden käytöstä onkin 
syytä siirtyä hyvissä ajoin uusiutuviin energialähteisiin. Tänään tehtävät investoinnit 
vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, joten nyt on järkevää ottaa käyttöön teknologiaa, 
joka ei ole fossiilisista polttoaineista riippuvaista. Suomessa on jo huoltovarmuuden 
ja kauppataseen takia hyvä käyttää kotimaisia uusiutuvia energiamuotoja. 

Vähähiiliseen yhteiskuntaan panostaminen tuo ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
ohella muitakin hyötyjä, kuten kustannussäästöjä energiatehokkuuden parantuessa 
sekä parantunutta ilmanlaatua ja liikennemelun vähentymistä sähköautojen yleistyessä 
ja joukkoliikenteeseen perustuvien liikenneratkaisujen myötä. Tuotekehitys ja uuden 
teknologian kehittäminen vahvistavat elinkeinoelämää ja luovat vientimahdollisuuksia.

1.3.

Vähähiilisen yhteiskunnan edellytykset

1.3.1. Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet

Vähähiilinen yhteiskunta voidaan saavuttaa ainoastaan, jos toimitaan yhtaikaisesti 
kaikilla aloilla. On kuitenkin tärkeää tietää, mistä suurin osa päästöistä on peräisin, 
jotta suurimmat panokset voitaisiin kohdistaa niille aloille. Suurimmat kasvihuone-
kaasupäästöjen lähteet Suomessa ovat energiantuotanto, teollisuus ja rakentaminen 
sekä liikenne, jotka yhdessä vastaavat noin 70 prosentista Suomen kasvihuonekaa-
supäästöistä (Kuva 1.1).

38 %

12 %
20 %

10 %

8 %

0 %
9 %

3 %

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen 
jakautuminen v. 2009

Energiateollisuus

Teollisuus ja 
rakentaminen

Liikenne

Muu energia

Teollisuusprosessit

Liuottimet

Maatalous

Jätehuolto

Kuva 1.1. Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen Suomessa eri sektoreille  
(Tilastokeskus 2010).
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Toisaalta kuluttajan näkökulmasta voidaan tarkastella kulutuksen ilmastovaikutuksia, 
joissa on mukana myös tuontituotteiden ulkomailla syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. 
Kotitalouksien kulutuksen suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät asumiseen, ruo-
kaan ja vapaa-aikaan liittyvistä toiminnoista (Kuva 1.2). Yksityisautoilu muodostaa 
huomattavan osan kotitalouksien ilmastovaikutuksista (noin 13 % Seppälä ym. 2009 
mukaan), vaikka se ei tästä kuvasta näykään omana osionaan. 

Yllä olevan tarkastelun perusteella vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisen kan-
nalta olennaisiksi toiminnoiksi nousevat energiantuotanto, kiinteistöt ja rakentaminen 
sekä liikenne. Kuluttajan näkökulmasta tärkeä teema on myös ruoka. 

33 %

28 %

23 %

16 %

Kotitalouksien kulutuksen 
ilmastovaikutusten jakautuminen

Asuminen

Ravinto

Vapaa-aika

Muu

Kuva 1.2. Suomalaisten kotitalouksien kulutuksen jakautuminen tarveluokkiin vuonna 2005 
(Seppälä ym. 2005). Tarveluokat sisältävät eri toimintoja, esimerkiksi ruoka sisältää myös 
kauppamatkojen ilmastovaikutukset ja vapaa-aika mm. lomamatkat.

1.3.2. Millä keinoilla vähähiilistä yhteiskuntaa rakennetaan

Vähähiilisen yhteiskunnan energiankulutus on murto-osa nykyisestä. EU:n tavoitteena 
on energiatehokkuuden parantaminen 20 % vuoteen 2020 mennessä ja Suomen 
hallituksen tulevaisuusselonteossa esitetyistä skenaarioista energiatehokkaimmassa 
energiankulutus olisi puolittunut vuoteen 2050 mennessä. Stockholm Environment 
Instituten tekemä selvitys esittää, että kotitalouksien energiankulutus voitaisiin vähen-
tää kolmasosaan nykyisestä vuoteen 2050 mennessä (Heaps ym. 2010). 

Energiankulutuksen vähentäminen on hyvä aloittaa kiinteistöistä ja rakentamisesta, 
sillä tällä alalla kuluu noin 40 % Suomessa kulutettavasta energiasta (Martinkauppi 
2010). Uudisrakentamisessa on pyrittävä jo nyt lähes 0-energiarakentamiseen, sillä 
rakennuskannan uudistuminen on hidasta. 0-energiatalo kuluttaa hyvin vähän ener-
giaa eli on passiivienergiatalo ja lisäksi se pystyy tuottamaan tarvitsemansa energian 
esimerkiksi puulämmityksellä, aurinkopaneeleilla ja aurinkokeräimillä tai tuulivoimalla. 
Uudisrakentamisen lisäksi vähähiilinen yhteiskunta edellyttää energiatehokkuuden 
olennaista parantamista rakennusten peruskorjauksien yhteydessä. Ns. passiivisa-
neerauksella vanhoista rakennuksista on mahdollista korjata passiivienergiataloja. 

Energiankulutusta on myös mahdollista vähentää olennaisesti muuttamalla toimin-
tatapoja, kuten teollisuuden prosesseja, kuntien maankäytön suunnittelun käytäntöjä 
ja työnantajien suhtautumista etätyöhön tai videokonferensseihin.

Vähähiilisessä yhteiskunnassa lämmitys- ja sähköenergia tuotetaan uusiutuvilla 
energialähteillä: aurinkoenergialla, tuulivoimalla, biokaasulla, lämpöpumpuilla sekä 
erilaisilla biopolttoaineilla. Aluksi hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää huo-
mattavasti luopumalla eniten hiilidioksidipäästöjä energiayksikköä kohden aiheutta-
vista kivihiilestä ja turpeesta.
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Biopolttoaineiden käytössä on varmistettava, että niiden tuotanto on kestävällä 
pohjalla. Biopolttoaineita ei pitäisi valmistaa ravinnoksi kelpaavista kasveista eikä 
biopolttoaineeksi tarkoitetun biomassan viljely saisi kilpailla ruoantuotannon kanssa. 
Puuaineksen käyttäminen biopolttoaineena on Suomessa luontevaa, kunhan kestä-
västä metsien käytöstä huolehditaan. Metsäbiomassan käytöllä on ilmastovaikutuk-
sia, jotka johtuvat metsien hiilivarastojen ja hiilinielujen pienenemisestä. Laskennal-
lisesti metsäbiomassan käytön ilmastovaikutukset riippuvat siitä, mitä polttoainetta 
sillä korvataan ja käytetäänkö oksia ja harvennuspuuta vai kantoja (Liski ym. 2011). 
Metsäbiomassasta kilpailevat sähkön- ja lämmöntuotanto ja toisaalta liikenteen bio-
polttoaineiden valmistus. Isommille puille on käyttöä puurakentamisessa, joka on 
ilmastovaikutusten kannalta paras tapa käyttää puuta.

Kestävyystarkastelussa paras biopolttoaine on valmistettu jätteistä, esimerkiksi 
erilliskerätystä biojätteestä tai elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Tällöin voidaan 
yhtaikaa tuottaa energiaa ja vähentää jätteiden haitallisia vaikutuksia, kuten metaa-
nipäästöjä. Metaani on hiilidioksidia yli 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Suurin osa Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tieliikenteessä ja 
erityisesti henkilöautoilusta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2010, Mäkelä ja Auvinen 
2010). Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää sekä henkilöautoliikenteen 
vähentämistä että autojen energianlähteen muuttamista. Henkilöautoliikenteen vä-
hentämisen keinoja ovat hyvä suunnittelu, joka luo tiivistä kaupunkirakennetta siten, 
että palvelut ovat lähellä. Joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä ja sitä kehitetään 
koko ajan. EU:n liikenteen valkoisen kirjan mukaan fossiilisilla polttoaineilla kulkevat 
ajoneuvot poistetaan asteittain kaupunkiliikenteestä (ks. luku 3.4). Vähähiilisessä 
yhteiskunnassa sekä henkilö- ja pakettiautot että joukkoliikenne kulkevat uusiutuvilla 
energiamuodoilla tuotetulla sähköllä ja biopolttoaineilla. Myös pyöräilyn ja kävelyn 
olosuhteita parannetaan. 

Ruoka vaikuttaa asumisen ja liikkumisen ohella merkittävästi kuluttajien aiheut-
tamaan ilmastokuormaan. Lisäksi ruoan ilmastovaikutuksia voi päivittäisillä kulu-
tuspäätöksillä pienentää helpommin kuin esimerkiksi asumisen ilmastovaikutuksia. 
Vähähiilisessä yhteiskunnassa ruokahävikki on minimoitu niin elintarviketeollisuu-
dessa kuin kaupoissa ja kotitalouksissa. Ihmisten ruokavalio on kasvisvoittoinen ja 
käytetyt ruoka-aineet vaihtelevat sesongin mukaan. Tällä hetkellä kehityssuunta on 
päinvastainen kuin vähähiilisen yhteiskunnan tavoite: suomalaisten henkilöä kohti 
laskettu lihankulutus on lisääntynyt 15 vuodessa noin 21 prosenttia (Tike 2004, Tike 
2010). Nykytilanteeseen verrattuna jo ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio 
vähentäisi ruoan ilmastokuormaa 15 % (Kaskinen ym. 2011). Vähähiilisessä ruoan-
tuotannossa alkutuotanto on energiatehokasta ja perustuu ravinteiden kierrätykseen. 
Lannan metaani otetaan talteen eikä turvemaille raivata uusia peltoja. Elintarvikkeiden 
jalostuksessa prosessit ovat energiatehokkaita ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat 
hyödynnetään bioenergian tuotantoon.

Vähähiilinen yhteiskunta on ekotehokas kaikilla aloilla. Energiatehokkuuden lisäksi 
materiaaleja käytetään säästäväisesti ja raaka-aineita kierrätetään tehokkaasti. Vähä-
hiilisessä yhteiskunnassa on kehittyneitä suljetun kierron järjestelmiä, joissa yhden pro-
sessin sivuvirrat tai syntyneet ravinteet käytetään hyödyksi toisessa prosessissa. Esi-
merkiksi maataloudessa keinolannoitteita korvataan voimakkaasti kierrätysravinteilla. 
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2. Komission asetusesitykset uudelle  
ohjelmakaudelle

2.1

Komission asetusehdotus rakennerahastojen 
yleisistä määräyksistä

Rakennerahastojen yleisasetusehdotuksessa (KOM(2011) 615 lopullinen) määritel-
lään 8 artiklassa kestävä kehitys läpäisyperiaatteeksi. Kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa ympäristön suojelua koskevat vaati-
mukset tulee ottaa huomioon. Lisäksi edistetään mm. resurssitehokkuutta, ilmaston-
muutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. 

9 artikla määrittelee 11 temaattista tavoitetta, joihin rahastoista annettavan tuen tulee 
kohdistua:

1. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen
2. Tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun parantami-

nen
3. Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantaminen
4. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla
5. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 

edistäminen
6. Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen
7. Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 

liikenneverkkoinfrastruktuureista
8. Työllisyyden edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen
9. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta

10. Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen
11. Institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen

Kun vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen tukemisen temaattista tavoitetta tarkas-
tellaan laajasti, se kytkeytyy osittain useimpiin muihin temaattisiin tavoitteisiin. Näiden 
temaattisten tavoitteiden voidaankin katsoa täydentävän toisiaan. 

Kukin jäsenmaa valmistelee kumppanuussopimuksen, joka sisältää mm. kunkin 
temaattisen tavoitteen osalta yhteenvedon kunkin rahaston tärkeimmistä odotetuista 
tuloksista sekä unionin myöntämän tuen alustavan jaon temaattisten tavoitteiden 
kesken kansallisella tasolla kunkin rahaston osalta sekä ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin tarkoitetun tuen kokonaismäärän.

Kunkin jäsenmaan on arvioitava, täyttyvätkö sovellettavat ennakkoehdot (17 artikla). 
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Ohjelmatyössä (24 artikla) on luotava strategia siitä, miten Eurooppa 2020 –stra-
tegiaa edistetään. Ohjelmien pitää sisältää kuvaus siitä, miten kestävän kehityksen 
periaate otetaan huomioon. Lisäksi on vahvistettava alustava tuen määrä, joka on 
tarkoitus käyttää ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin.

Ohjelmille pitää asettaa lopputavoitteiden lisäksi myös välitavoitteet vuosille 2016 
ja 2018. Välitavoitteiden toteutumista arvioidaan taloudellisilla ja tuotosindikaatto-
reilla sekä vuoden 2018 osalta mahdollisuuksien mukaan myös tulosindikaattoreilla. 
Erityisesti arvioidaan tukea, jota on käytetty ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
(46 artikla).

Ohjelmien ennakkoarvioinnissa (48 artikla) arvioidaan Eurooppa 2020 –strategian 
edistäminen ottaen huomioon valitut temaattiset tavoitteet ja prioriteetit. 

Liitteessä IV on määritelty ennakkoehdot. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen 
temaattiset ennakkoehdot koskevat energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa.

2.2.

Komission asetusehdotus Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR)

Komission asetusehdotus Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2011) 614 lopulli-
nen) sisältää tähän rahastoon liittyviä erityisehtoja. Asetusehdotuksen 4 artikla mää-
rittelee temaattisen keskittämisen prioriteetit:

• vähintään 80 % EAKR:n kansallisen tason kokonaisresursseista on ohjattava 
temaattisiin tavoitteisiin 1, 3 ja 4 (1. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
innovoinnin vahvistaminen, 3. Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn 
parantaminen, 4. Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla)

• vähintään 20 % EAKR:n kansallisen tason kokonaisresursseista on ohjattava 
temaattiseen tavoitteeseen 4

EAKR:stä tuetaan seuraavia vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen temaattiseen 
tavoitteeseen liittyviä investointiprioriteetteja (5 artikla):

a. uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja jakelun edistäminen
b. pk-yritysten energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edis-

täminen
c. energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön tukeminen julkisissa 

infrastruktuureissa ja asuinrakennuksissa
d. älykkäiden energianjakelujärjestelmien kehittäminen matalajännitetasoille
e. kaupunkialueiden vähähiilisten strategioiden edistäminen

Erityisesti temaattisen tavoitteen 7 investointiprioriteetti c ympäristöystävällisten ja 
vähähiilisten liikennejärjestelmien kehittäminen ja kestävän kaupunkiliikenteen edis-
täminen kytkeytyy vahvasti vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen temaattiseen 
tavoitteeseen.

EAKR:stä tuetaan kaupunkialueiden kestävää kehitystä (7 artikla) pureutuen 
kaupunkialueiden taloudellisiin, ilmastoon ja ympäristöön liittyviin sekä sosiaalisiin 
haasteisiin. Jäsenvaltioiden tulee tehdä kumppanuussopimusta varten lista kaupun-
kialueista, jotka ovat tässä mukana. Vähintään 5 prosenttia kansallisen tason EAKR 
–resursseista pitää käyttää tähän tarkoitukseen.
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Asetusehdotuksen liite: Indikaattoreita

Energia ja ilmastonmuutos

Uusiutuvat 
energialähteet megawatti Uusiutuvien energialähteiden 

tuotantokapasiteetin lisäys

Energiatehokkuus kotitaloudet Niiden kotitalouksien määrä, joiden 
energiatehokkuusluokka on parantunut

kWh/vuosi Julkisten rakennusten primäärienergian kulu-
tuksen väheneminen

käyttäjät Älykkäisiin sähköverkkoihin liitettyjen 
uusien käyttäjien määrä

Kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen

CO2- ekvivalentti-
tonni

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu 
väheneminen CO2-ekvivalenttitonneina

2.3.

Komission asetusehdotus Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR)

Komission asetusehdotus Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2011) 607 lopullinen) 
sisältää tähän rahastoon liittyviä erityisehtoja. 

ESR:stä voidaan tukea vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen temaattista tavoi-
tetta seuraavasti:

• tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, ilmastomuutokseen sopeutuvaan, resurssi-
tehokkaaseen ja ympäristön kannalta kestävään yhteiskuntaan uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, paran-
tamalla työvoiman ammattitaitoa ja luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 
energiaan liittyville sektoreille

2.4.

Muut asetusehdotukset

Samaan aikaan rakennerahastojen uuden ohjelmakauden valmistelun kanssa etenee 
EU:n maaseudun kehittämisrahastoon sekä meri- ja kalatalousrahastoon liittyvän 
uuden ohjelmakauden valmistelu. Siihen liittyen komissio on antanut mm. seuraavat 
asetusehdotukset:

• Ehdotus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maaseudun 
kehittämisasetukseksi (KOM(2011) 627)

• Ehdotus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (KOM(2011) 804)
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3. Eu:n vähähiiliseen yhteiskuntaan  
liittyvät tavoitteet ja suunnitelmat

3.1.

Eurooppa 2020 -strategia

Vuonna 2010 laadittu EU:n Eurooppa 2020 –strategia (KOM(2010) 2020) pyrkii saa-
maan Euroopan uuteen nousuun. Sen prioriteettialueina ovat älykäs, kestävä ja osal-
listava kasvu. Prioriteettialueiden lisäksi strategiassa määritellään viisi yleistavoitetta, 
joista yksi koskee kasvihuonekaasupäästöjä ja energiaa. Tavoitteeksi asetetaan, että 
vuoteen 2020 mennessä saavutetaan 20 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt 
vuoteen 1990 verrattuna, 20 % energiasta on peräisin uusiutuvista energialähteistä 
ja energiatehokkuus on parantunut 20 %. Eurooppa 2020 –strategian pohjalta EU 
vie eteenpäin resurssitehokasta Eurooppaa koskevaa lippulaiva-aloitetta, jonka pe-
rusteella on laadittu pitkän aikavälin toimintapoliittisia ohjelmia mm. liikenteestä ja 
energiasta sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

3.2.

Tiekartta vähähiiliseen yhteiskuntaan vuonna 2050

Resurssitehokasta Eurooppaa koskevaan lippulaiva-aloitteeseen liittyen Komissio teki 
suunnitelman siitä, mitä keinoja tarvitaan kilpailukykyiseen vähähiiliseen yhteiskun-
taan siirtymiseen vuoteen 2050 mennessä (KOM(2011) 112). Komission tiedonanto 
nojautuu Eurooppa-neuvoston helmikuussa 2011 vahvistamaan tavoitteeseen vähen-
tää kasvihuonekaasupäästöjä 80-95 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 
mennessä. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen merkitsisi EU:n omien päästöjen 
todellista vähentämistä 80 prosentilla. Tämä päästöjen vähennystavoite edellyttäi-
si Eurooppa 2020 –strategiaa kunnianhimoisempaa välitavoitetta vuodelle 2020, 
eli 25 % päästövähennystä. Tämä päästövähennystavoite on mahdollista toteuttaa 
jos sitoumukset uusiutuvan energian osuuden nostamisesta 20 prosenttiin ja ener-
giatehokkuuden parantaminen 20 prosentilla toteutetaan. Tämän saavuttamiseksi 
energiatehokkuussuunnitelma (KOM(2011) 109) pitäisi toteuttaa kokonaisuudes-
saan. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä ovat komission mukaan pääosassa 
sähköntuotanto, liikenne, rakennukset, teollisuuden resurssi- ja energiatehokkuuden 
lisääminen sekä maankäyttö. 

Sähköntuotannosta on mahdollista tehdä vuoteen 2050 mennessä täysin hiiletöntä 
ja vähähiilisten teknologioiden osuuden arvioidaan nousevan nykyisestä 45 %:sta 
noin 60 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Sähköllä voidaan korvata fossiilisia polttoai-
neita osittain myös liikenteessä ja lämmityksessä. 
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Liikenteessä polttoainetehokkuuden parantaminen, julkisen liikenteen tehostami-
nen, älykäs kaupunkisuunnittelu, sähköautoteknologian laajamittainen käyttöönotto 
sekä kestävien biopolttoaineiden kehittäminen erityisesti lentoliikenteeseen ja raskaa-
seen liikenteeseen ovat keinoja vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi. Liikenteen 
valkoinen kirja (KOM(2011) 144) esittää etenemissuunnitelman liikenteen kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Rakennusten energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää päästöjä jopa 90 
% vuoteen 2050 mennessä. Rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
(2010/31/EU) mukaan kaikkien vuonna 2021 ja sen jälkeen rakennettujen uusien 
rakennusten tulee olla lähes nollaenergiatasoa. Julkisia rakennuksia ja palveluja 
koskeviin julkisiin hankintoihin pitää sisällyttää EU:n energiatehokkuuden paranta-
mistavoitetta vastaavat energiatehokkuusvaatimukset. Jo nyt rakennettavat raken-
nukset olisi suunniteltava vähän energiaa kuluttaviksi tai nollaenergiarakennuksiksi 
ja olemassa oleva rakennuskanta pitäisi muuttaa energiatehokkaaksi. Tähän pitäisi 
löytää uusia rahoituskeinoja.

Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä on komission mukaan mahdollista vähen-
tää 83-87 % vuoteen 2050 mennessä resurssi- ja energiatehokkailla prosesseilla 
sekä muiden kuin hiilidioksidipäästöjen, kuten dityppioksidin ja metaanin, vähentä-
mistekniikoilla.

Komission mukaan maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista 
vähentää 42-49 % vuoteen 2050 mennessä esimerkiksi lannoitteiden tehokkaalla 
käytöllä, biokaasun tuotannolla ja hyvällä lannan käsittelyllä. Maa- ja metsätalo-
uden käytännöillä voidaan myös lisätä hiilen sitoutumista maaperään ja metsiin. 
Maatalouteen suuntautuvien toimien lisäksi ruokaketjussa on kiinnitettävä huomiota 
kulutukseen. Ruokahävikki pitäisi saada minimoitua ja ruokavalio muutettava nykyi-
sestä eläintuotteiden runsaasta käytöstä kasvispainotteisempaan suuntaan. Komis-
sion biotalousstrategia (KOM(2012)60) hahmottelee kestävän biotalouden kannalta 
olennaisia toimenpiteitä lähinnä tutkimuksen tuotekehityksen ja innovoinnin alalla. 
Biotalous koskee elintarvikkeita, rehuja, biopohjaisia tuotteita ja bioenergiaa.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan panostamisen hyötyjä ovat energiakustannusten ja 
öljyriippuvuuden pieneneminen, mahdollisesti syntyvät uudet työpaikat sekä parantu-
nut ilman laatu ja terveyshyödyt. Vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteen toteuttamiseksi 
tarvitaan runsaasti investointeja sekä osaamisen kehittämistä.

3.3. 

Energiatehokkuussuunnitelma

Energiatehokkuussuunnitelmassa 2011 (KOM(2011) 109) esitetään keinoja 20 pro-
sentin energiatehokkuuden parantamistavoitteen saavuttamiseksi. Energiatehok-
kuussuunnitelman mukaan suurimmat energiansäästömahdollisuudet liittyvät ra-
kennuksiin ja erityisesti yksityisten ja julkisten rakennusten korjausrakentamiseen. 
Julkisen sektorin on tässä toimittava tiennäyttäjänä ja komissio ehdottaakin tässä 
julkisten rakennusten vuosittaisen saneerauksen kaksinkertaistamista siten, että 
kunnostuksen jälkeen rakennukset kuuluisivat kansallisen rakennuskannan parhaiten 
suoriutuvan 10 prosentin joukkoon. Julkisten elinten ostamien tai vuokraamien raken-
nusten tulisi aina kuulua parhaaseen mahdolliseen energialuokkaan. Vuodesta 2019 
lähtien julkisten uudisrakennusten tulee jo olemassa olevien säädösten mukaan olla 
lähes nollaenergiarakennuksia. Lisäksi muissa julkisissa hankinnoissa pitäisi soveltaa 
järjestelmällisesti korkeita energiatehokkuusvaatimuksia. Vapaaehtoiseen kaupungin-
johtajien energiansäästö- ja ilmastosopimukseen on jo liittynyt 2000 eurooppalaista 
kaupunkia. Tämä työ jatkuu.
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Energiatehokkaan rakentamisen toteuttaminen vaatii uudenlaista osaamista ja 
koulutuksen kehittämistä.

Energiapalveluyhtiöiden (ESCO-toiminta) hyödyntäminen olisi tärkeää korjausra-
kentamisessa. Energiapalveluyhtiöt rahoittavat toimintansa energiansäästöinvestoin-
tien tuottamalla säästöllä. Tämä toiminta ei ole kuitenkaan lähtenyt toivotussa laa-
juudessa liikkeelle. Tietoa energiapalveluyhtiöiden palveluista ja toiminnan laadusta 
pitää tuoda paremmin esille sekä yksityisille että julkisille potentiaalisille asiakkaille.

Energiantuotannon ja teollisuusprosessien energiatehokkuutta on mahdollista paran-
taa ja hyödyntää syntyvää hukkalämpöä. Prosessiteollisuudella on edelleen mahdolli-
suuksia parantaa energiatehokkuutta ja energiatehokkuudesta voi myös luoda vientilii-
ketoimintaa. Energiatehokkuutta halutaan parantaa myös uudenlaisella liiketoiminnalla, 
jossa energiayhtiöiden voitot sidotaan energiatehokkuuteen eikä myydyn energian 
määrään. Kansallisissa energiavelvoitteiden järjestelmissä energiayhtiöt toteuttavat 
sovitun määrän energiansäästöjä parantamalla asiakkaidensa, kuten yritysten tai talo-
yhtiöiden, energiatehokkuutta. Useissa maissa on jo käytössä tällaisia järjestelmiä ja 
niistä on saatu hyviä kokemuksia. Erityisesti on tarpeen tukea pk-yritysten siirtymistä 
energiatehokkaisiin teknologioihin. Tarvitaan tietoa, työkaluja ja rahoitusta. Uusien 
energiatehokkaiden teknologioiden kehittämistä, testaamista ja käyttöönottoa tuetaan.

EU voi tukea energiatehokkuutta mm. aluekehitysrahastosta. ”Ohjelmakaudella 
2007–2013 koheesiopolitiikan rahastoista energiatehokkuuteen, yhteistuotantoon ja 
energianhallintaan suunniteltu tuki on noin 4,4 miljardia euroa. Siihen on tehty kaksi 
merkittävää muutosta, jotta energiatehokkuuden tarpeet otettaisiin paremmin huomi-
oon. Aluepolitiikan keinoin on perinteisesti rahoitettu energiatehokkuusinvestointeja 
pelkästään julkisten ja liikerakennusten osalta, mutta nyt varoja voidaan käyttää 
myös asuntosektorilla kaikissa jäsenvaltioissa, ja rahoitusjärjestelyjen käyttöä on 
laajennettu koskemaan myös rakennusten energiatehokkuutta.” 

Kuluttajien energiansäästöä tuetaan mm. älykkään sähköverkon käyttöönotolla ja 
energiatehokkaiden tuotteiden tarjonnalla sekä energiamerkinnöillä.

Liikennesektori on suunnitelmassa vain mainintana, sillä siitä on oma valkoinen 
kirjansa.

3.4.

Liikenteen valkoinen kirja

Liikenteen valkoisessa kirjassa (Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etene-
missuunnitelma, KOM(2011) 144) määritellään etenemissuunnitelma kohti kilpailuky-
kyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää. Valkoisen kirjan mukaan liikennealan 
tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoden 1990 tasos-
ta vuoteen 2050 mennessä ja välitavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
noin 20 prosentilla vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Koska liikenteen 
päästöt ovat kasvaneet, välitavoite olisi noin 8 prosenttia korkeampi kuin vuoden 
1990 päästöt.

Liikenteestä on viime aikoina tullut entistä energiatehokkaampaa, mutta EU-alueen 
liikenne on edelleen 96-prosenttisesti riippuvainen öljystä ja öljytuotteista. Tästä 
öljyriippuvuudesta pitäisi päästä eroon. Avainasemassa on uusien teknologioiden 
käyttöönotto.

Valkoisen kirjan keinoina vähähiilisen liikenteen saavuttamiseksi on mm. tehokkaan 
joukkoliikenteen kehittäminen, tavanomaisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen 
asteittainen poistaminen kaupunkiliikenteestä sekä lentokoneiden vähähiiliset polt-
toaineet. 
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4. Suomen vähähiiliseen yhteiskuntaan 
liittyvät tavoitteet ja suunnitelmat

4.1.

Ilmasto- ja energiastrategia

Vuonna 2008 laadittu Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia tarkastelee 
erityisesti sitä, miten EU:n tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 20 
prosentilla sekä uusiutuvan energian osuuden nostamisesta 38 prosenttiin vuoteen 
2020 mennessä saavutettaisiin. Strategia tarkastelee lisäksi visiotasolla myös pidem-
pää aikaväliä vuoteen 2050 saakka. 

Ilmasto- ja energiastrategia asettaa tavoitteeksi energian loppukulutuksen kasvun 
pysäyttämisen ja kääntämisen laskuun. Strategian tavoitteen mukainen energian 
loppukulutus olisi vuonna 2020 kuitenkin hieman vuoden 2005 tasoa korkeampi. 
Erityisesti asumisen, rakentamisen ja liikenteen energiankäyttöä on tehostettava.

EU:n Suomelle asettaman uusiutuvan energian tavoiteosuuden saavuttaminen 
vaatii puuperäisen energian, jätepolttoaineiden, lämpöpumppujen, biokaasun ja tuu-
lienergian käytön voimakasta lisäämistä. Lisäksi mm. energiakasvien tuotantoa te-
hostetaan sekä maatalouden sivuvirroista ja lannasta saatavan bioenergian käyttöä 
lisätään. Vision mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus olisi noin 60 % vuonna 
2050. 

Liikenteen biopolttoaineiden tavoitteen saavuttamiseksi strategiassa esitetään voi-
makasta panostusta liikenteen toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämiseen. 
Ilmasto- ja energiastrategia asettaa tavoitteeksi sen, että Suomi olisi vuonna 2020 
energiatehokkuudessa kansainvälisesti johtava maa.

Muita ohjelmatyössä mahdollisesti kiinnostavia teemoja strategiassa ovat:
• kansalaisille ajantasaista tietoa kaikista ilmasto- ja energiapolitiikan osa-

alueista ilmasto- ja energianeuvonnan sekä –koulutuksen avulla
• mm. rakennusalan ammattilaisten, pientalonrakentajien, autoilijoiden ja  

pk-yritysten energiatietoisuuden lisääminen
• joukkoliikenteen peruspalvelujen turvaaminen haja-asutusalueilla
• kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
• eheiden ja toimivien kunta- ja seutukeskusten ja niiden palveluiden kehittäminen
• jätteiden synnyn ehkäisy
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4.2.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 
ilmasto- ja energiapolitiikasta

Vuonna 2009 laaditussa Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energia-
politiikasta asetetaan tavoitteeksi Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuusselonteon mukaan 
Suomi pitäisi nostaa ilmastonsuojelun edelläkävijäksi. Tätä varten ilmastonäkökulma 
pitäisi saada mukaan kaikkeen päätöksentekoon ja kaikkiin politiikkoihin. Vähäpääs-
töinen Suomi on tulevaisuusselonteon mukaan mahdollinen toteuttaa monin eri tavoin, 
mutta sitä varten olisi siirryttävä lähes päästöttömään energia- ja liikennejärjestel-
mään. Tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan:

• energiatehokkuuden olennaista parantamista kaikilla sektoreilla, erityisesti 
rakennuskannassa

• liikenteessä tehokkaan ajoneuvoteknologian nopeaa käyttöönottoa sekä jouk-
ko- ja kevyen liikenteen suosion olennaista kasvattamista

• ruokavalion muuttamista kasvispainotteisempaan suuntaan
• jätteiden kierrätyksen ja energiankäytön lisäämistä sekä biohajoavan jätteen 

kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan ilmastopolitiikka voi myös tukea alue-
poliittisia tavoitteita. Uusiutuvaan energiaan pohjautuva hajautettu energiantuotanto 
voi tuottaa liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla toimiville. bioenergiayrityksille. 
Lisäksi tulevaisuusselonteossa todetaan, että aluepoliittisten toimien tulee lähtökoh-
taisesti tukea päästöjen vähentämistä ja lämpenemiseen sopeutumista. 

Tulevaisuusselonteon mukaan ilmastopolitiikalla voi olla myönteisiä terveysvaiku-
tuksia esim. kaupunkien ilmanlaadun kohenemisen kautta, kevyen liikenteen lisää-
misen liikuntavaikutuksina tai kasvispainotteisen ruokavalion terveyshyötyinä.

4.3.

Hallitusohjelma

Jyrki Kataisen hallitusohjelman ilmastopolitiikan osassa linjataan, että Suomen pitkän 
aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta ja että taloudellisin tapa edetä kohti 
vähintään 80 % päästövähennystavoitetta on ohjata hyvissä ajoin energiantuotannon 
ja –käytön investointeja energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian 
käyttöönottoon.

Hallitusohjelman mukaan EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista edis-
tetään määrätietoisesti. Hallitus panostaa ilmasto- ja ympäristöteknologian tutki-
mukseen, tuotekehitykseen ja soveltamiseen. Myös alan palveluihin ja osaamiseen 
suunnataan resursseja.

Lisäksi hallitusohjelmassa ja hallitusohjelman strategisessa toimintasuunnitelmas-
sa on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen vuoden 2012 loppuun 
mennessä. Strategian osana tehdään ohjelma öljyriippuvuuden vähentämiseksi.

Lisäksi hallitusohjelmassa on riippumattoman ja neuvoa-antavan ilmastopaneelin 
perustaminen. Ilmastopaneeli perustettiin loppuvuodesta 2011 ja siinä on alan joh-
tavia asiantuntijoita. Ilmastopaneeli mm. valmistelee hallituksen käyttöön ohjeelliset 
päästöbudjetit, joiden avulla voidaan edetä kohti kestäviä päästötasoja.



22  Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014–2020

4.4.

Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuudesta

Valtioneuvosto antoi 4.2.2010 periaatepäätöksen energiatehokkuustoimenpiteistä. 
Siinä esitetään toimenpideohjelma, jonka avulla toteutetaan ilmasto- ja energiastra-
tegian asettamat tavoitteet energian loppukulutuksen kääntämisestä laskuun. 

Periaatepäätöksessä esitettyjä toimenpiteitä ovat mm.:
• Energiatehokkuus kaikkien tasojen oppilaitosten opetusohjelmaan osana kes-

tävän kehityksen edistämiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta
• Kehitetään energiatehokkuuden kehitystä kuvaavia mittareita kaikille aloille
• Varmistetaan energiatehokkuuden ja energiansäästöosaamisen sisällyttämi-

nen eri alojen ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen
• Eri alojen energiatehokkuuden käytäntöjä ja malliratkaisuja kerätään ja niitä 

levitetään 
• Julkisissa hankinnoissa energiatehokkuus otetaan yhdeksi keskeiseksi kri-

teeriksi

Yhdyskuntarakenne
• Edistetään vaihtoehtoisia energia- ja yhdyskuntatekniikan ratkaisuja
• Päätöksenteon tueksi kehitetään yhteiseen käsitteistöön ja mittaristoon perus-

tuvia yhdyskuntarakenteen arviointimenetelmiä
• 

Rakennukset
• Rakennusten suunnittelun, käytön ja ylläpidon elinkaaripohjaisten työkalujen 

käyttöönottoa edistetään
• Korjausrakentamisen suunnittelun ja asiakaslähtöisen toteutuksen toiminta-

mallien käyttöönottoa ja kehitystä edistetään

Liikenne
• Joukkoliikennettä edistetään v. 2009 voimaan tulleen joukkoliikennelain ja 

joukkoliikenteen kehittämisohjelman 2009-2015 pohjalta
• Tavaraliikenteen energiatehokkuuden parantamiselle luodaan edellytyksiä. 

Logistiikan keskeisten solmukohtien liikenneyhteyksiä kehitetään.
• Laaditaan toimenpide- ja rahoitusohjelma kevyen liikenteen suosion lisäämi-

seksi ja otetaan käyttöön liikkumisen palvelukeskukset

Kotitalouden ja maatalous
• Huolehditaan siitä, että kotitalouksilla on saatavilla luetettavaa ja ajantasaista 

tietoa energiansäästökeinoista sekä niiden suositeltavuudesta ja kannatta-
vuudesta

Teollisuus ja palveluala
• Kehitetään energiatehokkuuden rahoitusmalleja ja liiketoimintakonsepteja
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4.5.

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä julkisista 
hankinnoista

Valtioneuvosto antoi 8.4.2009 periaatepäätöksen kestävien valintojen edistämisestä 
julkisissa hankinnoissa. Siinä esitetään mm. toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympä-
ristömyönteisiä innovaatioita. 

Valtion keskushallinnon tulee vuonna 2015 ottaa ympäristönäkökulma huomioon 
kaikissa hankinnoissaan, kun velvoite vuodelle 2010 oli 70 %. Kunnille ja valtion pai-
kallishallinnolle suositus on, että ympäristönäkökulma otetaan huomioon vähintään 
50 % hankinnoista vuonna 2015. Suositus vuodelle 2010 oli 25 %.

Lisäksi periaatepäätös asettaa valtionhallinnolle seuraavat uusiutuviin energiamuo-
toihin tai energiatehokkuuteen liittyvät velvoitteet tai tavoitteet:

• Valtion keskushallinnon ostamasta sähköstä tulee vuoteen 2015 mennessä 
60 % olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Nyt osuuden pitää olla 30 %. 

• Valtion uudisrakentamisessa tai vuokraamissa uusissa kiinteistöissä tavoit-
teena on energialuokka A ja peruskorjauksessa vähintään energialuokka C. 
Vuoden 2015 jälkeen rakennettavissa, korjattavissa tai vuokrattavissa kiinteis-
töissä tavoitteena on passiivienergiatalo. 

• Kuljetuksia ja liikkumisen tarvetta vähennetään 10 % vuoteen 2015 mennessä. 
Lisäksi määritellään uusien hankittavien tai vuokrattavien autojen hiilidioksidi-
päästörajat ja suositellaan, että valtionhallinnon kuljettajat saavat taloudellisen 
ajon koulutuksen.

• Valtionhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa tarjotaan luomuruokaa, kas-
visruokaa tai sesonginmukaista ruokaa vähintään kerran viikossa ja vuoteen 
2015 mennessä vähintään kaksi kertaa viikossa. 

• Energiaa käyttävien laitteiden hankinnassa tai vuokrauksessa käytetään han-
kintakriteerinä energiamerkintöjen vaatimuksia vastaavia kriteerejä. Valaistuk-
sessa siirrytään uusimpaan energiatehokkaaseen teknologiaan.

Periaatepäätöksessä hahmotellaan myös niitä mahdollisuuksia, joita julkisilla han-
kinnoilla on ympäristöinnovaatioiden edistäjinä. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan 
tarvitaan liikkeelle sysääviä voimia. Periaatepäätöksessä ehdotetaan help desk pal-
velun perustamista ympäristöteknologia hankintojen koordinoimiseksi sekä käytännön 
avuksi sekä hankkijoille että tarjoajille. Tavoitteena on kehittää yhdessä innovatiivisia 
toimintamalleja ja uusia ratkaisuja. 

4.6.

ERA17 toimintaohjelma

ERA17 on toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on rakennetun ympäristön energiate-
hokkuuden parantaminen, sen aiheuttamien päästöjen vähentäminen ja uusiutuvan 
energian käytön edistäminen. Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta energia-
viisauden edelläkävijä vuoteen 2017 mennessä ja tehdä Suomen rakennetusta ym-
päristöstä maailman paras vuoteen 2050 mennessä. 
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ERA17 -ohjelma esittää mm. seuraavia toimenpiteitä:
• hajautettu energiantuotanto, erityisesti lähes nollaenergiatalojen aurinkoenergia

• aurinkoenergian syöttö sähköverkkoon mahdolliseksi
• Uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon pätevyyden toteamiseen 

luodaan järjestelmä
• Täydennyskoulutustarve sekä tarve muuttaa oppilaitosten opetusohjelmia

• Alueiden ja rakennusten ympäristöluokituksen kehittäminen
• Energiaviisautta edistävien palveluiden ja toimintamallien lanseeraaminen
• Mm. ESCO-mallin laajentaminen
• Kiinteistöjen käyttö- ja kiinteistöpalveluja kehitettään
• Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden professuurit kaikkiin keskeisiin 

kiinteistö- ja rakennusalan opetusta antaviin yliopistoihin
• Korjausrakentamisen palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisiksi kokonais-

palveluiksi
• Kehitetään uusia ryhmä- ja aluekorjausmalleja 

• korjataan isoja kokonaisuuksia kerrallaan ja siten säästetään yksikkö-
kustannuksissa

• Esimerkkikohteiden ja testiympäristöjen rakentaminen
• Kerätään mittaustietoa ja käyttäjäkokemuksia systemaattisesti
• Esimerkiksi energiatehokkaan rakentamisen messut

• Kunnat energiaviisaan rakentamisen edelläkävijöiksi energiaviisaiden strate-
gioiden ja toimenpideohjelmien avulla

• Energiaviisaat valinnat tunnetuiksi rakentajille ja remontoijille: pientalot ja talo-
yhtiöt

4.7.

Kestävän tuotannon ja kulutuksen ohjelma

Kestävän tuotannon ja kulutuksen ohjelma eli KULTU-ohjelma syntyi vuonna 2005, 
kun samanniminen toimikunta laati ehdotuksensa. Toimikunta ehdotti 73 toimenpi-
dettä 13 aihepiiristä. Seuraavat ehdotukset ovat keskeisiä vähähiilisen yhteiskunnan 
temaattisen tavoitteen kannalta:

Tuotantoa materiaalia ja energiaa säästäen
• Perustetaan materiaalitehokkuuden palvelukeskus, joka tuottaa materiaalin-

säästöpalveluja teolliseen tuotantoon ja tehostamiskonsepteja. Se ylläpitää 
tietopankkeja mm. parhaista käytännöistä ja taloudellisista laskelmista.

• Käynnistetään materiaali- ja energiatehokkuuden kokeilu- ja pilottihankkeita 
eri toimialoille.

Vähemmän tavaraa, enemmän elämänlaatua
• Parannetaan palveluiden kilpailukykyä verrattuna uuden tavaran hankintaan.
• Kootaan tietopankkeja tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista sekä 

ekotehokkaiden palveluiden alueellisista tuottajista.
• Selvitetään ympäristöä säästävien tietoteknisten ratkaisujen käyttöönoton 

mahdollisuudet ja esteet.

Viihtyisään ja toimivaan yhdyskuntarakenteeseen
• Kehitetään yhdyskuntien suunnitteluperiaatteita paremmin kestävää kehitystä 

tukeviksi. Edistetään autottomuutta kaupunkien keskusta-alueilla ja asunto-
alueilla. Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Ohjataan työpaikka- 
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ja kaupallisten palvelujen keskittymien sijoittumista siten, että ne tukeutuvat 
olemassa oleviin palvelu-, joukkoliikenne- ja energiajärjestelmiin. Lisätään 
paikallisten uusiutuvien energiaratkaisujen sekä kuljetustarvetta vähentävien 
paikallisten jätehuoltoratkaisujen käyttöä.

Laatua rakentamiseen
• Kehitetään ja lisätään rakennusalan perus- ja täydennyskoulutusta materiaali- 

ja energiatehokkuutta lisäävistä ratkaisuista sekä puun käytöstä rakentami-
sessa. 

• Edistetään uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämistä rakennusten ym-
päristömyötäisten energiaratkaisujen käyttöönottamiseksi.

• Edistetään tarpeettoman korkeiden huonelämpötilojen alentamista. Ediste-
tään sisälämpötilan ja valaistuksen energiatehokkaiden automaatiosovellusten 
käyttöönottoa.

• Selvitetään olemassa olevien vapaa-ajan asuntojen vuokrausta ja muita niiden 
tehokasta käyttöä edistäviä toimia.

Liikkuminen raiteilleen
• Selvitetään vety- ja kaasubussien käyttöönoton edistämismahdollisuuksia. 

Biokaasun ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä edistetään.
• Edistetään uusien palvelukonseptien käyttöönottoa, kuten matkailu-, liikkumis- 

ja pyöräilykeskukset, hajaseutualueiden palveluautotoiminta, autojen yhteis-
käyttö, kimppakyydit ja informaatioteknologian hyväksikäyttö.

Hyvinvointia työhön ja vapaa-aikaan
• Edistetään yrittäjyyttä ja työmahdollisuuksia erityisesti ekotehokkaisiin tuottei-

siin ja palveluihin perustuvilla aloilla.
• Edistetään etätyötä mm. tukemalla organisaatio- ja johtamiskulttuurien muutos-

ta ja varmistamalla tehokkaat ja kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet kaikkialle.
• Edistetään kirjastojen ylläpitoa ja käyttöä sekä muita tuotteiden yhteiskäyttö-

muotoja.

Teknologiaa ja innovointia kestävyyden vauhdittamiseksi
• Edistetään uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden käyttöönottoa yhteistyössä 

palveluntarjoajien ja käyttäjien kanssa.
• Sovelletaan julkisissa hankinnoissa teknologian hankintaohjelmia, joissa ase-

tetaan mm. energiatehokkuuteen liittyviä tavoitteita, joilla yritykset haastetaan 
kehittämään uutta tekniikkaa. Hankkija sitoutuu hankkimaan yrityksen kehit-
tämän sovelluksen, jos se täyttää ennalta asetetut ehdot.

• Edistetään ympäristöteknologian käyttöönottoa tukemalla PK-yritysten edelly-
tyksiä soveltaa parasta teknologiaa.

KULTU-ohjelman päivityksen (KULTU 2012) mukaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteet ovat niin haastavia, että niiden saavuttamiseksi tarvitaan mui-
den keinojen lisäksi myös muutosta yksityisessä ja julkisessa kulutuksessa. Siitä 
huolimatta, että yksittäisten tuotteiden ja palveluiden energia- ja materiaalitehokkuus 
on viime vuosina parantunut, kulutuksen määrän kasvu on syönyt näin saavutetut 
ympäristöhyödyt. 

Kulutuksen muuttaminen ei ole helppoa, mutta se on mahdollista, jos ihmisille 
annetaan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia toimia kestävästi. Tieto ei pelkästään riitä 
muutokseen, vaan sen lisäksi muutokseen tarvitaan tuotteita, palveluita ja sosiaalisia 
innovaatioita, jotka tekevät kestävistä valinnoista helppoja ja tavoiteltavia. Ihmisille 
on myös tärkeää tietää, että muutkin tekevät osuutensa elämäntapamuutoksesta. 
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KULTU-ohjelman päivityksen yhteydessä puhutaan rakennemuutoksesta kohti vih-
reää hyvinvointia edistävää taloutta. Puhdas teknologia on olennainen osa tätä ra-
kennemuutosta, mutta vihreä rakennemuutos edellyttää myös laajaa innovaatioiden 
verkostoa ja toimintatapojen muutoksia.

Kulutuksen muuttamiseen tarvitaan erityisiä kotitalouksille tarkoitettuja palveluita, 
jotka auttavat löytämään sopivia ratkaisuja. Esimerkiksi energiankulutuksen vähentä-
miseksi tarvitaan käyttäjälähtöistä neuvontaa mahdollisista energiansäästökeinoista, 
energiakonsultointipalveluita sekä vaihtoehtoisia energiaremonttien rahoitusmahdol-
lisuuksia. 

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen kannalta keskeisiä ehdotuksia:

Asuminen
• Kustannustehokkaimpiin asuinkiinteistöjen energiatehokkuuden parantamis-

toimiin liittyvä tiedotuskampanja
• Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja pitkäjänteistä kiinteistönpitoa 

tukevien palvelujen ja neuvonnan käyttäjälähtöisyyttä
• Kehitetään energiaremonteille uusia rahoitusmalleja

Liikkuminen
• Kehitetään liikkumisen ohjausta, jolla vaikutetaan ihmisten liikkumistottumuk-

siin tiedolla, markkinoinnilla ja palveluja kehittämällä.

Ruokailu
• Kehitetään hyvän syömisen lautasmalli, joka yhdistää terveellisen, maittavan 

ja ympäristöystävällisen syömisen ja levitetään siitä tietoa.
• Lisätään kuluttajien tietämystä ruokahävikistä ja lisätään ruokahävikin synnyn 

ehkäisy opetusohjelmiin.
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5. Ehdotus vähähiilisen yhteiskunnan  
temaattisen tavoitteen sisällöksi

Jotta vähähiilinen yhteiskunta voisi toteutua, tarvitaan teeman kokonaisvaltaista tar-
kastelua ja toimijoiden laajaa mukaan ottamista. Tällainen laaja tarkastelu on tar-
peen myös rakennerahasto-ohjelmien valmistelussa. Kuva 5.1 auttaa hahmottamaan 
vähähiilisen yhteiskunnan kokonaisuutta rakennerahasto-ohjelmien näkökulmasta. 
Kuvassa on vihreällä neljä ilmastoteemaa ja sinisellä neljä toiminnallista teemaa. 
Ilmastoteemoiksi on valittu kasvihuonekaasupäästöjen kannalta olennaisimmat uusiu-
tuva energia, energia- ja materiaalitehokkuus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne sekä 
ruoantuotanto ja ruokavalio. Toiminnallisia teemoja ovat ilmastostrategia, sosiaaliset 
innovaatiot ja kokeiluhankkeet, neuvonta ja konsultointi, vähähiilinen liiketoiminta ja 
innovaatiot sekä vähähiilisen yhteiskunnan osaamisperusta. Näiden laajojen tee-
mojen alla on konkreettisia aiheita, joiden edistämiseen vähähiilisen yhteiskunnan 
temaattisen tavoitteen alla toteutettavien hankkeiden tulisi pyrkiä. Luettelo aiheista ei 
ole kuitenkaan tyhjentävä, vaan muitakin aiheita tulisi voida rahoittaa jos ne tukevat 
vähähiilisen yhteiskunnan saavuttamista.

Vähähiilinen liiketoiminta ja innovaatiot
- Osaamiskeskittymät
- Yhteismarkkinointi
- Prototyyppien testaus
- Uusien palveluiden kehittäminen

Vähähiilisen yhteiskunnan osaamisperusta
- Ilmasto-osaajia kaikille aloille
- Vähähiilisten ratkaisujen suunnittelijat
- Uusiutuvan energian/energiatehokkuuden  
  kenttätyöntekijät
- Innovaattorien tunnistaminen ja tukeminen

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
- Joukkoliikenteen palvelutaso
- Kävelyn ja pyöräilyn esteet pois
- Palvelut ihmisten lähelle
- Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Ruoantuotanto ja ruokavalio
- Vähähiilinen ruokavalio
- Ruokahävikin minimointi
- Ruoantuotannon ilmastovaikutusten vähentäminen

Toimijat:
Yritykset ja elinkeinonharjoittajat

Kunnat
Yliopistot ja tutkimuslaitokset

Koulut ja oppilaitokset
Yhdistykset ja muut yhteisöt

Kansalaiset

uusiutuva energia
- Uusiutuvan energian yhteistyöhankkeet
- Bioenergian kestävä käyttö
- Kestävät liikenteen biopolttoaineet

energia- ja materiaalitehokkuus
- Energia- ja materiaalitehokkuuden neuvonta ja  
  konsultointi
- Hyvien käytäntöjen levittäminen
- Suljetun kierron järjestelmät

Neuvonta ja konsultointi
- Kokonaisvaltainen energia- ja ilmastoneuvonta
- Täsmäneuvonta
- Konsultointipalvelut kansalaisille ja pk-yrityksille

Ilmastostrategiat, sosiaaliset innovaatiot 
ja kokeiluhankkeet
- Ilmastostrategia
- Vähähiilinen paikallistalous, vähähiilinen lähiö

Kuva 5.1. Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen kokonaisuus

eSR eakR
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Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen alla voidaan tukea monenlaisten 
toimijoiden toteuttamia hankkeita, joiden kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi yri-
tykset, rakennusalan ammattilaiset, kunnan työntekijät tai kansalaiset. 

5.1.

Ilmastostrategioiden tukeminen, sosiaaliset 
innovaatiot ja kokeiluhankkeet

Rakennerahasto-ohjelmien avulla on mahdollista tukea sekä paikallisten että alu-
eellisten ilmastostrategioiden toteuttamista tai jos niitä ei vielä ole, niiden laatimista. 
Ilmastostrategian toteutumista on mahdollista tukea monin tavoin esimerkiksi tavoit-
teiden toteutumisen mittareita kehittämällä, tuomalla ilmasto-osaamista ja luomalla 
työkaluja maankäytön suunnitteluun tai lisäämällä kiinteistöjen hoitajien taitoja paran-
taa energiatehokkuutta. Kuntiin, kaupunginosiin tai yrityksiin voidaan tehdä erityisiä 
energiakorjaussuunnitelmia ja rakennerahasto-ohjelmien avulla voidaan kehittää ja 
testata vaihtoehtoisia energiakorjauksen rahoitusmalleja.

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen alla on mahdollista tukea mm. 
sellaisten sosiaalisten innovaatioiden syntymistä, jotka tekevät vähähiiliset ratkaisu-
mallit hyväksyttäviksi paikallisyhteisöissä. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla Tanskan 
tuulivoimaosuuskuntatoiminta, jossa osuuskunnan jäsenet saavat tuloja tuulivoiman 
tuotannosta. Osuuskuntamalli on lisännyt tuulivoiman hyväksyttävyyttä.

Lisäksi voidaan tukea erilaisia kokeiluhankkeita, jotka liittyvät mm. vähähiiliseen 
paikallistalouteen, energiaomavaraisuuteen tai suljetun kierron systeemeihin. Kokei-
luhankkeissa testataan mallin toimintakelpoisuutta ja monistettavuutta muihin yhte-
yksiin. 

5.2.

Neuvonta ja konsultointi

Kansalaiset, yritykset ja yhteisöt tarvitsevat vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen 
liittyvää neuvontaa eri aiheista. Suomessa MOTIVA koordinoi energianeuvontaa ja 
suuret kaupungit ovat perustaneet ilmastoneuvontapalveluita kuntalaisille. Tällainen 
neuvonta pitäisi saada jokaiseen kuntaan ja myös niiden ulottuville, jotka eivät käytä 
internet-pohjaisia palveluita. Yleisen energia- ja ilmastoneuvonnan lisäksi tarvitaan 
täsmäneuvontaa eri aiheista tietyille kohderyhmille, kuten pientalojen rakentajille, 
kesämökkien omistajille ja autoilijoille. Rakennerahasto-ohjelmien avulla voidaan 
tukea tällaisten neuvontapalveluiden kehittämistä ja levittämistä myös harvaan asu-
tuille alueille.

Erityisen tärkeää vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen kannalta olisi 
rahoittaa hankkeita, jotka kehittävät energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä kon-
sultointipalveluita, jotka helpottavat kansalaisten ja pk-yritysten vähähiilisiä ratkai-
suja (KULTU-ohjelma 2012). Erityisen suuri tarve on ns. kevytkonsultoinnille, joka 
on pienasiakkaille räätälöityä edullista ja helppoa palvelua erilaisten vaihtoehtojen 
vertailun pohjaksi (Lundgren 2012). Palvelu voi sisältää myös lupien ja rahoituksen 
hankinnassa avustamisen. Esimerkiksi omakotiasuja tai kesämökin omistaja voi ha-
luta tietää, millaisia aurinkopaneeleja kannattaisi hankkia.

Erityisen suuri tarve konsultointipalveluille olisi asunto-osakeyhtiöissä, joiden tu-
keminen energia-asioissa esimerkiksi energiakatselmusten ja tehostetun neuvonnan 
muodossa on avainasemassa rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa. 
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Aluekehityshankkeet voisivat tukea esimerkiksi energia ESCO –toiminnan laajenta-
mista siten, että ESCO -yritykset voisivat rahoittaa taloyhtiöiden energiakorjauksia 
syntyvillä energiansäästöillä. Tähän mennessä energia ESCO –toimintaa on hyö-
dynnetty aika vähän.

5.3.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton tukeminen

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa voidaan tukea rahoittamalla niihin liittyviä 
selvityksiä sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rakennerahasto-ohjelmien tulisi 
tukea erityisesti yhteistyöhankkeita, joissa esimerkiksi julkinen sektori ja yritykset 
kehittävät suoraan käyttäjälle soveltuvia uusiutuvan energian tuotteita ja palveluita. 
Lisäksi voidaan rahoittaa uusiutuvan energian käytön kokeiluhankkeita, erityisesti 
sellaisia hankkeita, joiden toimintamalli tai teknologia olisi helposti monistettavissa.

Teemoista voisivat tulla kysymykseen mm. metsäbioenergian hyödyntäminen poh-
joisen kaivoksissa, bioenergian kestävään käyttöön liittyvä tutkimus- ja kehittämistyö 
mukaan lukien metsätalouden kokonaishiilitaseen optimointi ja kestävästi tuotetut 
liikenteen biopolttoaineet, kierrätyspolttoaineiden käytön lisääminen, aurinkoener-
gian hyödyntämisen mahdollisuuksien tunnettuuden lisääminen sekä tuulienergian 
kokeilu- tai tuotekehityshankkeet.

5.4.

Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen 

Olennainen osa vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen toteuttamista on 
energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä rakennuksissa että tuotan-
toprosesseissa. Rakennerahasto-ohjelmat voivat tukea hankkeita, jotka tarjoavat 
energia- ja materiaalitehokkuuskatselmuksia pk-yrityksille, asunto-osakeyhtiöille ja 
omakotiyhdistyksille. Lisäksi voitaisiin tukea esimerkiksi energia- ja materiaalite-
hokkuuden hyvien käytäntöjen tietopankin keräämistä sekä yrityksille ja yhteisöille 
tarjottavien alakohtaisten benchmarking –palveluiden kehittäminen ja markkinointi. 
Tällöin on mahdollista oppia muilta ja toisaalta tietää, miten oma toiminta pärjää 
muiden toimintaan verrattuna.

Suljetun kierron järjestelmissä voidaan päästä erityisen hyvään materiaalitehok-
kuuteen ja yhden tuotantoprosessin sivuvirtoja voidaan hyödyntää toisen prosessin 
raaka-aineena tai energianlähteenä. Rakennerahasto-ohjelmat voivat tukea tällaisten 
suljetun kierron järjestelmien kehittämistä ja käytännön kokeilua. 

Julkisissa hankinnoissa tulee suosia energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja. 
Julkinen hankintatoimi voi yhdessä yritysten kanssa kehittää tarpeeseen räätälöi-
tyjä tuotteita. Julkisten hankintojen suuri määrä ja arvo mahdollistavat markkinoita 
ohjaavan vaikutuksen. Tällöin voi markkinoille tulla entistä vähähiilisempiä tai mate-
riaalitehokkaampia tuotteita myös yritysten ja kotitalouksien käyttöön. Rakennera-
hasto-ohjelmien kautta tulisi tukea julkisen hankintatoimen osaamisen, prosessien 
ja työkalujen kehittämistä energia- ja materiaalitehokkuuden kriteerien luomisessa 
ja soveltamisessa.
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5.5.

Kestävän liikkumisen ja eheän yhdyskuntarakenteen 
tukeminen

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa kestävällä liikkumisella on tärkeä merkitys. 
Kaupunkiliikenteessä se tarkoittaa joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn osuuden 
nostamista. Liikkumisen ohjaus on monissa maissa todettu hyväksi tavaksi muuttaa 
kulkutapajakaumaa (KULTU ohjelma 2012). Liikkumisen ohjauksella vaikutetaan 
ihmisten liikkumistottumuksiin tiedollisella ohjauksella, markkinoinnilla ja palveluita 
kehittämällä. Joukkoliikenteen sujuvuutta on mahdollista parantaa mm. matkaket-
jujen ja liityntäpysäköinnin toimivuuden avulla. Pyöräilyä taas on mahdollista edis-
tää esimerkiksi pyöräteiden paremmalla suunnittelulla sekä työpaikkojen turvallisilla 
pyöräparkeilla ja suihku- ja pukuhuonetiloilla. Rakennerahasto-ohjelmat voivat tukea 
esimerkiksi matkakeskusten luomista, erilaisia liikkumisen neuvonta- tai valistuskam-
panjoita sekä yritysten kestävän liikkumisen ohjelmia. Haja-asutusalueilla tarvittaisiin 
innovatiivisia kokeiluhankkeita uudenlaisen joukkoliikenteen kehittämiseksi.

Liikennesuunnittelun avuksi voidaan rahoittaa hankkeita, jotka luovat uusia ehdo-
tuksia kevyen liikenteen tai joukkoliikenteen sujuvuuden tarpeiden perusteella. Esi-
merkiksi Saksassa Duisburgin kaupungissa on vilkasliikenteisiä risteyksiä muutettu 
tasa-arvoisiksi risteyksiksi, joissa ei ole liikennevaloja eikä reunakiviä ja autotkin 
saavat ajaa vain kävelyvauhtia. Kaikki liikennemuodot ovat keskenään tasa-arvoisia 
ja niillä on velvollisuus varoa toisiaan.

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen on yleensä kuntien tai seutukuntien pitkäjän-
teistä työtä. Rakennerahasto-ohjelmilla voidaan kuitenkin tukea yhdyskuntaraken-
netta eheyttämään pyrkivien prosessien kulkua esimerkiksi rahoittamalla selvityksiä 
erilaisten ratkaisujen ilmastovaikutuksista, kuntien yhteisiä strategioita ja toiminta-
malleja, asukasosallistumisen järjestämistä täydennysrakentamisen yhteydessä tai 
uudenlaisten sopimusmenettelyiden kehittämistä. Lisäksi voidaan rahoittaa hankkeita, 
joissa luodaan asukkaiden ideoista uudenlaisia ehdotuksia siitä, miten esimerkiksi 
palvelut voidaan sijoittaa tai liikenne järjestää tietyssä kaupunginosassa tai kylässä. 

5.6.

Vähähiilisen liiketoiminnan ja innovaatioiden tukeminen

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen edellyttää vähähiilisten tuotteiden ja palve-
luiden tulemista markkinoille. Ideasta tuotteeksi on pitkä matka ja tällä matkalla tuote-
kehittäjät ja aloittavat yritykset tarvitsevat tukea. Tuki voi olla vertaistukea eli verkos-
toistumisen ja osaamiskeskittymien tuomaa synergiaetua. Vähähiilisen temaattisen 
tavoitteen alla rakennerahasto-ohjelmat voivat tukea esimerkiksi uusiutuvan energi-
an, energiatehokkuuden ja puurakentamisen osaamiskeskittymiä. Hankkeiden pitää 
kuitenkin osoittaa, että verkostoitumisesta ja osaamiskeskittymistä syntyy olennaista 
lisäarvoa hiilineutraalille liiketoiminnalle. Esimerkiksi aurinkoenergiaa myyvät yritykset 
voivat yhteistoimin ryhtyä markkinoimaan tuotteitaan siten, että yrityksillä, yhteisöillä ja 
kuluttajilla olisi parempi tieto siitä, millainen tuote sopisi mihinkin käyttötarkoitukseen.

Rakennerahasto-ohjelmat voivat tukea myös vähähiilisen tuotteiden tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa ja erityisesti sitä vaihetta, jolloin prototyyppiä testataan tai uutta 
tuotetta viedään markkinoille.

Yritykset voivat myös pyrkiä kehittämään koko toimintaansa vähähiiliseen suun-
taan (Kuva 5.2). Tähän kehitystyöhön voidaan luoda järjestelmiä sekä neuvonta- ja 
konsultointipalveluita. 
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Sitoutuminen 
kasvihuonekaasujen 

vähentämiseen 

Hiilijalan-
jäljen  

laskenta 

Hiilijalanjäljen 
pienentämis-

mahdollisuuksien 
kartoittaminen 

Yrityksen 
hiilijalanjäljen 

pienentämisohjelma 

Tuotteen hiilijalanjäljen 
pienentämisohjelma 

Hiilijalan-
jäljen  

hallinta-
ohjelma 

Kuva 5.2. Yrityksen hiilineutraaliuteen pyrkimisen vaiheet (Kontiokorpi 2011).

Vähähiilinen yhteiskunta tarvitsee toimiakseen uusiutuvaan energiaan, energiatehok-
kuuteen ym. liittyviä palveluita. Rakennerahasto-ohjelmat voivat tukea tällaisen palve-
luliiketoiminnan kehittämistä. Uusiutuvan energian huoltopalvelut ja lämpöpumppujen 
asennus on yksi esimerkki kasvavista palvelualoista. Toinen on energiatehokkuuden 
ja uusiutuvien energiamuotojen kevytkonsultointipalvelut, jotka tulvat esille myös 
luvussa 5.2.

5.7.

Vähähiilisen ruoantuotannon ja ruokavalion tukeminen

Vähähiilisen ruoantuotannon tukeminen voisi tarkoittaa alkutuotannossa esimer-
kiksi sitä, että selvitetään alueellisesti mahdollisuudet hyödyntää lantaa ja muuta 
maataloudessa syntyvää biomassaa bioenergian tuotantoon. Tämän lisäksi voidaan 
laatia suunnitelmia ravinteiden kierrättämiseksi, jolloin keinolannoitteiden käyttöä 
voidaan vähentää. Elintarvikkeiden jalostuksessa voidaan kehittää energiatehokkaita 
prosesseja ja lisätä entisestään sivuvirtojen energiakäyttöä sekä vähentää hävikkiä 
kaikissa vaiheissa. Rakennerahasto-ohjelmat voivat tukea esimerkiksi sivuvirtojen 
lähteiden ja niiden hyödyntäjien kohtaamista alueellisen suunnittelun hankkeissa. 
Kokeiluhankkeina voidaan tukea suljettuun ravinne- ja vesikiertoon perustuvia ruo-
antuotantojärjestelmiä, joissa tuotettava ruoka käytetään paikallisesti (KULTU 2012).

Vähähiilisen ruokavalion edistäminen tarkoittaisi kuluttajan näkökulmasta sitä, että 
vähähiilisiä ateriavaihtoehtoja olisi tarjolla kouluissa, työpaikkaruokaloissa, ravinto-
loissa ja päivittäistavarakaupoissa. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa sitä, 
että joka päivä on tarjolla maittava kasvisruokavaihtoehto, mikä edellyttää kasvis-
ruokaosaamisen kehittämistä sekä suurkeittiöissä että ravintoloissa. Toisaalta ruoka-
listasuunnittelu voi perustua kokonaisvaltaiseen vähähiiliseen ja kauden mukaiseen 
ajatteluun. Rakennerahasto-ohjelmien puitteissa voidaan tukea kehittämishankkeita, 
joissa ateriapalveluihin luodaan vähähiilistä ruokalistaa, ilmoitetaan aterian hiilijalan-
jälki ja etsitään lihaa korvaavia proteiininlähteitä. Lisäksi voidaan alueellisen yhteis-
työn kautta luoda ateriapalveluiden benchmarking-järjestelmä tai hyvien käytäntöjen 
tietopankki. Lisäksi kauppoihin pitäisi saada vähähiilisiä einestuotteita, mikä edellyttää 
tuotekehitystyötä.
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5.8.

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisen 
osaamisperustan tukeminen

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen vaatii uudenlaista osaamista tai osaamisen 
päivitystä kaikilla aloilla. Ympäristöosaajat 2025 –hankkeen ympäristöosaajien osaa-
misprofiilien kuvauksiin pohjautuen (Lundgren 2012) voidaan hahmottaa vähähiilisen 
yhteiskunnan luomiseen tarvittavia resursseja. On ensisijaisen tärkeää, että kaikille 
aloille muodostuu joukko ilmasto-osaajia, jotka tuntevat toimialan hyvin ja voivat 
soveltaa ilmasto-osaamista juuri kyseisessä toimintaympäristössä. Erityisen tärkeää 
on rakennusalan ammattilaisten ilmasto- ja energiatietoisuuden sekä osaamisen 
lisääminen.

Lisäksi tarvitaan runsaasti vähähiilisten ratkaisujen suunnittelijoita, jotka voivat 
toimia neuvonta- ja suunnittelutehtävissä. Uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotto 
edellyttää riittävää määrää mm. uusiutuvan energian asennus- ja huoltotöihin eri-
koistuneita henkilöitä. Näiden henkilöiden koulutuksen tai osaamisen vahvistamisen 
tulisi kuulua olennaisena osana rakennerahasto-ohjelmien vähähiilisen yhteiskunnan 
temaattiseen tavoitteeseen. 

Eri alojen ilmasto-osaajien, suunnittelijoiden ja kenttätyöntekijöiden lisäksi vähä-
hiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitaan sosiaalisia ja teknisiä innovaattoreita 
sekä näiden yhdistelmiä (Lundgren 2012). Sosiaaliset innovaattorit kehittävät uusia 
toimintamalleja ja keinoja saada ihmiset toimimaan ilmastoystävällisesti, kun taas 
tekniset innovaattorit kehittävät uusia teknisiä ratkaisuja. Innovaattoreita ei voi suo-
raan kouluttaa, vaan sopivia ihmisiä pitäisi pystyä tunnistamaan ja vahvistaa heidän 
osaamistaan. Rakennerahasto-ohjelmat voivat tukea ilmastoinnovaattorien kehitty-
mistä osana muuta toimintaa.

5.9.

Liittymäkohdat muihin temaattisiin tavoitteisiin

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattinen tavoite liittyy olennaisesti useisiin muihin te-
maattisiin tavoitteisiin, erityisesti seuraaviin viiteen: tutkimuksen, teknologian kehit-
tämisen ja innovoinnin vahvistaminen, pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuky-
vyn parantaminen, ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden 
parantaminen, kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen sekä 
investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen.

Vähähiilisen yhteiskunnan luominen vaatii panostamista teemaan liittyvään tutki-
mukseen, uuden teknologian kehittämistä ja erilaisia sekä sosiaalisia että teknisiä 
innovaatioita. Vähähiilinen paikallistalous sekä uudet tuotteet ja palvelut, joita vähä-
hiilisessä yhteiskunnassa tarvitaan, luovat pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia. Materiaalitehokkuuden lisääminen lisää myös energiatehokkuutta. Luonnon-
varojen säästäväinen käyttö on olennainen osa vähähiilistä yhteiskuntaa. Kestävien 
liikennejärjestelmien kehittäminen erityisesti kaupunkiympäristössä, mutta myös 
haja-asutusalueiden joukkoliikenteen tarjonnan parantaminen on yksi vähähiilisen 
yhteiskunnan temaattisen tavoitteen keskeisistä teemoista. Se menee osittain pääl-
lekkäin kestävän liikenteen kehittämisen temaattisen tavoitteen kanssa. Vähähiilisen 
yhteiskunnan rakentaminen edellyttää sen asettamiin osaamistarpeisiin vastaamista 
(ks. luku 5.7). Siksi investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen op-
pimiseen on tärkeä tavoite myös vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen 
yhteydessä.
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Ohjelmavalmistelussa tulisi selvittää, voiko muiden temaattisten tavoitteiden alla 
toteutetut hankkeet tai osahankkeet laskea vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen 
tavoitteen alle mikäli ne teemaltaan, tavoitteiltaan ja vaikutuksiltaan soveltuisivat tä-
hän. Lisäksi tulisi selvittää, voiko sama hanke toteuttaa useaa temaattista tavoitetta 
yhtaikaisesti. Muuten voi olla tarvetta jakaa laajoja hankkeita osahankkeisiin, jotka 
toteuttavat eri temaattisia tavoitteita.
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Alueelliset ohjelmat ja hankkeet
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1. Ohjelmakausi 2007–2013 
vähähiilisyyden näkökulmasta

Tässä luvussa käyn läpi Suomen rakennerahastostrategian sekä ESR- ja EAKR-
ohjelma-asiakirjojen eri osia vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen näkö-
kulmasta.

1.1.

Kansallisen ja alueellisen kehityksen tilan kuvaus ja  
SWOT-analyysi

Suomen rakennerahastostrategiassa ohjelmakaudelle 2007–2013 kuvataan kansal-
lisen ja alueellisen kehityksen tila ja näkymät seuraavien teemojen avulla:

• väestönkehitys ja muuttoliike
• talouskehitys
• työmarkkinat ja työelämä
• yritystoiminta
• tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
• koulutus
• luonnon- ja kulttuuriympäristö
• liikenne- ja tietoliikenneverkostot

Kansallisessa kuvauksessa on mainittu ilmastonmuutoksen torjunnan keinoja luonnon- 
ja kulttuuriympäristön teeman alla sekä aluerakenteen ja joukkoliikenteen kehitystä lii-
kenne- ja tietoliikenneverkostojen teeman alla. Aluekohtaisissa kuvauksissa luonnon- 
ja kulttuuriympäristön teemassa keskitytään kuvaamaan lähinnä ympäristön tilaa.

Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman nykytilan kuvauksessa mainitaan ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia, muttei kasvihuonekaasupäästöjen tai hiilinielujen määriä eikä 
myöskään päästöjen vähentämistä.

Itä-Suomen EAKR-ohjelman nykytilan kuvauksessa luonnon- ja kulttuuriympäristön 
osiossa kuvataan ympäristön tilaa, mutta ilmastonmuutosta tai kasvihuonekaasu-
päästöjä ei mainita. Sen sijaan energian kohdalla mainitaan puuenergian korkea 
osuus sähkön- ja lämmöntuotannossa. 

Länsi-Suomen EAKR-ohjelman nykytilan kuvauksen ympäristöosa on hyvin lyhyt 
ja siinä viitataan liitteenä olevaan ympäristöselostukseen. 

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman nykytilan ja kehitysnäkymien kuvauksessa on ym-
päristön osalta todettu, että haasteena on sovittaa maankäytöllinen, elinkeinojen ja 
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infrastruktuurien kehittäminen yhteen luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa ja 
hallita kasvun ympäristölle aiheuttamat haitat. Lisäksi mainitaan bioenergian kestävä 
hyödyntäminen. Nykytilan ja kehitysnäkymien kuvauksessa on oma lukunsa ilmas-
tonmuutoksesta ja siinä viitataan kansalliseen ilmastostrategiaan, mutta perustietoja 
alueen kasvihuonekaasupäästöistä tai niiden vähentämistoimista ei ole esitetty.

SWOT -analyysissä kuvataan toimintaympäristön vahvuuksia, heikkouksia, uhkia 
ja mahdollisuuksia. Suomen rakennerahastostrategiassa ohjelmakaudelle 2007-2013 
vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteeseen liittyviä teemoja on mukana SWOT –analyy-
sissa ainoastaan mahdollisuuksissa ekotehokkaiden innovaatioiden osalta. 

Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman SWOT -taulukossa viitataan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin uhkana, mutta ilmastonmuutoksen torjuntaa ei suoraan mainita. Mah-
dollisuutena mainitaan kuitenkin luonnonvarojen monipuolinen hyödyntäminen, joka 
sisältää myös energiapuun hyödyntämisen ja puurakentamisen. Itä-Suomen EAKR-
ohjelmassa mainitaan vahvuutena luonto ja luonnonvarat sekä mahdollisuuksina 
luonnonvarojen ja luonnonarvojen hyödyntäminen sekä bioenergian hyödyntäminen. 

Länsi-Suomen EAKR-ohjelmassa mainitaan vahvuutena monipuolinen energian-
tuotanto ja hyvä ympäristön tila, mahdollisuutena energia-alan vahvistaminen sekä 
uhkana globaalit ympäristötekijät. Tekstissä mainitaan, että alueella on osaamista 
vaihtoehtoisesta energiantuotannosta ja että alue on potentiaalista bioenergian tuo-
tantoaluetta. Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa on uhkana mainittu ympäristöriskit ja 
onnettomuudet. 

ESR-ohjelman kansallisessa ja alueellisissa SWOT-analyyseissä on niukemmin 
ympäristöaiheita kuin EAKR-ohjelmissa ja ne liittyvät yleensä luonnonvarojen hyö-
dyntämiseen tai globaaleihin uhkiin.

Usein tarkempi ympäristöasioiden kuvaus on laitettu 
ympäristöselostukseen, joka on ohjelman liitteenä:

Itä-Suomen EAKR-ohjelman ympäristöselostuksessa on perustietoja teollisuuden 
ja energiantuotannon sekä tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä maakunnittain. 
Lisäksi viitataan kansalliseen ilmastostrategiaan. Ympäristöselostuksessa on myös 
oma lukunsa kulutuksesta, tuotannosta ja ekotehokkuudesta. Siinä viitataan Itä-
Suomen energiastrategiaan sekä kansalliseen kestävän kulutuksen ja tuotannon 
ohjelmaan (KULTU).

Länsi-Suomen EAKR-ohjelman ympäristöselostuksen ympäristön nykytilaa ja ke-
hitysnäkymiä kuvaavassa luvussa viitataan uudelleen kansalliseen ilmastostrategi-
aan, mutta kuvaus kasvihuonekaasupäästöistä tai niiden vähentämiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä puuttuu.

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ympäristöselostuksessa viitataan kansalliseen il-
masto- ja energiastrategiaan. Ympäristöselostuksessa kiinnitetään huomiota alueen 
kasvavan liikenteen aiheuttamiin kielteisiin ympäristövaikutuksiin. Ympäristöselos-
tuksen liitteenä on ympäristö SWOT-taulukko, jossa vahvuuksina on mainittu hyvät 
mahdollisuudet hyödyntää uusiutuvia energialähteitä ja ympäristöteknologian korkea 
taso. Mahdollisuuksina mainitaan uusiutuvien ja vähäpäästöisten energiamuotojen 
käytön lisääminen, ympäristöteknologia ja yritystoiminta, eheät yhdyskunnat sekä lii-
kenteen ympäristöhaittojen vähentäminen joukkoliikenteen kilpailukykyä parantamal-
la. Heikkouksina mainitaan jätehuollon kaatopaikkakeskeisyys ja energiaintensiivinen 
teollisuustuotanto. Uhkina mainitaan ilmastonmuutos, lisääntyneen liikenteen ja kul-
jetusten aiheuttamat haitat ja riskit, yhdyskuntarakenteen hajautuminen, työmatkojen 
pituuden kasvu sekä kestävän kehityksen periaatteiden vastainen materiaalitalous.
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1.2.

Valtakunnallinen ja alueellinen kehittämisstrategia

Suomen rakennerahastostrategiassa ohjelmakaudelle 2007-2013 painopisteiksi mää-
ritellään:

1. Yritystoiminnan edistäminen (EAKR)
2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden 

vahvistaminen (EAKR)
3. Osaaminen, työvoima, työllisyys ja yrittäjyys (ESR)
4. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen (EAKR)

Itä-Suomen EAKR-ohjelman horisontaalisten teemojen joukossa ovat metsä ja metalli 
sekä bioenergian hyödyntäminen. Itä-Suomen ohjelma-asiakirjassa mainitaan tavoite, 
että Itä-Suomi olisi vuoteen 2025 mennessä omavarainen sähkön- ja lämmöntuo-
tannossa sekä osittain myös liikennepolttoaineissa. Tämä toteutettaisiin pääosin 
energiapuuvaroja hyödyntämällä. 

Länsi-Suomen kehittämisstrategiassa mainitaan alueen vahvat metsän, energian 
ja puuteollisuuden klusterit. Toimintaohjelmassa on toimintaa ohjaavien yleisten pe-
riaatteiden kohdalla kestävän kehityksen periaatteen alle on kirjattu energian käytön 
tehokkuuden lisääminen. 

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman yhtenä painopistealueena on tehokas ja toimiva 
yhdyskuntarakenne, jonka olla on mainittu kestävä elinympäristö.

Manner-Suomen ESR-ohjelmassa asetetaan yhdeksi kestävän kehityksen tavoit-
teeksi kestäviin kulutustottumuksiin ohjaamisen sekä ympäristön ja talouden kannalta 
kestävän tuotannon edistämisen innovaatio- ja T&K–toiminnan avulla. Tämän tavoit-
teen toteutumisen arvioimiseksi ei ole määritelty indikaattoreita.

1.3.

Toimintalinjakohtaiset teemat ja tuettava toiminta

Yritystoiminnan edistäminen

Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmassa yritystoiminnan edistämiseen kuuluu mm. yritys-
ten energiatehokkuuden edistäminen sekä ympäristö- ja energiateknologiaan liittyvän 
yritystoiminnan ja viennin aktivointi. Toimintalinjan yhtenä kolmesta teemasta on tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen, teknologian siirto ja yhteistyöverkostojen 
kehittäminen sekä uusiutuvan energian käytön edistäminen. Tuettavan toiminnan 
listalla 14 kohdasta 3 liittyy vähähiilisyyden teemaan:

• uusiutuvien energiamuotojen käyttöteknologian kehittäminen
• ympäristöteknologian kehittäminen ja hyödyntäminen
• ekotehokkuuden lisääminen yrityksissä

Itä-Suomen EAKR-ohjelmassa yritystoiminnan edistämisen tuettava toiminta sisäl-
tää kasvuhakuisten yritysten kilpailukyvyn kehittämisen osalta mm. yritysten kehit-
tämishankkeita ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien ja ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmien käyttöönotossa. Lisäksi edistetään uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönottoa yrityksissä.

Länsi-Suomen EAKR-ohjelmassa yritystoiminnan edistämisen erityistavoitteiden 
joukossa on energia-alan osaamisen vahvistaminen. Tuettavan toiminnan joukossa 
on uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen.
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Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa yritystoiminnan edistämisen yhtenä yhdeksästä 
tavoitteesta on uusiutuvien energialähteiden käyttöön siirtymisen edistäminen. Tuet-
tava toiminta sisältää ympäristöteknologian hyödyntämisen pk-yrityksissä, yritysten 
ekotehokkuuden ja ympäristötietoisuuden lisäämisen sekä pk-yritysten bioenergia-
hankkeet.

Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen 
ja osaamisrakenteiden vahvistaminen

Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen EAKR-ohjelmissa ei ole erikseen mainittu vähä-
hiilisen yhteiskunnan rakentamiseen liittyviä teemoja, vaan puhutaan yleisesti inno-
vaatioiden edistämisestä ja osaamisen vahvistamisesta. Pohjois-Suomessa tämän 
toimintalinjan alla on toteutettu Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia –hanke, josta 
kerrotaan lisää luvussa 4.1, Kaupan suuryksiköiden saavutettavuus ja liikennepääs-
töt Oulun seudulla –hanke, jota kuvataan luvussa 4.5. sekä Sivuvirrat hyötykäyttöön 
–hanke (ks. luku 4.7).

Itä-Suomen EAKR-ohjelmassa tämän toimintalinjan tuettava toiminta sisältää 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvän toiminnan edistämisen. Länsi-Suomen EAKR-
ohjelmassa rahoitettavan toiminnan joukossa on mm. energiatehokkuutta edistävät 
ja uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevat hankkeet sekä materiaali- ja energia-
tehokkuuden kehittäminen tuotantotoiminnassa. Tuettavasta toiminnasta mainitaan 
erikseen vielä uusiutuvien energialähteiden tutkimuksen edistäminen. Länsi-Suo-
messa tämän toimintalinjan alla on toteutettu hankkeet Biokaasusta energiaa Keski-
Suomeen (Ks. luku 4.3), Matalaenergiarakentamisen edistäminen kerrostalotuotan-
nossa (ks. luku 4.4) ja Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa 
(ks. luku 4.6).

Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmassa todetaan alueiden saavutettavuuden ja toi-
mintaympäristön parantamisen osalta, että uusiutuvan energian käytöllä pyritään 
hillitsemään ilmastonmuutosta. Toimintalinjassa satsataan esimerkiksi bioenergian 
saatavuuteen sekä tuuli- ja vesivoimaan liittyviin selvityksiin. Näillä toimilla pyritään 
parantamaan alueen energiataloudellista kilpailukykyä ja lisäämään energia-alan 
työpaikkoja. Toimintalinjan yksi kolmesta teemasta on uusiutuvan energian käytön 
ja energiatehokkuuden edistäminen. Yhdeksi erityistavoitteeksi on määritelty kes-
tävän kehityksen mukaiset ja energiatehokkaat rakenteet ja toimintatavat. Tuetta-
van toiminnan joukossa on uusiutuvan energian teollisen tuotannon edistäminen ja 
tehokkaiden energianhallintajärjestelmien kehittäminen. Tässä toimintalinjassa on 
Pohjois-Suomessa toteutettu hanke Uusiutuvan energian yrityskeskus (ks. luku 4.6).

Itä-Suomen EAKR-ohjelmassa mainitaan alueiden saavutettavuuden ja toimin-
taympäristön parantamisen yhteydessä junayhteyksien nopeuttaminen ja bioenergian 
tuotanto. Toisaalta todetaan, että kaikilla ohjelmasta rahoitettavilla ympäristöhankkeil-
la tulee olla elinkeinokytkentä. Tuettavan toiminnan alla mainitaan lisäksi bioenergian 
logistiikan parantaminen sekä selvitykset ja suunnitelmat, joilla kehitetään menetelmiä 
tai uusia teknologioita ympäristön tilan parantamiseksi ja riskien hallintaan. Etelä-
Savon materiaalitase –hanke toteutettiin tämän toimintalinjan alla (ks. luku 4.4).

Länsi-Suomen EAKR-ohjelmassa alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäris-
tön parantamisen toimintalinja pohjautuu valtakunnallisiin strategioihin, joista mai-
nitaan mm. bioenergiastrategia, kestävän kehityksen strategia ja ilmastostrategia. 
Lisäksi toimintalinjan kuvauksessa mainitaan taustalla vaikuttavat globaalit ympäris-
töriskit, kuten ilmastonmuutos. Toimintalinjan kuvauksessa on oma otsikkonsa ympä-
ristöriskien hallinnasta ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä. Tämän teeman 
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alla mainitaan ilmastonmuutoksen hallintaan myönteisesti vaikuttavat hankkeet ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö. Toimintalinjan erityistavoitteiden joukossa mainitaan 
ympäristöalan yrittäjien elinkeinollisten toimintaedellytysten lisääminen ja luonnon-
varojen kestävän käytön edistäminen. Rahoitettavan toiminnan joukossa ovat luon-
nonvarojen hallitun käytön edistämiseen liittyvät hankkeet ja yhdyskuntateknologian 
uudenlaisia ratkaisuja tukevat hankkeet. Toimintalinjan puitteissa voidaan rahoittaa 
pilotti- ja kokeiluhankkeita. Erityisesti mainitaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, 
jossa voidaan tukea pienimuotoisia infrastruktuurihankkeita, joilla edistetään innova-
tiivisten ympäristöteknologioiden käyttöönottoa, kestävää kehitystä ja vähennetään 
ympäristön kuormitusta alueella. Hankkeilla myötävaikutetaan myös ympäristöalan 
yritystoiminnan kehittymiseen.

Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön 
parantamisen yhtenä tavoitteena on ympäristöriskien hallinta ja matkailun edellytysten 
parantaminen. Se sisältää yhtenä teemana ilmastonmuutoksen. Tuettavan toiminnan 
joukossa on kehittyvän ympäristöteknologian hyödyntäminen ja ympäristöriskien 
hallinta. Tämän toimintalinjan puitteissa on Etelä-Suomessa toteutettu hankkeet Eko-
kymenlaakso (ks. luku 4.1) ja Hiilineutraali Harakka (ks. luku 4.2).

Suuret kaupungit

Suurten kaupunkien toimintalinja kohdistuu Länsi-Suomessa Tampereen ja Vaasan 
kaupunkialueille. Toimintalinjan yhteydessä mainitaan Tampereen seutukunnan ilmas-
tostrategian laatiminen. Tampereen seutukunnan yhtenä vahvana osaamisalueena 
mainitaan tulevaisuuden energiateknologiat. Vaasan kaupunkiseudun osaamisen 
vahvuuksien joukossa mainitaan energiaklusteri ja hajautettu energiantuotanto. Tu-
ettavan toiminnan joukossa on mm. teknologian mahdollistamien uusien palveluin-
novaatioiden synnyn edistäminen. Tämän toimintalinjan alla on toteutettu hanke 
Tampereen seudun Ilmankos (ks. luku 4.1).

Toimintalinja kohdistuu Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudulle ja Turun seutuun. 
Sen yhteydessä ei suoraan viitata ilmastoteemoihin, mutta teemaan liittyviä hankkeita 
voi toteuttaa esimerkiksi kaupunkien vetovoimaa ja kaupunkiympäristön parantamista 
edistävien toimenpiteiden tai yhteisöllisyyttä ja kansalaisyhteiskunnan kehittymistä 
tukevien toimenpiteiden alla. 
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1.4. 

Kokeiluhankkeet ja uusien toimintamallien testaus

Useissa EAKR-ohjelma-asiakirjoissa on mainittu, että ohjelman kokonaisrahoitukses-
ta tietty osa käytetään korkean riskitason pilottihankkeisiin ja uusien toimintamallien 
testaukseen. Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa on erillinen toimintalinja 5, jonka alla 
voi toteuttaa ylimaakunnallisia hankkeita, jotka liittyvät Etelä-Suomen osaamisklus-
tereihin tai ovat uusien palvelujärjestelmien kokeiluhankkeita. Klustereita ovat mm. 
ympäristöteknologia-, bioenergia- sekä puutuote- ja metsäteknologiaklusteri. Tämän 
toimintalinjan alla on toteutettu hankkeet Kelaa! (ks. luku 4.2), Bio Refine Tech (ks. 
luku 4.3), Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen (ks. luku 4.5) ja Renewtech 
(ks. luku 4.6).

1.5.

Hankkeiden toimintalinjakohtaiset ja koko ohjelmaa 
koskevat valintakriteerit

EAKR-ohjelmien koko ohjelmaa koskevista hankkeiden valintakriteereistä ei löydy 
mitään suoraan vähähiilisyyden teemaan liittyviä kriteereitä, vaan käytössä on aino-
astaan yleinen kestävän kehityksen tukemisen kriteeri, joka kaikkien hankkeiden on 
täytettävä.

Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa on yritystoiminnan edistämisen sekä innovaa-
tiotoiminnan edistämisen ja osaamisen vahvistamisen kohdalla hankkeiden valinta-
kriteereinä mm. vaikutus ympäristöosaamisen edistämiseen ja ympäristöasioiden 
hallintaan sekä energiatehokkuuden parantuminen. Alueiden saavutettavuuden ja 
toimintaympäristön parantamisen kohdalla hankkeiden valintakriteerit sisältävät edis-
tettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät sekä vaikutuksen ympäristö-
osaamisen edistämiseen ja ympäristöriskien hallintaan.

Länsi-Suomen EAKR-ohjelmassa on innovaatiotoiminnan edistämisen ja osaami-
sen vahvistamisen kohdalla hankkeiden valintakriteerien joukossa on edellytyksien 
luominen uusiutuvien energialähteiden käytölle. Alueiden saavutettavuuden ja toi-
mintaympäristön parantamisen kohdalla hankkeiden valintakriteerien joukossa on 
kestävän kehityksen ja luonnonvarojen hallitun käytön edistäminen, elinympäristön 
laadun parantaminen, ja ympäristöriskien hallinnan parantaminen.

1.6.

Indikaattorit

Kaikkien EAKR-ohjelmien tuloksellisuusmittareissa on yleinen ympäristöpositiivisten 
hankkeiden osuus rahoituksesta. Lisäksi SEA-direktiivin toteuttamista seurataan kah-
della indikaattorilla: Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt 
sekä kasvihuonepäästöjen vähentämiseen liittyvien hankkeiden osuus rahoituksesta.
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1.7.

Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeista tehdään hakuvaiheessa ympäristövaikutusten arviointi, jonka tarkoituk-
sena on auttaa sekä hakijaa että rahoittajaa ymmärtämään hankkeen mahdollisia 
vaikutuksia. Lisäksi hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin on tarkoitus auttaa 
hankevalinnassa kestävän kehityksen mukaisuuden arvioinnissa sekä ympäristöön 
liittyvien valintakriteerien soveltamisessa (Kallio 2009). 

Hankkeiden arvioinnissa on käytössä YVA-lomake, jonka kaikki hankkeiden valmis-
telijat täyttävät. Ohjelmakauden 2007–2013 YVA-lomakkeessa kysytään seuraavat 
tiedot:

Hakija arvioi hankkeen ympäristövaikutukset alla olevalla lomakkeella. Hankkeesta aiheutuvat ympäris-
tövaikutukset merkitään symbolein sarakkeeseen ++/+/0/-. Kaikista hankkeista arvioidaan ovatko ne:

Ympäristölle neutraaleja:  0
Ympäristölle positiivisia:  + (vähäinen myönteinen vaikutus)
   ++ (merkittävä myönteinen vaikutus)
Ympäristölle haitallisia – (vähäinen haittavaikutus)

Vaikutuksen kohde (++/+/0/-) Sanallinen selitys
1. Vaikutukset ilmastonmuutokseen
Energiatehokkuuden parantumiseen
Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen
Fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
2. Vaikutukset päästöihin
Vesistöön
Maaperään
Ilmaan
3. Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon
Jätteiden määrän vähentämiseen
Hyötykäyttöön ja kierrätykseen
Energia- ja materiaalitehokkuuteen
Paikallisten uusiutuvien raaka-aineiden ja palvelujen 
käyttöön
4. Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin
Maisemaan
Kulttuuriympäristöön
Luonnon monimuotoisuuteen
Natura 2000 –ohjelman kohteisiin
5. Vaikutukset ihmisiin
Elinoloihin ja viihtyvyyteen
Terveyteen
Turvallisuuteen

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen näkökulmasta tämä nykyisin käy-
tössä oleva YVA-lomake on puutteellinen. Siitä puuttuu mm. liikenneteema kokonaan 
ja otsikon ”Vaikutukset ilmastonmuutokseen” alla on vain osa ilmastonmuutokseen 
vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi on erikseen otsikko ”Vaikutukset päästöihin”, jonka alle 
mm. hiilidioksidipäästöt loogisesti kuuluisivat. Monien hankkeiden vaikutukset ovat 
välillisiä, mutta tästä lomakkeesta puuttuu kokonaan välillisten vaikutusten tarkastelu. 
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1.8.

ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma kattaa koko Suomen. Se jakautuu valtakunnalliseen 
ja alueelliseen osioon. Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa:

1. Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä 
yrittäjyyden lisääminen

2. Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen 
ehkäiseminen

3. Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjes-
telmien kehittäminen

4. Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö

Vähähiilisen yhteiskunnan teeman kannalta mielenkiintoisia ovat lähinnä toimintalinjat 
1 ja 3, joiden puitteissa valtakunnallisessa ohjelmassa voidaan rahoittaa mm. hen-
kilöstön osaamisen kehittämistä, koulutuksen työelämävastaavuuden parantamista 
esimerkiksi opetusohjelmia kehittämällä, aikuiskoulutusta sekä innovaatioympäris-
töjen ja järjestelmien tukemista. Lisäksi toimintalinja 4 on mielenkiintoinen, sillä sen 
alla voidaan tukea hyvien käytäntöjen etsimistä ja levittämistä. Toimintalinjan 3 alla 
on toteutettu hankkeet Ympäristöosaajat2025 ja Lapin energiakoulu (ks. luku 4.8.).
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2. Suosituksia ohjelmakaudelle  
2014–2020

Jotta vähähiilisen yhteiskunnan temaattinen tavoite olisi olennainen osa uuden oh-
jelmakauden valmistelua, teeman pitäisi näkyä kuluvaa ohjelmakautta selkeämmin 
ohjelma-asiakirjojen kaikissa osissa. Ohjelmien ohjaavan vaikutuksen vähähiilisyyden 
suuntaan pitäisi olla entistä voimakkaampi ja saada kaikki toimijat toteuttamaan vä-
hähiilisiä hankkeita. Lisäksi rahoittajien ja hankkeiden toteuttajien aiheeseen liittyvää 
osaamista pitää vahvistaa.

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen toteuttamiseksi voidaan luoda 
oma, toimintalinja, jonka puitteissa rahoitetaan vain vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita 
tai integroida vähähiilisyys osaksi kaikkia toimintalinjoja. Vähähiilisen yhteiskunnan 
edistäminen olisi kuitenkin tehokkainta silloin, jos nämä edellä mainitut vaihtoehdot 
yhdistetään ja luodaan ohjelma, jonka läpileikkaavana teemana on vähähiilisen yh-
teiskunnan toteuttaminen, mutta erityisesti teemaan liittyviä hankkeita toteutetaan 
toimintalinjalla, jonka nimi voisi olla kestävän kehityksen, tuotannon ja kulutuksen 
mahdollistaminen. Tällainen ratkaisu on East of Englandin nykyisen ohjelmakauden 
ohjelmassa (ks. luku 3).

2.1

Kansallisen ja alueellisen kehityksen tilan kuvaus  
sekä SWOT-analyysi

Uudella ohjelmakaudella kansallisen ja alueellisen kehityksen tilan kuvaukseen tulisi 
lisätä omaksi teemakseen ilmastonmuutoksen torjuminen. Osiossa esitetään alueen 
kasvihuonekaasupäästöt sekä mahdollisuuksien mukaan hiilinielut ja niiden kehitys. 
Myös kulutuksen ilmastovaikutuksia ja alueen hiilijalanjälkeä on syytä tarkastella, jos 
niistä on saatavilla tietoa. Lisäksi voidaan kuvata esimerkiksi liikennemäärien kehi-
tystä, joukkoliikenteen osuutta liikennesuoritteesta, yhdyskuntarakenteen eheyttä, 
energiankulutusta ja sen kehitystä sekä uusiutuvien energialähteiden osuutta ener-
giantuotannosta. Nämä pohjatiedot ovat tarpeen vähähiilisen kehittämisstrategian 
luomiseksi.

Nykyisellä ohjelmakaudella SWOT -analyysissa on vain vähän vähähiilisyyden 
teemaan liittyviä asioita. Koska kehittämisstrategia perustuu pitkälti SWOT –ana-
lyysiin, tulisi siinä tunnistaa myös vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisen kannalta 
olennaisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. SWOT –analyysissa 
voisi olla mukana mm. seuraavia asioita:
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Vahvuudet
• Metsät runsas luonnonvara
• Puhtaan teknologian osaaminen ja korkea 

taso

heikkoudet
• Yhteiskunnan voimakas riippuvaisuus 

fossiilisista polttoaineista
• Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton 

hitaus
• Energiasaneeraus on amatöörien voimin 

toimivien taloyhtiöiden harteilla

mahdollisuudet
• Vähähiilisen paikallistalouden luomat työpaikat
• Energiatehokkuuden parantumisesta saatavat 

säästöt investoidaan kestävän kehityksen 
edistämiseen

• Ekotehokkaiden innovaatioiden syntyminen ja 
niiden kaupallistamisen tehostuminen

• Kilpailukykyinen ja ekotehokas joukkoliikenne

uhat
• Metsien kestämätön käyttö pienentää 

hiilinieluja ja –varastoja huomattavasti
• Henkilöautoliikenteen jatkuva kasvu syö 

uuden moottoriteknologian tuomat hyödyt
• Hajautuva yhdyskuntarakenne
• Öljyriippuvuus muuttuu turveriippuvuudeksi
• Kestävän kehityksen periaatteiden vastainen 

materiaalitalous

2.2.

Valtakunnallinen ja alueellinen kehittämisstrategia

Valtakunnallisessa ja alueellisissa kehittämisstrategioissa pitäisi olla vahvana ele-
menttinä mukana vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen. Tässä yhteydessä on 
syytä viitata sekä kansallisiin että alueellisiin ilmastostrategioihin, joissa on jo tehty 
perustilan analyysi ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta sekä esitetty ilmas-
tonmuutoksen torjunnan kannalta olennaisimpia teemoja ja toimenpiteitä (analyysi 
maakuntien ilmastostrategioista ks. Sorvali 2012). Näistä toimenpiteistä on mahdollis-
ta tukea tärkeimpiä ja niitä, jotka parhaiten sopivat rakennerahastoista rahoitettaviksi. 
Lisäksi voidaan tunnistaa lisätiedon tarpeita. Jos esimerkiksi maakunnasta puuttuu 
kasvihuonekaasupäästötase, sen laskentaa voidaan rahoittaa ohjelman puitteissa. 
Ihan kaikissa maakunnissa ei ole ilmastostrategiaa laadittu ja niissä maakunnissa 
strategiatyön käynnistäminen voisi olla rakennerahastohankkeen aihe.

2.3.

Tuettava toiminta

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen alla tuettava toiminta tulisi määritellä 
riittävän laajasti, mutta siten, että se aidosti edistää tavoitetta. Tuettavan toiminnan 
voisi määritellä esimerkiksi seuraavasti:

• uusiutuvan energian tuotannon edistäminen
• energia- tai materiaalitehokkuuden lisääminen
• kestävien tuotanto- ja kulutustapojen edistäminen
• vähähiilisten tuotteiden tai palveluiden käyttöönoton edistäminen
• vähähiilisten julkisten hankintojen tukeminen
• yhdyskuntarakenteen eheytymisen edistäminen
• joukkoliikenteen ja/tai kevyen liikenteen houkuttelevuuden lisääminen
• ruokahävikin vähentäminen ja/tai vähähiilisen ruokavalion edistäminen
• ilmasto-osaamisen lisääminen
• uusien energiatehokkuuteen ja/tai vähähiilisyyteen liittyvien neuvonta- tai kon-

sultointipalveluiden luominen
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• alueellisen tai paikallisen ilmastostrategian laatimisen tai toteuttamisen tuke-
minen

• vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta tukevien sosiaalisten innovaatioiden tuot-
taminen

• olemassa olevien tietoportaalien kehittäminen vähähiilisyyttä paremmin pal-
veleviksi

• kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen muulla tavoin

2.4.

Hankkeiden valintakriteerit

Hankkeiden valintakriteerit tulisi määritellä siten, että ne kannustavat vähähiilisten 
hankkeiden toteuttamiseen. Kaikilta vaadittavat hankkeiden valintakriteerit vaikuttavat 
siihen, millaisia hankkeita voidaan ylipäänsä toteuttaa. Hankevalintaa ohjaavat kri-
teerit taas vaikuttavat hankevalintaan siinä tilanteessa, että hyviä hankehakemuksia 
on enemmän kuin voidaan rahoittaa. 

Tähän mennessä kaikilta hankkeilta on vaadittu kestävän kehityksen mukaisuutta. 
Käytännössä tämä kriteeri on liian laaja ja eri rahoittajat ovat tulkinneet sitä hyvin eri 
tavoin. 

Hankevalintaa ohjaavia valintakriteerejä voisivat olla:
• edistää uusiutuvan energian tuotantoa
• lisää energia- tai materiaalitehokkuutta
• edistää kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja
• lisää joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen houkuttelevuutta
• edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä
• lisää ilmasto-osaamista 

Kaikilta vaadittavia hankkeiden valintakriteerejä voisivat olla mm.:
• Energiahankkeista tuetaan ainoastaan uusiutuvia energialähteitä tukevia hank-

keita
• Liikennehankkeista tuetaan ainoastaan niitä hankkeita, jotka 

• Edistävät joukkoliikenteen kilpailukykyä
• Edistävät kevyen liikenteen houkuttelevuutta

2.5.

Hankkeiden toteuttamisvaiheessa kaikilta vaadittavia 
asioita

Kaikilta hankkeilta pitäisi edellyttää materiaali- ja energiatehokkaita hankintoja ja in-
vestointeja (TEM2012a). Tarvitaan myös hyvät ohjeet siitä, miten tällaisia hankintoja 
tehdään. Hankevalmistelijoille, rahoittajille ja suurten hankkeiden koordinaattoreille 
voidaan järjestää koulutusta vähähiilisestä teemasta ja ympäristöä säästävistä han-
kinnoista.
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2.6.

Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen näkökulmasta hankkeiden ympä-
ristövaikutusten arviointia pitäisi kehittää siten, että siinä tarkastellaan myös välillisiä 
vaikutuksia (TEM 2012a). Rahoitettavien hankkeiden luonteen vuoksi niiden välilliset 
vaikutukset ovat usein merkittävämpiä kuin välittömät vaikutukset. Tällöin on tärkeää 
tarjota koulutusta ja opasmateriaalia siitä, miten hankkeiden välilliset vaikutukset 
tunnistetaan. Välillisiä vaikutuksia voivat olla mm.:

• kaupunkirakenteen muutosten vaikutukset liikennemääriin
• energianeuvonnan vaikutukset energiankulutukseen
• teollisuuslaitoksen toteutettavuussuunnitelman vaikutukset päästöihin jos lai-

tos rakennetaan
• biokaasulaitosten sijoitusvaihtoehtojen selvityksen vaikutukset uusiutuvien 

energiamuotojen tuotantoon
• uusiutuvan energian osaajien koulutuksen vaikutukset kiinteistöjen lämmitys-

energian valintaan

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen näkökulmasta hankkeiden YVA-
lomakkeessa tulisi olla merkintä, jonka avulla tietojärjestelmästä voisi kerätä kaikki 
hankkeet, joiden katsotaan edistävän vähähiilisyyden tavoitetta. YVA-lomakkeen 
rakenne voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Vaikutuksen kohde

Jos positiivinen, 
tukee vähähiilisen 
yhteiskunnan 
tavoitetta

Välitön 
vaikutus
-/0/+/++

Välillinen 
vaikutus
-/0/+/++

Sanallinen selitys

1. Vaikutukset päästöihin
Vesistöihin
Maaperään
Ilmaan
- kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen * *
2. Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon 
ja energiatalouteen
Jätteiden määrän vähentämiseen, hyötykäyttöön 
ja kierrätykseen * 

Energia- ja materiaalitehokkuuteen * *
Uusiutuvien energialähteiden käyttöön * *
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja käyttöön * 
3. Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja  
yhdyskuntiin
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Luonnon monimuotoisuuteen

Natura 2000 –ohjelman kohteisiin

4. Vaikutukset ihmisten elinoloihin,  
viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen
5. Vaikutukset liikenteeseen

Henkilöautoliikenteen määrään * *

Kuljetustarpeeseen ja logistiikkaan * *

Joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen * *

* * = Tukee vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta
* = Tukee joiltakin osin vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta 
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2.7.

Seuranta

Vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen rahoitusosuuden seuranta edel-
lyttää sitä, että kasvihuonepäästöjen vähentämiseen liittyvien hankkeiden osuutta 
rahoituksesta seurataan. Tämä indikaattori on jo käytössä kuluvalla ohjelmakaudella 
kaikissa EAKR-ohjelmissa. ESR-ohjelman seurantaan tämän indikaattorin voisi myös 
lisätä. Lisäksi olisi hyödyllistä seurata myös ilmastovaikutuksiltaan neutraalien ja ne-
gatiivisten hankkeiden rahoitusosuuksia (Kallio 2009). Ilmastovaikutusten arvioinnin 
pitäisi näitä seurantaindikaattoreita käytettäessä perustua muuhunkin kuin hankkeen 
toteuttajan omaan arvioon.

Lisäksi olisi tarpeen seurata kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilijalanjäljen kehitystä 
sekä uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiantuotannosta alueellisesti ja pai-
kallisesti. Tätä varten saadaan seurantatietoa toivon mukaan alueellisista ja paikal-
lisista ilmastostrategioista. Jos ilmastostrategioiden seuranta on vielä järjestämättä, 
voisi rakennerahastojen puitteissa rahoittaa seurannan kehittämistä. 

Hankkeiden tavoitteiden toteutumista seuraavia tulosindikaattoreita voisivat olla mm.: 
• uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisääntyminen, MW
• saavutettu energian säästö, kWh/a
• koulutettuja ilmasto-osaajia, kpl
• uusia vähähiilisiä tuotteita markkinoilla, kpl
• uusia vähähiilisiä palveluntarjoajia markkinoilla, kpl
• ruokahävikin vähentyminen, kg/a
• uusia ruokaloita/ravintoloita, joilla vähähiilinen ruokalista, kpl
• kehitettyjä vähähiilisyyttä edistäviä suunnittelutyökaluja, kpl

2.8.

Miten saadaan hyviä vähähiilisiä hankkeita

Hyvä vähähiilinen hanke on sellainen, joka tukee olemassa olevia vähähiilisen yh-
teiskunnan suuntaan vieviä prosesseja tai käynnistää tai sysää eteenpäin uusia 
prosesseja. Hyvä hanke ei siis ole irrallinen osanen, vaan tärkeä osa yhteiskunnan 
muutosta. Hanke on tehokas, jos sen avulla täytetään jokin aukko tai poistetaan este. 
Usein hankkeet ovat jatkoa aikaisemmille hankkeille, mutta hankkeet pitää rakentaa 
siten, että niiden hyödyt säilyvät, vaikka jatkohanketta ei rahoitettaisikaan. 

Hyvien hankkeiden syntymistä voi edistää tarjoamalla hanketoimijoille vähähiilisen 
yhteiskunnan teemaan liittyvää koulutusta ja neuvontaa. Voidaan myös järjestää 
vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen teemahakuja, jotka motivoivat han-
ketoimijat kehittämään teemaan liittyviä hankeideoita. Lisäksi alueellisesti voidaan 
järjestää erityisiä ideatyöpajoja vähähiilisten hankkeiden kehittämiseksi.
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3. Esimerkki vähähiilisyyttä painottavasta 
ohjelmasta: East of England

East of Englandin ohjelmakauden 2007-2013 EAKR-ohjelman läpileikkaavana teema-
na on vähähiilisen talouskasvun tukeminen. Tämä ohjelma pyrkii olemaan EU-tason 
malliohjelma vähähiilisen teeman osalta.

Ohjelman nykytilan kuvauksessa on kuvattu mm. liikenneyhteyksiä auton omistuk-
sen ja bussin käytön kautta. Lisäksi kuvataan työmatkana pituutta. Ympäristöosas-
sa käsitellään hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta, uusiutuvien energiamuotojen 
osuutta sekä ekologista jalanjälkeä, jonka WWF on laskenut.

SWOT-analyysissä mahdollisuuksiksi katsotaan ympäristötutkimuksen ja tuoteke-
hityksen tukeminen sekä puhdas teknologia ja uusiutuva energia. Uhkana mainitaan 
ilmastonmuutos

Ohjelman tavoitteena on:
1. Hyödyntää alueen vahvuuksia tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä var-

mistaa, että yhä useammat yritykset ovat aidosti innovatiivisia 
2. Lisätä alueen yritysten tuottavuutta ja kannustaa korkeaan osaamiseen perus-

tuvaan taloudelliseen toimintaan erityisesti kasvualueilla 
3. Kannustaa yritysten perustamiseen ja kasvuun erityisesti toiminnoissa, jotka 

ovat linjassa vähähiilisen kasvun tavoitteen kanssa 
4. Edistää luonnonvarojen käytön tehokkuutta alueen yrityksissä ja yhdyskunnis-

sa sekä kiihdyttää ympäristötuotteiden ja palveluiden sektorin kehitystä (sisäl-
tää sekä “puhtaan teknologian” että uusiutuvan energian yritysten, tuotteiden 
ja palveluiden kehittämisen).

Ohjelmassa on kolme toimintalinjaa:
1. Innovaatioiden ja tietotaidon siirron edistäminen tuottavuuden lisäämiseksi
2. Yrittäjyyden ja olemassa olevien yritysten tukeminen yritysten perustamisen 

ja laajentumisen esteitä poistamalla
3. Kestävän kehityksen, tuotannon ja kulutuksen mahdollistaminen

Tuettavaa toimintaa on esimerkiksi:
TL 1:

• Tukea tutkimuksen ja kehityksen kaupallistamisen yhteistyöhankkeille, erityi-
sesti energiatehokkaalle ja puhtaalle teknologialle

• Ohjelmia, joilla edistetään ICT ratkaisujen käyttöä yrityksissä mukaan lukien 
hankkeet, joilla edistetään energiatehokkaita prosesseja ja ratkaisuja

TL 2:
• Yritysten verkostoitumisen tukeminen (pääasiassa PK-yrityksille), erityisesti 

puhtaan teknologian alalla
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• Toimia, joilla tuetaan uusiutuvan energian tuotantoketjun kehittymistä sekä 
energiatehokkaita ratkaisuja

• Yritystukea sosiaalisille yrityksille, erityisesti niille, jotka ovat lähtökohdiltaan 
vähähiilisiä

• PK-yrityksille tukea, neuvontaa ja rohkaisua parantaa ympäristöasioiden hoitoa 
ja resurssitehokkuutta.

TL 3:
• Tukea hankkeille, jotka edistävät kestävää kulutusta, kuten vihreitä hankintoja, 

ekotehokkaita tuotantoprosesseja tai kuluttajan tietoisuutta
• Rajallinen määrä tukea strategisesti tärkeille puhtaan teknologian ja uusiutuvan 

energian kehittämistoimille
• Tukea uusiutuvan energian demonstraatio- tai esimerkkihankkeille
• Tukea energiatehokkuuden demonstraatiohankkeille
• Rajallinen määrä tukea ekotehokkaasti suunnitelluille lippulaivatoimitiloille, 

erityisesti vähähiilisyyteen suuntautuville yrityksille
• Tukea yhdyskuntien/yhteisöjen vähähiilistä kasvua tukeville aloitteille
• Tukea sosiaalisille yrityksille, erityisesti niille, joiden toiminta liittyy vähähiilisyy-

teen, esimerkiksi kierrätystoiminta
• Tukea innovatiivisille energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian toimenpiteille 

matalan tulotason asunnoissa markkinoiden kehittymisen edistämiseksi
• Alueiden välinen yhteistyö vähähiilisen teeman ympärillä

Eri toimintalinjoilla on käytössä mm. seuraavia tulosindikaattoreita:
• vähähiilisiä osaamiskeskittymiä, kpl
• tuetut organisaatiot ja pk-yritykset, jotka edistävät puhtaan teknologian tai 

uusiutuvan energian käyttöä, kpl
• onnistuneiden ympäristöön liittyvien toimien määrä
• energiatehokkuuden demonstraatioprojektien määrä
• vähähiilisten rakennus- tai korjaustoimenpiteiden määrä
• vähähiilisistä tai hiilineutraalia energiaa käyttävissä toimitiloissa toimivien yri-

tysten määrä
• Ekotehokkaissa toimitiloissa toimivien yritysten määrä
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4. Esimerkkihankkeita teemoittain

Maakunnallisia ilmastostrategioita käsittelevän selvityksen mukaan maakunnissa 
kaivataan konkreettisia esimerkkejä hankkeista, jotka edistävät vähähiilisyyden ta-
voitetta (Sorvali 2012). Teema on uusi ja sen sisällön havainnollistamiseksi tähän 
lukuun onkin kerätty jo päättyneitä tai käynnissä olevia hankkeita, jotka edistävät 
vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta. Hankkeet on ryhmitelty teemoittain siten, että 
kustakin teemasta on vähintään kaksi esimerkkiä. Hankkeet tyypillisesti liittyvät johon-
kin laajempaan muutosprosessiin ja hyvin suunnitellut hankkeet voivat olennaisesti 
edistää prosessien etenemistä. Tällaisia prosesseja ovat mm. ilmastostrategiapro-
sessi, uusiutuvaan energiaan siirtymisen prosessi ja vähähiilisen yhteiskunnan osaa-
misperustan rakentamisen prosessi. 

Kuva 4.1 esittää ilmastostrategiaprosessin vaiheet ideaalitilanteessa. Ilmastostra-
tegiaa tukevat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi johdon sitouttamiseen saamalla 
ilmastotavoitteet osaksi paikallista ja alueellista hallintoa, kasvihuonekaasubudjetin 
laskemiseen, strategian valmisteluprosessin tukemiseen esimerkiksi yleisötilaisuuk-
sien järjestämisen osalta, seurannan mittareiden kehittämiseen tai strategian toteu-
tukseen. Strategian toteuttaminen voi olla esimerkiksi energiansäästöinvestointeja, 
kuntalaisten neuvontaa, ilmastovaikutukset huomioivaa maankäytön suunnittelua tai 
liikkumisen ohjausta.

Kasvihuonekaasujen
vähennystavoitteet

Strategian 
toteuttaminen

Kasvihuonekaasu-
budjetti

Johdon sitoutuminen

Suunnitelma 
tavoitteisiin
pääsemiseksi

Toteutumisen 
seuranta

Ilmastostrategiaprosessi

Eri tahojen 
osallistuminen

S T R A T E G I A

Strategian 
valmistelu

Kuva 4.1. Ilmastostrategiaprosessin vaiheet. 



54  Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014–2020

4.1.

Ilmastostrategioiden tukeminen, sosiaaliset innovaatiot 
ja kokeiluhankkeet

HINKU -hanke

Kohti hiilineutraalia kuntaa eli HINKU -hankkeessa mukana olevat kunnat eli Kuh-
moinen, Mynämäki, Padasjoki, Parikkala ja Uusikaupunki pyrkivät vähentämään kas-
vihuonekaasupäästöjään Suomen kansallista aikataulua nopeammin. Nämä kunnat 
ovat asettaneet tavoitteekseen on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 
2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä (Suomen ympäristökeskus 2010). Uusikau-
punki on asettanut itselleen vieläkin korkeammat tavoitteet. 

HINKU -hankeen ensimmäinen osa päättyi vuonna 2010 ja nyt on menossa uusi 
ProHINKU –hanke, Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa. Mukaan on tul-
lut kumppanuuskuntia, jotka aluksi selvittävät päästövähennysmahdollisuuksiaan ja 
myöhemmin voivat ryhtyä varsinaisiksi HINKU -kunniksi, jos ovat valmiita sitoutumana 
yhteisiin tavoitteisiin. Kumppanuuskuntia ovat Asikkala, Ii, Laitila, Masku, Nousiainen 
ja Rautjärvi. HINKU ja ProHINKU –hankkeita rahoittavat Tekes, Suomen ympäristö-
keskus ja yrityskumppanit.

HINKU-hankkeen toimintamalli perustuu siihen, että kunnat, elinkeinoelämä, kun-
talaiset, tutkimuslaitokset ja asiantuntijat yhdessä etsivät sopivia päästövähennyskei-
noja. Samalla pyritään lisäämään kuntien elinvoimaisuutta ja ympäristöteknologian 
kysyntää. Aluksi kunnissa on tehty peruskartoitus kasvihuonekaasupäästöistä ja sitten 
on tunnistettu parhaat päästövähennyskeinot ja ruvettu toteuttamaan niitä. Päästö-
vähennyksiä ovat toteuttaneet kunnat, yritykset ja kotitaloudet. Hankkeen tuloksena 
on syntynyt myös mökkiläisten yhteisö, hinkumökki. 

HINKU-hanke on käynnistänyt mukana olevissa kunnissa muutosprosessin, jos-
sa on mukana suuri määrä toimijoita. Kunnanjohtajien sitoutuminen prosessiin on 
ensimmäinen askel. Ilman sitä on vaikea saavuttaa tuloksia. Sen lisäksi, että muu-
tosprosessi on käynnistynyt mukana olevia kuntia sekä niiden yrityksiä ja asukkaita, 
hankkeen esimerkki on inspiroinut monia ihmisiä ja organisaatioita koko Suomessa 
rakentamaan vähähiilistä tai hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/hinku ja www.hinkumokki.fi/ 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia –hanke toteutettiin vuosina 2009 ja 2010. Han-
ke sai jatkoaikaa ja päättyi maaliskuussa 2011 ilmastostrategiaraportin valmistuessa. 
Tämän EAKR-hankkeen tarkoituksena oli käynnistää ilmastonmuutokseen sopeutu-
misen ja sen torjumisen prosessi Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi hanke pyrki edistä-
mään tietoisuutta ilmastonmuutoksesta maakunnassa sekä lisäämään eri tahojen 
yhteistyötä. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Strategiatyöhön osallistui 
190 asiantuntijaa 90 eri organisaatioista.

Prosessi jää käynnistyttyään elämään strategiaa toteutettaessa. Strategiatyöhön 
osallistuneet henkilöt ja organisaatiot ovat pohtineet syvällisesti ilmastoasioita, mikä 
vaikuttaa heidän toimintaansa tulevaisuudessa. Lisäksi strategiatyön aikana julkisuu-
dessa on käsitelty asiaa, mikä lisäsi ns. suuren yleisön tietoisuutta. 

Lisätietoja: www.ilimari.fi 

http://www.ymparisto.fi/hinku
http://www.hinkumokki.fi/
http://www.ilimari.fi
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Ekokymenlaakso – Kymenlaakson ekotehokkuuden 
kehittämisen yhteistyöprojekti

Ekokymenlaakso-hankkeen tarkoituksena on tukea Kymenlaakson ilmasto- ja ener-
gia-asioiden kehitystyötä. Hanke on EAKR-hanke, se alkoi syksyllä 2010 ja päättyy 
keväällä 2013. Hanketta koordinoi Kotkan kaupunki.

Hankkeessa on neljä osaa, joista ensimmäinen tukee alueen ja kuntien ilmastotyö-
tä ilmastostrategioiden laatimisen ja muun ympäristöjohtamisen kautta. Hanke tuki 
Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiaa, joka valmistui vuoden 2011 lopussa. 
Myös Kotkan ilmastostrategia on valmis ja useat muut kunnat tekevät strategiatyötä. 

Hankkeen toinen osa pyrkii edistämään ilmasto- ja energiatehokkuusosaamista 
koulutusten, tapahtumien, neuvonnan ym. avulla. Hanke on järjestänyt esimerkiksi 
ympäristöjohtamisseminaarin kuntien johdolle ja välittää tietoa kuntalaisille.

Lisäksi hanke edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Neljä 
kuntaa on liittynyt TEM:n energiatehokkuussopimukseen ja toteuttavat energiate-
hokkuusohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on myös Kymenlaakson energiatoimiston 
perustaminen.

Lisätietoja: www.ekokymenlaakso.fi

Tampereen seudun Ilmankos – yhdessä toimien ilmaston puolesta

ILMANKOS on nelivuotinen EAKR-hanke, joka toteutetaan Tampereen seudulla seit-
semällä asuinalueella ja niiden ympäristössä. Mukana olevat asuinalueet sijaitsevat 
kuuden kunnan eli Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Ylö-
järven alueella. Hanke kestää vuoden 2012 loppuun saakka. Hanketta koordinoi 
Ekokumppanit Oy. Hanke edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä ja ilmastoystävällisiä 
arjen valintoja. Tärkeää on yhdessä tekeminen. Hanke toteuttaa yhdessä asukkai-
den ja yhteisöjen kanssa mm. tapahtumia, retkiä tai yhteistyöprojekteja. Teemoina 
ovat asukkaan ilmastovaikutusten kannalta olennaiset asuminen, liikkuminen, ruoka, 
kuluttaminen ja jätteet.

Hanke on jatkoa 2008-2009 Tampereen kaupungin toteuttamalle ILMANKOS-
kampanjalle. Sen aikana toteutettiin mm. ilmastoperheet kampanja, jossa perheet 
etsivät keinoja hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Toiminnassa oli mukana 30 erilaista 
kotitaloutta ja kampanjan saama julkisuus innosti myös muita perheitä toimimaan.

ILMANKOS-hanke on osa laajempaa aktivointi- ja oppimisprosessia, jossa ihmiset 
yhdessä pohtivat, miten voisivat vähentää ilmastovaikutuksiaan. Hankkeen jälkeen 
jäävät elämään ainakin erilaisten tapahtumien järjestämisen hyvän käytännön oppaat. 
Toivon mukaan mukana olleet yhteisöt jatkavat toimintaansa ja innostavat mukaan 
muita alueita.

Lisätietoja: www.ilmankos.fi 

http://www.ekokymenlaakso.fi
http://www.ilmankos.fi
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4.2.

Neuvonta ja konsultointi

Hiilineutraali Harakka

Hiilineutraali Harakka EAKR-hanke toteutettiin vuonna 2011. Helsingin kaupungin 
omistamalla Harakan saarella on useita suojeltuja vanhoja rakennuksia ja saari on 
maisemallisesti herkkä. Hankkeessa selvitettiin parhaita mahdollisuuksia rakennus-
ten energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian käyttöön. Harakan 
luontokeskuksen rakennusten sähkönkulutus ja hiilijalanjälki pienenivät noin 60 %. 

Nyt Harakan saarella on ilmalämpöpumppuja, aurinkokeräin, aurinkopaneeli ja 
pientuulimylly. Ruokaa voi tehdä kesällä aurinkogrillillä. Laitteet ovat kaupunkilaisten 
nähtävillä energialuontopolulla ja saarella on muutenkin elämyksellistä ympäristökas-
vatustoimintaa energiateeman ympärillä.

Hiilineutraali Harakka-hanke sysäisi eteenpäin useita prosesseja. Kaupungin eri 
tahot oppivat lisää siitä, miten uusiutuvan energian laitteistoja voidaan asentaa kult-
tuurimaisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Tätä tietotaitoa voidaan käyttää hyväksi 
tulevissa kohteissa. Lisäksi Harakan rakennukset tarjoavat hyvän esimerkin siitä, 
miten talvella tyhjillään olevien rakennusten energiankulutusta voidaan pienentää ra-
kennuksia vaarantamatta. Laajin vaikutus lienee kuitenkin ympäristökasvatuksella ja 
sillä, että helsinkiläiset ja muut kiinnostuneet pääsevät Harakan saarelle katsomaan, 
miltä esimerkiksi aurinkokeräin tai pientuulimylly oikeasti näyttävät ja kuulostavat. 

Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu

Kelaa! on ylimaakunnallinen EAKR-hanke, jonka toteutettiin vuosina 2008-2011 Varsi-
nais-Suomessa ja Lahden seudulla. Hankkeen tavoitteena oli hillitä ilmastonmuutosta 
edistämällä kestävää kulutusta sekä materiaali- ja energiatehokkuutta. Hankkeen 
toimintatapoja olivat tiedotus sekä tapahtumien, teemapäivien ja tempausten jär-
jestäminen. Hankkeen kantavana ajatuksena oli se, ettei hyvinvointi tai onnellisuus 
vaadi kulutuksen lisäämistä.

Hankkeen toteuttaja oli Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskus Valonia yhdessä Lahden seudun ympäristöpalveluiden ja kestävän 
kehityksen keskuksen kanssa. Yksi esimerkki hankkeen toiminnasta on Pieniä teko-
ja – suuria vaikutuksia –kampanja, jossa yksilöt, yhdistykset, taloyhtiöt ja yritykset 
pystyvät sitoutumaan ilmastotekoihin ja samalla näkevät, miten paljon teko vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja: http://www.pieniatekoja.fi/ 

http://www.pieniatekoja.fi/
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4.3.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton tukeminen

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen –hanke toteutettiin EAKR-rahoituksella vuo-
sina 2008-2009. Hanketta koordinoi Jyväskylä Innovation ja osatoteuttajana toimi 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen aikana tehtiin useita aiheeseen liittyviä 
selvityksiä mm. biokaasuteknologian hyödyntämispotentiaalista, liikennebiokaasun 
jakeluverkosta ja biokaasulaitosten kannattavuudesta. Hankkeen aikana tehtiin myös 
kolme opintomatkaa yrittäjille, päättäjille ja muille kiinnostuneille biokaasuteknologian 
tekemiseksi tutuksi alueen toimijoille. Yksi matkoista suuntautui Ruotsiin. 

Hanke toimi Keski-Suomen biokaasutoiminnan katalysaattorina. Se tuotti tärkeää 
perustietoa biokaasusta ja lisäsi alan osaamista alueella.

Lisätietoja: http://www.biokaasufoorumi.fi/ 

Bio Refine Tech 

Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen – Bio Refine Tech –hanke 
käynnistyi maaliskuussa 2012 ja päättyy vuoden 2014 puolivälissä. Hanketta koordi-
noi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja mukana ovat myös Aalto-
yliopisto ja Turun yliopisto. 

Hankkeessa kehitetään edelleen sellu- ja paperitehtaaseen integroitavaa bioja-
lostamoteknologiaa. Biojalostamo tuottaa jätteistä energiaa biokaasuna tai etanolina 
sekä muita lopputuotteita, kuten lannoitteita. Biojalostamon prosessin tuottoa on 
mahdollista levien avulla. Leviä kasvatetaan prosessitehtaan lämpimissä suotove-
sissä. Levät käyttävät hyväkseen suotovesien ravinteita ja siten myös vähentävät 
jätevesien ravinnepitoisuutta. Hankkeessa mm. tehdään levien kasvatuskokeita sekä 
etsitään parhaita tapoja liittää fotobioreaktori sellutehtaaseen siten, että minimoidaan 
ulkopuolisen energian tarve ja maksimoidaan sivuvirtojen käyttö. Lisäksi huomioidaan 
ympäristövaikutukset. Hankkeessa selvitetään myös biojalostamo-osaamisen kehit-
tämisen liiketoimintapotentiaali.

4.4.

Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen 

Matalaenergiarakentamisen edistäminen kerrostalotuotannossa

Vaasan ammattikorkeakoulu toteutti tämän EAKR-hankkeen yhteistyössä yritysten 
kanssa vuosina 2009-2010. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin jatkuva kosteuden 
ja lämpötilan mittausjärjestelmä kerrostalossa, joka rakennettiin Vaasan Suvilahteen. 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää, mikä on optimaalinen eristyksen taso ja tiivistyykö 
kosteutta rakenteiden sisään eristepaksuuden kasvaessa. Mittausten lisäksi työn-
tekijöille annettiin laatukoulutusta. Hankkeen aikana todettiin, että huolellisuus on 
olennainen osa energiatehokkuutta ja rakentamisen aikaiset vuotomittaukset lisäävät 
laatua olennaisesti. Hanke on ollut tärkeä osa suomalaisen matalaenergiarakenta-
misen oppimisprosessia. 

Lisätietoja: http://matalaenergia.puv.fi/ 

http://www.biokaasufoorumi.fi/
http://matalaenergia.puv.fi/
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Etelä-Savon materiaalitase

Etelä-Savon materiaalitase EAKR-hanke toteutettiin vuosina 2010 ja 2011. Hanke 
tuotti Etelä-Savolle keskeiset materiaalivirtaindikaattorit, joiden avulla saadaan pe-
rustietoa luonnonvarojen käytöstä ja sen kehityksestä. Tämä perustieto on tärkeää 
mm. pyrittäessä materiaalitehokkuuden parantamiseen. Materiaalitase on ilmestynyt 
Etelä-Savon ELY-keskuksen julkaisuna (Loponen & Mäenpää 2011).

4.5.
Kestävän liikkumisen ja eheän yhdyskuntarakenteen 
tukeminen

Työpyöräile! kampanja

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian 
Työpyöräile! kampanja toteutetaan vuoden 2012 aikana Liikkumisen ohjauksen T&K 
–ohjelman rahoituksella. Kampanjassa lainataan polkupyöriä varsinaissuomalaisille työ-
paikoille asiointimatkoja varten. Lisäksi työpaikat saavat viisaan liikkumisen neuvontaa 
ja konsultointia. Konsultointi sisältää työpaikan tilojen ja nykyisten liikkumiskäytäntöjen 
kartoituksen sekä neuvoja liikkumisen kehittämiseen. Tavoitteena on saada organisaa-
tiot ottamaan pysyvästi käyttöön kestävät kulkumuodot ja toimintatavat. 

Hanke edistää osaltaan siirtymistä pyöräily-ystävällisempään yhteiskuntaan. Erityi-
sesti lyhyillä asiointimatkoilla polkupyörä on kätevä: ei tarvitse etsiä parkkipaikkaa ja 
samalla tulee liikuttua työpäivän aikana. Hankkeen pyöriä lainanneet ovat innostuneet 
muutenkin käyttämään polkupyörää. Lainapyörä antaa sysäyksen työpaikan oman 
asiointipyörän hankinnalle.

Lisätietoja: http://www.valonia.fi/tyopyoraile

Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen – LOCO

LOCO on kolmivuotinen hanke, joka alkoi vuoden 2010 loppupuolella. Hanke on osa 
laajempaa Kestävä asuminen ja ympäristö- K-Easy EAKR–hanketta. LOCO-hanke 
pyrkii kehittämään tehokkaita hiilijohtamisen strategisia työkaluja kaupunkien käyt-
töön. Niiden avulla kaupungit voisivat ohjata aluekehitystä paremmin vähähiiliseen 
suuntaan. Keskeisenä teemana on liikkumiseen vaikuttavat ratkaisut.

LOCO-hanketta koordinoi Culminatum Innovation Oy ja mukana ovat Helsingin 
ja Vantaan kaupungit ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Hanke kehittää 
hiilidioksidipäästöjä mallintavan laskentatyökalun eri aluerakentamisvaihtoehtojen 
ilmastovaikutusten arviointiin. Työkalua kehittää Aalto-yliopisto yhteistyössä mukana 
olevien kaupunkien kaupunkisuunnittelijoiden kanssa.

Hanke edistää kestävän aluerakenteen suunnittelua tuottamalla työkaluja ilmasto-
vaikutusten arviointiin. Jos hanke onnistuu tavoitteissaan, ilmastovaikutusten arvioin-
nista voi tulla olennainen osa kaupunkisuunnittelijoiden arkityötä. Jos tällainen muutos 
saadaan aikaan suunnittelukäytännöissä, sillä voi olla suuri vaikutus syntyvään alue-
rakenteeseen ja sen päästöihin. Viime kädessä kuitenkin poliittiset päättäjät tekevät 
päätökset eri vaihtoehtojen välillä. Tulevaisuuden hankkeita voitaisiin suunnata myös 
kunnallisten päätöksentekijöiden ilmastotietoisuuden lisäämiseen.

Lisätietoja: http://livingbusiness.fi/uusimaa/hankkeet/8-kaynnissa-olevat-
hankkeet/53-tyokaluja-vahahiiliseen-aluerakentamiseen 

http://www.valonia.fi/tyopyoraile
http://livingbusiness.fi/uusimaa/hankkeet/8-kaynnissa-olevat-hankkeet/53-tyokaluja-vahahiiliseen-aluerakentamiseen
http://livingbusiness.fi/uusimaa/hankkeet/8-kaynnissa-olevat-hankkeet/53-tyokaluja-vahahiiliseen-aluerakentamiseen
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Kaupan suuryksiköiden saavutettavuus ja liikennepäästöt Oulun seudulla

Tämä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen vuosina 2008-2010 toteuttama han-
ke kehitti menetelmää kaupan suuryksiköiden sijainnin optimointiin liikenteen hiili-
dioksidipäästöjen perusteella. Tätä GIS-perusteista menetelmää voidaan käyttää 
maankäytön suunnittelussa. Hankkeen tuloksena syntyi raportti (Määttä-Juntunen & 
Rusanen 2010), jossa menetelmä kuvataan ja sen avulla tarkastellaan nykyisiä kau-
pan suuryksiköitä. Hankkeen tuloksena todettiin, että Oulun seudun reuna-alueella 
sijaitsevan kaupan suuryksikön ostosmatkojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat 
jopa kuusinkertaisia verrattuna keskustan lähellä sijaitsevaan yksikköön.

Kaupan suuryksiköiden sijoittumiseen liittyvät päätökset ovat merkittäviä liikenne-
määrien ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittymisen kannalta. Tämän työvälineen 
kehittäminen edisti omalta osaltaan ilmastovaikutusten huomioimista maankäytön 
suunnittelussa.

4.6.

Vähähiilisen liiketoiminnan ja innovaatioiden tukeminen

Uusiutuvan energian yrityskeskus

Uusiutuvan energian yrityskeskus - toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaa-
rella oli Oulunkaaren kuntayhtymän toteuttama hanke, joka päättyi kesäkuussa 2009. 
Hankkeen tavoitteena oli lisätä uusiutuvan energian käyttöä eri käyttäjäryhmissä ja 
edistää uusiutuviin energialähteisiin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Hanke tarjosi energia-alan yrityksille liiketoiminnan kehittämispalveluja. Hanke 
järjesti seminaareja ja opintomatkoja, teki lukuisia uusiutuvaan energiaan liittyviä 
selvityksiä sekä avusti mm. kannattavuuslaskelmissa tai lupaprosesseissa. Hank-
keessa oli mukana 43 yritystä ja 20 muuta toimijaa. Hankkeen ansiosta syntyi 4 uutta 
yritystä ja hakkeen käyttö alueella lisääntyi merkittävästi. Kun uudet lämpölaitokset 
ovat käytössä, niiden avulla voidaan korvata 2 miljoonaa litraa polttoöljyä.

Hanke käynnisti myös bioenergiapörssin, jonka kehittämistyö jatkuu uuden hank-
keen voimin. Bioenergiapörssi palvelee puupolttoaineiden myyjiä ja ostajia, sekä 
kotitalouksia että yrityksiä. 

Lisätietoja: http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/oulunkaari/hankkeet/uusiutuvan_
energian_yrityskeskus/selvitykset_ja_raportit/ 
www.bioenergiaporssi.fi 

RENEWTECH 

RENEWTECH -hanke käynnistyi kesäkuussa 2011 ja päättyy vuoden 2013 lopussa. 
Hankkeen tavoitteena on tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen yh-
teistyössä teollisuuden, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kanssa. 
Hanketta koordinoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy. Hankkees-
sa ovat mukana Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto, Lappeenranta Innovation Oy, North European Logistics Institute NELI ja 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto. 

Hankkeessa mm. kehitetään erilaisia tuulivoimateknologian sovelluksia, kuten 
torni-, turbiini- ja siipiratkaisuja, kehitetään tuuliolosuhteiden mallinnusta tuulivoi-
matuotannon optimoimiseksi, kehitetään tuulivoimatuotannon verkkoon liittymistä, 

http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/oulunkaari/hankkeet/uusiutuvan_energian_yrityskeskus/selvitykset_ja_raportit/
http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/oulunkaari/hankkeet/uusiutuvan_energian_yrityskeskus/selvitykset_ja_raportit/
http://www.bioenergiaporssi.fi
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kehitetään tuulivoimantuotannon testaus- ja seurantapalveluita sekä kartoitetaan 
tuulivoimakoulutuksen rakenteita.

Lisätietoja: http://www.cursor.fi/instancedata/prime_product_intranet/cursor/
embeds/Renewtech_projektiesite.pdf 

Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa

Hanke toteutettiin vuoden 2009 alusta helmikuuhun 2012 Satakunnassa, Pohjanmaal-
la, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Hanketta toteuttivat mm. Satakunnan am-
mattikorkeakoulu, Thermopolis Oy, Merinova Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja 
Jyväskylän yliopisto. Hanketta koordinoi Prizztech Oy. Hankeen tavoitteena oli tukea 
ja edistää suomalaisen aurinkoenergiateknologian tuotekehitystä, verkostoitumista 
ja vientiä edistävien sisämarkkinoiden syntymistä. 

Hankkeessa suunniteltiin aurinkoenergiajärjestelmiä erilaisille pilottikohteille pien-
taloista kerrostaloihin ja kunnallisiin rakennuksiin. Mukana olevat kerrostaloja rakenta-
vat rakennusliikkeet että talopakettien valmistajat pyrkivät saamaan aurinkoenergian 
osaksi tulevaisuuden tuotteitaan. Osa piloteista myös toteutuu, jolloin saadaan sekä 
tutkimuskohteita että tunnettuutta aurinkoenergialle. Lisäksi alan yritykset saivat käyn-
tiin yhteistyötä, ulkomaan kontakteja ja uusia hankkeita. Aurinkoenergian tunnettuus 
kasvoi myös hankkeen saaman julkisuuden takia. 

Lisätietoa: http://www.prizz.fi/aurinkopilotit/ 

4.7.

Vähähiilisen ruoantuotannon ja ruokavalion tukeminen

Ympäristöpassi

Savon ammatti- ja aikuisopiston yhteydessä toimiva EkoCentria kehitti vuonna 2010 
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman rahoittamana Ympäristöpassin. Ke-
hitystyö tehtiin yhteistyössä mm. Suomen ympäristöopisto SYKLIn ja Suomen ympä-
ristökeskuksen kanssa. Se on verkko-opiskelupaketti ja osaamistesti kestävästä ruo-
kapalvelutoiminnasta. Ympäristöpassin aihealueita ovat kestävät raaka-ainevalinnat, 
keittiötoiminnan ympäristövaikutukset ja ruokapalveluiden käytäntöjen muuttaminen 
kestävämmiksi. Ruokapalvelualalla työskentelevät henkilöt voivat opiskella aineis-
ton itsenäisesti ja suorittaa verkossa ympäristöpassitestin, jonka jälkeen he saavat 
suorituksesta todistuksen.

Ympäristöpassi lisää ruokapalvelualan osaamista ja tietoisuutta ruoan ilmasto- ja 
muista ympäristövaikutuksista. Se ei sinänsä takaa käytäntöjen muuttumista, mutta 
on hyvä työväline vähähiilisen ruokavalion edistämiseksi ja suurkeittiöiden ilmasto-
vaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietoja: http://www.ymparistopassi.fi/ 

http://www.cursor.fi/instancedata/prime_product_intranet/cursor/embeds/Renewtech_projektiesite.pdf
http://www.cursor.fi/instancedata/prime_product_intranet/cursor/embeds/Renewtech_projektiesite.pdf
http://www.prizz.fi/aurinkopilotit/
http://www.ymparistopassi.fi/
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Sivuvirrat hyötykäyttöön

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n Oulun yksikkö toteutti Sivuvirrat hyö-
tykäyttöön –hankkeen helmikuusta 2011 huhtikuuhun 2012. Hankkeen tarkoituksena 
oli tehdä esiselvitys biojalostamosta, joka tuottaisi biomassoista, lähinnä perunantuo-
tannon sivuvirroista, teollisuuden raaka-aineita, elintarvikkeita, energiaa sekä erilaisia 
biokomponentteja. Hanke tuotti tietoa perunan ja sen jalostusprosessien sivuvirtojen 
koostumuksesta, käyttökohteista sekä erotusteknologioista. Lisäksi tehtiin kannatta-
vuuslaskelmia ja teknis-taloudellinen toteuttamissuunnitelma Ouluun sijoittuvasta bioja-
lostamosta. Suunnitelmat perustuivat selvitykseen nykyisten sivuvirtojen määrästä, 
sijainnista ja käytöstä. Selvityksessä olivat mukana myös suuret kaupan yksiköt.

Sivuvirrat hyötykäyttöön –hanke edistää alueellisten suljetun kierron järjestelmien 
käyttöönottoa. Suljetun kierron järjestelmät säästävät raaka-aineita, energiaa ja vä-
hentävät niiden tuottamisen ilmastovaikutuksia. Lisäksi voidaan tuottaa bioenergiaa 
ja vähentää jätemääriä. Hankkeen loppuraportti on julkaistu MTT:n Raportti –sarjassa 
(Ahokas ym. 2012).

4.8.

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisen 
osaamisperustan tukeminen

Ympäristöosaajat2025

Suomen ympäristöopisto SYKLI toteutti Ympäristöosaajat2025 ESR–hankkeen 
1.11.2009-30.6.2012. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää ympäristöalan pitkän ai-
kavälin osaamistarpeita. Sen aikana laadittiin asiantuntijapaneelin avulla neljä tule-
vaisuusskenaariota ja kartoitettiin kunkin skenaarion osaamistarpeita. Lisäksi tunnis-
tettiin tulevaisuuden ympäristöammattilaisten osaamisprofiileja.

Hanke järjesti myös sidosryhmätyöpajoja, joissa kartoitettiin koulutuksen kehittä-
misajatuksia sekä keinoja vastata aiemmin tunnistettuihin osaamistarpeisiin. Hank-
keen tuloksena syntyi kaksi raporttia, jotka luovat hyvän pohjan koulutuksen ja osaa-
misen kehittämiselle (Lundgren 2012a ja b).

Tämä hanke tuki vähähiilisen yhteiskunnan osaamisperustan kehittämisprosessia 
kartoittamalla tulevaisuuden osaamistarpeita ja ehdottamalla muutoksia nykyjärjestel-
mään. Nämä tiedot ovat suoraan hyödynnettävissä prosessin seuraavassa vaiheessa, 
joka on näiden ehdotusten vieminen käytäntöön eri tahoilla.

Lapin energiakoulu

Uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutus- ja neuvontajärjes-
telmän kehittäminen, Lapin Energiakoulu, on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhteishanke. Hanke on jaettu 
kahteen osaan: koulutustuotteiden ja niiden verkostototeutusmallin kehittäminen ja 
pilotointi ESR-rahoituksella sekä uusiutuvan energian laitteistojen hankinnat EAKR-
rahoituksella. Hanke toteutetaan vuosina 2010-2012. 

Hankkeen puitteissa on perustettu ja käynnistetty metsäenergian tuottajan perus-
tutkinnon, bioenergia-alan ammattitutkinnon ja lämmityslaiteasentajan ammattitutkin-
non koulutuslinjat. Oppilaitoksiin on hankittu erilaisia uusiutuvan energian tuotantoon 
liittyviä laitteistoja. Biokaasulaitos on rakenteilla.

Lisätietoja: http://www.lapinenergiakoulu.fi/ 

http://www.lapinenergiakoulu.fi/


62  Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014–2020

LähTeeT

Ahokas, M., Välimaa, A.-L., Kankaala, A., Lötjönen, T. & Virtanen, E. 2012. Perunan ja juuresten sivu-
virtojen arvokomponenttien hyötykäyttö. MTT raportti 67. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
MTT, Jokioinen. Saatavilla osoitteesta: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti67.pdf 

Ahonen, S. 2011. Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa. TemaNord 2011:565. 
Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina. Saatavilla osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/
download.asp?contentid=132492&lan=fi Katsottu 17.9. 2012.

Berninger, K. 2012. Hiilineutraali Suomi. Miten luodaan ilmastoystävällinen yhteiskunta? Gaudeamus, 
Helsinki.

EEDA. 2010. East of England European Regional Development Fund Competitiveness Operational Pro-
gramme, 2007-2013. Towards low carbon economic growth. East of England Development Agency. 
Revised 2010. Saatavilla osoitteesta: http://www.communities.gov.uk/documents/regeneration/
pdf/1953108.pdf Katsottu 10.9.2012.

Kallio, T. 2009. Ympäristönäkökulma EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa. Suomen ympäristö 
27/2009. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Loponen, K. & Mäenpää, I. 2011. Etelä-Savon materiaalitase. Etelä-Savon loppuraportti. Etelä-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1/2011. Saatavilla osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/fi/
eLykeskukset/etelaSavoneLy/ajankohtaista/julkaisut/Documents/materiaalitase.pdf Katsottu 
13.9.2012.

Lundgren, K. 2012a. Ympäristöosaajat 2025 – tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla. Suomen 
ympäristöopisto SYKLI. Helsinki.

Lundgren, K. 2012b. Ympäristöosaajat 2025 – kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan. Suo-
men ympäristöopisto SYKLI. Helsinki.

Mattson, L. 2012. Selvitys kuntien ilmastotyöstä. Kuntaliitto. Saatavilla osoitteesta: http://testshop.
kunnat.net/product_details.php?p=2711 Katsottu 8.10.2012.

Määttä-Juntunen, H. & Rusanen, J. 2010. GIS-menetelmiä kaupan suuryksiköiden saavutettavuuteen 
liittyvien hiilidioksidipäästöjen arviointiin. Nordia Tiedonantoja 2/2010. Oulun yliopiston maantieteen 
laitos, Oulu.

Sorvali, J. 2012. Maakunnalliset ilmastostrategiat. Valmisteilla oleva raportti ympäristöministeriölle. 
TEM. 2012a. Vuosina 2007-2013 toteutettavien EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennera-

hastostrategian arviointiraportit vuonna 2011. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.
TEM. 2012b. Vuosina 2007-2013 toteutettavan Manner-Suomen ESR-ohjelman arviointiraportit vuonna 

2011. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.
Suomen ympäristökeskus. 2010. Kohti hiilineutraalia kuntaa. Hinku-hankkeen 1. vaiheen esittely ja 

tulokset. 81 s. Saatavilla osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25851&lan=Fi 
Katsottu 17.9.2012.

Suomen ohjelma-asiakirjat

Suomen rakennerahastostrategia ohjelmakaudelle 2007–2013.
Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007–2013.
Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007–2013.
Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007–2013.
Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007–2013.
Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007–2013.

http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti67.pdf
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=132492&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=132492&lan=fi
http://www.communities.gov.uk/documents/regeneration/pdf/1953108.pdf
http://www.communities.gov.uk/documents/regeneration/pdf/1953108.pdf
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavonELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/Materiaalitase.pdf
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavonELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/Materiaalitase.pdf
http://testshop.kunnat.net/product_details.php?p=2711
http://testshop.kunnat.net/product_details.php?p=2711
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25851&lan=FI


63Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014–2020

internet-aineistot

Bioenergiapörssi www.bioenergiaporssi.fi Katsottu 24.9.2012.
Cursor Oy:n esite Renewtech –hankkeesta http://www.cursor.fi/instancedata/prime_product_intra-

net/cursor/embeds/Renewtech_projektiesite.pdf Katsottu 12.9.2012.
Ekokymenlaakso –hankkeen sivut www.ekokymenlaakso.fi Katsottu 17.9.2012.
HINKU –hankkeen sivut www.ymparisto.fi/hinku Katsottu 1.10.2012.
Keski-Suomen biokaasufoorumin sivut : http://www.biokaasufoorumi.fi/ Katsottu 24.9.2012.
Lapin energiakoulu http://www.lapinenergiakoulu.fi/ Katsottu 15.9.2012.
Oulunkaaren kuntayhtymän sivut Uusiutuvan energian yrityskeskus –hankkeesta http://www.oulunkaa-

ri.com/sivu/fi/oulunkaari/hankkeet/uusiutuvan_energian_yrityskeskus/selvitykset_ja_raportit/ 
Katsottu 21.9.2012.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia –hankkeen sivut www.ilimari.fi Katsottu 2.9.2012.
PrizzTech Oy:n sivut aurinkopilottihankkeesta http://www.prizz.fi/aurinkopilotit/ Katsottu 3.10.2012.
Rakennerahastotietopalvelu https://www.eura2007.fi/rrtiepa/ Katsottu 3.10.2012.
Syklin ympäristöpassi –sivut http://www.ymparistopassi.fi/ Katsottu 20.9.2012.
Tampereen Ilmankos –hankkeen sivut www.ilmankos.fi Katsottu 14.9.2012.
Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen http://livingbusiness.fi/uusimaa/hankkeet/8-kaynnissa-

olevat-hankkeet/53-tyokaluja-vahahiiliseen-aluerakentamiseen Katsottu 19.9.2012.
Vaasan ammattikorkeakoulun sivut Matalaenergiarakentamisen edistäminen kerrostalotuotannossa 

-hankkeesta http://matalaenergia.puv.fi/ Katsottu 15.9.2012.
Valonian Pieniä tekoja –kampanjan sivut http://www.pieniatekoja.fi/ Katsottu 28.9.2012.
Valonian sivut Työpyöräile! hankkeesta http://www.valonia.fi/tyopyoraile Katsottu 28.9.2012.

http://www.bioenergiaporssi.fi
http://www.cursor.fi/instancedata/prime_product_intranet/cursor/embeds/Renewtech_projektiesite.pdf
http://www.cursor.fi/instancedata/prime_product_intranet/cursor/embeds/Renewtech_projektiesite.pdf
http://www.ekokymenlaakso.fi
http://www.ymparisto.fi/hinku
http://www.biokaasufoorumi.fi/
http://www.lapinenergiakoulu.fi/
http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/oulunkaari/hankkeet/uusiutuvan_energian_yrityskeskus/selvitykset_ja_raportit/
http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/oulunkaari/hankkeet/uusiutuvan_energian_yrityskeskus/selvitykset_ja_raportit/
http://www.ilimari.fi
http://www.prizz.fi/aurinkopilotit/
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/
http://www.ymparistopassi.fi/
http://www.ilmankos.fi
http://livingbusiness.fi/uusimaa/hankkeet/8-kaynnissa-olevat-hankkeet/53-tyokaluja-vahahiiliseen-aluerakentamiseen
http://livingbusiness.fi/uusimaa/hankkeet/8-kaynnissa-olevat-hankkeet/53-tyokaluja-vahahiiliseen-aluerakentamiseen
http://matalaenergia.puv.fi/
http://www.pieniatekoja.fi/
http://www.valonia.fi/tyopyoraile


Kati Berninger

Muutos vähähiiliseen  
yhteiskuntaan EU:n 
rakennerahastojen 
avulla 2014–2020

ISBN 978-952-11-4127-0 (nid.)
ISBN 978-952-11-4128-7 (PDF)


	Lukijalle
	Tiivistelmä
	OSA1: Valtakunnallinen teema ja ohjelmatason toiminta
	1.	Johdanto vähähiiliseen yhteiskuntaan
	1.1.
Käsitteistä: Mitä tarkoittaa vähähiilinen yhteiskunta 
	1.2. 
Miksi vähähiiliseen yhteiskuntaan kannattaa pyrkiä
	1.3.
Vähähiilisen yhteiskunnan edellytykset

	2.	Komission asetusesitykset uudelle 
ohjelmakaudelle
	2.1
Komission asetusehdotus rakennerahastojen yleisistä määräyksistä
	2.2.
Komission asetusehdotus Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)
	2.3.
Komission asetusehdotus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)
	2.4.
Muut asetusehdotukset

	3. Eu:n vähähiiliseen yhteis- kuntaan liittyvät tavoitteet ja suunnitelmat
	3.1.
Eurooppa 2020 -strategia
	3.2.
Tiekartta vähähiiliseen yhteiskuntaan vuonna 2050
	3.3. 
Energiatehokkuussuunnitelma
	3.4.
Liikenteen valkoinen kirja

	4. Suomen vähähiiliseen yhteis-kuntaan liittyvät tavoitteet ja suunnitelmat
	4.1.
Ilmasto- ja energiastrategia
	4.2.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta
	4.3.
Hallitusohjelma
	4.4.
Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuudesta
	4.5.
Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä julkisista
hankinnoista
	4.6.
ERA17 toimintaohjelma
	4.7.
Kestävän tuotannon ja kulutuksen ohjelma

	5. Ehdotus vähähiilisen yhteiskunnan temaattisen tavoitteen sisällöksi
	5.1.
Ilmastostrategioiden tukeminen, sosiaaliset innovaatiot ja kokeiluhankkeet
	5.2.
Neuvonta ja konsultointi
	5.3.
Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton tukeminen
	5.4.
Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen 
	5.5.
Kestävän liikkumisen ja eheän yhdyskuntarakenteen
tukeminen
	5.6.
Vähähiilisen liiketoiminnan ja innovaatioiden tukeminen
	5.7.
Vähähiilisen ruoantuotannon ja ruokavalion tukeminen
	5.8.
Vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisen osaamisperustan tukeminen
	5.9.
Liittymäkohdat muihin temaattisiin tavoitteisiin

	Lähteet

	OSA II: Alueelliset ohjelmat ja hankkeet
	1.	Ohjelmakausi 2007–2013 vähähiilisyyden näkökulmasta
	1.1.
Kansallisen ja alueellisen kehityksen tilan kuvaus ja 
SWOT-analyysi
	1.2.
Valtakunnallinen ja alueellinen kehittämisstrategia
	1.3.
Toimintalinjakohtaiset teemat ja tuettava toiminta
	1.4. 
Kokeiluhankkeet ja uusien toimintamallien testaus
	1.5.
Hankkeiden toimintalinjakohtaiset ja koko ohjelmaa
koskevat valintakriteerit
	1.6.
Indikaattorit
	1.7.
Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi
	1.8.
ESR ohjelma

	2.	Suosituksia ohjelmakaudelle 
2014–2020
	2.1
Kansallisen ja alueellisen kehityksen tilan kuvaus 
sekä SWOT-analyysi
	2.2.
Valtakunnallinen ja alueellinen kehittämisstrategia
	2.3.
Tuettava toiminta
	2.4.
Hankkeiden valintakriteerit
	2.5.
Hankkeiden toteuttamisvaiheessa kaikilta vaadittavia
asioita
	2.6.
Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi
	2.7.
Seuranta
	2.8.
Miten saadaan hyviä vähähiilisiä hankkeita

	3.	Esimerkki vähähiilisyyttä painottavasta ohjelmasta: East of England
	4.	Esimerkkihankkeita teemoittain
	4.1.
Ilmastostrategioiden tukeminen, sosiaaliset innovaatiot
ja kokeiluhankkeet
	4.2.
Neuvonta ja konsultointi
	4.3.
Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton tukeminen
	4.4.
Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen 
	4.5.
Kestävän liikkumisen ja eheän yhdyskuntarakenteen
tukeminen
	4.6.
Vähähiilisen liiketoiminnan ja innovaatioiden tukeminen
	4.7.
Vähähiilisen ruoantuotannon ja ruokavalion tukeminen
	4.8.
Vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisen osaamisperustan tukeminen

	Lähteet


