
1

SITOUTUMISESTA 
TOIMINTAAN

Katsaus kestävän energian 
toimintasuunnitelmaan

www.eumayors.eu

eennergian
paikall iset

ossaallistuminenilmastonmuuutoss

integroitu
ko

koo
nnaisvaltaineenn

toimet

hiilidioksiddippäästöt

kansalaiset

karttooitus

energiatehokkuus

tärkeimmät

visio

s
u

u
n

n
i t t e

l u

sidosryhmät

k y s y n t ä

uusiutuva
e l ä m ä n l a a t u

kestävä kkehhitys



2 3

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen julkaisu.

Sen hallinnosta vastaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten verkostojen yhteenliittymä,

jota johtaa Energy-Cities-aloite, johon kuuluvat Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR, 

Climate Alliance, Eurocities ja Fedarene.

Julkaistu marraskuussa 2011.

Graafinen suunnittelu: Diane Morel / www.dianemorel.com

Kannen ja takasivun valokuvat: © Shutterstock

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto saa tukea Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmasta.
Euroopan komissio eikä kukaan komission puolesta toimiva henkilö
ole vastuussa tämän julkaisun tietojen käytöstä 
eikä virheistä, joita tekstiin on saattanut jäädä huolellisesta laatimisesta huolimatta.
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Kaupunginjohtajien yleiskokouksen 
osallistujien tavoitteena on saavuttaa 
ja jopa ylittää EU:n tavoite vähentää 
hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 
2020 mennessä panemalla täytän-
töön kestävän energian toimin-
tasuunnitelma (SEAP), lisäämällä 
energiatehokkuutta ja hyödyntämällä 
paikallisia uusiutuvia energianläh-
teitä.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
osallistujat sitoutuvat toteuttamaan 
useita toimia:

Ensimmäiseksi on laadittava päästötasekartoitus (BEI) ja 
muutettava poliittinen sitoumus konkreettisiksi toimiksi. Osallis-
tujat toimittavat SEAP-lomakkeen ja päästötasekartoituksensa 
tärkeimmät tulokset vuoden kuluessa virallisesta liittymisestä. 
SEAP, joka laaditaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten sidosryh-
mien ja kansalaisten kanssa, on kunnanvaltuuston hyväksymä, 
ja siinä kuvataan suunnitellut toimet. Osallistujat suostuvat myös 
seuraamaan SEAP:n täytäntöönpanoa ja raportoimaan siitä 
kahden vuoden välein sen toimittamisesta.

Pyrimme tässä julkaisussa kuvaamaan SEAP:n kehittämistä. 
Siinä esitellään SEAP:n tärkeimmät osat ja esitellään lyhyesti 
sen toimittamis- ja arviointimenettelyt. Seuraavilta sivuilta löytyy 
myös innoittavia esimerkkejä ja käytännön vinkkejä siitä, miten 
toimintasuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpano voidaan 
aloittaa.

KAUPUNGINJOHTAJIEN YLEISKOKOUS VAIHEITTAIN

Toimintasuunnitelman kehittäminen tiiviissä 
yhteistyössä paikallisten sidosryhmien ja 

kansalaisten kanssa

Päästötasekartoituksen laatiminen

Yleiskokousryhmän perustaminen

Pitkän aikavälin vision määrittäminen

Hiilidioksidipäästöjen vähentä-
miseen tähtäävien käytäntöjen 
ja toimien toteuttaminen

Edistymisen seuranta ja siitä raportointi
2. VAIHE:  Kestävän energian 

toimintasuunnitelman toimittaminen

3. VAIHE:   äytäntöönpano-
raportin toimittaminen

1. VAIHE:   Kaupunginjohtajien yleiskokouksen 
sitoumuksen allekirjoittaminen

Aloittaminen
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uranta ja palaute

Suunnittelu

Täytäntöönpano

u

tavoitteena –20 % 
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JOUSTAVA MENETTELYKEHYS TOIMINTAA VARTEN

YKSINKERTAINEN, JOUSTAVA JA VERTAILU-
KELPOINEN!

Kaupunginjohtajien yleiskokous tarjoaa kattavan menettelyke-
hyksen SEAP:n laatimista ja täytäntöönpanoa varten.

Yleiskokousta on kehitetty yhdessä Euroopan komission yhteisen 
tutkimuskeskuksen kanssa, ja kehittämistyön lähtökohtana on 
ollut paikallisviranomaisista ja asiantuntijoista koostuvan ryhmän 
käytännön kokemukset. Yleiskokouksen soveltamilla menetel-
millä on siis vankka tekninen ja tieteellinen perusta. Ehdote-
tuissa menetelmissä, käsitteissä ja periaatteissa on noudatettu 
mahdollisimman pitkälti kansainvälisiä ja eurooppalaisia stan-
dardeja (kuten hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
päästökertoimia tai eurooppalaista elinkaaritietokantaa (ELCD)).

Yleiskokouksen menetelmät ovat joustavia ja paikallisiin oloihin 
mukautettuja, ja ne tarjoavat yhteisen raportointikehyksen – 
SEAP-verkkolomakkeen –, jonka avulla paikallisviranomaiset 
voivat verrata tuloksiaan muihin vastaaviin tuloksiin (esim. paikal-

YLEISKOKOUKSEN TEKNINEN TUKIAINEISTO

•		Ohjekirjassa ”How to develop a Sustainable Energy 
Action Plan” on päästötasekartoituksen ja SEAP:n laatimisen 
kaikkiin vaiheisiin liittyviä yksityiskohtaisia  ohjeita ja käytännön 
suosituksia. Siinä määritellään hiilidioksidiekvivalentin laskemis- 
ja raportointiprosessien tärkeimmät periaatteet. Ohjekirjassa on 
myös teknisiä esimerkkejä energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyvistä toimista, joita kunnat voivat toteuttaa paikal-
lisesti.

•	 SEAP-lomake toimii perustana, jonka avulla osallistujat 
ilmoittavat paikalliset CO2-päästötietonsa ja miten ne pyrkivät 
vähentämään päästöjään. Yleiskokouksen osallistujat täyttävät 
vuorovaikutteisen verkkolomakkeen suoraan englanniksi. Lomake 
toimii yksittäisten SEAP-suunnitelmien pohjana, ja sen avulla 
osallistujat voivat välittää online-periaatteella aggregoituja tilas-
toja. Lomakkeessa on sen täyttöön liittyviä ohjeita (kaikilla EU:n 
kielillä), jotka auttavat osallistujia keräämään ja analysoimaan 
tietojaan suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti.

LISÄTIETOA  
Kaikki aineisto on saatavilla Kaupunginjohtajien yleisko-
kouksen verkkosivuston kirjastossa:
http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/
support/library_fi .html

lisviranomaisten tuloksiin eri vuosina tai samankaltaisissa oloissa 
toimivien muiden paikallisviranomaisten tuloksiin). Osallistujat 
voivat itse päättää, mitä välineitä ne käyttävät tavoitteidensa 
saavuttamiseen. Niiden on kuitenkin varmistettava, että toimi-
tetut kartoitukset vastaavat jäljempänä kuvattuja yleiskokouksen 
vaatimuksia.

© Shutterstock

•	  SEAP-lomakkeeseen pohjautuva täytäntöönpanora-
porttilomake helpottaa SEAP:n täytäntöönpanon seurantaa. 
Täytäntöönpanoraporttilomake ja sen selvitykset julkaistaan 
vuonna 2012, ja se on tällöin tärkein väline, jolla osallistujat 
voivat seurata edistymistään ja raportoida siitä.
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SEAP on keskeinen asiakirja, jolla yleiskokouksen osallistuja 
esittää, miten se aikoo saavuttaa sitoumuksensa vuoteen 2020 
mennessä. Sen pohjana on integroitu suunnittelu ja koko-
naisvaltainen lähestymistapa paikallisiin energiajärjestelmiin. 
Siinä keskitytään energian kysynnän vähentämiseen tärkeimmillä 
toiminnanaloilla ja hyödynnetään paikallisia uusiutuvia energian-
lähteitä, joilla katetaan paikalliset energiatarpeet.

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

•	 Päästötasekartoituksen tärkeimmät tulokset, joilla osoi-
tetaan energian nykykulutuksen taso ja huomattavimmat 
hiilidioksidipäästöjen lähteet – Nykytilanne

•	 Pitkän aikavälin visio, jossa määritetään hiilidioksidipääs-
töjen vähentämisen yleistavoite vuoteen 2020 mennessä 
sekä keskeiset toiminnanalat – Päämäärä

•	 Täytäntöönpanovaiheen aikana toteutettavat lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin toimet sekä niihin liittyvät määräajat 
ja vastuualueet, joilla asetettu tavoite pyritään saavuttamaan 
– Välineet 

   INTEGROITU LÄHESTYMISTAPA 

 ”Friedrichshafenissa ilmasto- ja energiakysymykset ovat 
tärkeimpiä kaupunkisuunnittelussa huomioitavia näkökohtia. 
Saksassa on kaupunkisuunnittelussa mahdollista määrätä 
erikseen uusien asuin- ja teollisuusalueiden energiahuollosta 
ja tulevaisuuden liikennejärjestelyistä. [...] Varmistamme 
sen, että voimme luoda lyhyiden liikkumisteiden kaupungin, 
jossa on huippumoderni linja-autojärjestelmä. Tämän 
päivän maankäytön suunnittelu luo puitteet seuraavien 
vuosikymmenten energiankulutukselle!”  Andreas Brand, 
Friedrichshafenin pormestari (Saksa)

   KUNNIANHIMOISET VISIOT 

”SEAP:n kehittäminen on ollut keskeistä Beckerichin 
tavoitteiden saavuttamisessa. Se on osoittanut, että työtä 
on aina mahdollista parantaa ja että energiansäästö on 
ensisijaisen tärkeää, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme 
eli energiaomavaraisuuden.” Camille Gira, Beckerichin 
kunnanjohtaja (Luxemburg)

SUUNNITELMAN TAVOITTEET

•	 Varmistaa pitkän aikavälin poliittinen sitoutuminen – SEAP 
on strateginen toimintaperiaateasiakirja, jonka kunnanval-
tuusto (tai vastaava päätöksentekoelin) hyväksyy.

•	 Muuttaa strategia konkreettisiksi toimiksi ja varata henki-
löstöä ja rahoitusta toimien toteuttamista varten – SEAP on 
toiminnan väline.

•	 Sitouttaa paikalliset toimijat koko prosessiin, suunnitelman 
laatimisesta sen täytäntöönpanoon asti – SEAP on vies-
tintäväline, jolla ylläpidetään yhteyksiä sidosryhmiin ja 
kansalaisiin.

SOVELTAMISALA

SEAP-suunnitelmassa olisi määritettävä yhdenmukainen toimi-
kokonaisuus, joka kattaa kaikki tärkeimmät (julkisen ja yksityisen) 
toiminnan alat. Useimpien SEAP-suunnitelmien odotetaan 
kattavan kartoituksessa mainitut alat:

Koska paikallisviranomaisilla on vain rajalliset mahdollisuudet 
vaikuttaa teollisuuteen, ne voivat itse päättää, haluavatko ne 
huomioida teollisuuden SEAP-suunnitelmassaan (EU:n päästö-
kauppajärjestelmään1 sisältyvät tehtaat eivät kuulu tähän).

TÄRKEIMMÄT ALAT

MUUT SUOSITELTAVAT ALAT

Liikenne
(julkinen, yksityinen 
ja kaupallinen)

Teollisuus
(paitsi päästökauppa-
järjestelmä1)

Pienimuotoinen paikal-
linen energiantuotanto 
uusiutuvista energialäh-
teistä

Maankäytön suun-
nittelu

Yhteydet kansalaisiin ja 
paikallisiin sidosryhmiin

Muut
(jäte- ja jätevesi-
huolto)

Julkiset hankinnat

Rakennukset, laitteistot 
ja toiminnot (kunnal-
linen, palveluala ja asuin-
rakennukset)

SEAP-suunnitelman tulisi myös perustua niihin toiminnanaluei-
siin, joilla paikallisviranomaisella on tietty asema esim. suunnit-
telijana, innoittajana, kuluttajana tai joskus tuottajana, kuten

1 Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä (ETS)

© Shutterstock

KESTÄVÄN ENERGIAN TOIMINTASUUNNITELMA 
PÄHKINÄNKUORESSA
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PÄÄSTÖTASEKARTOITUS – SEAP:N PERUSTA 

Päästötasekartoitus (BEI) on olennainen osa SEAP-suunni-
telmaa. Se antaa selkeän kuvan nykytilanteesta eli siitä, mikä 
on paikallisviranomaisen nykytilanne energiankulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen osalta. Sen perusteella voidaan kehittää 
SEAP-suunnitelmaa. Päästötasokartoituksen avulla paikallis-
viranomainen pystyy tunnistamaan tärkeimmät toiminnanalat 
ja mahdollisuudet saavuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämis-
tavoite. Kartoituksen avulla voidaan valita toteutettavat toimet 
ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Päästötasekartoitusten 
seuranta (MEI) tulee suorittaa säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, missä määrin toteutetuilla toimilla voidaan vähentää 
päästöjä.

  KATTAVA KARTOITUS
 
 ”Hyvät päästötasekartoitukset ja tieteellinen pohjatyö ovat 
mielestäni avainasemassa kaikissa menestyksekkäissä 
pyrkimyksissä. Kunnat ovat alusta alkaen selvillä sitoumus-
tensa laajuudesta ja niiden merkityksestä, joten ne pystyvät 
paremmin pitämään kiinni lupauksistaan  ja toteuttamaan 
kunnianhimoisia toimia.” Frank Smeets, Limburgin 
maakunnan ympäristöasioiden varaministeri (Belgia), 
yleiskokouksen aluekoordinaattori

SOVELTAMISALA

Yleiskokouksen ensisijaisena lähtökohtana on alueellinen lähestymistapa, jossa huomioidaan energiankulutukseen ja (tarvittaessa) 
tuotantoon liittyvät päästöt paikallisviranomaisen alueella.

PÄÄSTÖTASEKARTOITUKSEEN LITTYVÄT KÄSITTEET

CO2N2O CH4

Polttoaineenkäytöstä aiheutuvat 
suorat päästöt alueella

Muut suorat päästöt 
alueella,
päästötasekartoituk-
seen valittujen alojen 
mukaan

(Epäsuorat) päästöt, jotka liittyvät 
alueella kulutetun energian 
tuotantoon,
riippumatta energian tuotantopaikasta

Rakennukset, laitteistot 
ja toiminnot (kunnallinen, 
palveluala ja asuinraken-

nukset)

Liikenne (julkinen, 
yksityinen, kaupal-

linen)

Teollisuus
paitsi päästökauppajär-

jestelmään kuuluvat
(valinnainen)

Kiinteän jätteen ja
jätevesien 

käsittely-laitokset
(valinnainen)

Paikalliset energian-
tuotantolaitokset
(sähkö ≤	20 MW,

lämmitys/jäähdytys 
tarvittaessa)

paitsi päästökauppajär-
jestelmään kuuluvat

COGENE-
RATION

K U N N A N  A L U E

POWER 
PLANT

Ilmoi-
tettava 
yksikkö 

Vakiopäästökerroin (IPCC) – kattaa paikallishallintoalueen energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt, jotka aiheutuvat suoraan alueen 
polttoaineenkäytöstä tai epäsuorasti muualla tuotettusta mutta alueella kulutetusta sähköön ja lämmitykseen/jäähdytykseen liittyvästä 
polttoaineen käytöstä.
Elinkaariarviointikerroin – kattaa kaikkien energianlähteiden koko elinkaaren, eli siinä ei huomioida pelkästään polttoaineen käytöstä 
aiheutuvia päästöjä vaan myös kaikki energiantoimitusketjun päästöt (louhinta, kuljetus, jalostus).

1990 on useimmissa kansanvälisissä standardeissa (Kioton pöytäkirja, IPCC:n arviointiraportit) suositeltu viitevuosi.
Paikallisviranomaisen kannattaa kuitenkin valita sellainen vuosi, joka antaa kattavimmat ja luotettavimmat tiedot.

Hiilidioksiditonnia – jos paikallisviranomainen ilmoittaa ainoastaan hiilidioksidipäästöt.
Hiilidioksidiekvivalenttitonnia – jos paikallisviranomaisen ilmoitukseen sisältyvät myös muut kasvihuonekaasut kuten metaani 
(CH4) ja dityppioksidi (N2O). CH4- ja N2O-määrät muutetaan hiilidioksidiekvivalentiksi kertomalla kasvihuonekaasupäästöjen määrä 
sen GWP-kertoimella.

Päästö-
kertoimet

Perusta-
sovuosi
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INNOITUSTA SEAP:N KEHITTÄMISEEN

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA ANALYSOINTI

  Worms, Saksa, n. 83 000 asukasta

Tietojen keruu on usein huomattava haaste valmisteltaessa 
päästötasekartoitusta. Päästötasekartoituksen kehittämistyötä 
varten Wormsin kaupunki kartoitti yhteistyömahdollisuuksia 
paikallisen energiahuoltoyrityksen ja muiden sidosryhmien 
kanssa järjestämällä useita tapaamisia. Tapaamisten tarkoituk-
sena oli laajentaa ja tehostaa osallistujien välistä yhteistyötä. 
Yhteistyö onnistuikin erinomaisesti, sillä paikallisviranomainen 
sai sähkö- ja kaasuhuoltoyrityksiltä tarkkoja ja kattavia tietoja 
tärkeimpien rakennusten, toimintojen ja teollisuusyritysten 
energiankulutuksesta. Sen lisäksi nuohoojien liitto ja kunnal-
linen asuntoyritys antoivat luotettavia tietoja yksityistalouksien 
energiankulutuksesta ja lisätietoa kaikista olemassa olevista 
lämmitysjärjestelmistä.

Liikennealan päästöt laskettiin alueella liikkuvien ajoneuvojen 
tehon ja polttoaineenkulutuksen perusteella. Puuttuvien tietojen 
saamiseksi alueella tehtiin otantatutkimuksia, joissa tarkasteltiin 
pääasiassa yksityisliikennettä (eli ajoneuvojen ja ajettujen kilo-

metrien määrää ja vastaavia suureita).
Tässä suurena apuna oli laskentatyökalu (ECORegion), jonka 
menetelmä on luotettava ja muuntokertoimet relevantteja.
Kartoituksia tehtiin yli kuuden vuoden ajan (2004–2009), ja niissä 
selvitettiin hiilidioksidipäästöjen pääasialliset lähteet ja mahdol-
lisuudet vähentää niitä.

SKENAARIOON PERUSTUVA LÄHESTYMISTAPA 
JA STRATEGINEN YMPÄRISTÖARVIOINTI 

  Dublin, Irlanti, n. 506 000 asukasta

Skenaarioon perustuvaa lähestymistapaa sovelletaan monissa 
eri SEAP-suunnitelmissa, myös Dublinin toimintasuunnitelmassa, 
jossa tarkastellaan kolmea eri skenaariota vuodelle 2020.

Nykykehityksen jatkaminen -skenaariossa kuvataan, mitä 
tapahtuu silloin, kun ei tehdä mitään. Kahdessa muussa 
skenaariossa taas analysoidaan tiettyjen toimien vaikutuksia. 
Skenaario 1 sisältää toimia, joiden toteuttaminen on helppoa niin 
rahoituksen kuin kompleksisuudenkin puolesta. Skenaario 2 on 
pitkän aikavälin skenaario, jossa kustannukset ovat korkeampia. 

Näihin skenaarioihin pohjautuvassa Dublinin suunnitelmassa 
osoitetaan selvästi, että paikallisviranomaisten asettama hiili-
dioksidipäästöjen vähentämistavoite vuodelle 2020 voidaan 
saavuttaa. Siinä korostetaan myös sitä, mitä haasteita on 
voitettava, jotta sitoumuksia voidaan noudattaa.

Samalla tehtiin myös strateginen ympäristöarviointi2, jonka 
avulla toimintasuunnitelmassa voitiin huomioida myös ympäris-
tönäkökohdat (eli biologinen monimuotoisuus, väestö, ihmisten 
terveys, eläimistö, kasvisto, maaperä, vesi, ilma, ilmastotekijät, 
aineellinen omaisuus, kulttuuriperintö ja maisema).

ENERGIANKULUTUKSEEN VAIKUTTAVIEN 
ULKOISTEN MUUTTUJIEN MÄÄRITTÄMINEN
 
  Barcelona, Espanja, n. 1 628 000 asukasta

Paikallisviranomaisen tilannearviossa on olennaisen tärkeää 
tarkastella kattavasti energiankulutusta, hiilidioksidipäästöjä 
ja muita sosioekonomisia tekijöitä, joiden perusteella voidaan 
määrittää ensisijaiset toiminnanalat. Barcelonan SEAP-suunni-
telmassa analysoidaan yksityiskohtaisesti energiankulutukseen 
mahdollisesti vaikuttavia ulkoisia muuttujia kuten väestöä, 
rakennettua ympäristöä ja bruttokansantuotetta (BKT). BKT:n 
analysointi Barcelonan tutkimuksessa osoitti, että talouskasvulla 
ei arviointijakson aikana ollut välttämättä suoraa vaikutusta ener-
giankulutukseen.

2 Lisätietoa SEA-direktiivissä 2001/42/EY.

sähkö bensiini paloöljy kaukolämpö maalämpö
polttoaine diesel kaasu puu aurinkoenergia
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HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA TALOUDEL-
LISTEN VOIMAVAROJEN TUNNISTAMINEN 
KUSSAKIN TOIMESSA

  Riika, Latvia, noin 750 000 asukasta

SEAP-suunnitelmassa jokainen toimi olisi kuvattava käytän-
nönläheisesti. Riikan SEAP-suunnitelmassa määritetään 
täytäntöönpanon määräajat ja selvitetään vastuualueet. Siinä 
määritetään myös, mitä taloudellisia voimavaroja ja mahdollisia 
rahoituslähteitä on saatavana toimia varten. Alla on muutamia 
esimerkkejä:

SIDOSRYHMIEN YHTEENSAATTAMINEN 

  Mulhousen suuralue, Alsace, Ranska, 
 n. 252 000 asukasta

Alsacelaisen Mulhousen suur-
alueen SEAP on syntynyt paikal-
listen sidosryhmien kanssa 
käydyn laajamittaisen vuoro-
puhelun tuloksena. Kaupunki 
perusti jo vuonna 2007 neuvot-

telukunnan avustamaan toimintasuunnitelman kehittämisessä 
ja täytäntöönpanossa. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 
noin 100 jäsentä (valittuja edustajia ja asianosaisten osastojen 
valtuutettuja, asiantuntijoita, yhdistyksiä, yliopistoja, yrityksiä 
ja kansalaisia). Säännöllisissä kokouksissa kannustetaan 
vaihtamaan kokemuksia ja taitotietoa, varmistetaan eri alojen 
välisen yhteistyön sujuminen ja paneudutaan yhdessä paikallisiin 
ongelmiin. Neuvottelukunta osallistuu SEAP:n kehittämisen, 
täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tärkeimpiin vaiheisiin. 
Tämän avoimen ja osallistavan prosessin ansiosta paikalliset 
sidosryhmät ovat löytäneet uuden väylän esittää ideoitaan ja 
ehdotuksiaan.
Kansalaisten osallistuminen on taattu myös monien säännöllisten 
tiedotustapahtumien (tiedotuspäivät, julkiset kokoukset, näyttelyt 
jne.) kautta. Paikallistasolla on kehitetty useita promootioma-
teriaaleja, kuten Clima’ctor-esite ja Climatebox-laatikko (jossa 
on esim. vettä säästävä vesihana, vettä säästävä suihkupää ja 
kolme energiansäästölamppua).

TEHOKKUUDEN SEURANTAINDIKAATTO-
REIDEN KEHITTÄMINEN

  Maranello, Italia, n. 17 000 asukasta

Seurantaindikaattorien avulla kunnat voivat arvioida, miten 
hyvin tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Maranellon 
SEAP-suunnitelmassa määritetään indikaattoreita, joiden 
avulla kunkin toimen täytäntöönpanoa voidaan seurata. Alla on 
muutamia esimerkkejä:

Toimi Täytäntöön-
panoaika

Täytäntöönpanosta 
vastaava taho

Tarvittava rahoitus 
(miljoonaa euroa)

Mahdolliset rahoituslähteet

Energiakatselmukset 
ja 6000 kerrostalon 
täysremontti

2009-2020
Asunto-omistajien 
yhdistykset, valtuu-
tetut henkilöt

3,4 (katselmukset) 
+ 872 (uudista-
minen)

Kaupungin talousarvio, rakennerahastot, 
lainaresurssit, kiertävä rahasto, kansalliset ja 
kunnalliset tuet, ESCO-yritys, MESCO-yritys

Katujen ja puistojen 
valaistusjärjestelmien 
uusiminen

2010-2020
Riikan kaupunki, 
Rigas gaisma –virasto 2,84 Kaupungin talousarvio, rakennera-

hastot

Sähkö- ja hybridiau-
tojen latauspisteiden 
pystyttäminen Riikan 
kaupunkiin

2011-2020

Latvenergo (lämmön-
jakeluyhtiö, omistaa 2 
yhteistuotantolaitosta 
Riikassa)

14,19
Rakennerahastot, Latvenergon 
rahoitus, kaupungin talousarvio

LISÄTIETOA 
Yleiskokouksen temaattinen esite ”Innostavia rahoitus-
suunnitelmia – ideoita yleiskokouksen osallistujille” 
http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/support/
library_fi.html

Toimi Ehdotetut indikaattorit

Julkisen matkailijaliikenteen 
uudelleenjärjestely

Julkista liikennettä käyttävien 
matkailijoiden määrä

Pyöräteiden laajentaminen Matka (km)

Aurinkosähköjärjestelmien 
asennus julkisiin rakennuksiin asennettu MWp

Kannattavuustutkimus 
kestävien rakennusten 
alueen kehittämistä varten

Uudistettujen raken-
nusten energiankulutus 
(kWh/m2)

LISÄTIETOA  
Online-luettelo SEAP-suunnitelmista:
http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_fi.html
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KATSAUS TOIMIIN

‘WATT BUSTERS – ENERGIAKATSELMUKSET

 Cascais, Portugali

Toiminnanala: Kunnalliset rakennukset, asuinrakennukset ja 
palvelualan rakennukset
Vastaava taho: Cascaisin kunnan energiatoimisto
Täytäntöönpanoaika (aloitus/lopetus): 2008 alkaen

Toimen kuvaus: Caça Watts -hank-
keen tarkoituksena on auttaa kansa-
laisia säästämään energiaa ja rahaa. 
Hankkeen aikana kaupungin energia-
toimiston teknikot tekevät energiakat-
selmuksia rakennuksiin. Tavoitteena 
on mitata energiakäytön malleja ja 
tehdä lämpökameran avulla lämpö-
analyyseja rakennusten ulkokuoresta. 
Energiakatselmuksessa kerättyjen ja 
energialaskujen analysoinnin perus-
teella saatujen tietojen perusteella 
teknikot laativat teknisen raportin, jossa 
suositellaan parannustoimia energian 

säästämiseksi. Palvelusta 
peritään ainoastaan pieni 
maksu, minkä tarkoituksena 
on kat taa tarkastuksen 
kustannukset ja tiedottaa 
a l o i t t e e s t a .  C a s c a i s i n 
kunnassa tehdään vuosittain 
noin 100 energiakatselmusta.

PYÖRÄTEIDEN RAKENTAMINEN MOOTTO-
ROIDUN TYÖMATKALIIKENTEEN VÄHENTÄMI-
SEKSI

  Città di Castello, Italia

Toiminnanala: Liikenne 
Vastaava taho: Yleisten töiden, huollon ja ympäristöasioiden 
osasto 
Täytäntöönpanoaika (aloitus/lopetus): 1999–2011

Toimen kuvaus:
Toimen tarkoituksena on edistää 
pyöräilyä kaupungin keskustasta sen 
pohjoisosassa sijaitsevalle Cerbaran 
teollisuusalueelle. Rakennettavan 
pyörätien pituus on 3,1 km. Pyörätien 
käyttäjämääräksi arvioidaan 250–500 
henkilöä päivässä, mikä vähentää 
autolla tehtäviä työnmatkoja 150–300. 
Pyörätietä käytetään lähinnä työmat-
koihin, ja sen varrella on rautatieasema, 
johon perustetaan lähitulevaisuudessa-
yhteispyöräjärjestelmä.

VIHREÄT LASTENTARHAT

  Bistrita, Romania

Toiminnanala: Kunnalliset rakennukset ja toiminnot, paikallinen 
uusiutuvan energian tuotanto
Vastaava taho: Kunta
Täytäntöönpanoaika (aloitus/lopetus): 2011–2016

Toimen kuvaus: 
Toimessa on määrä vaihtaa seit-
semän lastentarhan lämmityksessä 
ja kuumavesikattiloissa käytettävä 
maakaasu kahteen uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävään teknologiaratkaisuun: 
maalämpöpumppuihin ja aurinkopa-
neeleihin. Samalla on määrä parantaa 
lastentarharakennusten lämpöeristystä. 
Parannusten suoria hyödynsaajia ovat 
kunkin lastentarhan 300 lasta ja opet-
tajaa. Toimen tarpeellisuuden oikeuttaa 
lastentarhojen suuri lämmityksentarve 
(239 kWh/m2/vuosi) tällä hetkellä.

TÄRKEIMMÄT 
LUVUT 

 Odotettu CO2-pääs-
töjen väheneminen: 
27,68 t CO2 ek./
vuosi 
• Odotettu enegian-
säästö: 
75 000 kWh/vuosi 
• Rahallinen säästö: 
99,5 euroa/vuosi 
kotitaloutta kohti 
•	Investointikustan-
nukset: 55 000 euroa 
Rahoituslähteet: 
Kunta ja kunnan 
energiatoimisto

TÄRKEIMMÄT 
LUVUT 

 Odotettu CO2-pääs-
töjen väheneminen:  
50,5 t CO2/vuosi 
lastentarhaa kohti 
•	Odotettu 
enegiansäästö: 
250 MWh/vuosi 
maakaasua osta-
nutta lastentarhaa 
kohti 
• Odotettu rahallinen 
säästö: 5 050 euroa/
vuosi lastentarhaa 
kohti 
•	Rahoituslähteet: 
Kunta ja kansallinen 
ympäristörahasto

TÄRKEIMMÄT 
LUVUT

 Odotettu CO2-pääs-
töjen väheneminen:
108 t CO2 ek./vuosi
• Odotettu ener-
giansäästö: 
450,1 MWh/vuosi
•	Investointikustan-
nukset:
200 000 euroa
•	Rahoituslähteet:
Kaupunki ja 
ympäristöministeriö

Lähde: Cascais Energia
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RENERGIATIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
ETÄLUETTAVIEN SÄHKÖMITTARIEN AVULLA 

 Sabadell, Espanja

Toiminnanala: Tieto- ja viestintätek-
niikka
Vastaava taho: Kunta
Täytäntöönpanoaika (a lo i tus/
lopetus): 2010–2020

Toimen kuvaus:
Kaupunki käynnisti vuosi yleiskokouk-
seen liittymisensä jälkeen maan ensim-
mäisen energiansäästökampanjan, 
jossa kotitalouksille tarjottiin tilaisuus 
lainata kuuden kuukauden ajaksi 
etäluettava laite. Pilottihankkeeseen 
ilmoittautui 51 kotitaloutta, ja määrän 

odotetaan kasvavan yli sataan. Kaupunki asensi etäluettavan 
laitteen ilmaiseksi, ja käyttäjille annettiin ilmaista puhelintukea. 
Laite näyttää tosiaikaista tietoa energiankulutuksesta (kilowat-
titunteina), kustannuksista (euroina) ja hiilidioksidipäästöistä 
(CO2-tonneina). Näin kotitaloudet voivat saada todellisen 
käsityksen siitä, miten paljon heidän jokapäiväinen toimintansa 
vaikuttaa ympäristöön ja sähkölaskuun.

YHTEISTUOTANTOLAITOKSEN RAKENTA-
MINEN

  Moldava nad Bodvou, Slovakia

Toiminnanala: Paikallinen uusiutuvan energian tuotanto
Vastaava yritys: Cofely (kaukolämpöverkon ylläpitäjä)
Täytäntöönpanoaika (aloitus/lopetus): 2010–2020

Toimen kuvaus:
Moldova nad Bodvoun alkuperäisenä 
pyrkimyksenä oli rakentaa paikallinen 
kaukojärjestelmä, joka vähentää 
riippuvuutta hiilestä. Kaupunki antoi 
tehtäväksi rakentaa yhteistuotantolai-
toksen, joka jakaa kaukolämpöverkon 
kautta sähköä kaupunkilaisille (noin 
2 100 kotitaloudelle) ja julkiseen valais-
tukseen.

JULKISEN VALAISTUKSEN MUUTTAMINEN LED-
LAMPUIKSI

  L’Estany, Espanja

Toiminnanala: Kunnan julkinen valaistus
Vastaava taho: Kaupunginjohtajan toimisto ja ympäristöasiain 
osasto
Täytäntöönpanoaika (aloitus/lopetus): 2010

Toimen kuvaus:
L’Estanyn julkinen valaistusjärjestelmä 
vaihdettiin hiljattain LED-valotekno-
logiaan. Keskiaikaisessa vanhassa-
kaupungissa vaihdettiin historiallisen 
kokonaiskuvan ja rakennusperinnön 
säilyttämiseksi ainoastaan valaisinten 
hehkulamput, mutta isoilla teillä ja 
kaduilla uusittiin koko järjestelmä. 
219 LED-valon asentamisen ansiosta 

TÄRKEIMMÄT 
LUVUT

 Odotettu CO2-pääs-
töjen väheneminen:
144,6 t CO2/vuosi 
kotitaloutta kohti
• Odotettu 
enegiansäästö:
134 kWh/vuosi
• Investointikustan-
nukset:
34 000 euroa
•	Rahoituslähteet: 
Kunta ja Katalonian 
aluehallitus

TÄRKEIMMÄT 
LUVUT

 Odotettu CO2-pääs-
töjen väheneminen:
11 378,2 t CO2/vuosi
•	Odotettu ener-
giansäästö:
10 953,9 MWh/vuosi
•	Uusiutuvan ener-
gian tuotantoarvio: 
19 130 MWh/vuosi
• Investointikustan-
nukset:
10 000 000 euroa

Lähde: Sabadellin kunta

Lähde: Carles Roman

TÄRKEIMMÄT 
LUVUT

 Odotettu CO2-pääs-
töjen väheneminen:
35,69 t CO2/vuosi
•	Odotettu 
enegiansäästö:
80,56 MWh/vuosi
•	Investointikustan-
nukset:
51 000 euroa
• Rahoituslähteet: 
Kunta ja Barcelonan 
maakunta

LISÄTIETOA  
Online-luettelo malliesimerkeistä: 
http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/actions/
benchmarks-of-excellence_fi .html

energian kokonaiskulutusta on voitu alentaa 75 %. Kestävään 
vaihtoehtoon siirtyminen sai tukea Barcelonan maakunnalta, joka 
toimii yleiskokouksen alueellisena koordinaattorina.

SEAP:n täytäntöönpano – hyödyt

 Uusia paikallistason työpaikkoja
 Kansalaisten sähkölaskun pienentyminen
 Elinolosuhteiden parantuminen
 Julkisten varojen tehokkaampi käyttö...
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SEAP:N TOIMITTAMIS- JA ARVIOINTIMENETTELYT SEAP:N ARVIOINTI – LUOTETTAVAT JA VERTAI-
LUKELPOISET TIEDOT

Kun SEAP-lomake ja SEAP-asiakirja on jätetty, ne toimitetaan 
Euroopan komission yhteiselle tutkimuskeskukselle (JRC), joka 
vastaa niiden arvioinnista:

1. HYVÄKSYTTÄVYYSTARKASTUS
varmistetaan osallistujien toimintasuunnitelmien laatu

Jotta SEAP voidaan hyväksyä, sen on täytettävä seuraavat 
kriteerit: : 

Sen on oltava kunnanvaltuuston (tai vastaavan elimen) 
hyväksymä.

Siinä on ilmoitettava hiilidioksidipäästöjen vähentämista-
voite (vähintään 20 % vuoteen 2020 
mennessä). 

Siihen on sisällyttävä päästötase-
kartoituksen tärkeimmät osat, jotka 
kattavat vähintään kolme neljästä 
tärkeimmästä alasta*.

Siinä on esitettävä vakuuttavia 
toimia, jotka kattavat vähintään kaksi 
neljästä tärkeimmästä alasta*. 

SEAP-lomake on oltava täytetty 
oikein (kaikki vihreät kentät on 
täytettävä), ja sen on oltava yhden-
mukainen toimintasuunnitelman kanssa.

SEAP:N TOIMITTAMINEN

• MILLOIN? Vuoden kuluessa liittymisestä – viitepäivänä 
toimii kunnanvaltuuston virallinen päätös

• MITEN? Yleiskokouksen online-toimitusjärjestelmästä (Oma 
yleiskokoukseni) 

• MITÄ? SEAP-asiakirja ja SEAP-lomake. 

MITEN TOIMIN? 

1. Mene sivulle http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.
eu/sign-in_fi .html ja kirjaudu kohtaan Oma yleiskokouk-
seni.

2. Lataa palvelimelle kunnanvaltuuston (tai vastaavan 
elimen) hyväksymä, kansallisella kielellä ja/tai englanniksi 
laadittu kestävän energian toimintasuunnitelma (koko 
SEAP-asiakirja) PDF-muodossa.

3. Täytä online-muodossa oleva SEAP-lomake englanniksi 
– lomakkeessa esitetään yhteenveto päästökartoituksen 
tuloksista ja SEAP-suunnitelman tärkeimmistä osista. 
Lomake on täytettävä huolellisesti, ja siinä on annettava riit-
tävästi tietoja toimintasuunnitelman sisällöstä. Lomakkeen 
täyttämisohje ja SEAP-lomake (PDF- ja Excel-muodossa) 
ovat saatavana yleiskokouksen verkkosivustolta osoit-
teesta http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/
support/library_fi .html

4. Napsauta kohdan ”submit your SEAP” painiketta
”submit your SEAP”.

*TÄRKEIMMÄT 
ALAT 

1) Kunnalliset 
rakennukset, 
laitteistot ja 
toiminnot
2) Palvelualan 
rakennukset, 
laitteistot ja 
toiminnot 
3) Asuinraken-
nukset 
4) Liikenne

SEAP-lomakkeen 
toimittaminen

Tarkistukset ja 
uudelleentoimittaminen

SEAP:N TOIMITTAMINEN 
(osallistuja)

SEAP:N ARVIOINTI 
(yhteinen tutkimuskeskus)

Koko toiminta-
suunnitelman 

lataaminen 
palvelimelle 

(PDF)

Hyväksyttävyys-
tarkastus

Tietojen yhden-
mukaisuuden 

tarkastus

Päästötasekartoituksen 
ja SEAP-suunnitelman 
tulosten julkaiseminen 

osallistujapro� ilissa

Osallistujalle lähetettävä 
palauteraportti

Jos SEAP:ia ei hyväksytä



22 23

2.TIETOJEN YHDENMUKAISUUDEN 
TARKASTUS
vastaavatko tiedot osallistujan toimittamaa kartoitusta?

Päästötasekartoituksen laatiminen ja SEAP-lomakkeen täyt-
täminen vaativat lukuisten tietojen käsittelyä, joten niihin voi 
helposti pujahtaa virheitä. Sen vuoksi SEAP-lomakkeessa annet-
tujen tietojen yhdenmukaisuuden tarkastaminen on välttämätön 
osa arviointiprosessia. 
Ilmoitettuja lukuja voidaan verrata esimerkiksi muihin asiaan 
liittyviin tietosarjoihin – pääasiassa kansallisiin tilastotietoihin –, 
jolloin voidaan havaita mahdolliset epäjohdonmukaisuudet (kuten 
suuruusluokkatiedot, päästökertoimia koskevat virheet tms.).

PALAUTERAPORTTI 

Arvioinnin jälkeen osallistujalle toimitetaan palauteraportti. 
Raportissa esitetään analyysin tärkeimmät tulokset ja tarvittaessa 
suosituksia SEAP-suunnitelman parantamiseksi.. 

OSALLISTUJAN ONLINE-PROFIILI – OSALLIS-
TUJAN SAAVUTUSTEN ESITTELY MUILLE

Kun JRC on arvioinut SEAP:n, sen tärkeimmät tulokset esitellään 
kaupunginjohtajien yleiskokouksen verkkosivustolla. Sivustolla 
olevasta SEAP-luettelosta näkyy yhdellä silmäyksellä SEAP:n 
tärkeimmät osat, mukaan lukien luvut ja kaaviot, ja se tekee 
tuloksista näkyviä, avoimia ja vertailukelpoisia ja mahdollistaa 
tietojen jakamisen. Tärkeimmät tiedot ovat hiilidioksidipäästöjen 
kokonaisvähennystavoite, energiankulutus- ja hiilidioksiditiedot 

sekä toimintasuunnitelmassa mainitut merkittävimmät toimet. 
Jokaisella osallistujalla on oma verkkosivunsa, jolla se voi esitellä 
SEAP-suunnitelmansa tärkeimpiä elementtejä ja motivoida siten 
muita seuraamaan esimerkkiään.

Osallistujien online-profiilit
– hyödyt

 Yleiskokouksen osallistujat ja heidän toimin-
tansa tulevat tunnetuksi yleiskokousyhteisössä ja 
muualla.

 Kaikki voivat tutustua osallistujien tärkeimpiin 
saavutuksiin, mikä edistää paikallistason siirtymistä 
kohti kestäviä energiajärjestelmiä.

 Mahdollisuus kertoa avoimesti toteutetuista 
toimista.

 Mahdollisuus itsearviointiin.

 Mahdollisuus saada ideoita muista toimintasuun-
nitelmista ja/tai antaa ideoita muille kaupungeille.

(…)
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UUTISPALVELU

Yleiskokouksen osallistujat voivat rekisteröityä online-foorumin 
käyttäjiksi (yleiskokouksen verkkosivuston salasanasuojatulla 
alueella) ja esittää siellä kysymyksiä muille osallistujille tai yleis-
kokouksen tukikeskukselle. Online-foorumin käyttäjät voivat 
keskustella ongelmistaan ja edistymisestään, kertoa onnistumisis-
taan ja kokemuksistaan, selvittää, mitkä jäljittelykelpoiset tekijät 
ovat vaikuttaneet heidän menestykseensä ja saada konkreettisia 
ideoita omien prosessiensa parantamiseen.

WEBINAARIT JA LIVE-TEEMAKESKUSTELU-
RYHMÄT

Temaattiset keskusteluryhmät on uusi viestintämuoto, jonka 
avulla yleiskokouksen osallistujat, koordinaattorit ja tukijat voivat 
jakaa parhaita käytäntöjään ja kokemuksiaan monin innovatiivisin 
ja vuorovaikutteisin tavoin, joihin kuuluvat mm. verkkokokoukset 
kohdeyleisön kanssa. Erityisaiheista järjestettävät webinaarit 
sisältävät asiantuntijoiden pitämiä esityksiä ja kyselytilaisuuksia 
chatin avulla.

TEMAATTISET SEMINAARIT JA MUUT VERKOS-
TOUTUMISTAPAHTUMAT 

Toimintakyvyn kehittämistapahtumien tarkoituksena on edistää 
syvemmälle meneviä keskusteluja, tiedon siirtoa ja verkostoutu-
mista yleiskokouksen osallistujien, koordinaattorien ja tukijoiden 
välillä.
Tulevista tapahtumista kerrotaan yleiskokouksen verkkosi-
vustolla (http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/
agenda_fi .html).

Kaupunginjohtajien yleiskokous tarjoaa lukuisia viestintä- ja verkostoutumismahdollisuuksia, joiden kautta osallistujat voivat oppia 
toistensa kokemuksista ja menestyksekkäistä aloitteista:

Yleiskokouksen kokemustenvaihtofoo-
rumit – hyödyt

 Erikoisasiantuntemusta asiantuntijoiden kanssa 
käytävien keskustelujen muodossa

 Suoraa kokemustenvaihtoa ja keskinäistä avun-
antoa

 Yhteisten haasteiden ja toteuttamiskelpoisten 
ratkaisujen pohtimista

 Lisätukea paikallisissa erityishaasteissa...

Lähde: Kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto

INNOVATIIVISET KOKEMUSTENVAIHTOFOORUMIT – 
JAA KOKEMUKSESI MUIDEN KANSSA!
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MISTÄ SAAN LISÄÄ TEKNISTÄ TUKEA?

YLEISKOKOUKSEN TEKNINEN TUKIKESKUS

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto pitää yllä teknistä 
tukikeskusta ja antaa osallistujille neuvontaa ja ohjeistusta 
päästötasekartoitusten ja toimintaohjelman laatimista ja täytän-
töönpanoa varten. Myös Euroopan komission yhteinen tutkimus-
keskus tarjoaa tukea teknisemmissä kysymyksissä.
Lisätietoa saa yleiskokouksen verkkosivuston kohdasta 
“UKK” (jossa on tekniselle tukikeskukselle useimmin esitet-
tyjä kysymyksiä) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
technical.info@eumayors.eu.

YLEISKOKOUKSEN KOORDINAATTORIT JA 
TUKIJAT

Yleiskokouksen koordinaattorit – joihin kuuluu maakuntia, alueita 
ja kansallisia viranomaisia – tukevat yleissopimuksen osallistujia, 
kun ne laativat päästökartoitustaan sekä valmistelevat ja toteut-
tavat SEAP-suunnitelmiaan.
Paikallisviranomaisten verkostot, joita kutsutaan yleiskokouksen 
tukijoiksi, tarjoavat osallistujille neuvontaa ja kertovat, miten ne 
voivat saavuttaa synergiaetuja olemassa olevien aloitteiden 
kanssa.

Yleiskokouksen verkkosivustolla on luettelot yleiskokouksen 
koordinaattoreista ja tukijoista.

PAIKALLISET JA ALUEELLISET ENERGIATOI-
MISTOT 

Paikalliset ja alueelliset energiatoimistot (jos sellaisia on osallis-
tujan alueella) ovat myös yleiskokouksen osallistujien tärkeitä 
kumppaneita. Niiden paikallisesta osaamisesta ja tuesta voi olla 
hyötyä laadittaessa kartoitusta ja SEAP:ia tai luotaessa yhteyksiä 
muihin vastaavassa asemassa oleviin kuntiin.
Yleiskokouksen verkkosivustolla on koko Euroopan kattava 
luettelo energiatoimistoista!
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