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Ilmastonmuutosta torjuvia investointeja on tarve edelleen
kiihdyttää Suomessa ja maailmalla lähivuosina

McKinseyn arvio

globaaleista

vuotuisista

lisäinvestointien

tarpeesta vuoteen

2050 saakka

nettonollatavoitteen

saavuttamiseksi

BCG:n arvioima

vuotuinen

lisäinvestointitarve

Pohjoismaissa

vuoteen 2050 

mennessä

arviot Suomen

elinkeinoelämän

vihreän siirtymän

vuosittaisista

lisäinvestointitarpeista

aikajaksolla 2020–

2050 lähteestä

riippuen

arvioitu kustannus

kotimaisen

teollisuuden

suurimpien olemassa

olevien laitosten

muuttamiseksi

vähäpäästöisiksi

3500 mrd $ 29 mrd € 3–8 mrd €

12 mrd €
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Ilmastorahaston vaikuttavuutta painottavat rahoituskriteerit
ohjaavat yhtiön rahoituskohteiden valintaa

Kynnysehdot Vaikutuskriteerit
Aihiokohtainen

tarkastelu

Uskottava suunnitelma
rahoituksen
takaisinmaksukykyyn

Ilmastorahaston
rahoituksella hanke
toteutuu aiemmin, 
laajempana tai 
ylipäänsä

Do no significant harm 
-periaatteen mukaisuus

Lisäksi Ilmastorahaston arviointiprosessissa tarkastellaan hankkeiden yhdenmukaisuutta EU:n kestävän rahoituksen
taksonomian kanssa.

Päästövähennys-
potentiaali

Tuottavuus- ja
liiketoimintapotentiaali

Luonnonvarat ja kiertotalous

Luonnon monimuotoisuus-

vaikutukset

Vientipotentiaali

Sosiaalinen

oikeudenmukaisuus

EU-rahoitukseen

kytkeytyminen

...ja muut soveltuvat

vaikutukset

1.

2.

3.



Rahan käyttötarkoitus yleensä
käyttöpääoma

Olemassa olevan ilmastoratkaisun
myynnin vauhdittaminen

Rahan käyttötarkoitus yleensä
digitaalisen ilmastoratkaisun
kaupallistamiseen liittyvä
kehitystyö

Uuden digitaalisen ratkaisun, 
päästövähennyksiä tuottavan
ominaisuuden tai data-alustan
kehittäminen

Rahan käyttötarkoitus yleensä
CAPEX

Ilmastoratkaisun skaalaus
teolliseen mittakaavaan tai 
ilmastoratkaisujen
kaupallistamista ja skaalausta
mahdollistava infrastruktuuri

Ilmastorahasto keskittyy ilmastoratkaisujen
markkinoilletulon kolmeen rahoituksen pullonkaulaan:

Laitosinvestoinnit ja muu

ilmasto-infrastruktuuri

Ilmastoratkaisujen

käyttöönoton vauhdittaminen

Digitaaliset

ilmastoratkaisut

Vuodesta 2023 alkaen Ilmastorahaston rahoitusosuuden koko on pääsääntöisesti 4–40 miljoonaa euroa.
Vaihteluvälin alalaita on soveltuvampi erityisesti digitaalisille kohteille ja ylälaita laitosinvestoinneille.
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Ilmastorahaston rahoituskohteet

Laitosinvestoinnit

ja muu ilmasto-

infrastruktuuri

Ilmastoratkaisujen

käyttöönoton

vauhdittaminen

Digitaaliset

ilmastoratkaisut
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Ilmastorahaston hankevirta on vahva ja jakautuu tasaisesti 
ilmastonmuutoksen torjunnan eri osa-alueille

58

48

Kiertotalous ja jäte

Rakennukset ja rakentaminen

Uusiutuva energia

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

Biotalous

Energiaverkot ja varastointi

Hiilen talteenotto ja kompensaatio

Ruoka, maatalous ja maankäyttö

Liikenne ja logistiikka

Teollisuus

43

30

22

30

23

18

21

26

Digitaaliset ilmastoratkaisut

Laitosinvestoinnit ja muu ilmastoinfrastruktuuri

Ilmastoratkaisujen käyttöönoton vauhdittaminen

N=319kpl 27.2.2023
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Kysyntä Ilmastorahaston rahoitukselle on vakiintunut yli miljardin 
euron tasolle, tällä hetkellä yli 1,5mrdEUR

YHT. 319 

Rahoituskohdetyypit
Investointiaihioiden lukumäärä

Arvioitu tarve Ilmastorahaston 
rahoitusosuudelle 

Laitosinvestoinnit ja muu 
ilmastoinfrastruktuuri 124 903 M

Ilmastoratkaisujen käyttöönoton 
vauhdittaminen 136 523 M

Digitaaliset ilmastoratkaisut 59 91 M

1517M
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Kommentteja biokaasuhankkeista 

• Ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta vaikuttaa itsestäänselvältä, 

että fossiilisen polttoaineen/raaka-aineen korvaaminen 

vajaahyödynnetyillä syötteillä, kuten lannalla, tuotetulla biokaasulla on 

kannatettava teko

• Useampia periaatteessa perusteltuja liiketoimintamalleja: keskitetyt, 

hajautetut, hybridit, palvelu-, projekti- ja rahastomallit

• Taloudellisesti uskottavien biokaasuliiketoimintasuunnitelmien syntyminen ja 

erityisesti rahoittuminen on kuitenkin ollut hyvin hidasta monista eri syistä

• Kriittisiä ratkottavia asioita usein mm.: Off-takesopimukset, opo

• Rahoituksella on roolia biokaasuhankkeiden suoran rahoittamisen lisäksi 

markkinoille kysyntää luovien hankkeiden rahoittajana
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