Hiilineutraaliutta tukevat
verkostot

Verkostovertailu
VERKOSTO

HINKU (Hiilineutraalit kunnat)

FISU (Finnish Sustainable
Communities)

11 kuntaa Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu,
51 kuntaa, (pienin Enontekijö, suurin Tampere)
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta,
– mm. Kouvola, Joensuu, Pori, Lappeenranta
Riihimäki, Turku ja Vaasa

Covenant of Mayors (CoM) for Energy
and Climate

7755 allekirjoitusta – Suomesta 12

JÄSENET
MAKSUTON
HINTA
-

Tavoite: 80 % vuoteen 2030 eli
hiilineutraalius
Kuntien energiatehokkuus-sopimukseen
liittyminen
Paikallinen HINKUtyöryhmäinvestointisuunnitelma, vuosikello,
viestintä (Energialoikka.fi), raportointi

Asukaslukuun suhteutettu jäsenmaksu (noin
5000 €)

-

Tavoitteet: 2050 jätteetön, päästötön,
ylikulutukseton
Pitkän aikavälin tiekartta
Paikallinen työryhmä
raportointi, viestintä

Verkostoitumismahdollisuuksia
Tiedonvaihtoa
tukea erillishankkeiden valmisteluun
päästölaskentapalveluita ja –työkaluja
Viestintäyhteistyötä
näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille

-

VAATIMUKSET

-

MAKSUTON

- nykytilan kartoitus
- resurssiviisauden indikaattoreiden
laskeminen
- Vertaisoppiminen, hyvien käytäntöjen
jakaminen
- Neuvonta
- Yhteinen brändi

-

Päästövähennys -40 % 2030 mennessä,
sopeutumistoimien lisääminen, kestävän ja
edullisen energian takaaminen
Baseline Emission Inventory (BEI)
Riski- ja haavoittuvuusanalyysi
Sustainable Energy and Climate Action Plan
(kahden vuoden sisällä)
raportointi/Action plan joka toinen vuosi

Hyvien käytäntöjen jakaminen
Vinkkejä rahoituslähteistä
Tiedon ja osaamisen jakamista
Yhteistä strategiatyötä ja poliittista
vaikuttamista

HYÖDYT

3.6.2019

HINKU (Hiilineutraalit kunnat)
• Mukana 51 kuntaa, (pienin Enontekijö, suurin Tampere) – mm. Kouvola, Joensuu, Pori, Lappeenranta
• Maksuton
• Vaatimukset
•
•
•

Tavoite: 80 % vuoteen 2030 eli hiilineutraalius
Kuntien energiatehokkuus-sopimukseen liittyminen
Paikallinen HINKU-työryhmäinvestointisuunnitelma, vuosikello, viestintä (Energialoikka.fi), raportointi

• Hyödyt
•
•
•
•
•
•

Verkostoitumismahdollisuuksia
Tiedonvaihtoa
tukea erillishankkeiden valmisteluun
päästölaskentapalveluita ja –työkaluja
Viestintäyhteistyötä
näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille

• Plussat ja miinukset
•
•

Näkökulma rajautuu hiilineutraaliuteen, mikä edistää selkeiden tavoitteiden muodostumista, mutta ei vahvista kokonaisvaltaista
ympäristöajattelua.
Verkostossa on hyviä vertailukaupunkeja

3.6.2019

FISU (Finnish Sustainable Communities)
• 11 kuntaa Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa
• Maksaa noin 5000 € /vuosi
• Vaatimukset
•
•
•

Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut Fisu-verkoston yhteisiin resurssiviisaustavoitteisiin - ei päästöjä, ei jätettä, ei
ylikulutusta - ja pyrkii saavuttamaan ne viimeistään vuoteen 2050 mennessä.
Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut määrittämään keskipitkän aikavälin päästövähennys- ja jätteenkierrätystavoitteet (esim.
vuodelle 2020 ja 2030). Välitavoitteet määritellään kahden vuoden sisällä jäseneksi liittymisestä.
Lisäksi lista käytännön toimenpiteitä ja rahoitusta

• Hyödyt
•
•

Fisu-verkostossa jaetaan parhaita käytäntöjä, luotettavaa tietoa uusista mahdollisuuksista ja kehitetään toimintatapoja
vertaisverkostossa.
Verkostoa tukeva palvelukeskus vastaa verkostoa tukevasta yleisestä viestinnästä, neuvoo eteenpäin mm. julkisissa hankinnoissa,
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisessä, teollisissa symbiooseissa ja energia- ja
materiaalitehokkuussopimuksissa sekä kanavoi tutkimus- ja ennakointitietoa kuntien tueksi.

• Plussat ja miinukset
•
•
•

Edustaa kokonaisvaltaisempaa näkemystä
Hyviä vertailukaupunkeja, erityisesti maakunnallinen yhteistyö mahdollista
Verkostoon ei tällä hetkellä oteta lisää kuntia

3.6.2019
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• Maksuton
• Vaatimukset
•
•
•
•
•

Päästövähennys -40 % 2030 mennessä, sopeutumistoimien lisääminen, kestävän ja edullisen energian takaaminen
Baseline Emission Inventory (BEI)
Riski- ja haavoittuvuusanalyysi
Sustainable Energy and Climate Action Plan (kahden vuoden sisällä)
raportointi/Action plan joka toinen vuosi

• Hyödyt
•
•
•
•

Hyvien käytäntöjen jakaminen
Vinkkejä rahoituslähteistä
Tiedon ja osaamisen jakamista
Yhteistä strategiatyötä ja poliittista vaikuttamista

• Plussat ja miinukset
• Tarjoaa kansainvälisiä vertailukohteita
• Hyödyt eivät ole kovin konkreettisia
• Verkoston tapaamisiin osallistuminen on matkakulujen vuoksi kallista
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