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Pariisin joulukuun 2015 ilmastosopimus
=>  rajataan maapallon lämpötilanousu 1,5
asteeseen -> vähähiilisille ratkaisuille
lisää kysyntää
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Cleantechin maailmanmarkkinat  2 536
miljardia € vuonna 2013 (kasvua 24 %
vuodesta 2010) Lähde: BMU 2012 ja 2105
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2013 102 315 367 422 505 825
2010 93 183 280 313 455 720

miljardia €

Cleantech tarkoittaa ympäristöä (tavanomaista) vähemmän kuormittavia
tuotteita, palveluja ja teknologioita



● Pitkäjänteinen politiikka ja ohjaus

● Sääntely
○ Hyvää sääntelyä vahvistamalla ja turhaa sääntelyä

purkamalla
● Verotus

○ Parannetaan puhtaiden ratkaisujen taloudellista
kilpailukykyä

● Rahoitustuki
○ Tuetaan tuotekehitystä, pilotointia ja testausta

● Informaatio-ohjaus

● Julkiset hankinnat
● Kumppanuuksien tukeminen 4

Keskeiset keinot vahvistaa puhtaiden
ratkaisujen kysyntää ja tarjontaa –
julkinen sektori
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Yritysnäkökulma – uusien innovatiivisten
puhtaiden ratkaisujen
kaupallistamisvaiheen vaikeus

Lähde: Sitran raportti
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Kunnat, elinkeinoelämä,
asukkaat ja asiantuntijat

ideoivat ja toteuttavat ratkaisuja
ilmastopäästöjen vähentämiseksi
ja paikallisen elinvoimaisuuden

lisäämiseksi

-80 % CO2e 2030!

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)



● Edelläkävijyys
○ Biotalous
○ Uusiutuva energia
○ Energiatehokkuus
○ Resurssitehokkuus
○ Cleantech

● Paikalliset ja alueelliset hyödyt
○ Talous
○ Työllisyys
○ Omavaraisuus
○ Viihtyisä ympäristö

● Rakennetaan tulevaisuuden Suomea
eturintamassa ja hyödytään siitä itse

Miksi HINKUun ?
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Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) –
hanke

- hanke kaikille kunnille avoin,
jos on valmis sitoutumaan ns.
HINKU-kriteereihin

- alussa (2008) mukana vain
5 pientä kuntaa, nyt 33 ja
asukkaita n. 630 000

- uusiutuva energia, energia- ja
materiaalitehokkuus toimenpiteiden
keskiössä

- kuntien eri toimijat (hallinto, yritykset,
asukkaat) ratkaisevat tekemisen,

Suomen ympäristökeskus vastaa
valtakunnallisesta  tuesta ja HINKU-
foorumin toiminnasta



Kunnan viranhaltijat
ja luottamushenkilöt

Elinkeinoelämä

Asukkaat

HINKU-KUNTA

Yritykset

TOIMENPITEET
- energiatehokkuus, uusiutuva energia,
materiaalitehokkuus

- PÄÄSTÖVÄHENNYKSET,  ELINKEINOELÄMÄN
JA ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN KEHITTYMINEN

ALUEELLA

HINKU-hanketta tukee
HINKU-foorumi

SYKE HINKU-yritykset
HINKU-kunnat
HINKU-FOORUMI

Muut asiantuntijatahot

Kuntaliitto

Rahoittajat

- asiantuntija-apu
- viestintätuki

- parhaiden käytäntöjen
levittäminen

Motiva

Sitra

YM, TEM, MM



● Kunniahimoisten tavoitteiden tärkeys  - pakottaa pitämään
ilmastoasiat kunnallisessa päätöksenteossa

● Seuraavan vuoden budjetoinnin valmistelu
systemaattisempaa päästövähennyksiä edistävien
toimenpiteiden näkökulmasta

● Kunta esimerkin näyttäjänä – asukkaille ja yrityksille
helpompi toimia ilmastoystävällisesti

● Opitaan muilta – hyvät ratkaisut ja käytännöt siirtyvät
tehokkaammin

● Yhteishankinnat ja julkiset hankinnat vähähiilisyyden
edistämisessä

● Eri hankkeilla yhteinen tavoite – jatkuvuus tuloksille –
kokeilualusta

● Yhteistyö (PPP) – rikotaan rajoja -> uusia toimintamalleja  ja
ratkaisuja

● Median tärkeä rooli – asiat esillä

Mitkä vähähiilistä kysyntää kasvattavat
piirteet näkyvät HINKU-kunnissa?
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Cleantech –hankintojen mahdollisuudet kuntien hankinnoissa

29 %

20 %

6 %

13 %
1 %

19 %

8 %

2 % 2 %

Uudisrakentaminen

Peruskorjaus

Valaistus

Sähkö ja lämpö

Kalustohankinnat

Liikenneinfra

Vesi ja viemäröinti

Laitehankinnat

Muut
Suunnitellut
investoinnit v. 2013-
2015 HINKU-kunnat,
rakentamisen ja
peruskorjauksen
osuus yht. 34 milj. €Lähde: Katriina Alhola, SYKE



● Yritykset näkevät, että valtion tai kuntien pitäisi ostaa
heidän innovatiivisia ratkaisujaan julkisten hankintojen
kautta

● Kysymys kuuluu, että toimiiko ratkaisu siten, että luvatut
toiminnalliset hyödyt ja kustannukset/tuotot toteutuvat?

● Kuka kantaa riskin?

● Ratkaisuja: - riskirahastot (myös EU:n tuki)
- pilointiin ja testaamiseen julkista tukea
- > hyvät referenssit puhumaan puolesta
- Verkostot viemään sanaa eteenpäin

onnistumisista 13

Julkisiin hankintoihin liittyy suuria
odotuksia yritysmaailman suunnalta



● PUHTAIDEN RATKAISUJEN
KÄYTTÖÖNOTOT/KOKEILUTà ONNISTUMISET
LEVITYKSEEN / MONITUKSEEN

● KOTIMAAN REFERENSSIT

● DEMONSTRAATIOALUEET

● YRITYSTEN OSAAMISEN TUKEMINEN
○ HIILIJALANJÄLKILASKELMAT, LCA-KLINIKAT

14

YRITYKSET  VÄHÄHIILISTEN
TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN
TUOTTAJINA JA KÄYTTÖNOTTAJINA



Lisätietoja

Satamavalaistuksen modernisointi hyödyntäen kauko-
ohjattavaa ohjausautomatikkaa ja led-valaistusta

Hangon satama
Hanko

2013-2014

15 %

166 000 kg CO2e / vuosi

300 000 €

10 vuotta 5 vuotta

https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/Kohteet/Tiedot.aspx?Id=398


Lisätietoja

Jäteveden lämpö energiaksi

Jätevedenpuhdistamo
Kuhasalo, Joensuu

2013

13 %

600 000 kg CO2e / vuosi

1,1 milj. €

20 vuotta 7 vuotta

https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/Aloitus.aspx


Lisätietoja

Sähkösuodin savukaasujen puhdistukseen

Outokummun Energia Oy:
Voimalaitos Miilu

11/2011

125,4 %

6 550 000 kgCO2/v

366 000 €

20 vuotta 0,7 vuotta

https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/Kohteet/Tiedot.aspx?Id=411


www.hinku-foorumi.fi
www.hinku-foorumi.fi/en (in English)

Kiitos mielenkiinnosta !

http://www.hinku-foorumi.fi/en

