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Haasteena siirtyminen teollisen ajan rakenteista kohti
ihmislähtöistä palveluyhteiskuntaa
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Sitra: Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin
edelläkävijänä
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Source:
http://www.motherjones.com/environ
ment/2013/01/climate-desk-greenland-
and-69-feet-sea-level-rise

Ilmastokatastrofi uhkaa
hyvinvointia

Vuonna 2011 fossiilisen
energian tuki oli koko
maailmassa yht. 523
miljardia dollaria,
uusiutuvien tuki 88 miljardia
dollaria. (lähde: IEA)
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Energiaomavaraisuus on kasvava trendi:
Oman energian avulla ilmastonmuutoksen ja
maailmanmarkkinoiden edessä nykyisin avuttomista ihmisistä
tulee uuden energiavallan tekijöitä
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Wildpoldsriedin
kylä Saksassa
tienaa uusiutuvan
energian
tuotannolla 5,7
miljoonaa dollaria
vuodessa
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Source:
http://www.ilsr.org/half-
germanys-53000-
megawatts-renewable-
energy-locally-owned/

Annatko teollisuuden päättää minkä
energiamuodon valitset taloosi?
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Energia-alan markkinat kovassa kasvussa: uusiutuvaan
energiaan investoidaan maailmalla jättipotti

14.2.2013

• IEA on arvioinut energiasektorin globaaliksi investointitarpeeksi 33 000
miljardia ja Euroopassa 4 000 miljardia dollaria vuoteen 2035 mennessä.
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Investointi uusiutuvaan energiaan on
taloudellisesti kannattavaa

• Suomessa koko
energiasektorin
investointitarpeen
arvioidaan olevan
runsaat 40 miljardia
euroa vuoteen 2035
mennessä.

Suomen kauppataseessa ennätysvaje.
Lähde: TULLI. ULKOMAANKAUPPA 2011. Taskutilasto.
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Suomi mukaan
kasvubisnekseen?
- tarvitaan
toimivat
kotimarkkinat!
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Vihreän talouden lähiratkaisut 1/2011 - 8/2013
Päämäärä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen korvaamalla fossiilisia polttoaineita
käyttäjien itse tuottamalla uusiutuvalla energialla. Kuluttajien mukaantulo

energiamarkkinoille saa aikaan tarvittavan rakenteellisen muutoksen.

Uusiutuvan energian
pientuotannon
toimijoiden yhteistyön
parantaminen

Kansalaisten oman
energiantuotannon
helpottaminen

Uusiutuva energia
hyväksyttäväksi osaksi
elinympäristöä

• Markkinakasvua ja
näkyvyyttä yhteisellä
brändillä

• Käyttäjänäkökulma
osaksi toimialan
tekemistä

• Neuvotteluvoimaa
toimintaympäristön
esteiden
poistamiseksi

• Verkkoon liittämisen
helpottaminen

• Lupien
yksinkertaistaminen

• Palvelujen edistäminen
• Investoinnin

kannattavuuden
parantaminen

• NIMBYstä YIMBYyn
• Uusi

päätöksentekokulttuuri
ja vuorovaikutteiset
päätöksentekomallit

• Tuulivoiman
yhteisölliset
hyödynjakomallit

Projektin tavoitteet

Tiimi: Karoliina Auvinen, Bryan Boyer, Juuso Janhonen,
Jukka Kajan, Pia Mero, Kirsi Pönni ja Tuula Sjöstedt
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Kokeiluja
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Kokeilu: www.avoinkotka.fi

Pilotti: Hybridienergiaa avaimet
käteen palveluna

Kokeilu: Lähienergiaa kimppahankintana
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Sitran projektikokonaisuuden johtopäätökset
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Käyttäjätutkimuksia ja kokeiluja:
Edelläkävijöillä vaikeuksia ja
ihmisten tarpeisiin vastaavat palvelut
puuttuvat

Toimintaympäristössä paljon esteitä,
jotka haittaavat palveluntarjontaa:
byrokratia, rahoitus ja syrjivä
tukipolitiikka

Tarvitaan
palveluliiketoimintaosaamista sekä
alan yhteistyötä toimintaympäristön
esteiden purkamiseksi
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Uusiutuva lähienergia – ainoa vaihtoehto

Kiitos!

Lisätietoja: Karoliina Auvinen, puh. 050 330 5418, karoliina.auvinen@sitra.fi

Liity mukaan: LinkedIn-ryhmä Uusiutuvan energian edistäminen rakennetussa
ympäristössä tai Facebook http://www.facebook.com/Edellakavijat
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