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JOHDANTO 
 

Ilmastoa ja energiaa koskeva kaupunginjohtajien yleiskokous kokoaa yhteen paikalliset ja alueelliset 

viranomaiset, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti toteuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita 

alueellaan. Allekirjoittavat paikallisviranomaiset jakavat yhteisen näkemyksen kaupunkien tekemisestä 

hiilidioksidipäästöttömiksi ja sietokykyisiksi, jossa asukkailla on pääsy turvalliseen, kestävään ja 

edulliseen energiaan. Allekirjoittajat sitoutuvat vähentämään hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 % 

vuoteen 2030 mennessä ja lisäämään ilmastonmuutoksen vaikutusten sietokykyä.  

 

Kaupunginjohtajien yleiskokous auttaa paikallisviranomaisia kääntämään kasvihuonekaasupäästöjen 

(GHG) päästöjen vähentämisen todellisuudeksi ottamalla samalla huomioon kentän valtavan 

monimuotoisuuden. Se tarjoaa allekirjoittajille yhdenmukaistetun tiedonkeruun ja Euroopassa 

ainutlaatuisen raportointikehyksen, joka auttaa heitä noudattamaan systemaattista ilmaston- ja 

energiasuunnitelmaa ja valvomaan sitä paikallistasolla. Se on kehitetty Euroopan komission yhteisen 

tutkimuskeskuksen (JRC) tuella ja perustuu ohjelmaa toteuttavien yhteisöjen ja alueiden 

kokemukseen, sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa yleisimpiä paikallisia menetelmiä ja kestävän 

energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) mallipohja muodostaa yleiskokouksen 

allekirjoittajien standardin raportointikehyksen. SECAP-mallipohja muodostaa yksittäisten 

toimintasuunnitelmien rungon. SECAP ja sen valvontaosuus auttaa allekirjoittajia keräämään tietoja 

ja analysoimaan niitä jäsentyneesti ja systemaattisesti, ja toimii hyvänä ilmaston- ja 

energianhallinnan pohjana sekä käyttöönoton seurannassa. 

 

Yleiskokouksen tavoitteena on myös antaa tunnustusta ja näkyvyyttä yksittäisille allekirjoittajien 

käyttöön ottamille ilmastotoimille inspiraatioksi, tiedonvaihdon mahdollistamiseksi ja 

itsearvioinnin toteuttamiseksi. 

 

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen raportointialustan kautta raportointi havainnollistaa heidän 

kentällään toteutettujen toimien todellista vaikutusta (katso Yleiskokous lukuina -infografiikka sekä 

Kaupunginjohtajien yleiskokous lukuina ja suorituskyvyn osoittimina: kuusivuotinen arviointi -raportti
1
). 

Raportoidut tiedot on käännetty ymmärrettäviksi ja läpinäkyviksi graafisiksi pääkohdiksi (katso 

verkossa oleva toimintasuunnitelmaluettelo). He antavat ensiarvoisen tärkeää palautetta paikallisista 

toimista kansallisille, eurooppalaisille ja kansainvälisille päättäjille. Tämä auttaa osoittamaan, 

että kaupunginjohtajien yleiskokous on yhdistetty vapaaehtoisten ja sitoutuneiden 

paikallisviranomaisten liike, joka ajaa ilmastotoimia ja paikallista kestävää kehitystä. 

 

Tämä opas on kaupunginjohtajien yleiskokouksen ja sopeutuvien kaupunginjohtajien toimistojen 

kehittämä yhteistyössä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa ja auttaa 

allekirjoittajia ymmärtämään yleiskokouksen raportointikehystä. Sen tavoitteena on tarjota 

allekirjoittajille yksityiskohtaiset ohjeet raportointiprosessista. Vaihe 1 on omistettu opastamaan 

allekirjoittajia mallipohjien täyttämisessä, erityisesti SECAP-mallipohjan valvontaa koskevan 

mallipohjan osion 1 ja osion 2 osalta. Vaihe 2 käsittää asiakirjojen, kuten SECAP, lataamisen kun taas 

vaihe 3 keskittyy sisäänrakennettuun tarkastusjärjestelmään, joka on kehitetty mallipohjan ilmaston 

lievennysosaan ja viralliseen lähettämiseen. Opasta on täydennetty käytännöllisillä suosituksilla ja 

käytännön esimerkeillä. 

                                                      
1
 Yhteinen tutkimuskeskus 2015 Kaupunginjohtajien yleiskokous lukuina ja suorituskyvyn osoittimina: kuusivuotinen arviointi, 

JRC:n tieteen ja politiikan raportit [saatavilla osoitteessa www.eumayors.eu> Kirjasto]. 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
http://www.eumayors.eu/
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KAUPUNGINJOHTAJIEN YLEISKOKOUKSEN PROSESSI 
PÄHKINÄNKUORESSA 
 

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energia-aloitteeseen liittyvät paikallisviranomaiset 

sitoutuvat lähettämään kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP)kahden 

vuoden sisällä muodollisesta allekirjoittamisesta ja joka sisältää sovittamisehdotusten 

valtavirtaistamisen asianmukaisiin käytäntöihin, strategioihin ja suunnitelmiin. SECAP perustuu 

päästöjen lähtötason inventaarioon (BEI) ja ilmaston riski- ja haavoittuvuusarviointeihin (RVA), 

jotka tarjoavat analyysin nykytilanteesta. Nämä elementit toimivat kattavan toimintajoukon 

määrittämisessä, joita paikallisviranomaiset suunnittelevat toteuttavansa ilmaston lieventämis- ja 

sopeuttamistavoitteina. Allekirjoittajat sitoutuvat raportoimaan edistymisestä kahden vuoden välein 

(Kuva 1). 

 

 

Kuva 1 – Kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energia-aloiteprosessi kohta kohdalta. 

 

 

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloite soveltaa holistista lähestymistä ilmaston lievennyksessä ja 

sopeuttamisessa. Ilmaston lievennykseen liittyen paikallisviranomaisia opastetaan kohdistamaan 

toimet kaikkiin heidän alueellaan oleviin kuluttajiin (katso Kuva 2). Sektoreita, kuten asuinalueita, 

tertiäärisiä alueita, kuntaa ja liikennettä pidetään pääasiallisina lievennyssektoreina. 

Paikallisviranomaiset keskittyvät alueidensa energiavaatimusten vähentämiseen sekä sovittamaan 

energiavaatimukset tarjontaan edistämällä paikallisten energianlähteiden käyttöä.  
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Kuva 2 – Kaupunginjohtajien yleiskokouksen alueellinen lähestyminen energian ja ilmaston lieventämisessä. 

 

Sopeuttamispuolen haavoittuvimmat sektorit ovat rakennukset, liikenne, energia, vesi, jäte, 

maankäytön suunnittelu, ympäristö ja biodiversiteetti, maanviljely ja metsänhoito, terveys, 

pelastuspalvelut ja hätäpalvelut, turismi sekä muut.  

 

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen menetelmät perustuvat yhtenäiseen ja osallistavaan ilmasto- ja 

energiasuunnitteluun, jossa paikallisilla sidosryhmillä on aktiivinen rooli. 

 

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus toteuttaa toimitettujen toimintasuunnitelmien 

analysoinnin, jolla taataan, että lähetetyt SECAP-suunnitelmat ovat linjassa yleiskokouksen 

periaatteiden (jotka on määritetty kaupunginjohtajien yleiskokouksen sitoutumisasiakirjassa sekä 

oppaassa
2
) kanssa. Tämä laadunvalvonta takaa koko kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloitteen 

uskottavuuden ja luotettavuuden. Analysointiprosessi keskittyy kelpoisuusehtojen arviointiin. 

Ehtojen täyttämisen epäonnistuminen estää SECAP-suunnitelman hyväksymistä yleiskokousaloitteen 

kehyksessä. Analyysi keskittyy myös tarjotun tiedon yhdenmukaisuuteen ja sen avulla julkaistaan 

palauteraportti. 

 

 

                                                      
2
 Saatavilla osoitteessa www.eumayors.eu> Kirjasto 

SECAP-kelpoisuusehdot – minimivaatimukset 

 Toimintasuunnitelma on hyväksyttävä kunnanvaltuustossa tai vastaavassa 

elimessä. 

 Toimintasuunnitelman on selkeästi määritettävä yleiskokouksen lievennys- 

(vähintään 40 % hiilidioksidipäästöjen vähentämisen vuoteen 2030 mennessä) ja 

sopeuttamissitoumukset. 

 Toimintasuunnitelman on perustuttava kattavaan päästöjen lähtötason 

inventaarioon (BEI) ja ilmaston riski- ja haavoittuvuusarvointeihin (RVA). 

 Lievennyksen osalta toimintasuunnitelman tulee kattaa aktiviteetin 

pääsektorit (kunta, asuinalueet, liikenne ja tertiääriset): 

 Päästöjen lähtötason inventaarion on katettava vähintään kolme neljästä 

pääsektorista. 

 Lievennystoimien on katettava vähintään kolme neljästä pääsektorista. 

 

http://www.eumayors.eu/
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ALOITUS 
 

Raportointiprosessin yleiskatsaus 

SECAP-mallipohja on saatavilla tällä hetkellä Excel-muodossa ja yleiskokouksen extranetista 

vuodesta 2017 alkaen. Kuva 3 esittää kaupunginjohtajien yleiskokouksen raportointiprosessin 

yleiskatsausta. SECAP-mallipohja on saatavilla tällä hetkellä Excel-muodossa ja yleiskokouksen 

extranetista vuodesta 2017 alkaen. 

 

 

Kuva 3 – Kuvaus raportointiprosessista. 

 

 

Pääsy yleiskokouksen extranetissä olevaan oma yleiskokous -kohtaan 

Yleiskokouksen extranet on verkkoalusta, jonne yleiskokouksen allekirjoittajat raportoivat 

toimintasuunnitelman pääelementeistä sekä valvontatuloksista annettuja mallipohjia käyttämällä. Se 

rakentuu yksinkertaisten kohtien ympärille, jotka opastavat mallipohjien täyttämisessä ja 

lähettämisessä. Kirjaudu ensin sisään yleiskokouksen extranetiin osoitteessa www.eumayors.eu/sign-

in_en.html käyttämällä rekisteröintivaiheessa saamiasi henkilökohtaisia tunnisteita. 

 

 

Käyttäjänimen ja salasanan saaminen: Voit hakea uuden salasanan kirjaudu-

sivulla, jos olet kadottanut (tai et ole saanut) verkkosivuilla tarvittavaa 

salasanaa. Saapuva sähköposti lähetetään automaattisesti, joten tarkasta 

sähköpostiohjelmasi roskapostilaatikko varmuuden vuoksi! 

Pääsyn tarjoaminen omalle yleiskokouksen koordinaattorille: Voi linkittää 

allekirjoittajaprofiilin koordinaattoriprofiilin kanssa, jolloin koordinaattori saa 

pääsyn profiiliisi. Selaa alas kohdassa Oma tili > Oma paikallisviranomainen ja 

napsauta Lisää uusi organisaatio ja valitse koordinaattori luettelosta. 

 

 

 

http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
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Mallipohjan sisältö 

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energia-aloitteen allekirjoittajien kestävän energian ja 

ilmaston toimintasuunnitelma(SECAP) sisältää taulukossa 1 rajatut osat.  

 

Taulukko 1 – SECAP-suunnitelman ja valvontamallipohjien sisältö. 

 SECAP Valvonta 

Strategia 

Omistettu visiolle, yleisille 

hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteille, 

mukauttamistavoitteille, henkilöstön 

nimittämisille ja taloudellisille valmiuksille 

sekä sidosryhmien ja kansalaisten 

osallistamiselle. 

Omistettu mille tahansa 

yleisstrategiamuutoksille, henkilöiden 

nimittämisten ja taloudellisten valmiuksien 

lukujen päivitykselle ja toimintojen 

käyttöönoton esteiden tunnistamiselle. 

Päästöinventaariot 

Omistettu lopulliselle 

energiankulutusmäärälle ja liittyvien 

energiantoimittajien ja lähtövuoden 

hiilidioksidipäästöille sektoreittain. 

Omistettu lopulliselle energiankulutusmäärälle 

ja liittyvien energiantoimittajien ja 

valvontavuoden hiilidioksidipäästöille 

sektoreittain – päätavoite on valvoa 

hiilidioksidipäästöjen kehittymistä ajan 

kuluessa. 

Lievennystoimet 

Omistettu lievennystoimien luettelolle, 

jonka avulla yleisstrategia muutetaan 

toiminnaksi. Sisältää määräajat, osoitetut 

vastuut, määritetyt budjetit ja arvioidut 

vaikutukset. 

Omistettu päälievennystoimien 

käyttöönottostatuksen valvontaan. Vähintään 

kolme käyttöönotetuista tai meneillään 

olevista toimista on lähetettävä 

erinomaisuuden mittareina. 

Tulostaulu 

Omistettu allekirjoittajan tekemän 

edistymisen sopeutumissyklin alueiden 

ymmärtämiseen. 

Omistettu edistymisen valvontaan 

sopeutumissyklin kuutta kohtaa vasten ja 

yleiskuvan luomiseen allekirjoittajan 

sopeutumisyrityksistä. 

Riskit ja 

haavoittuvuudet 

Omistettu ilmastohaavoittuvuuksille, 

vaaroille ja vaikutuksille sekä niiden 

arvioinnille.  

Omistettu nykyhetkeen saakka kerättyjen 

ilmaston haavoittuvuuksiin ja vaikutusten 

lisäksi vaaroihin liittyvien tietojen 

kaappaamiseen, jotka eritellään sektoreittain 

Sopeuttamistoimet 

Omistettu toimintasuunnitelmille ja 

yksittäisille (pää)toimille. Sisältää erilaisia 

liittyviä parametreja (kuten sektorin, 

määräajan, sidosryhmät ja kustannukset). 

Omistettu toimintasuunnitelmien seurantaan 

ja yksittäiset ajan kuluessa tavoitteiden 

tavoittamiseksi tehdyt toimet, jotka lisäävät 

tunnistettujen ilmastovaikutusten sietokykyä. 

 

Mallipohjan täyttämisen jälkeen annettujen tietojen pääkohdat näytetään graafisessa muodossa 

sekä lievennykselle että sopeutumiselle. Verkkomallipohjia käytettäessä voit valita graafisen 

esitystavan, jota käytät julkisessa kaupunginjohtajien yleiskokouksen verkkosivuilla olevassa 

allekirjoittajaprofiilissa. 
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Raportointiväli 

SECAP on lähetettävä kahden vuoden sisällä sitoutumispäivästä eli päivästä, jolloin 

kunnanvaltuusto (tai vastaava päätöksentekoelin) päätti muodollisesti kaupunginjohtajien 

yleiskokoukseen liittymisestä. 

 

Valvontamallipohja on lähetettävä joka kahden vuoden välein toimintasuunnitelman 

lähettämisen jälkeen. On hyvä pitää mielessä, että joka kahden vuoden välein tapahtuva raportointi 

voi kuormittaa ihmisiä tai taloudellisia resursseja, joten voit päättää liittyvien päästöinventaarioiden 

toteuttamisen joka neljän vuoden välein kahden vuoden sijasta. Tällöin käyttäisit 

toiminnanraportointitapaa joka toinen vuosi, eli lähettäisit valvontamallipohjan, joka ei sisällä 

päästöinventaariota ja keskittyisit raportoimaan käyttöönottotoiminnan statusta. Sinun on tällöin 

kuitenkin toteutettava täydellinen raportti neljän vuoden välein, eli lähetettävä valvontamallipohja, 

joka sisältää vähintään yhden päästöjen valvontainventaarion (MEI). Taulukossa 2 esitellään SECAP-

suunnitelman lähettämisen ja vastaavien valvontamallipohjien vähimmäisraportointivaatimukset. 

 

Taulukko 2 – Aikajanan mukaiset vähimmäisraportointivaatimukset. 

 Rekisteröintivaihe SECAP 

Valvonta 

Toiminnan 

raportointi 

Valvonta 

Täydellinen 

raportti 

 Vuosi 0 
Kahden vuoden 

sisällä 

Neljän vuoden 

sisällä 

Kuuden vuoden 

sisällä 

Strategia     

Päästöinventaariot  
 

(BEI) 

 
 

(MEI) 

Lievennystoimet   
 

(väh.. 3 mittaria) 
 

Sopeutuminen 

Tulostaulu 
    

Riskit ja 

haavoittuvuudet 
    

Sopeuttamistoimet   
 

(väh.. 3 mittaria) 

 

Selite:  Pakollinen | Valinnainen  

 

 

Kuva 4 kuvaa valvontamallipohjien lähettämistä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Esimerkiksi 

tapauksessa, jossa allekirjoittaja on lähettänyt toimintasuunnitelman vuonna 2016: hänen on 

toteutettava Toiminnan raportointi vuonna 2018 ja Täydellinen raportti (esim. uuden Päästöjen 

valvontainventaarion kanssa) vuonna 2020.  
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Kuva 4 – Valvontamallipohjien lähettämistä koskevat vähimmäisvaatimukset. 

 

 

 

 

 

Mallipohjien muodot 

Mallipohjat on saatavilla kahdessa eri muodossa: 

 Verkossa  

SECAP-mallipohja on saatavilla yleiskokouksen extranetista (Oma yleiskokous) vuodesta 2017 

alkaen. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen virallinen lähettäminen on tehtävä käyttämällä verkossa 

olevaa mallipohjaa.  

 Excel-pohjainen laskentataulukko 

Mallipohjan Excel-versio on ladattavissa verkkosivuston kirjastosta
3
. Excel-pohjainen mallipohja on 

ilman verkkoa toimiva versio virallisesta verkossa olevasta mallipohjasta. Huomaa, että Exceliin 

syötettyjen tietojen ulosvienti ei ole mahdollista verkkoalustaan tai päinvastoin.  

 

 

Mallipohjan selite 

Värikoodeja käytetään mallipohjan täyttämisessä: 

Vaihtoehtoiset syötettävät solut 

Pakolliset syötettävät solut 

Ulos syötettävät solut (jotka järjestelmä laskee asianmukaisten solujen täyttämisen jälkeen) 

Esitäytetyt solut (joita käytetään valvontamallipohjassa) 

Napsauta Excel-tiedostossa olevia alleviivattuja sanoja tai vie hiiren osoitin niiden päälle 

verkkomallipohjassa visualisoidaksesi niiden kenttäkohtaisen määrityksen tai selvennyksen. 

                                                      
3
 Saatavilla osoitteessa www.eumayors.eu> Kirjasto 

Yleiskokouksen allekirjoittajat (tai allekirjoittajien puolesta toimivat 

koordinaattorit) voivat pyytää määräajan pidennystä, mikäli 

paikallisviranomaisen hallinnan ulkopuolella olevat olosuhteet viivästävät 

toimintasuunnitelman tai valvonnan tulosten lähettämisen ennen virallisen 

määräajan umpeutumista. Tämän toteuttamiseksi heitä pyydetään täyttämään 

viivästyspyyntölomake, joka löytyy yleiskokouksen extranetista kohdasta Oma 

yleiskokous. Katso lisätiedot verkkosivuston kohdasta Usein kysytyt 

kysymykset.   

 

 

 

 

 

http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html
http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html
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Valvontaan liittyvät kentät on korostettu Excel-tiedostossa sinisellä neliöllä .  

Navigointisäännöt  

Voit aloittaa SECAP-suunnitelman lähetysprosessin napsauttamalla verkkosivun yläosassa olevassa 

sinisessä valikossa olevaa Oma toimintasuunnitelma -kohtaa. Napsauta samassa valikossa olevaa 

Oma edistyminen, -kohtaa kun haluat siirtyä valvontamallipohjan täyttämiseen. Lue ensin 

Aloittaminen-sivulla esitetyt tiedot. Sinut opastetaan mallipohjan eri osien läpi käyttämällä 

navigointopainikkeita, kun napsautat painiketta mallipohjan täyttämiseksi. Huomaa, että 

valvontamallipohjassa sinun on valittava etukäteen haluatko käyttää toimintaraportointia (ilman MEI-

raporttia) tai täydellistä raportointia. Mallipohjan Excel-versiossa voit käyttää eri navigointipainikkeita 

välilehden ylä- ja alaosassa siirtyessäsi välilehdeltä toiselle ja takaisin etusivulle. 

 

 

Sisäänrakennettu tarkastusjärjestelmä 

Verkkomallipohja laskee automaattisen sisäänrakennetun tarkastusjärjestelmän avulla, joka sallii 

virheiden tai puuttuvien tietojen reaaliaikaisen palautteen sekä lasketut numerot molemmissa 

mallipohjaversioissa. Mallipohjan toiseen osaan navigointi on sallittu vain silloin, kun 

tarkastusjärjestelmän tarkastus läpäistään onnistuneesti. Täyttäminen (pakolliset vs. valinnaiset 

kentät) ja kelvollisten tietojen läsnäolo (täsmääminen arvoalueisiin tai ennalta määritettyihin arvoihin) 

arvioidaan, muodot (teksti / numero / päivämäärä / linkki / yksittäinen valinta / monivalintakentät) 

tarkastetaan, laskelmat toteutetaan (ulos syötettävät kentät) ja yhteen liitettyjen tietojen yhtenäisyys 

tarkastetaan. Jos virheitä havaitaan tässä vaiheessa, järjestelmä palauttaa liittyvät huomautusviestit 

jokaisen sivun ylälaitaan. Huomaa, että voit lähettää mallipohjan vasta raportoitujen virheiden 

korjaamisen jälkeen. 

 

 

 

 

 

Arkistointiominaisuus 

Mallipohjasta luodaan arkistoitu versio toimintasuunnitelman analysoinnin jälkeen. Arkistoidut versiot 

ovat nähtävillä (vain luku -tilassa) kohdassa Oma tili > Oma paikallisviranomainen.  

 

 

 

Tarkasta mallipohja prosessin alkuvaiheessa. Järjestelmä saattaa paljastaa virheitä, 

jotka vaativat lisätoimia (korjauksia tai uudelleenlaskentaa). Tämän avulla vältetään 

myös lopun kiireessä tehtävät viime minuuttien virheet määräajan lähestyessä. 
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SECAP-suunnitelman uudelleenlähetysominaisuus 

SECAP-suunnitelman uudelleenlähetysominaisuutta ennakoidaan kahdessa tapauksessa: 

1) Kun toimintasuunnitelmasi ei läpäise Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen 

(JRC) täyttä analyysiä–Sinua pyydetään korjaamaan palauteraportissa esiin tuodut ongelmat 

ja lähettämään toimintasuunnitelman uudelleen kuuden kuukauden sisällä. Uusi analyysi 

toteutetaan.  

2) Kun olemassa olevaan suunnitelmaan on tehty merkittäviä muutoksia (kuten merkittäviä 

muutoksia yleiseen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeseen, muutettu visiosi prioriteettia 

ja/tai päästöinventaariossa ja toimintasuunnitelmissa katettavien eri sektorien valintaa) tai kun 

kehität uuden suunnitelman– Tässä tapauksessa toimintasuunnitelmasi on hyväksytettävä 

uudestaan paikallisella päätöksentekoelimellä. Kun mallipohja on otettu käyttöön poliittisesti, 

se on päivitettävä ja lähetettävä uudelleen.  

Sinun on ensin arvioitava vuoden 2020 sitoumusten käyttöönotto lähettämällä 

valvontamallipohja ennen uuden vuoden 2030 toimintasuunnitelman lähettämistä, jos olet 

kaupunginjohtajien yleiskokouksen vuoden 2020 sitoumusten allekirjoittaja ja olet 

allekirjoittanut kaupunginjohtajien yleiskokouksen vuoden 2030 sitoumukset.  

 

Jos haluat käyttää uudelleenlähetysominaisuutta, ota yhteyttä kaupunginjohtajien yleiskokouksen 

toimistoon (info@eumayors.eu). 

 

Lisäopastus 

Otsikko Kuvaus 

Kuinka kestävän energian 

toimintasuunnitelman ohje 

kehitetään  

Tarjoaa ohjeistuksen kestävän energian toimintasuunnitelmien 

valmisteluprosessiin ja keskittyy lievennykseen erityisesti 

päästöinventaarioiden laskennassa. 

Kaupunkisopeutumisen 

tukityökalu 

Tarjoaa ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategioita ja suunnitelmia 

koskevan ohjeistuksen kohta kohdalta. 

Pikaoppaat 

Antaa käytännön ohjeistuksen ja esimerkit aiheista, kuten 

toimintasuunnitelman valvonnasta, yhteisestä lähestymistavasta 

toimintasuunnitelman kehittämiseksi ja toimintasuunnitelmien 

käyttöönottoon tarjolla olevista rahoitusmahdollisuuksista.  

Verkko-opiskelualusta 

Tarjoa käytännön ohjeistusta, suosituksia, esimerkkejä ja virtuaalisia 

esittelyitä toimintasuunnitelmien valmisteluun, käyttöönottoon, valvontaan 

ja rahoitukseen liittyen sisältäen sekä lieventämisen että sopeuttamisen. 

 

Ota yhteyttä tukeen, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua mallipohjan täytättämisessä: 

- SECAP-mallipohjan täyttämiseen liittyvät ongelmat, kysymykset yleiskokouksen metodologisista 

vaatimuksista tai Oma yleiskokous -sivun käyttöön liittyvät ongelmat (extranet): 

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto – info@eumayors.eu 

- Yksityiskohtaisemmat metodologisia vaatimuksia koskevat tekniset kysymykset tai ongelmat, jotka 

liittyvät ensisijaiseen verkkotarkastussovellukseen ja palauteraportteihin liittyvät kysymykset: 

Yhteinen tutkimuskeskus – JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu 

 

 

  

mailto:info@eumayors.eu
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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Pitkäaikainen tavoitteemme on tehdä Haagin 

kaupungista ilmastoneutraali ja 

ilmastosietoinen vuoteen 2040 mennessä. 

 

 

Haagin kaupunginhallinto, Alankomaat, 2011, 

Haagin ilmastosuunnitelma.  

 

VAIHE 1 – MALLIPOHJAN TÄYTTÖ 
 

 

OSIO 1 – SECAP-MALLIPOHJA 
 

 
STRATEGIA 
Ensimmäinen osa tarjoaa yleiskatsauksen yleisstrategiastasi. Katso Kestävän energian ja ilmaston 

toimintasuunnitelman sekä valvonnan raportointiohjeistus
4
, jos olet toteuttanut kestävän energian 

toimintasuunnitelman (SEAP) vuodelle 2020. Tämä osa koskettaa sekä lievennys- että 

sopeutumisstrategioita, jos olet toteuttanut SECAP-suunnitelman vuodelle 2030. 

 

 

1) Visio  

Määritä tähän pitkän jakson visio, joka muokkaa ilmaston ja kestävän energian tulevaisuutta 

yhteisössäsi. Tämän tulee sisältää tiedot päätavoitteet, prioriteettisektorit, halutut 

(sosiaaliset/ympäristön/taloudelliset) tulokset ja potentiaaliset hyödyt tai mahdollisuudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Sitoumukset 

Ensimmäiset kentät viittaavat yleisiin lievennystavoitteisiin, jotka ilmaistaan hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisprosentteina. Tavoitteesi on oltava vähintään 40 % vähentäminen vuoteen 2030 

mennessä. Voit sisällyttää vuoden 2020 tavoitteen, joka vastaa vähintään 20 % vähentämistä, jos olet 

tehnyt yleiskokouksen sitoumuksen myös vuodelle 2020.Sinun on ilmaistava lähtötasovuosi, jota 

vasten tavoitteet asetetaan. Saman lähtötasovuoden pitämistä suositellaan, jos 

toimintasuunnitelmassasi on useampi tavoite. 

 

 

 

Tavoite voidaan asettaa absoluuttisena vähentämisenä (hiilidioksidipäästömäärän prosentuaalinen 

osuus lähtötasovuoden tasosta) tai asukaskohtaisena vähentämisenä. Jälkimmäisessä tapauksessa 

lähtötasovuoden päästöt jaetaan kyseisen vuoden asukasmäärällä ja prosentuaalinen päästöjen 

vähennystavoite lasketaan tämän perusteella. Asukaskohtainen lähestymistapa on yleisemmin 

käytössä, jolloin edistymistä voidaan seurata, vaikka asukasluvun odotetaan muuttuvan merkittävästi. 

Valitse haluamasi vaihtoehto. Jos valitset asukaskohtaisen vähennystavoitteen, sinun on 

ilmaistavaväestöennuste vastaavalla aikajänteellä.  

                                                      
4
 Saatavilla osoitteessa www.eumayors.eu> Kirjasto 

http://www.eumayors.eu/
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Olemme ottaneet käyttöön paikallisen ympäristötavoitteen, jolla 

vähennämme omaa hiilijalanjälkeämme. Tavoitteena on, että kaupungin 

hiilidioksidipäästöt ovat kestävällä ja kohtuullisella tasolla vuoteen 2050 

mennessä. Keskimääräiset hiilidioksidia vastaavat päästöt henkilöä kohti 

Göteborgissa on laskettava noin 10 tonnin henkilöä kohti olevasta 

nykytasosta alle 2 tonniin henkilöä kohti tavoitteen saavuttamiseksi. Olemme 

myös ottaneet välitavoitteen, jossa todetaan, että hiilidioksidipäästötasot 

vähenevät vähintään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoteen 1990 

verrattuna. 
Göteborgin kaupunki, Ruotsi, Energiatehokkuuskaupunki. 

 

 

 

 

Jos sinulla on pidemmän jakson tavoite, joka ulottuu esimerkiksi vuotta 2030 pidemmälle, voit myös 

määrittää vähennystavoitteen, joka sisältää lähtötasovuoden ja aikajänteen, johon tavoite viittaa. 

Huomaa, että yleiskokouksen puitteissa tehty sitoumus linkittyy EU:n tavoitteisiin vuodelle 2030 (ja 

2020), jonka vuoksi hiilidioksidimäärien vähennystavoite on määritettävä kyseisille vuosille. Sinua 

vaaditaan päättelemään vuosien 2030 (ja 2020) tavoitteet ja sisällyttämään ne osaksi 

toimintasuunnitelmasi, jos olet määrittänyt vain pidemmän jakson tavoitteen toimintasuunnitelmassasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavassa kentässä viitataan sopeutumistavoitteisiin ja sinua pyydetään rajaamaan yhteisösi 

sopeutumistavoitteet (soveltuen). Tämä sisältää tavoitteen ja lähtötasovuoden (soveltuen), joko 

kuvaavin tai kvantitatiivisin termein ilmaistuna. Lisää niin monta riviä, kuin tarpeellista ja ole 

mahdollisimman yksityiskohtainen. 
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3) Koordinointi ja luodut/osoitetut organisaatiorakenteet 

Tässä kentässä sinua pyydetään antamaan lyhyt kuvaus erityisistä paikallisviranomaisten luomista tai 

osoittamista hallintorakenteista toimintasuunnitelman käyttöönottamiseksi kaupunginjohtajien 

yleiskokousaloitteen puitteissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Varattu henkilökunnan kapasiteetti 

Määrittele tähän instituutiot, jotka varaavat henkilökuntaa toimintasuunnitelman valmisteluun. 

Vaihtoehtoiset kentät viittaavat täyttä työaikaa vastaaviin (FTE) töihin. Syötä tiedot tähän, jos ne 

ovat tiedossasi, sillä siitä voi olla apua muille yhteisöille, jotka haluavat liittyä yleiskokoukseen ja 

aloittaa energian ja ilmaston suunnitteluprosessin. 

 

 

 

Huomaa, että täyttä työaikaa vastaavat (FTE) työt määritellään täysinä tehtyinä työtunteina ja jaetaan 

keskimääräisillä täysiaikaisissa töissä vuosittain tehdyillä tunneilla. FTE arvo 1,0 tarkoittaa, että 

henkilö vastaa täysiaikaista työntekijää, kun taas FTE arvo 0,5 ilmaisee osa-aikaisuutta. 

Lisäksi voit määrittää ennalta tiedossa olevan henkilökunnan toimintasuunnitelman 

käyttöönottovaiheen aikana. Tämä päivitetään valvontavaiheessa.  

 

 

Bratislava on luonut uuden sopeutumistyöryhmän, jota johtaa 

pääarkkitehtiosasto ja jossa on mukana esimerkiksi edustajia strategisen 

projektinhallinnan osastolta ja taloushallinnosta, ympäristö- ja 

sosiaaliosastolta, liikenne- ja infrastruktuuriosastolta. Työryhmä käsittää 

myös tieteellisten organisaatioiden edustajat (esim. Bratislavassa olevan 

Comenius University -yliopiston), Bratislavan vesiyhtiön sekä 

kansalaisjärjestöt. 

Bratislavan kaupunki, Slovakia 

 

 



18 

 

Asukkaat ja paikalliset sidosryhmät osallistuivat lähtötason 

päästöinventaarion tietojen keruussa toimintasuunnitelman 

kehitysvaiheessa sekä suunnitelman konsultoinnissa. Lisäksi 

toimintasuunnitelman nykyiset tiedot julkaistiin säännöllisesti 

virallisilla kaupungin verkkosivuilla. 

Kościerzynan kunta, Puola, 2012, kestävän energian toimintasuunnitelma. 

 

 

Kokonainen ennustettu sijoitus, joka tullaan toteuttamaan 

vuoteen 2020 saakka kestävän energian 

toimintasuunnitelman käyttöönottamiseksi Funchalissa on 

238,77 miljoonaa euroa. Tästä sijoituksesta 10,4 % osuuden 

toteuttaa Funchalin kunta, 20,1 % asukkaat ja 69,4 % 

osuuden yksityiset ja julkisyritykset sekä organisaatiot. 

 
Funchalin kunta, Portugali, 2012, kestävän energian toimintasuunnitelma. 

5) Sidosryhmien ja kansalaisten mukaan ottaminen 

Määritä tässä, kuinka sidosryhmät ja kansalaiset on otettu mukaan toimintasuunnitelman 

valmistelussa (esim. mitä osallistumistapoja, kuten julkista konsultaatiota, työryhmiä, foorumeita, 

työpajoja ja muiden yhteisöjen tapaamisia käytettiin, kuinka monta henkilöä osallistui) ja kuinka heitä 

on suunniteltu otettavan mukaan käyttöönotossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Käyttöönoton kokonaisbudjetti ja rahoituslähteet 

Tämä osio on omistettu kaikkien toimintasuunnitelmassa rajattujen toimintojen käyttöönoton budjetin 

ennustamiselle. Se on jaettu ennakoidun lievennys- ja sopeutumistoimien toteuttamisbudjetin 

mukaisesti. Aloita ensin valitsemalla tuleeko budjettisi ainoastaan paikallisviranomaisten omista 

resursseista ja/tai muilta toimijoilta. Tämän jälkeen sinun on määritettävä rahasumma euroina 

jaettuna sijoitus- ja ei-sijoituskustannuksiin sekä ajanjakso, johon ilmoitettu budjetti viittaa. Vaikka 

paikallisviranomaisen sijoitus lievennykseen on ainoa vaadittava kenttä, voit silti raportoida 

erikseen mahdollisesti arvioimasi muut kulut sopeuttamiseen. Voit joko raportoida muilta toimijoilta 

ennustetun kokonaisbudjetin tai määrittää tämän budjetin eri lähteisiin, esim. kansalliset rahastot ja 

ohjelmat, EU:n rahastot ja ohjelmat sekä yksityinen. Itse asiassa kaikki nämä tiedot ovat erittäin 

oleellisia EU:n ja kansallisilla tasoilla paikallistasolla energia- ja ilmastotoimille mobilisoitavien 

sijoitusten määrän ymmärtämiseksi. 

 

Huomaa, että sijoitus viittaa erityisesti sijoitettavaan pääomaan, kun taas ei-sijoituskustannukset 

integroivat kaikki toiminnalliset ja juoksevat kulut, kuten ylläpidon ja henkilöstökustannukset sekä muut 

ei-sijoituskulut, kuten tietoisuuden lisäämiskampanjan järjestelykulut. 

 

Kokonaiskäyttöönottokulut sisältävät sijoitukselliset ja ei-sijoitukselliset kulut ja se viittaa 

investointikustannuksiin tai toimintasuunnitelmassa rajattujen käyttöönottotoimien 

alkuperäissijoituksen. 
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Ohjausryhmä ja kaupunginjohtajien yleiskokouksen työryhmä on vastuussa 

käyttöönoton edistymistoimien valvonnasta, seurannasta ja arvioinnista. 

Nämä kaksi ryhmää tapaavat säännöllisesti (kerran kolmen kuukauden 

sisällä) ja tarkastavat tapahtuneen edistymisen.  Korjaavia toimenpiteitä 

toteutetaan, jotta ennustetut toimet ja odotetut tulokset voidaan saavuttaa 

ennustetussa aikataulussa, mikäli edistymisessä tapahtuu viiveitä. 

Hersonisosin kunta, Kreikka, 2012, kestävän energian toimintasuunnitelma. 

7) Valvontaprosessi 

Kuvaa tähän kuinka aiot valvoa toimintasuunnitelman käyttöönottoa (esim. ennakoidut versioinnit, 

vastaava määräaika jne.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Sovittamisvaihtoehtojen arviointi 

Tässä osiossa sinua pyydetään kuvaamaan, kuinka kaupunkisi arvioi sovittamisvaihtoehtoja, 

tarkoittaen käytännössä vaihtoehtojen tunnistamista ja priorisointia, jotka auttavat sopeutumaan 

ilmastonmuutokseen ja arvioimaan niitä kriteereillä, kuten saatavuus, hyödyt, kustannukset, tehokkuus 

ja toteutettavuus. Kuvaile toimintatapoja, (esim. kustannushyötyanalyysi (CBA), usean kriteerin 

analyysi (MCA), sidosryhmän päätös, kokeilu ja tarkkailu) sekä pääasiallisia tuloksia.  
  

Nykyistä käyttöönoton valvontaa koordinoidaan politiikan ja viestinnän 

liiketoimintakumppanin kautta. Muodollisempaan riski- ja 

haavoittuvuusprosessiin siirryttäessä kehitetään kuitenkin uusi 

valvontatapa. Tämä koostuu ilmastoriskien ja haavoittuvuuden arvioinnin 

ad hoc -päivityksistä sekä strukturoidummasta, joka kahden vuoden välein 

tehtävästä arvioinnista. Ilmaston sopeuttamisstrategian sovittamisen 

käyttöönottoa valvotaan kehittämisen jälkeen säännöllisemmin. 

Newcastle upon Tyne, Iso-Britannia 
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9) Strategia äärimmäisissä ilmastotapahtumissa 

Tämä osio keskittyy äärimmäisissä säätapahtumissa paikallisviranomaisen käyttämään strategiaan. 

Tee viittauksia mihin tahansa menneisyydessä tapahtuneeseen äärimmäiseen säätapahtumaan, joka 

on ilmastonmuutoksen aiheuttama. Määritä olemassa olevat riskinhallintajärjestelyt, katastrofin 

jälkeiset palautustoimet ja uudelleenrakentaminen. Kuvaa, kuinka äärimmäisestä säätapahtumasta 

voidaan oppia tai mahdollisesti olemassa oleva oppimisprosessi, joka voidaan upottaa suunnitelmaan 

tai pidemmän aikaiseen sopeutumisstrategiaan, jolla vähennetään tällaisten äärimmäiseen säähän 

liittyvien vahinkojen vaikutusta tulevaisuudessa. Äärimmäiset sääilmiöt voidaan ymmärtää sellaisiksi, 

jotka luovat laajoja katkoksia tai tuhoja välittömällä ajanjaksolla sekä aiheuttavat pitkäaikaisia 

vahinkoja. Nämä voivat sisältää, mutta eivät rajoitu tulviin, lämpöaaltoihin, kuivuuteen, metsäpaloihin, 

kaatosateisiin, myrskyihin ja muihin äärimmäisiin säätiloihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vuonna 2002 kesällä tapahtuneiden äärimmäisten 

sääolosuhteiden ja tulvimisen jälkeen Münsterin kaupunki julkaisi 

toimintasuunnitelman tulvimistilanteessa, jonka tavoitteena on 

parantaa tiedonvaihtoa, lisätä tietoisuutta, vähentää vahinkojen 

riskiä ja lieventää tulvimistasoja. Toimintasuunnitelma johti 

rakentamisvapaan 30-50 metrin tilan perustamiseen veden reuna-

alueille.  

Münsterin kaupunki, Saksa 
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PÄÄSTÖINVENTAARIOT 
Tämä osa aloitetaan täyttämällä lähtötason päästöinventaario (BEI). Voit lisätä päästöjen 

valvontainventaarion (MEI) lähtötason päästöinventaarion täyttämisen jälkeen, mikäli sinulla on jo 

muita päästöinventaarioita SECAP-suunnitelmasi lähettämisen aikana. Päästöinventaario-osassa 

raportoidaan lopullista energiankulutusta, paikallista energiantuotantoa (soveltuen) ja 

hiilidioksidipäästöjen laskennassa käytettyjä päästökertoimia. 
 
 

1) Inventointivuosi 

Ensimmäinen inventointivuosi viittaa lähtötasovuoteen eli vuoteen, johon tavoitevuoden 

päästövähennyksiä verrataan. Lähtötasovuoden tiedot on esitäytetty verkkomallipohjaan, sillä ne on 

määritetty jo aiemmin strategia-osassa kokonaishiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteissa. Jos lisäät 

päästöjen valvontainventaarion (MEI), ilmaise tässä mihin vuoteen inventaario viittaa. 
 
 

2) Asukasluku inventointivuonna 

Määrittele tähän asukasluku inventointivuonna. 
 
 

3) Päästökertoimet 

Päästökertoimet ovat kertoimia, jotka määrittävät päästömäärä toimintayksikköä kohden. 

Hiilidioksidipäästöt lasketaan jokaiselle energiamuodolle kertomalla lopullinen energiankulutus 

vastaavalla päästökertoimella. Tätä voidaan lähestyä kahdella tavalla: 

 IPCC
5
 – polttoaineen polttamisen päästökertoimet – perustuvat jokaisen käytettävän 

polttoaineen sisältämän hiilen määrään; 

 LCA (elinkaaren arviointi) – jokaisen energiamuodon kokonaiselinkaaren päästökertoimet, 

jotka sisältävät eivät ainoastaan polttoaineen polttamisesta aiheutuneet 

kasvihuonekaasupäästöt vaan myös koko energian toimitusketjun päästöt, eli hyödyntämisen, 

kuljetuksen ja käsittelyn. 

Rastita valitsemiasi päästökertoimia vastaavat valintaruudut. 
 
 

4) Päästöjen raportointiyksikkö 

Rastita käytettävän päästökertoimen raportointiyksikkö: 

 hiilidioksiditonnia – jos raportoit vain hiilidioksidipäästöjä; 

 hiilidioksiditonnia vastaava – jos sisällytät lukuun myös muut kasvihuonekaasut, kuten 

metaanin (CH4) ja typpioksidin (N2O), joita vapautuu muilta energiaan liittymättömiltä 

sektoreilta, kuten jätteen- ja jäteveden käsittelystä.  
 

5) Metodologiset huomiot 

Ilmoita tässä kaikista metodologisista huomioista, joiden oletat olevan tärkeitä päästöinventaarion 

ymmärtämiseksi. Voit määritellä sekä lopullisen energiankulutuksen, energiantuotannon tai muiden 

liittyvien tietojen keräämiseen käytetyt lähteet (esim. kansalliset tilastokeskukset, energiatoimittajat ja 

verkon toimijat, tutkimukset jne.). Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä muille, pääasiassa samasta 

maasta oleville allekirjoittajille.  

 
  

                                                      
5
 Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 



22 

 

6) Päästöinventaarion tulokset 

Tämä osio on jaettu kolmeen pääosaan: 

A) Lopullinen energiankulutus – jossa sinun on raportoitava lopullisen energiankulutuksen 

tiedot sektoreittain ja energiatoimittajien mukaan; 

B) Energiahuolto – jossa sinun on raportoitava tiedot, jotka liittyvät kunnallisiin vihreisiin 

energiahankintoihin ja paikalliseen energiatuotantoon (soveltuen); 

C) Hiilidioksidipäästöt – jossa sinun on raportoitava käytetyt päästökertoimet, joka mahdollistaa 

hiilidioksidipäästöjen automaattisen laskennan. 

 

 

A) LOPULLINEN ENERGIANKULUTUS 

Valitse sektorit, jotka on sisällytetty päästöinventaarioon ja joita haluat raportoida rastittamalla 

verkkolomakkeen vastaavat valintaruudut. Valinnan mukainen taulukko ilmestyy esiin. Taulukko 

näytetään kokonaisuudessaan mallipohjan Excel-versiossa. 

 

 

 

Kaupunginjohtajien yleiskokousaloitteen kontekstissa on määritetty neljä yleiskokouksen 

pääsektoria. Niitä pidetään pääsektoreina, joissa paikallisviranomaiset voivat vaikuttaa 

energiankulutukseen ja sen seurauksena vähentää liittyviä hiilidioksidipäästöjä. 

 

Yleiskokouksen pääsektorit on ilmaistu avainkuvakkeella:       mallipohjassa ja pääsektorit ovat: 

 Kunnalliset rakennukset, laitteistot/tilat 

 Tertiääriset (ei-kunnalliset) rakennukset, laitteistot/tilat 

 Asuinrakennukset 

 Kuljetus 

 

Valinnan mukainen lopullisen energiankulutuksen taulukko ilmestyy esiin täytettäväksi. Mallipohjan 

Excel-versiossa taulukko näytetään kokonaisuudessaan ja voit piilottaa soveltumattomat rivit pois 

näkyvistä.  

Ensimmäinen taulukon sarake viittaa sektoreihin, kun taas seuraavat sarakkeet viittaavat 

energiamuotoihin (esim. sähkö, lämpö/kylmä, maakaasu jne.), joita käytetään liittyvillä sektoreilla 

paikallisviranomaisen alueella. Lopullinen energiankulutus ilmoitetaan MWh jokaisen energiamuodon 

kohdalla ja jokaisen sektorin osalta kyseisenä vuonna.  
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 Osat 

Taulukko 3 tarjoaa kuvauksen sektoreista, jotka voidaan sisällyttää päästöinventaarioon 

Rakennukset, laitteistot/tilat ja teollisuudenalat -makrosektorin alle. 

 

Taulukko 3 – Sektorit, jotka sisällytetään päästöinventaarion kohtaan Rakennukset, laitteistot/tilat ja 

teollisuudenalat. 

Sektori Kuvaus 

Kunnalliset rakennukset, 

laitteistot/tilat 

Paikallisviranomaisten omistamat rakennukset ja tilat. Tilat viittaavat energiaa 

kuluttaviin yksiköihin, jotka eivät ole rakennuksia, kuten jäteveden 

käsittelylaitoksia. 

Tertiääriset (ei-kunnalliset) 

rakennukset, laitteistot/tilat  

Tertiääriksektorin (palveluiden) rakennukset ja tilat ovat esimerkiksi 

yksityisyritysten toimistoja, pankkeja, kaupallisia ja jälleenmyyntitoimintoja, 

sairaaloita jne.  

Asuinrakennukset 
Rakennukset, joita käytetään pääasiallisesti asuinrakennuksina. Sosiaalinen 

asuntotarjonta kuuluu tämän sektorin alle. 

Julkinen valaistus 

Julkinen valaistus, jonka omistaa tai joka toteutetaan paikallisviranomaisen 

puolesta (esim. katuvalaistus ja liikennevalot). Ei-kunnallinen julkinen valaistus 

sisältyy sektoriin Tertiääriset rakennukset, laitteistot/tilat. 

Toimialat 

Ei-ETS 
Viittaa valmistus- ja rakennustoimialoihin, jotka eivät kuulu EU:n 

päästökauppajärjestelmään (EU-ETS). 

ETS 

Viittaa valmistus- ja rakennustoimialoihin, jotka kuuluvat EU:n 

päästökauppajärjestelmään (EU-ETS). Niiden sisällyttämistä 

päästöinventaarioihin ei suositella, ellei kyseisiä laitoksia ole sisällytetty aiempiin 

paikallisviranomaisten energiasuunnitelmiin ja hiilidioksidipäästöjen 

inventaarioihin. 

Muut 

Ensisijaisen sektorin (maatalous, metsänhoito ja kalanhoito) rakennukset, tilat ja 

koneet, esimerkiksi kasvihuoneet, karjatilat, kastelujärjestelmät, maatilojen 

koneet ja kalastusveneet. 
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Kuljetussektori on jaettu kolmeen alasektoriin taulukon 4 mukaisesti. 

 

Taulukko 4 – Päästöinventaariossa kuljetukseen sisältyvät alasektorit. 

Alasektori Kuvaus 

Kunnalliskalusto Paikallisviranomaishallinnon omistamat ja käyttämät ajoneuvot. 

Julkinen liikenne 
Matkustajaliikenteessä käytettävät linja-autot, raitiovaunut, metrot, kaupungin 

raideliikenne ja paikallislautat. 

Yksityinen ja kaupallinen 

liikenne 

Paikallisviranomaisen alueella oleva raide-, tie- ja laivaliikenne, joka viittaa 

henkilö- ja tavarakuljetuksiin, joita ei ole määritelty yllä (esim. yksityisautot ja 

rahtiliikenne). 

 

Mallipohjassa on mahdollisuus raportoida eri sektoritasoilla, jotta allekirjoittajille jäisi hieman 

liikkumavaraa. Tämä perustuu ennen kaikkea siihen, että tietojen saatavuus ja 

päästöinventointikäytännöt vaihtelevat paikallisviranomaisten välillä sekä alueittain ja maittain.  

 

Sinulla ei esimerkiksi ole saatavilla energiankulutustietoja yksittäisille sektoritasoille (asuinalueet, 

tertiääriset jne.) Rakennukset, laitteistot/tilat ja teollisuudenalat -makrosektoriin, joten voit raportoida 

yhdistetyt tiedot makrosektoristasolla. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää verkkomallipohjan 

muokkausominaisuutta valitsemalla muokkaa välisummia ja antamalla energiamuotojen 

Rakennuksia, laitteistoja/tiloja ja teollisuudenaloja koskevat energiankulutustiedot. Samaa voidaan 

soveltaa, jos sinulla ei ole kunnalliskaluston, julkisen liikenteen, yksityisen ja kaupallisen liikenteen 

mukaan jaoteltuja kuljetustietoja, jolloin voit raportoida pelkästään Kuljetus-sektorin kokonaistiedot. 

Valitse verkkomallipohjaan sisällytettävät yksittäisiä sektoreita vastaavat valintaruudut, jotka sisältyvät 

välisummaan makrosektoritasolla, vaikka et pystyisi antamaan yksityiskohtaisia tietoja.  

 

Suosittelemme antamaan sinulle täydellisimmät saatavilla olevat energiankulutustiedot taulukossa A. 

Vain täytetyt mallipohjat sallivat yleiskokouksen allekirjoittajien liittyvien tilastojen kokoamisen ja 

esittelyn kansallisella, Euroopan ja kansainvälisellä tasolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yleiskokouksen pääsektorit on käsiteltävä päästöinventaariossa. Mainittuihin 

sektoreihin liittyvät toimet on suunniteltava toimintasuunnitelmassa, kun 

lisäsektoreita lisätään. Tietojen tulee kattaa neljä pääsektoria sekä muut sektorit, 

joihin aiotaan kohdistaa toimia, jolloin niiden toimien tuloksia voidaan mitata 

päästöjen valvontainventaarioissa. 
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B) ENERGIANLÄHDE  

Valitse vaihtoehdot verkkomallipohjasta, jotka kuvaavat energianlähteiden monimuotoisuutta 

rastittamalla niihin liittyvät valintaruudut. Mallipohjan Excel-versiossa taulukko näytetään 

kokonaisuudessaan ja voit piilottaa soveltumattomat taulukot pois näkyvistä. Mikäli 

paikallisviranomainen ei osta vihreää sähköä tai jos sinulla ei ole paikallisia energiantuotantolaitoksia, 

voit siirtyä suoraan osioon C. hiilidioksidipäästöt. 

 

 

 

Sinua pyydetään täyttämään lisätiedot valintaruudun valintojen mukaisesti. Taulukko 5 luettelee 

energianlähdevaihtoehdot sekä niitä vastaavat mallipohjaan täytettävät taulukot. 

 

Taulukko 5 – Energianlähdevaihtoehdot sekä niitä vastaavat mallipohjaan täytettävät taulukot. 

Energianlähdevaihtoehdot Taulukko 

Sertifioidun vihreän sähkön kunnallisostot B1 

Paikallinen/jaettu sähköntuotanto 

Tuuli 

B2 
Vesivoima 

Aurinkosähkö 

Maalämpö 

Yhdistetty lämpö ja voima 
B3 

Muu 

Paikallinen lämpö-/kylmätuotanto 

Yhdistetty lämpö ja voima 

B4 Aluelämmitys (vain lämpö) 

Muu 

 

 

B1. Sertifioidun vihreän sähkön kunnallisostot 

Anna ostetun sähkön määrä (MWh), jos paikallisviranomainen hankkii sertifioitua vihreää sähköä. 

Sertifioitu vihreä sähkö tarkoittaa sähköä, joka on tuotettu uusiutuvia energianlähteitä käyttämällä ja 

joiden alkuperä on taattu direktiivin 2009/28/EC artiklan 15 mukaisesti. 
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Sertifioidun vihreän sähkön päästökerroin on oletuksena nolla, jos käytät IPCC-päästökertoimia. 

Sinun on ilmoitettava hankitun sähkön hiilidioksidin päästökerroin, jos käytät LCA-päästökertoimia. 

 

 

 

 

B2. Paikallinen/jaettu sähköntuotanto (vain uusiutuva energia) 

Sinun on määritettävä paikallisesti tuotetun sähkön (MWh) määrä, joka on tuotettu yksinomaan 

uusiutuvista energianlähteistä. Voit raportoida jokaisen laitoksen tyypin tai raportoida vain 

kokonaismäärän, jolloin yksityiskohtaisia tietoja ei ole saatavilla. 

 

 

 

Vihreän sähkön päästökerroin on oletuksena nolla, jos käytät IPCC-päästökertoimia. Sinun on 

ilmoitettava tuotetun sähkön hiilidioksidin päästökerroin, jos käytät LCA-päästökertoimia. 

 

Kehotamme tutustumaan kohtaan Ohjekirja (osa II, päästökertoimia koskeva alaotsikko), jotta 

voit päättää haluatko sisällyttää uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimaloita inventaarioon. 

 

 

B3. Paikallinen/jaettu sähköntuotanto 

Yhdistettyjen lämpö- ja voimalaitosten (CHP), jotka luovat lämpöä ja sähköä samanaikaisesti 

tai muiden luettelon ulkopuolisten laitosten kohdalla, sinun on raportoitava tähän tuotetun 

sähkön määrä (MWh), joka saadaan sekä uusiutuvista että uusiutumattomista 

energianlähteistä. Tietyt yhdistetyt lämpö- ja voimalaitokset toimivat kaksoispolttoaineella (tai 

käyttävät varapolttoainetta), jolloin on tärkeää erottaa uusiutuvista ja uusiutumattomista 

lähteistä tuleva sähköntuotanto. Sinun on myös raportoitava sähköntuotantoon liittyvien (sekä 

uusiutuvien energianlähteiden että uusiutumattomien energianlähteiden) sähkön luomiseen 

käytettyjen energianlähteiden määrä (MWh) sekä hiilidioksidipäästöjen määrä (tonnia). 

 

 

 

Yhdistettyjen lämpö- ja voimalaitosten kohdalla raportoidaan vain tuotetun sähkön määrää, 

kun taas kylmä/kuumatuotanto raportoidaan seuraavassa taulukossa (B4). Sinun on 

raportoitava eri luvut sähköntuotantoon (taulukossa B3) ja lämmöntuotantoon (taulukossa B4) 

käytettyjen energianlähteiden määrästä. Ohjekirjassa (osa II, päästökertoimia koskeva 

alaotsikko) raportoidun yhtälön käyttämistä suositellaan jakamaan polttoaineen käyttö sähkön 

ja lämpö/kylmätuotannon välillä. 

 

Kehotamme tutustumaan kohtaan Ohjekirja (osa II, päästökertoimia koskeva alaotsikko), jotta 

voit päättää haluatko sisällyttää yhdistettyjä lämpö- ja voimalaitoksia (CHP) inventaarioon. 

 

 

Huomaa, että tässä on ilmoitettava vain paikallisviranomaisen hankkima vihreä 

sähkö. Muiden toimijoiden hankkimaa vihreää sähköä ei tule sisällyttää näihin 

lukuihin. 

 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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B4. Paikallinen lämpö-/kylmätuotanto 

Ilmoita tuotetun lämmön/kylmyyden määrä (MWh), joka saadaan sekä uusiutuvista että 

uusiutumattomista energianlähteistä, jos lämpöä/kylmää toimitetaan paikallisviranomaisen 

alueella hyödykkeenä loppukäyttäjille. Sinun on myös raportoitava lämmön/kylmyyden 

tuotantoon liittyvien (sekä uusiutuvien energianlähteiden että uusiutumattomien 

energianlähteiden) lämmön/kylmyyden määrä sekä hiilidioksidipäästöjen määrä (tonnia). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huomaa, että periaatteessa tuotetun lämmön/kylmyyden määrän on oltava hyvin 

lähellä taulukossa A raportoidun kulutetun lämmön/kylmyyden kanssa. 
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C) HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 

 

 

C1. Päästökertoimet 

Ilmoita hiilidioksidipäästöjen laskemisessa käyttämäsi päästökertoimet. Voit visualisoida 

polttoainepäästöjen oletuskertoimet taulukon C1 kenttien yläpuolelle. Näytettävät päästökertoimet 

perustuvat aiemmin valittuun päästökerrointapaan ja raportointiyksikköön. Jos olet käyttänyt näitä 

oletusarvoja, voit yksinkertaisesti valita ne.  

 

Luettelo oletuspäästökertoimista, sähkö mukaan lukien, on annettu liitteessä 1. Nämä päästökertoimet 

voidaan korvata maakohtaisilla erityisillä päästökertoimilla tai voit kehittää omat päästökertoimet, jotka 

perustuvat alueellasi käytettävien polttoaineiden yksityiskohtaisiin ominaisuuksiin. 

 

Sähköpäästöjen kertoimeen liittyen sinun on raportoitava kansallista sähköpäästöjen kerrointa 

(NEEFE) ja soveltuen paikallista sähköpäästöjen kerrointa (EFE). Jälkimmäistä sovelletaan vain, jos 

paikallisviranomaisen alueella on paikallisia energiantuotantolaitoksia. Taulukko 6 Taulukossa 6 

annetaan yleiskatsaus sekä kansallisista että paikallisista sähköpäästöjen kertoimista. 

 

Taulukko 6 – Erot kansallisten ja paikallisten sähköpäästöjen kerrointen välillä. 

Päästökerroin Määritelmä Milloin sovelletaan? 

Kansallinen 

(NEEFE) 

Ei-paikallisesti tuotetun sähkön päästökerroin. 

Viittaa energiasekoitukseen, jolla tuotetaan 

sähköä kansalliseen tai alueelliseen verkkoon. 

Jos paikallista sähköntuotantoa ja 

kunnallista vihreän sähkön hankintaa ei 

ole. 

Paikallinen  

(EFE) 

Päästökerroin, joka on määritetty paikallisesti 

tuotetulle sähkölle ja/tai vihreän sähkön 

hankinnalle. 

Jos paikallisviranomaisen alueella on 

paikallisia sähköntuotantolaitoksia ja/tai 

kunnallista sertifioidun vihreän sähkön 

hankintaa. 

 

 

Paikallinen sähköpäästöjen kerroin lasketaan soveltamalla kohtaa Ohjekirja (osa II, päästökertoimia 

koskeva alaotsikko) kuvattua kaavaa. 

 

Samoin kylmä-/kuumapäästöjen kertoimen (EFH) on peilattava kylmän/kuuman tuottamiseen 

käytettyä energiasekoitusta, johon viitataan taulukossa A. Se lasketaan soveltamalla Ohjekirja (osa II, 

päästökertoimia koskeva alaotsikko) kuvattua kaavaa. 

 

 

C2. Energiaan kuulumattomien sektoreiden sisällyttäminen 

Voit vapaaehtoisesti sisällyttää energiaan kuulumattomat päästölähteet inventaariossa, jos 

toimintasuunnitelmasi sisältää toimia näiden päästöjen lieventämiseksi. Voit esimerkiksi valita CH4 -

päästöt maantäytöstä, jos yksi toimistasi on käyttöön ottaa maantäyttökaasun palautus.   

 

Rastita valintaruutu vain, jos haluat raportoida taulukossa 8 lueteltujen sektoreiden päästöt. 
  

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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Esimerkki painotetusta päästökertoimesta: Jos maakaasua kulutetaan kahdella 
sektorilla: Kunnallisrakennusten, laitteistojen/tilojen ja Kuljetuksen päästökertoimet 
ovat erilaiset. Ensimmäinen vastaa paikallaan olevaa palamista ja toinen liikkuvaa 
palamista. Tässä esimerkissä taulukossa C1 raportoitava maakaasun päästökerroin 
voidaan laskea jakamalla kokonaispäästöt (26,502 tCO2 eq.) lopullisella 
kokonaisenergiankulutuksella (130000 MWh), jolloin tulokseksi saadaan 0,204 
tCO2eq/MWh. 
 

Sektori 
Lopullinen 

energiankulutus (MWh) 
Päästökerroin 
(tCO2eq/MWh) 

Päästöt 
(tCO2eq) 

Kunnallisrakennukset 100000 0,202 20200 

Kuljetus 30000 0,210 6302 

Yhteensä 130000 - 26502 

 

Taulukko 7 – Energiankulutukseen kuulumattomat sektorit. 

Sektori Kuvaus 

Jätteiden käsittely 
Viittaa energiankulutukseen kuulumattomiin sektoreihin, kuten maantäytön CH4 

-päästöt. 

Jätevesihuolto  
Viittaa energiankulutukseen kuulumattomiin sektoreihin, kuten jäteveden 

käsittelylaitosten CH4- ja N2O-päästöt. 

Muut energiaan 

liittymättömät 

Viittaa mihin tahansa muuhun energiaan liittymättömään sektoriin. 

Negatiiviset luvut ovat sallittuja tässä solussa, jos sinun on raportoitava 

esim. vihreän infrastruktuurin kautta saatuja päästövähennyksiä (ei 

suositella 20 % vähimmäisvähennystavoitteen saavuttamiseksi ja vain, 

jos käytössäsi on erityinen metodologia sekä tiedot koko hiilivaraston 

muutoksen mittaamiseen alueella). 

 
 

 
 
 

C3. Päästöinventaario 

Yllä olevien tietojen täyttämisen jälkeen voit napsauttaa verkkomallipohjassa olevaa Luo 

päästötaulukko -painiketta, Päästöinventaarion ulos syötettävä taulukko lasketaan automaattisesti 

taulukossa A raportoituna lopullisen energiankulutuksen tuotteena sekä taulukossa C1 

raportoituna vastaavana päästökertoimena. Kaavat löytyvät myös mallipohjan Excel-versiosta. 

Verkkomallipohja antaa tässä vaiheessa huomautuksen, jos sisäänrakennettu tarkastusjärjestelmä 

havaitsee tietoihin liittyviä ongelmia. 
 

Huomaa, että mikäli yksi taulukossa A ilmoitetuista energiamuodoista viittaa kahteen tai useampaan 

energiamuotoon sektorista riippuen (esim. useita fossiilisia polttoaineita sarakkeessa Muut fossiiliset 

polttoaineet), kyseiselle energiamuodolle suositellaan painotetun päästökertoimen laskemista. Tästä 

johtuen sinun tulee tehdä erilliset laskelmat eri energiamuotoja ja niiden päästökertoimia käyttämällä, 

ja raportoida vastaava keskimääräinen päästökerroin taulukossa C1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Huomaa, että päästöt on raportoitava CO2 vastaavuuksina energiaan 

liittymättömien sektoreiden, kuten jätteen ja jätevesihuollon sisällyttämiseksi. 
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LIEVENNYSTOIMET 
 

 

1) Otsikko  

Määrittele toimintasuunnitelman otsikko. 

 

 

2) Muodollisen hyväksynnän päivämäärä 

Ilmoita kunnanvaltuuston (tai muiden kansallisen tason alapuolisia tasoja vastaavan 

päätöksentekoelimen) muodollinen hyväksymispäivämäärä. Huomaa, että suunnitelma voidaan 

lähettää vasta kunnanvaltuuston hyväksynnän jälkeen. Tähän kenttään ei sallita tulevaisuudessa 

olevaa hyväksymispäivämäärää. 

 

 

3) Suunnitelman hyväksyvä päätöksentekoelin 

Anna suunnitelman hyväksyneen päätöksentekoelimen nimi.    

 

 

4) Verkkosivusto 

Syötä linkki, jonka kautta on mahdollista löytää lisätietoja toimintasuunnitelmasta. 

 

 

5) Tyypilliset projektiot (soveltuen) 

Tyypilliset (business-as-usual, BAU) tai viiteskenaariot määritellään energiavaatimusten ja 

hiilidioksidipäästöjen projektiona jatkuvien asukasluvun, talouden, teknologian ja nykyisten energia- ja 

ilmastopolitiikan poissa olevien muutosten nykytrendien olettamuksessa. Sitä kutsutaan yleisesti 

tekemättömyyden skenaarioksi. Voit raportoida tähän laskelmasi lopullisena energiankulutuksena 

(MWh) sekä hiilidioksidipäästöinä (tonnia) aikajänteen (esim. vuoteen 2020, 2030 ja/tai muuhun) 

tavoitteisiin viittaavana, jos olet käyttänyt tätä lähestymistapaa toimintasuunnitelman kehittämisessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dublin on ottanut käyttöön skenaarioon 

perustuvan lähestymistavan. He 

kehittivät kolme skenaariota: Tyypillinen 

(BIU); skenaario 1, jossa ehdotetaan 

toimintojen sarjaa, jotka voidaan ottaa 

käyttöön helposti sekä kustannusten että 

monimutkaisuuden osalta; ja skenaario 2 

, joka sisältää kaikki skenaarion 1 

toimenpiteet sekä kalliimmat toimet, 

joiden kautta voidaan saavuttaa 

suurempia hiilidioksidipäästöjen 

vähennyksiä. 

Dublinin kaupunginvaltuusto ja Codema, 2010, Dublinin kaupungin kestävän energian toimintasuunnitelma 2010-2020  
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6) Metodologiset huomiot 

Kuvaile tässä kaikki metodologiset huomiot, joiden oletat olevan tärkeitä päästöinventaarion 

ymmärtämiseksi. 
 

7) Suunnitelman aikajänteellä olevien toimien arvioidut vaikutukset  

Jos olet syöttänyt ainoastaan lähtötason päästöinventaarion, annat arviot toimien vaikutuksista 

lähtötasovuoteen verrattuna. Tämä on vaihtoehto 1, joka on valittu oletuksena. Saatat kuitenkin 

haluta raportoida toimien vaikutukset suhteessa päästötasoinventaarioon, jos olet asettanut 

kaukaisemman lähtötasovuoden ja laskenut myös yhden tai useamman 

päästöjenvalvontainventaarion (MEI). Tämä on vaihtoehto 2. Voit valita alasvetovalikosta mihin 

inventaarioon arviot viittaavat. Kun käytät vaihtoehtoa 2, raportoitavat toimet ovat niitä, joita tarvitaan 

täyttämään päästötavoiteväli yhden viimeaikaisen valvontavuoden ja vuoden 2020 välillä, kun taas 

tavoite lasketaan myös lähtötason päästöinventaarion pohjalta. 
 

 
 

Seuraavat esimerkit saattavat auttaa ymmärtämään paremmin, milloin vaihtoehdon 2 valitseminen 

voi olla asianmukaisempaa. 
 

Esimerkki 1: Päästöt ovat vähentyneet 
merkittävästi viimeisimmässä 
päästöjenvalvontainventaariossa päästöjen 
lähtötasoinventaariovuoteen verrattuna. 
Vaihtoehdossa 2 raportoit vain 
päästöjenvalvontavuoden ja vuoden 2020 
tavoitteen välissä tehtävistä tarvittavista toimista. 
Huomaa, että jos hyvin merkittävä 
päästövähennys on jo saavutettu lähtötason 
päästöinventaariovuoden ja 
päästöjenvalvontainventaariovuoden välillä, 
sinua suositellaan valitsemaan 20 % 
vähimmäistavoitetta kunnianhimoisempi 
tavoitetta ennen suunnitelman käyttöönottoa. 

Esimerkki 2: Päästöt ovat kasvaneet 
merkittävästi viimeisimmässä 
päästöjenvalvontainventaariossa päästöjen 
lähtötasoinventaariovuoteen verrattuna. 
Mikäli et tässä tapauksessa ota huomioon 
lähtötasoinventaariovuoden ja 
päästöjenvalvontainventaariovuoden välistä 
kehitystä saatat ottaa vuoden 2020 tavoitteen 
saavuttamista koskevan aliarviointiriskin. Siksi 
tarvittavan päästöjenvalvontainventaariovuoden 
ja vuoden 2020 välisten hiilidioksidipäästöjen 
eroa suositellaan raportoitavan. Alla oleva 
kuvaaja voi auttaa paremmin visualisoimaan 
arvioiden eroa eri vaihtoehtojen mukaisesti. 

  

Kuva 5 - Vaihtoehdon 1 ja vaihtoehdon 2 mukainen 

hiilidioksidipäästöjen vähennystarve - esimerkki 1. 

Kuva 6 - Vaihtoehdon 1 ja vaihtoehdon 2 mukainen 

hiilidioksidipäästöjen vähennystarve - esimerkki 2. 
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Päästöjen taso Vähennystarve
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Päästöjen taso Vähennystarve

Huomaa, että EU-maiden allekirjoittajien hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on 

asetettu lähtötasovuoden päästöjä (BEI) vasten, eikä sillä ole suhdetta tyypilliseen 

(BIU) skenaarioon. 
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Jos olet sen sijaan arvioinut toimia tyypillisen skenaarion mukaisesti, voit valita vaihtoehdon 3.  

 

Eri aikajänteillä olevien toimien vaikutusten arvioinnissa on erittäin suositeltavaa pitää sama 

lähestymistapa, jos toimintasuunnitelmassasi on useampi kuin yksi tavoite.  

 

 

 

 

8) Päätoimet 

Tässä taulukossa pyritään kokoamaan tiedot toimintasuunnitelmassa suunnitellut sekä lyhyen että 

pitkän jakson lievennystoimet. Jos suunnitelma sisältää useita toimia, voit raportoida ainoastaan ne, 

jotka määrittelet päätoimiksi. Sektorikohtaisen kokonaismäärän pitäisi kuitenkin sisältää kaikki 

toimintasuunnitelmassa ennustetut toimet. Tämän helpottamiseksi samanlaisia toimia voidaan 

ryhmitellä yhden toiminnan alle (esim. aurinkopaneelin asennus 10 kunnan rakennuksen katolle, joka 

tuottaa yhteensä 80 kW kapasiteetin). 

 

Yleiskokouksen sitoumuksista (joko vuodelle 2020 tai 2030 ja/tai muista) riippuen sinun on annettava 

suunnitelman aikajanalla olevien toimien arvioidut vaikutukset.  

 

Ensimmäiseksi sinun on täytettävä taulukkoon sektoritason tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun 

on raportoitava kokonaisarvio arvioiduista käyttöönottokustannuksista (euroina) jokaiselle 

sektorille; suunnitelman aikajanalla arvioidut energiasäästöt (MWh/a), tuotettu uusiutuva 

energia (MWh/a) ja hiilidioksidipäästöjen vähennys (tonnia/a), joista kolme viimeisintä ovat 

pakollisia lukuja. Sektorikohtainen kokonaisarvio vastaa toimintasuunnitelmassa olevan sektorin 

kaikkien ennustettujen toimien tuottamien säästöjen summaa.  Sen ei tarvitse välttämättä vastata 

taulukossa raportoitujen toimien summaa, sillä voit haluta raportoida ainoastaan merkittävimmistä.  

Arvioiden syöttämistä mahdollisimman usealle päätoimelle kuitenkin suositellaan. Taulukon solu 

nimeltä Arvioidut vähennykset, jotka eivät liity mihinkään raportoituun toimeen näyttää 

sektorikohtaisen kokonaisarvion ja raportoitujen päätoimien arvioiden summan eron.  

 

 

 

 

 

 

Seuraava vaihe koostuu päätoimien lisäämisestä. Tämä tapahtuu verkkomallipohjassa 

napsauttamalla Lisää toimi -kuvaketta halutun sektorin kohdalla:     . Käytä Poista toimi -kuvaketta 

toimen poistamiseen:      ja Muokkaa toimea - kuvaketta toimen muokkaamiseen:     .  

 

Lisää toimi -kuvakkeen valinta verkkomallipohjassa siirtää sinut erityiseen toimintakaavakkeeseen. 

Taulukossa 8 rajataan jokaiselle toimelle annettavat tiedot. Kaavakkeen täyttämisen jälkeen sinut 

ohjataan taulukkoon, jossa toimi näkyy lueteltuna.  

 

Huomaa, että vähennystarve on raportoitava absoluuttisina arvoina ja 

laskettuna kertomalla arvioitua asukaslukua kohti saatu asukaskohtainen 

vähennys tavoitevuonna, jos valitset asukaslukukohtaisen vähennystavoitteen. 

Huomaa, että toimintasuunnitelman tulee sisältää toimia, jotka kohdistuvat 

yleiskokouksen pääsektoreihin: Kunnallisrakennukset ja laitteistot/tilat, 

tertiääriset rakennukset ja laitteistot/tilat; asuinrakennukset; ja liikenne. 
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Taulukko 8 – Lievennystoimien raportoinnissa täytettävät pakolliset kentät. 

Kenttä Kuvaus  

Nimi * Anna toimen otsikko. 

Puuttumisalue * 

Valitse alasvetovalikosta mikä puuttumisalue on toimen kohteena. Jos 

olet luonut toimen Asuinrakennusten lämpöeristykselle, valitset 

puuttumisalueeksi Rakennuksen vaippa. ** 

Poliittinen väline * 

Valitse alasvetovalikosta mitä poliittista välinettä käytetään toimen 

käyttöönottamiseksi. Jos toimi on esimerkiksi Asuinrakennusten 

lämpöeristys, voit ottaa käyttöön uuden rakennusmääräyksen uusille 

taloille ja tällöin poliittinen väline olisi Rakennusstandardit. Valitse Ei 

sovellu, jos sinulla on toimia, joille ei ole sovellettavaa poliittista 

välinettä. 

Toimen alkuperä * 

Sinun on valittava alasvetovalikosta viranomaistaso, joka on tehnyt 

aloitteen toimesta. Tämä kenttä on tarkoitettu osoittamaan, kuinka 

toiminta on riippuvainen muista poliittisista päätöksentekotasoista. Jos 

käytetään esimerkiksi kansallisia määräyksiä aurinkolämpökeräinten 

käyttöönottamiseksi uusissa rakennuksissa ja olet sisällyttänyt tämän 

toimen toimintasuunnitelmaan, valitse Muu (kansallinen, 

alueellinen...). Jos linja-autot suunnitellaan vaihdettavaksi 

tehokkaampiin/matalahiilipolttoainekäyttöisiksi ja päätöksen tekee 

kunnanvaltuusto, valitse Paikallisviranomainen.  

Vastuuelin * 

Ilmoita jokaisen toimen käyttöönotosta vastuussa olevan elimen nimi. 

Toimintasuunnitelman sisällä oleva vastuut on osoitettava eri 

paikallisviranomaisosastoille. Nämä voivat olla myös kolmansia 

osapuolia, kuten energialaitoksia, energiapalveluyhtiöitä (ESC), 

paikallisenergiavirastoja tai maakuntia/alueita. 

Käyttöönottoaikataulu * 
Ilmoita jokaisen toimen aloitus ja päättymisvuosi lyhyiden, keskipitkien 

ja pitkien toimien erottamiseksi.  

Arvioitu käyttöönottokustannus 

Anna viitteet jokaisen toimen arvioiduista käyttöönottokustannuksista 

(euroina). Käyttöönottokustannus viittaa toimen käyttöönottamiseen 

vaaditun pääoman tai alkuperäisen sijoituksen määrään sekä 

kyseisen toimen käyttöönottoaikatauluun liittyviin toiminnallisiin ja 

juokseviin kuluihin. Käyttöönottokustannus sisältää tämän vuoksi sekä 
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Kenttä Kuvaus  

sijoituskustannukset että sijoitukseen kuulumattomat kustannukset. 

Tämä tieto antaa viitteitä siitä, mitkä toimet ovat 

kustannustehokkaimpia,  

Suunnitelman 

aikajanan 

arvioit 

Energiasäästöt 

Anna suunnitelman aikajanalla (esim. 2020, 2030 ja/tai muu) 

energiansäästöarviot (MWh/a), tuotetusta uusiutuvasta energiasta 

(MWh/a) ja vähentyneistä hiilidioksidipäästöistä (tonnia/a). Huomaa, 

että energiasäästöjen ja tuotetun uusiutuvan energian tiedot riippuvat 

toimen tyypistä. Jos sinulla on toimi aurinkosähkön asentamisesta 

rakennuksiin, se johtaa tuotettuun uusiutuvaan energiaan, mutta ei 

energiasäästöihin. Tässä tapauksessa raportoit ainoastaan 

uusiutuvan energian tuotto-odotuksen sekä liittyvien 

hiilidioksidipäästöjen vähentymisen energiasäästöjen ollessa nolla. 

Uusiutuvan energian 

tuotanto 

Hiilidioksidivähennys 

* Pakolliset kentät 
** Yksityiskohtainen luettelo kategorioista ja esimerkit on annettu liitteessä 2. 

 

Jos toimia on lisätty kuljetussektorin alle, sinulla on edelleen mahdollisuus rastittaa 

verkkomallipohjassa oleva valintaruutu, jolla raportoit kunnalliskaluston, julkisen liikenteen tai 

yksityisen ja kaupallisen liikenteen toimien kohteita.  

 

Lisäksi voit vaihtoehtoisesti tunnistaa, millä luetelluista lievennystoimista on myös positiivinen vaikutus 

alueen ilmastosopeuttamisessa. Voit tehdä tämän valitsemalla kyseiset toimet taulukon lopussa 

olevasta kentästä nimeltä Myös sopeuttamiseen vaikuttava toimi.  

 

Päätoimien pakollisten kenttien täyttämisen jälkeen voit korostaa joitakin niistä Erinomaisuuden 

mittariksi (BoE) Valitse erinomaisuuden mittariksi -kuvaketta valitsemalla:         jokaisen taulukon rivin 

lopusta. Erinomaisuuden mittarit ovat toimia, jotka paikallisviranomainen on ottanut käyttöön 

onnistuneesti ja jotka ovat johtaneet merkittäviin hyötyihin. Vain käynnissä olevat ja valmiit toimet 

voidaan merkitä erinomaisuuden mittariksi (BoE).  

 

Kun olet valinnut toimen erinomaisuuden mittariksi verkkomallipohjassa sinut siirretään BoE-

kaavakkeeseen, johon sinun tulee antaa tarkemmat tiedot toimesta, kuten lyhyt kuvaus, 

rahoituslähteet ja avainluvut. Voit myös sisällyttää linkkejä lisätietoja sisältäviin lähteisiin, kuvan, linkin 

videoon tai ladata pdf-asiakirjan. Mallipohjan Excel-versiossa sinun on siirryttävä BoE-välilehdelle.   

 

BoE-kaavakkeessa olevat avainluvut ovat pääasiassa energiaan ja rahoitukseen liittyviä lukuja. 

Pääenergialuvut ovat samoja, jotka on lueteltu päälievennystoimien taulukossa, kuten 

energiasäästöt, tuotettu uusiutuva energia ja vähennetyt hiilidioksidipäästöt ja nämä kentät ovat 

pakollisia.  Lisäksi taulukossa on lisäkohta, jonka lukumäärä osoittaa suorien luotujen työpaikkojen 

määrää. Tällä viitataan työpaikkoihin, jotka on luotu suoraan energiatehokkuustoimien tai uusiutuvan 

energiankäyttöönottotoimista, kuten laitteistoista ja asennusteknikoista, energiatarkastajat, julkisen 

liikenteen toimijat, vihreän rakentamisen suunnittelijat, arkkitehdit ja insinöörit muiden muassa. Sinulla 

on myös mahdollisuus lisätä muita lukuja , joita pidät olennaisina raportoida kyseisen toimen 

kohdalla. Tämä voi olla esimerkiksi julkisessa liikenteessä kuljetut matkustajakilometrit tai pyöräilyreitit 

kilometreinä. Taloudelliset avainluvut auttavat yhteisöjä näyttämään kaikista 

kustannustehokkaimmat käyttöönotetut toimet. Yksityiskohtainen kuvaus taloudellisista avainluvuista 
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on annettu taulukoissa 9 ja 10. Nämä luvut eivät ole pakollisia. Jos syötät taulukon 9 tiedot järjestelmä 

laskee automaattisesti ulos taulukossa 10 kuvatut luvut. 

 

Taulukko 9 – Erinomaisuuden mittarit -kaavakkeeseen sisältyvien syötettävien talouslukujen kuvaus.  

Syöttökenttä Kuvaus 

Toimen käyttöiän odote 
Vuosien lukumäärä, jolloin toimi luo energiasäästöjä tai vähentää 

hiilidioksidipäästöjä. 

Alennettua hintaa 

sovelletaan 

Alennettua hintaa sovelletaan taloussäästöihin ja investoinnin hintaan. Tätä hintaa 

käytetään taloussäästöjen nykyistä arvoa ja nykyistä investoinnin nettoarvoa. 

Investoinnin 

ensimmäinen vuosi 
Investoinnin tapahtumavuosi (vuosi 0). 

Taloussäästöt Vuosittain säästetyn energian summa (ES) kertaa energian hinta (PE)*.  

Investointikustannukset 
Tehokkuuden parantamiseen tai hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvät 

lisäinvestoinnit. 

Lisäkustannukset 

Toimenpiteen rahoittamiseen liittymättömät kustannukset, esim. ylläpidosta ja/tai 

hyvässä toimintakunnossa pitämisestä aiheutuneet kustannukset. (Ylläpito- ja 

toimintakustannukset/FTE jne.) 

* Huomautus: Käytä jokaisen vuoden toimeen liittyvää energian hintaa (PE) mikäli mahdollista. Muutoin käytä ensimmäisen 
vuoden energian hintaa energian hinnan viitteenä jäljellä oleville vuosille.  

 

Taulukko 10 – Erinomaisuuden mittarit -kaavakkeeseen sisältyvien talouslukujen kuvaus.  

Ulos syötettävät kentät Kuvaus 

Taloussäästöjen 

nykyarvo (PV) 

Vuosittain säästetyn energian (ES) kertaa energian hinnan (PE) summa, joka on 

alennettu takaisin nykyarvoon kaavan mukaisesti: 

F = ∑ t=1…n  (ES*PE)/ (1+r)t 
Missä: 
ES = vuosittainen energiansäästö   
PE = energian hinta  
r = alennettu hinta 
t = investointivuodet tai taloussäästö 
n = investoinnin tai taloussäästön iän odote   

Investoinnin nykyinen 

nettoarvo (NPV) 

Kokonaistaloussäästö miinus investoinnin kokonaiskustannus laskettuna iän 

odotteella ja alennettuna takaisin nykyarvoon, joka lasketaan kaavan mukaisesti: 

NPVI = F - ∑ t=1…n  It/ (1+r)t  

Missä: 
It = investointi vuonna t 
r = alennettu hinta 
t = investointivuodet tai taloussäästö 
n = investoinnin tai taloussäästön iän odote 

Alennettu 

takaisinmaksuaika 

 

Investoinnin takaisinmaksun vaatima aika. Lasketaan huomioimalla kassavirran 

(kumulatiivinen alennettu) nykyarvo, jossa käytetään ensimmäistä jaksoa 

nollakohtana seuraavan kaavan mukaisesti: 

Alennettu takaisinmaksuaika =  A+ 
𝐵

𝐶
 

Missä: 
A = viimeinen jakso, jossa negatiivinen alennettu kumulatiivinen kassavirta 
B = jakson A lopussa oleva absoluuttinen alennetun kumulatiivisen kassavirran arvo 
C = jakson A jälkeen aikana oleva alennettu kassavirta 
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Ulos syötettävät kentät Kuvaus 

Sijoitetun pääoman 

tuotto (ROI) 

Lasketaan prosentteina (%) vuotta kohden. Odotetut (alennetut) taloussäästöt 

miinus (alennettu) alkuperäisen investoinnin määrä/jaettu (alennettu) 

alkuperäisen investoinnin määrä kertaa 100.  

 
Kaavakkeen täyttämisen jälkeen erinomaisuuden mittarit ilmestyvät välittömästi verkossa olevaan 

Erinomaisuuden mittareiden luetteloon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
LIEVENNYSRAPORTTI 
 

Lievennysraportti luodaan mallipohjan kolmen kohdan täyttämisen jälkeen (Strategia, 

Päästöinventaariot ja Lievennystoimet). Sen tavoitteena on mallipohjaan syötettyjen tietojen 

esittäminen visuaalisesti ja tiivistetysti. Raportista näkee yhdellä silmäyksellä yhteenvetoluvut ja 

kuvaajat, lähtötasovuoden (BEI) avaintulokset ja toimintasuunnitelmassa rajatut päätoimet. Saatava 

raportti esitetään kuvissa 8 ja 9.  

 

Verkkomallipohjassa voit valita yksinkertaisesti julkaise -valintaruudut niiden kuvaajien kohdalla, joita 

haluat näyttää verkossa julkisen allekirjoittajaprofiilin kohdassa Toimintasuunnitelmaluettelo. Tämä 

mahdollistaa edistymisen ja saavutusten näyttämisen laajalle yleisölle sekä rohkaisee itsearviointiin ja 

läpinäkyvyyteen raportoitujen tietojen jakamisen kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huomaa, että synteesiraportin visualisointiin käytettävien kuvaajien tarkkuustaso 

riippuu mallipohjaan syötettyjen ja kerääntyneiden tietojen tasosta. 

 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Lähtötason päästöinventaarion päätulokset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7 –Päästöinventaarion tulokset graafisessa muodossa esitettynä.  

1) Kasvihuonekaasupäästöt ja 

lopullinen energiankulutus asukasta 

kohden 

 

 

 

2) Kasvihuonekaasupäästöt 

sektoreittain 

 

 

 

 

3) Lopullinen energiankulutus 

sektoreittain 

 

 

 

4) Lopullinen energiankulutus 

energiamuotojen mukaan (sähkö, 

lämpö/kylmä, fossiiliset polttoaineet ja 

uusiutuva energia) 

 

 

5) Paikallisen energiantuotannon osuus 

(jos raportoitu) 

kokonaisenergiankulutuksessa ja 

paikallinen energia sekä 

lämmön/kylmyyden tuotanto (uusiutuva 

ja uusiutumaton) 
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SECAP-suunnitelman ilmaston lievennystä koskevat pääelementit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8 – SECAP-suunnitelman ilmaston lievennystä koskevat pääelementit graafisessa muodossa esitettynä. 

 

Varmista huolellisesti luodut kuvaajat raportointiprosessin päätteeksi tietojen syöttövaiheessa 

tapahtuneiden virheiden havaitsemiseksi tai kesken jääneiden kenttien löytämiseksi. 

 

Voit tarpeen mukaan myös lisätä selittäviä ja/tai analyyttisiä kommentteja sille varattuun tekstikenttään 

kuvaajien ja taulukoiden tulkinnan helpottamiseksi. Voit myös julkistaa nämä kommentit julkisessa 

profiilissasi. 

 

 

6) Kasvihuonekaasupäästöjen 

vähennystavoite prosentteina (%) 

ja tonneina asukasta kohden 

 

7) Kasvihuonekaasupäästöjen 

vähennysodote sektoreittain 

vuoteen 2020 mennessä 

 

8) Lähtötasovuoden 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vertailu ennustettuihin 2020 

päästöihin 1) tyypillisen 

skenaarion (soveltuen) ja 2) 

SECAP-suunnitelmassa 

rajattujen toimien 

käyttöönottamisen mukaisesti. 

 

Kommentit-tekstikenttä 
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SOPEUTTAMISEN TULOSTAULU 
 

Sopeuttamisen tulostaulun tarkoituksena on antaa kuva paikallisviranomaisen sopeuttamisprosessin 

tilasta valittuna ajankohtana. Tälle välilehdelle täytät itsearviointia koskevan tarkistusluettelon A-B-C-

D-painotusta käyttämällä (kuvattu alla). 
 

 
 

Täytä Tilanteen itsetarkastus -osiossa oleva Oma tilanne (A-D kuten kuvattu yllä) jokaiselle eri 

sopeutumissyklin vaiheessa toteutettavalle toimelle. Keskimääräinen tulos lasketaan 

automaattisesti. Voit myös kertoa Kommentit-osioissa lisätietoja nykyisestä edistymisestä, 

seuraavista vaiheista ja/tai parannettavista asioista (valinnainen). 

 

 
 
 

Jokaisen vaiheen keskimääräinen tilanne visualisoidaan tämän jälkeen (automaattisesti luotavalla) 

hämähäkkikuvaajalla näytön oikeassa ylälaidassa. Tämä näyttää alueet, jotka on käsitelty syvemmin 

(varjostettu vihreällä) sekä alueet, joihin haluat ehkä keskittyä tulevaisuudessa.  

 

 
 

Välilehdet: Strategia, Riskit ja haavoittuvuudet sekä Toimet näyttävät yksityiskohtaisemmin 

sopeutumissyklin eri vaiheita.  
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RISKIT JA HAAVOITTUVUUDET 
 

Tämä välilehti on tarkoitettu paikallisviranomaisen toteuttaman ilmastonmuutosriskin haavoittuvuuden 

arvioinnin (RVA) kuvaamiseen. RVA määrittää riskin luonteen ja laajuuden analysoimalla mahdollisia 

vaaroja ja arvioimalla haavoittuvuutta, joka voi potentiaalisesti uhata tai vahingoittaa ihmisiä, 

omaisuutta, toimeentuloa ja ympäristöä, josta he ovat riippuvaisia. Tämä voi tapahtua esimerkiksi 

yksittäisarviointina tai useina sektorikohtaisina arviointeina. Se voi olla myös erilainen arviointi, kuten 

institutionaaliset riskiarvioinnit, vaaran arvioinnit tai taaksepäin katsova äärimmäisten sääolosuhteiden 

haavoittuvuuksien arviointi, kuten paikallisilmaston vaikutusprofiili. 

 

1) Ilmastonmuutosriskin ja haavoittuvuuden arviointi 
 

Määritä ennen ensimmäisen taulukon täyttämistä vuosi, jolloin riskien ja haavoittuvuuksien arviointi 

toteutettiin. Määritä riskien ja haavoittuvuuksien arvioinnin rajat (esim. kunta, 

kaupunkiyhteisö/pääkaupunkialue, maakunta/alue, muu) sekä metodi ja lähteet. 

 

 

 

Lisää uusi rivi taulukkoon (napsauttamalla Execelissä taulukon viimeisellä rivillä oikeaa hiiren 

painiketta ja valitsemalla Lisää), jos olet toteuttanut useamman, kuin kolme arviointia.  

 

Riskien ja haavoittuvuuksien arvioinnit on lähetettävä sopeutuvien kaupunginjohtajien toimistoon 

(helpdesk@mayors-adapt.eu) silloin, kun verkkomallipohja ei ole käytettävissä raportointiin. Jos haluat 

jättää arvioinnin saataville julkiseen allekirjoittajaprofiiliin, valitse:  viimeisessä osiossa. Muussa 

tapauksessa valitse: . 

 

 

2) Paikallisviranomaiselle tai alueelle olennaiset ilmastovaaroja koskevat riskit 
 

Tämä osio antaa yleiskatsauksen nykyisiin ja odotettuihin ilmastovaaratyyppeihin. Tunnista 

paikallisviranomaista koskevat ilmastovaaratyypit ennen taulukon täyttämistä. Täytä soveltuvia 

ilmastovaaroja koskevat tiedot seuraaviin neljään taulukon kohtaan pudotusvalikoita käyttämällä: 

nykyinen vaaran riskitaso, intensiteetin odotettu muutos, taajuuden odotettu muutos ja 

aikataulu, jonka sisällä odotat riskitaajuuden/intensiteetin muuttuvan. Käytettävät ilmaisevat aikataulut 

ovat esimerkiksi: nykyinen, lyhyt jakso (0-5 vuotta), keskipitkä jakso (5-15 vuotta), pitkä jakso (yli 15 

vuotta) tai ei tiedossa. 

 

Taulukon viimeinen osio (riskeihin liittyvät ilmaisimet) on valinnainen ja mahdollistaa tarkempien 

tietojen antamisen (joko lyhyen kuvaustekstin avulla tai valituilla ilmaisimilla) koskien 

paikallisviranomaisten mahdollisesti käyttämiä tai kehittämiä ilmaisimia, jotka liittyvät oleellisiin 

ilmastovaaroihin.  

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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Kun napsautat taulukon alla olevaa kuvaketta, sinut siirretään raportointimallipohjan ilmaisimet-

välilehdelle, josta löydät muutamia esimerkkejä. 

 

 
 

Ilmaisimia ovat esimerkiksi (katso täydellinen luettelo liitteestä 4): 

 Haavoittuvuuteen liittyvät ilmaisimet 

- Äärimmäisiä lämpötiloja sisältävien päivien/öiden lukumäärä 

- Lämpö-/kylmyysaaltojen esiintymistaajuus 

- Äärimmäisten sadepäivien-/öiden lukumäärä 

- Sateettomien peräkkäisten päivien/öiden lukumäärä 

 Vaikutukseen liittyvät ilmaisimet 

- Äärimmäisten sääolosuhteiden/tapahtumien vuoksi vahingoittuneiden (julkisten / asuin- / 

tertiääristen) rakennusten ja muun (kuljetus- / energia- / vesi- / ICT-) infrastruktuurin 

prosenttiosuus (%). 

- Äärimmäisten sääolosuhteiden/tapahtumien vaikutusalueiden 

harmaiden/vihreiden/sinisten alueiden prosenttiosuus (%) 

- Julkisten palveluiden häiriöpäivien lukumäärä 

 

Tämä ilmaisimet-liite toimii inspiraation lähteenä; yksikään luettelossa oleva indikaattori ei ole 

pakollinen vaan enemmänkin kuvaavia esimerkkejä. Haavoittuvuusilmaisinten käyttö antaa tietoa 

paikallisviranomaisen haavoittuvuudesta ilmastovaikutuksille, mukaan lukien riskialtistuksen ja 

riskiherkkyyden.  

 

Seuraava kuva toimii esimerkkinä taulukon täyttämisessä.  
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Napsauta oikealla hiiren painikkeella ja valitse Piilota, kun haluat piilottaa paikallisviranomaista 

koskemattomat rivit Excel-versiossa.  

 

 
 

3) Paikallisviranomaisen tai alueen haavoittuvuudet 
 

Tässä osiossa pyydetään kuvaamaan kohtaamiasi haavoittuvuuksia yleistasolla. Tämä voidaan 

ymmärtää järjestelmän alttiusasteeksi, jossa se ei voi pärjätä, ilmastonmuutoksen käänteisiksi 

vaikutuksiksi, mukaan lukien ilmastonvaihtelut ja ääritilanteet. 

 Kuvaa sosiaalis-taloudelliseen haavoittuvuustyyppiin alueellasi olevat sosiaalis-

taloudelliset haavoittuvuudet (esim. väestön koostumus, väestön tiheys, taloudellinen tilanne) 

sekä niitä korostavat tekijät. 

 Kuvaa fyysiseen ja ympäristölliseen haavoittuvuustyyppiin alueellasi olevat fyysiset ja 

ympäristölliset haavoittuvuudet (esim. maantieteellinen sijainti, korkeuserot, aluesuunnittelu, 

fyysiset olosuhteet) sekä niitä korostavat tekijät. 

 

 

 

Luettele viimeiseen taulukon osioon haavoittuvuuteen liittyvät ilmaisimet. Löydät esimerkkejä 

ilmaisimet-välilehdeltä, jonne siirryt automaattisesti taulukon alla olevaa kuvaketta napsauttamalla. 

Alla olevassa taulukossa kuvataan esimerkki indikaattoreista (katso täydellinen luettelo liitteestä 4).  

 

 
 

<< Current Risks >>

Current hazard risk level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe Risk-related indicators

Moderate Increase No change Short-term
The number of heatw ave days w ill 

increase to 30 or even 50

Low No change No change Medium-term

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

High Increase Increase Medium-term Pluvial f looding

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] Severe w ind, rain storm

High No change Increase Current

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

Other [please specify] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

i Click here to see examples of risk-

related indicators

i Hide the row s that do not concern your local 

authority

i To be completed for the climate hazards that concern your local authority only.

Extreme Precipitation

Floods

Droughts

Storms 

Landslides

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Forest Fires

Sea Level Rise

<<   Anticipated Risks   >>
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4) Paikallisviranomaisen tai alueen odotetut vaikutukset 
 

Tässä osiossa pyydetään kuvaamaan politiikan sektoreita, joihin vaikutus kohdistuu 

paikallisviranomaisten kohdalla. Täytä taulukon neljään sarakkeeseen tunnistamasi vaikutuksen 

alaiset politiikan sektorit. Voit ilmaista, mitkä osat eri sektoreista ovat vaikutuksen alaisia 

sarakkeeseen odotetut vaikutukset. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää myös valinnaista 

viimeistä saraketta nimeltä vaikutuksiin liittyvät ilmaisimet. Se mahdollistaa tarkemman erittelyn 

(lyhyen kuvaustekstin tai valittujen ilmaisinten avulla).  

 

 
 

Alla oleva taulukko määrittää ennalta määritetyt politiikan sektorit.  

 
Taulukko 1 – kuvaus sektoreista 

 

Sektori Kuvaus 

Rakennukset 
Viittaa mihin tahansa (kunnalliseen/asuin-/julkiseen/yksityiseen) rakenteeseen tai 

rakenneryhmiin, ympäröiviin tiloihin, pysyviin tai sijaintiin pystytettyihin rakenteisiin. 

Kuljetus 

Sisältää tie-, raide-, ilma- ja vesikuljetusverkostot ja liittyvän infrastruktuurin (esim. tiet, 

sillat, keskukset, tunnelit, satamat ja lentokentät.) Se koostuu laajasta julkisista sekä 

yksityisistä varoista ja palveluista ja sen ulkopuolelle jäävät kaikki liittyvät kulkuneuvot, 

ajoneuvot (ja liittyvät osat ja prosessit). 

Energia 

Viittaa energiantoimituspalveluun ja liittyvään infrastruktuuriin (luonti, siirto ja jakeluverkot 

kaikille energiatyypeille). Se sisältää hiilen, raakaöljyn, maakaasunesteet, jalostuksen, 

lisäaineet, bensiinituotteet, kaasut, palavat uusiutuvat energianlähteet ja jätteen, sähkön 

sekä lämmön. 

Vesi 

Viittaa vedentoimitukseen ja liittyvään infrastruktuuriin. Se kattaa myös vedenkäytön (esim. 

kotitaloudet, teollisuus, energiantuotanto, maatalous jne.) ja (jäte-, sade-) 

vedenhallintajärjestelmän, joka sisältää viemäröinnit, ojituksen ja käsittelyjärjestelmät 

(esim. jäteveden käsittely niin, että se täyttää ympäristöstandardit tai muut laatustandardit 

sekä liiallisen sade- tai myrskyveden sietokyvyn). 

Jätteet 

Sisältää aktiviteetit, jotka liittyvät (sisältäen keräyksen, käsittelyn ja hävityksen) eri 

muotoisen jätteen hallintaan, kuten kiinteä tai ei-kiinteä teollinen tai talousjäte, sekä 

saastuneet sijainnit. 
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Sektori Kuvaus 

Maankäytön 

suunnittelu 

Julkisviranomaisten toteuttama prosessi maankäytön eri vaihtoehtojen tunnistamiselle, 

arvioinnille ja käyttöpäätöksille, joka huomioon ottaa pitkäaikaiset taloudelliset, sosiaaliset 

ja ympäristötavoitteet sekä vaikutukset eri yhteisöille ja eturyhmille, ja samanaikaisen 

suunnitelmien tai määräysten muodostamisen ja julkaisemisen, jotka kuvaavat sallitun tai 

hyväksyttävän käytön. 

Maatalous ja 

metsänhoito 

Sisältää maataloudelle ja metsänhoitoon luokitellun / osoitetun maan sekä organisaatiot ja 

teollisuudenalat, jotka liittyvät kunnan rajojen sisällä ja sen ympärillä olevaan luontiin ja 

tuotantoon. Se sisältää alueella olevan karjanhoidon, vesiviljelyn, maan- ja metsänhoidon, 

mehiläishoidon, puutarha- ja muiden maataloustuotteiden ja metsätalouden ja palvelut. 

Ympäristö ja 

biodiversiteetti 

Ympäristö viittaa vihreisiin ja sinisiin maisemiin, ilman laatuun syrjäseudut mukaan lukien;  

Biodiversiteetti viittaa määrätyn alueen elämän monimuotoisuuteen, jota mitataan lajien 

sisäisenä ja lajien välisenä monimuotoisuutena sekä ekosysteemien monimuotoisuutena. 

Terveys 

Viittaa vallitsevien patologioiden (allergioiden, syöpien, hengityselin- ja sydänsairauksien 

jne.) maantieteelliseen jakaantumiseen, terveysvaikutustietoihin (biomarkkerit, 

hedelmällisyyden lasku, epidemiat) tai ihmisten hyvinvointiin (väsymys, stressi, post-

traumaattinen stressioireyhtymä, kuolema jne.), jotka ovat suoraan sidoksissa 

(ilmansaasteet, lämpöaallot, kuivuus, tulvat, maan tasossa oleva otsoni, melu jne.) tai 

epäsuoraan (ruoan/veden laatu ja saatavuus, geneettisesti muokatut organismit jne.) 

sidoksissa ympäristön laatuun. Siihen sisältyy myös terveydenhuoltopalvelut sekä liittyvä 

infrastruktuuri (esim. sairaalat). 

Pelastuspalvelut 

ja hätäpalvelut 

Viittaa pelastus- ja hätäpalveluiden toimintaan paikallisviranomaisten toimesta tai niiden 

puolesta (esim. pelastusviranomaiset, poliisi, palokunta, ambulanssi, ensihoito ja 

ensihoitopalvelut) sekä sisältää paikallisen katastrofiriskin vähentämisen ja hallinnan 

(esim. kapasiteetin rakentamisen, koordinoinnin, laitteiston, hätäsuunnittelun jne.) 

Turismi 

Viittaa henkilöiden matkustamisaktiviteettiin ja majoittumiseen paikoissa, jotka ovat heidän 

normaalin ympäristön ulkopuolella alle vuoden ajan virkistymiseen, liiketoimintaan tai 

muuhun tarkoitukseen, joka ei liity vieraillussa paikassa palkittavaan aktiviteettiin . 

Muu Mitkä tahansa muut sektorit (esim. ICT-teknologiat, teollisuus, talous) 

 

Napsauta oikealla hiiren painikkeella ja valitse Piilota, kun haluat piilottaa paikallisviranomaista 

koskemattomat rivit Excel-versiossa. Näet esimerkit vaikutuksista ja sektoreihin liittyvistä 

indikaattoreista napsauttamalla taulukon alapuolella oikealla olevaa kuvaketta.  
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SOPEUTTAMISTOIMET 
 

1 Sopeuttamistoimia koskevat suunnitelmat 

Osiossa 1) pyydetään luettelemaan paikallinen sopeuttamistoimia koskeva suunnitelma ja muut 

suunnitteluasiakirjat, joihin sopeutuminen on sisällytetty (soveltuen). Anna jokaiselle asiakirjalle 

otsikko, käyttöönottopäivä, (jos se on kunnanvaltuuston käyttöönottama), kieli (englanti tai kansallinen 

kieli) sekä lyhyt kuvaus (maks. 300 merkkiä).  
 

Sopeutumissuunnitelma (jonka kunnanvaltuusto on ottanut käyttöön) on lähetettävä: 

helpdesk@mayors-adapt.eu silloin, kun verkkomallipohja ei ole käytettävissä raportointiin. Se 

julkaistaan kaupunginjohtajien yleiskokouksen allekirjoittajaprofiilissa. Muiden toimitettujen asiakirjojen 

kohdalla voit määrittää viimeisessä osiossa, jos haluat tehdä niistä julkisia (  : kyllä |  : ei). 

Voit lisätä tähän taulukkoon niin monta riviä kuin tarpeellista. Määritä myös, kuinka käyttöönotto 

valtavirtaistetaan muille politiikan kentille / sektoreiden suunnitelmiin osiossa sopeuttamisen 

valtavirtaistaminen muille politiikan kentille.  
 

2) Sopeuttamistoimet 

Tässä osiossa pyydetään luettelemaan sopeuttamistoimet taulukkoon.  Luettelo toimista voi olla 

kattava tai pienempi luettelo valikoiduista esimerkeistä, jotka osoittavat alueen tai toimien tyypit, joiden 

toteuttamiseen paikallisviranomainen on sitoutunut. Toimia voidaan ottaa suoraan yhdestä tai 

useammasta asiakirjasta, joihin viitataan yllä olevassa osiossa paikallisviranomaisen kohdalla. 
 

Aloita valitsemalla sektori ensimmäisen sarakkeen pudotusvalikosta ja jatka tämän jälkeen 

täyttämällä seuraavat kentät.  
 

 
 

Voit vaihtoehtoisesti tunnistaa, millä sopeutustoimilla on positiivisia vaikutuksia ilmaston 

lieventämiselle samaan tapaan kuin lievennystoimia koskevassa osiossa. Voit tehdä tämän 

valitsemalla kyseiset toimet taulukon lopussa olevasta kentästä nimeltä myös lieventämiseen 

vaikuttava toimi.  
 

Valitse myös ☼ seuraavasta kentästä: Valitse päätoimeksi/erinomaisuuden mittariksi, jos haluat 

määrittää tämän toimen paikallisviranomaisen onnistuneesti käyttöönottamaksi 

päätoimeksi/erinomaisuuden mittariksi, joka on johtanut merkittäviin etuihin. Seuraavien kenttien 

täyttäminen on pakollista valitsemillesi päätoimille/erinomaisuuden mittareille. Näitä päätoimia 

mainostetaan verkossa olevassa erinomaisuuden mittareiden luettelossa sekä muussa materiaalissa. 
  

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
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Huomaa, että tämän taulukon lopussa oleva sijoitus viittaa tiettyyn päätoimeen tehdyn investoinnin 

pääomakustannuksiin (EUR) ja ei-sijoitus viittaa käyttökustannuksiin tai muihin sijoitukseen 

kuulumattomiin kustannuksiin (EUR).  
 

Tämän täyttämisen jälkeen koko taulukko näyttää seuraavalta: 
 

 
 

 
 

 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

Huomautus: 

 Vain käynnissä olevat ja valmiit toimet voidaan merkitä 
päätoimeksi/erinomaisuuden mittariksi. 

 Vähintään kolmen toimen valitseminen on pakollista niille 
paikallisviranomaisille, jotka raportoivat neljän vuoden kuluttua kirjallisen 
sitoumuksen allekirjoittamisesta.  
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SOPEUTTAMISRAPORTTI 
 

Sopeuttamisraportti-välilehti sisältää mallipohjan automaattisesti luomat kuvaajat ja muut visuaaliset 

elementit. Sen tarkoituksena on näyttää yhdellä silmäyksellä sopeuttamisprosessin eteneminen. Siinä 

tiivistetään edellisillä välilehdillä antamasi tiedot (Sopeuttamisen tulostaulu, Riskit ja haavoittuvuudet, 

Toimet). Näitä tuloksia voidaan käyttää päättäjien tiedottamiseen ja tukemiseen sekä myös 

yleisölle ja keskeisille kumppaneille suuntautuvaan viestintään. 

 

  

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!! ↑ ↔ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! ↔ ↔ ►► !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!!! ↑ ↑ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

!!! ↔ ↑ |

Other [please specify]

Droughts

Storms 

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Extreme Precipitation

Floods

Landslides

Sea Level Rise

Forest Fires

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified
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OSIO II – VALVONTAMALLIPOHJA 
 

 

STRATEGIAN TILA 
 

Suurin osa tässä osassa olevista kentistä on esitäytettytiedoilla, jotka annettiin SECAP-mallipohjan 

lähettämisen yhteydessä. Tarkasta kaikki kentät ja päivitä tarvittaessa. 

 

Tämän lisäksi seuraavat uudet kentät on täytettävä:  

 

 

4) Varattu henkilökunnan kapasiteetti 

Määritä toimintasuunnitelman käyttöönotossa mukana olevan henkilökunnan laatu (nyt pakollinen). 

 

 

6) Tähän mennessä käytetty osuus käyttöönoton kokonaisbudjetista ja rahoituslähteet 

Valitse lähinnä paikallisviranomaisen omista resursseista ja/tai muiden toimijoiden resursseista jo 

käytettyjen lievennys- ja sopeuttamistoimien rahalähteet. Määritä jo käytetty rahasumma euroina ja 

jaettuna sijoituksiin sekä sijoituksiin kuulumattomiin kuluihin. Huomaa, että sijoitus viittaa 

erityisesti sijoitettavaan pääomaan, kun taas ei-sijoituskustannukset integroivat kaikki toiminnalliset ja 

juoksevat kulut, kuten ylläpidon ja henkilöstön palkat sekä muut ei-sijoituskustannukset. Ajanjakso on 

myös ilmoitettava. Lähtötasovuosi ja nykyinen valvontavuosi ilmestyvät valittuina aloitus- ja 

lopetusaikoina oletuksena, mutta päivämääriä voi muokata.  

 

 

7) Valvontaprosessi 

Esiin tulee uusi taulukko, johon voit merkitä toimintasuunnitelman käyttöönotossa kohdatut pääesteet 

käyttämällä pudotusvalikosta valittavaa kvalitatiivista intensiteettiskaalaa (vähän, kohtalainen, vahva, 

ei sovellu). Voit valita joko esteiden yleisen raportoinnin kaikille sektoreille tai raportoida ne itsenäisesti 

jokaisesta yleiskokouksen lievennys- ja sopeuttamissektoreille. 
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PÄÄSTÖINVENTAARION VALVONTA 
 

Tähän osioon pyydetään sisällyttämään viimeisin toteuttamasi päästöjenvalvontainventaario 

(MEI). Yleiskokouksen allekirjoittajia kehotetaan kokoamaan päästöjenvalvontainventaario 

säännöllisesti. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen on toteutettava inventaario vähintään joka neljän 

vuoden välein. Tällä tavalla seuraavia inventaarioita voidaan verrata lähtötason päästöinventaarioon 

(BEI) ja edistymistä voidaan seurata päästöjen vähentymisen osalta. Kohdevuoden 

päästöjenvalvontainventaario on lisättävä heti, kun käytössäsi on riittävästi tietoja hiilidioksidipäästöjen 

vähenemisen arvioimiseksi.   

 

Koska päästöjenvalvontainventaarion (MEI) rakenne on täysin sama lähtötason päästöinventaarion 

kanssa, katso SECAP-mallipohjan Päästöinventaariot-osiosta lisätiedot sen täyttämisestä. 

 

Valitse ensimmäiseksi inventaariovuosi-kenttä, jota päästöjenvalvontainventaario vastaa.  

 

Huomaa, että tietyt kentät on esitäytetty tiedoilla, jotka on annettu lähtötason päästöinventaariossa. 

Verkkomallipohjan lähtötason päästöinventaarion sektorit ilmestyvät esimerkiksi valittuna oletuksena 

ja voit visualisoida lähtötason päästöinventaariossa annettuja päästökertoimia taulukossa C1. 

 

 

 

 

Aiemmin lähetettyjen päästöinventaarioiden tietojen muokkaamista ei suositella, ellei sitä tarvita 

päästöinventaarioiden johdonmukaisuuden ylläpitämiseksi. 

 

  

Huomaa, että hiilidioksidipäästöjen laskentamallin ja raportointiyksiköiden on 

pysyttävä samana eri päästöinventaarioissa. Tästä johtuen näitä kenttiä ei voida 

muokata verkkomallipohjan päästöjenvalvontainventaariossa. 
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LIEVENNYSTOIMIEN KÄYTTÖÖNOTON TILA 
 

Tässä osassa pyritään valvomaan toimien käyttöönoton tilaa. Verkkomallipohjan Päätoimet-taulukko 

on esitäytetty toimilla, jotka olet määrittänyt SECAP-verkkomallipohjassa.  

 

Voit lisätä toimen verkkomallipohjassa napsauttamalla Lisää toimi -kohtaa:      kyseisen sektorin 

kohdalla. Käytä Poista toimi -kuvaketta toimen poistamiseen:      jos haluat muokata, valitse Muokkaa 

toimea:      . Huomaa, että mikäli poistat erinomaisuuden mittareihin liittyvän toimen, se poistuu myös 

erinomaisuuden mittareista. 

 

Ellei esitäytettyjä toimia ole tunnistettu SECAP-mallipohjassa sinun on ensin tunnistettava jokaiselle 

toimelle puuttumisalue ja poliittinen väline sekä ilmoittaa toimen alkuperä. Katso osion 1 – 

SECAP-mallipohjan osiota Lievennystoimet lisätietojen saamiseksi ja liite 2, josta löydät 

yksityiskohtaisen luettelon kategorioista esimerkkeineen. 

 

Tarkasta ja tarvittaessa päivitä SECAP-mallipohjan esitäytetyt kentät koskien toimia, esim. 

puuttumisalue, poliittinen väline, vastuullinen elin, toteuttamisaikataulu, yms. 

 

Yhdessä pakollisessa lisäkentässä voit valita pudotusvetovalikosta toimien käyttöönottotilan: 

- Valmiit – toimet, jotka ovat päättyneet; 

- Käynnissä – toimet, joita ollaan parhaillaan toteuttamassa; 

- Siirretty – toimet, joiden aloitusajankohtaa on lykätty alkuperäisestä (kuten määritetty 

SECAP-mallipohjan toteuttamisaikataulu-sarakkeissa);   

- Ei aloitettu – toimet, jotka aloitetaan myöhemmässä vaiheessa aikataulun mukaisesti. 

- Uusi – toimet, jotka on lisätty valvontavaiheessa. Tämä voi olla esimerkiksi korjaava toimi. 

 

Anna toimien käyttöönottoon käytetty rahasumma (euroina) kenttään käyttöönottokustannukset 

tähän mennessä. Käyttöönottokustannus viittaa sijoitettuun pääomaan sekä liittyviin toiminnallisiin ja 

käyttökustannuksiin (kaikki rahoituslähteet mukaan lukien). 

 

Sinun on myös päivitettävä toimien vaikutukset, joita pystyt jo arvioimaan. Tämä on toteutettava 

joidenkin valmistuneiden toimien kohdalla. 
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Jos olet esimerkiksi saanut valmiiksi toimen kuvauksella Kirjastorakennuksen vaipan parantaminen, 

voit raportoida mitatut säästöt, jotka pohjautuvat lähtötasovuonna ilmoitettujen energialaskujen ja 

valvontavuoden energialaskujen tiedot. Jos olet sen sijaan saanut valmiiksi toimen kuvauksella 

Rakennusmääräykset: energiatehokkuusstandardit uusituille rakennuksille, useimmiten vain pieni osa 

odotetuista vuosittaisista säästöistä vuonna 2020 on saavutettu valvontavuonna. Esimerkiksi 15 

rakennusta on jo kunnostettu uuden standardin toimintalinjan mukaisesti ennakoidusti ja 30 saman 

rakennustyypin rakennusta uusitaan valvontavuoden ja vuoden 2020 välissä, jolla saavutetaan 

samanlaiset vuotuiset säästöt. Tässä tapauksessa allekirjoittaja voi: 

- Tarkastaa vuoden 2020 arviot ensimmäisten rakennusten kunnostamisesta saatujen tietojen 

perusteella: 

- Pitää SECAP-suunnitelmassa annetut arviot, jos ne ovat hyvin linjassa saavutettujen 

kustannusten osalta ensimmäisen rakennusryhmän osalta. 

Mikäli olennaista, voit myös tarkastaa ja päivittää vuoden 2020 arviot käynnissä olevien, siirrettyjen tai 

ei aloitettujen toimien osalta. 

 

 

 

Verkkovalvontamallipohjaan on lopuksi korostettava vähintään kolme toimea erinomaisuuden 

mittareiksi. Tämän toteuttamiseksi napsauta Valitse erinomaisuuden mittariksi -kuvaketta;                                                          

,joka sijaitsee vastaavan taulukon rivin lopussa. Tarkasta, että aiemmin annetut tiedot ovat edelleen 

ajan tasalla (erityisesti liittyvät luvut), jos olet jo valinnut toimia erinomaisuuden mittareiksi SECAP-

mallipohjassa. Katso lisätiedot SECAP-mallipohjan Lievennystoimet-kohdan osiosta 8 

 

 

 

On tärkeää korostaa, että kaikki arviot on raportoitava vuosittaisina lukuina 

tavoitevuosissa olettaen, että siinä ajan kohdassa toimi on saavuttanut täyden 

potentiaalinsa. Sinun ei tarvitse raportoida arvioita, jotka perustuvat toimen 

nykyiseen käyttöönottotason arvioon. 
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LIEVENNYSRAPORTTI 
 

Valvontaraportti luodaan valvontamallipohjan valmistumisen päätteeksi samaan tapaan, kuten 

toimintasuunnitelman lievennysraportti. Saatavat graafiset elementit helpottavat toimintasuunnitelman 

toteuttamisen seurantaa (esim. toimien toteuttamisaste sektoreittain, tähän mennessä käytetty 

budjetti) ja esittelee jo saavutettua edistymistä (esim. vertaamalla lähtötason päästöinventaariota 

peräkkäisiin päästöjen valvontainventaarioihin) ja jonka avulla saadaan toteutettua mielekäs 

trendianalyysi ajan kuluessa. Kuvissa 10 ja 11 annetaan kuvaus valvontaraportista  

 

Verkkomallipohjassa voit valita yksinkertaisesti julkaise -valintaruudut niiden kuvaajien kohdalla, joita 

haluat näyttää verkossa julkisen allekirjoittajaprofiilin kohdassa Valvontaraporttiluettelo. 
 

 

SECAP-suunnitelman ilmastonlievennyksen käyttöönoton edistyminen 

  

 
 

Kuva 9 – graafinen esitys SECAP-suunnitelman ilmaston lievennyksen käyttöönoton edistymisestä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Raportoitujen toimien 

käyttöönottotila (valmis / 

käynnissä / ei aloitettu) 

sektoreittain 

 

 

2) Käytetty 

kokonaisbudjetti  

 

 

3) Käytetty rahasumma 

sektoreittain  

 

 

 

4) Arvioidut 

kasvihuonekaasupäästöje

n vähennykset toimien 

käyttöönottotilan ja 

sektorin mukaan 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Energian kestävyyden ja ilmaston lievennystä parantava suorituskyky 

 

Kuva 10 – graafinen esitys energian kestävyyden ja ilmaston lievennystä parantavasta suorituskyvystä. 

Your performance towards energy sustainability

5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita

year tonnes/capita

2005 6,5

2008 6

2010 6,1

2012 5,8

year MWh/capita

2005 20

2008 20

2010 19

2012 18

6) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor)

Emission 

factor 

for electricity 

not locally 

produced 

Total GHG 

emissions

(updated 

not local 

EF for 

electricity) 

Total 

GHG 

emissio

ns

(constan

t not 

local EF 

for 

electricit

y) 

t CO2/MWh t CO2 / CO2eqt CO2 / CO2eq

BEI year 0,493 71401 71401

MEI year1 0,400 74971 75643

MEI year2 0,375 67117 73648

MEI 2020 0,336 60691 0

7) Greenhouse gas emissions per sector

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

Non-energy related 0 0 0 0

8) Final energy consumption per sector 

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

9) Final energy consumption per energy carrier

2005 2008 2010 2012

Renewables 100 150 150 180

Fossil fuels 7500 7450 7650 7420

Heat/cold 500 500 500 400

Electricity 2000 2000 2000 1800

* Renewables - for non-electricity uses.

** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production

Comments:

Share of local energy production to overall final 

energy consumption

7%

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

5,4

5,6
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5) Kasvihuonekaasupäästöjen ja lopullisen 

energiankulutuksen kehitys asukasta kohden 

ajan kuluessa 

 

 

 

6) Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 

jatkuvien ja päivitettyjen kansallisten 

päästötasokerrointen mukaan, jolla näytetään 

kansallisen sähköverkon sekoituksen 

muutoksen aiheuttama päästövähennysten 

vaikutus, joka ei suoraan liity paikallisiin 

toimiin. 

 

 

7) Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ajan 

kuluessa sektoreittain 

 

 

 

 

8) Lopullisen energiankulutuksen kehitys ajan 

kuluessa sektoreittain 

 

 

 

9) Lopullinen energiankulutus 

energiamuotojen mukaan (sähkö, 

lämpö/kylmä, fossiiliset polttoaineet ja 

uusiutuva energia) 

 

 

 

10) Paikallisen energiantuotannon osuus (jos 

raportoitu) kokonaisenergiankulutuksessa ja 

paikallinen energia sekä lämmön/kylmyyden 

tuotanto (uusiutuva ja uusiutumaton) 

 

Kommentit-tekstikenttä 
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SOPEUTTAMISTOIMET 

 

Allekirjoittajien on raportoitava neljä vuotta sitoutumisen jälkeen vähintään kolme 

pääsopeuttamistoimea. Vain käynnissä olevat tai valmiit toimet voidaan merkitä erinomaisuuden 

mittariksi. Katso näitä ohjeistuksia koskevat lisätiedot osioista 1 – SECAP-mallipohjan 

sopeuttamistoimet-osiosta. 

 

 

 

VAIHE 2 – ASIAKIRJAN LATAAMINEN 
 

Toimintasuunnitelman lataaminen 

 

Kun täytät mallipohjan verkossa ja saat eri osiot valmiiksi, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja siirtyä 

Toimintasuunnitelma-osiossa kohtaan Lataa asiakirja. Sinun on ladattava tänne toimintasuunnitelman 

sisältävä asiakirja. Voit myös ladata sopeuttamisstrategian ja/tai muita liittyviä suunnitteludokumentteja 

(joissa sopeuttaminen on valtavirtaistettu), jos nämä ovat erillisiä asiakirjoja. Lisäksi tukiasiakirjoja tai 

liitteitä voidaan ladata osiossa Muut asiakirjat (esim. riskien ja haavoittuvuuksien arviointi). 

 

 

 

Anna tiedoston nimi ja kieli. Tiedoston nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä tai välilyöntejä. Käytä 

Selaa-painiketta tiedoston paikantamiseksi ja napsauta tallenna-painiketta tiedoston asianmukaiseksi 

tallentamiseksi. Toimintasuunnitelman sisältävät asiakirjat ovat automaattisesti saatavilla julkisessa 

allekirjoittajaprofiilissa lataamisen jälkeen. Saatat myös haluta saattaa muita asiakirjoja julkiseksi tai 

kieltää niiden julkistuksen Julkaistu verkossa -valintaruutu rastittamalla.  

 

 

 

 

Valvontaraportin lataus 

 

Valvontavaiheessa vaaditaan ainoastaan valvontamallipohjan täyttäminen ja lähettäminen. Tämän 

vuoksi saatat ehkä haluta ladata asiakirjan, jossa raportoidaan toimintasuunnitelman yksityiskohtia 

tarkemmalla tasolla (tai lopulta päivitetyn suunnitelman, jos sinulla on sellainen) tai siirtyä suoraan 

seuraavaan vaiheeseen (katso vaihe 3). Lataustoimenpide on sama kuin yllä. 
  

Käytä ladattavissa asiakirjoissa PDF-tiedostomuotoa. Järjestelmä ei hyväksy 

muita tiedostomuotoja (myös zip-tiedostoja ja pakattuja tiedostoja). PDF-

tiedostomuodon kääntämiseen tarvittavia kaupallisia ja ilmaisia työkaluja on 

saatavilla Internetistä. 
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VAIHE 3 – TARKASTA JA LÄHETÄ 
 

 

Sisäänrakennettu alustava tarkastus6(vain mallipohjan lievennysosio)  

 

Järjestelmä antaa mahdollisuuden mallipohjan alustavaan tarkastamiseen ennen lopullista tietojen 

verkkolähettämiseen siirtymistä, joka mahdollista virheiden tai epäjohdonmukaisuuksien 

tarkastamisen. Tämän toteuttamiseksi napsauta Katso huomautusten tarkastuslista -painiketta. 

Taulukossa 11 on esimerkkejä joistakin SECAP-mallipohjassa toteutettavista tarkastuksista. Toinen 

tarkistusten sarja toteutetaan valvontamallipohjassa. 

 

Taulukko 11 – esimerkkejä SECAP-mallipohjaan syötettyjen tietojen tarkastamisesta. 

Tarkastustyyppi Mitä? Missä? 

Valmiustaso 

Jokaisen pääsektorin ja tiettyjen energiamuotojen (esim. sähkö) 
päästöinventaariotiedot ovat valmiit. 

Päästöinventaariot 

Käyttöönottokustannuksia koskevat tiedot ja odotetut vaikutukset 
tavoitevuonna on annettu useimmille raportoidulle toimille. 

Lievennystoimet 

Raportoidut päätoimet muodostavat vähintään 70 % arvioiduista 
kokonaisvaikutuksista tavoitevuonna. 

Lievennystoimet 

Sisäinen 
johdonmukaisuus 

Päälievennystoimien taulukossa annetut arviot 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä ja energiasäästöistä ovat 
matalammat, kuin lähtötason päästöinventaariossa 
rakennuksille, laitteille/tiloille ja kuljetukselle raportoidut. 

Päästöinventaariot 

Lievennystoimet 

Kylmä/kuumatuotanto on raportoitava taulukossa B4, jos 
kylmä/kuumakulutus on raportoitu taulukossa A ja päin vastoin. 

Päästöinventaariot 

Vertailu 
oletusarvoilla 

IPCC/LCA-päästökertoimia (useimmille energiamuodoille, mutta 
myös sertifioidulle vihreälle sähkölle ja ei-paikallisesti tuotetulle 
sähkölle, kun sovellettavissa) verrataan oletusarvoihin liitteessä 
1 kuvatun mukaisesti. Ero korostetaan, jos arvo eroaa 
merkittävästi ennalta määritetystä tasosta. 

Päästöinventaariot 

Kokonaispäästöjä verrataan kansallisiin keskiarvoihin kyseisenä 
vuonna.  

Päästöinventaariot 

Lopullista energiankulutusta energiamuodoittain ja sektoreittain 
verrataan vastaaviin kansallisiin keskiarvoihin. 

Päästöinventaariot 

Oikeellisuus 
suhteessa 
yleiskokouksen 
metodologisiin 
periaatteisiin 

 

Paikallisesti tuotettu sähkö on korkeampi kuin kulutettu sähkö. Päästöinventaariot  

Paikallisten sähköntuotantolaitosten päästöinventaarioon 
sisällyttämiskriteeriä kunnioitetaan (suuret yli 20MW voimalat on 
jätettävä tämän ulkopuolelle). 

Päästöinventaariot 

Lievennystoimet 

Päästöinventaarioon sisällytetty biomassa ja biopolttoaineet 
saadaan tunnetusta ja kestävästä lähteestä. 

Päästöinventaariot 

 

Alustava tarkastusjärjestelmä on lähinnä sen varmistamiseksi, että mallipohja on sisäisesti 

johdonmukainen ja että se täyttää yleiskokouksen perusvaatimukset. Nämä tarkastukset ovat 

pääasiassa informatiivisia ja ne viedään rinnakkaisen verkkosovelluksen läpi, jota JRC kehittää ja 

                                                      
6
 Alustava tarkastustyökalu on saatavilla vuonna 2017. Sopeuttamistoimien kenttiä koskevat tarkastukset saatetaan lisätä 

myöhemmässä vaiheessa. 
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hallinnoi. Jos tarkastus raportoi huomautuksia, niihin reagoiminen ja niiden kuittaaminen ennen 

toimintasuunnitelman tai valvontamallipohjan viimeiseen lähettämisvaiheeseen jatkamista on sinun 

päätettävissä.  

 

 

 

 

 

Lähetys 

 

Sinun on todettava, että SECAP-mallipohja on samassa linjassa toimintasuunnitelma-asiakirjan 

kanssa ja jälkimmäinen on virallisesti asianmukaisen päätöksentekoelimen hyväksymä ennen 

toimintasuunnitelman lähettämistä yleiskokouksen verkkoraportointialustasta. Rastita tämän 

toteuttamiseksi vastuuvapauslausekkeen vieressä oleva vastaava valintaruutu.  

 

Toimintasuunnitelman tai valvontamallipohjan virallinen lähettäminen tapahtuu painamalla Lähetä-

painiketta. Onnistuneesta lähetyksestä ilmoittava huomautus ilmestyy näytölle. 

 

 

 

Lähettämisen jälkeiset muokkaukset ovat edelleen mahdollisia (mikäli tietoja tarvitaan korjata) 

ennen kuin JRC aloittaa suunnitelman analysoinnin. Tämä tarkoittaa, että JRC toteuttaa analyysin 

analysointivaiheessa viimeisimmästä saatavilla olevasta versiosta. Huomaa kuitenkin, että SECAP-

mallipohja on lukittuna toimintasuunnitelman analysoinnin aikana, jolloin et voi tehdä siihen 

muutoksia.  

 

  

JRC:n sovelluksen alustava automaattinen tarkastus ei takaa 

toimintasuunnitelman hyväksymistä. Järjestelmä pyrkii havaitsemaan kaikkein 

selkeimmät virheet. Kelpaamattoman toimintasuunnitelman lähettämistä ei 

kuitenkaan estetä: tässä automaatiossa on rajoituksia ja tiettyjä 

kelvollisuuskriteereitä ei voida ilmaista binäärimuodossa. Palauteraportti (jonka 

JRC lähettää ihmisen tekemän analysoinnin jälkeen) on ainoa asiakirja, jolla on 

lopulta merkitystä. 

Jos lähettämistä ei toteuteta, kaikki raportoidut tai ladatut tiedot tallennetaan 

yksinkertaisesti yleiskokouksen extranetiin ilman niiden tunnustamista virallisesti 

lähetetyiksi. Tämä voi siis johtaa ennalta määritetyn lähettämismääräajan 

ylittämiseen. 
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LIITE 1 – OLETUSPÄÄSTÖKERTOIMET 
 

 

Tässä liitteessä annetaan jokaiselle energiamuodolle IPCC- ja LCA-lähestymistapojen mukainen sarja 

oletuspäästökertoimia sekä hiilidioksidille että hiilidioksidia vastaaville päästöille. IPCC-

lähestymistavassa annetaan polttoaineen polttamisen päästökertoimet, jotka perustuvat jokaisen 

käytettävän polttoaineen sisältämän hiilen määrään (IPCC, 2006)
7
. LCA -päästökertoimet (JRC, 

2009)
8
 ottavat huomioon jokaisen energiamuodon kokonaiselinkaaren päästökertoimet, jotka 

sisältävät eivät ainoastaan polttoaineen polttamisesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt vaan 

myös koko energian toimitusketjun päästöt, eli hyödyntämisen, kuljetuksen ja käsittelyn. 

 

1. Fossiilisten polttoaineiden polttamisen päästökertoimet 

 

Energiamuodot IPCC LCA 

SECAP-
mallipohja 

Standardi nimellisarvo 
t CO2

 

/MWh 

t CO2 vast. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 vast. 

/MWh 

Maakaasu Maakaasu 0,202 0,202 0,221 0,237 

Nestekaas
u 

Nestepetrolikaasut 0,227 0,227 ei sovellu ei sovellu 

Maakaasunesteet 0,231 0,232 ei sovellu ei sovellu 

Lämmitysö
ljy 

Kaasu/Dieselöljy 0,267 0,268 0,292 0,305 

DIESEL Kaasu/Dieselöljy 0,267 0,268
a) 

0,292 0,305 

Bensiini Moottoribensiini 0,249 0,250
a) 

0,299 0,307 

Ruskohiili Ruskohiili 0,364 0,365 0,368 0,375 

Hiili 

Antrasiitti 0,354 0,356 0,379 0,393 

Muut bitumipitoinen hiili 0,341 0,342 0,366 0,380 

Puolibituminen hiili 0,346 0,348 0,371 0,385 

Muut 
fossiiliset 
polttoainee
t 

Kunnallisjäte 

(ei biomassaosuus) 
0,330 0,337 0,181 0,174 

Turve 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 Ota huomioon, että päästökertoimet kuljetussektorille ovat 3 % tässä annettuja arvoja korkeammat valitessasi raportointitavaksi hiilidioksidia 
vastaavat, joka on tyypillistä paikalleen oleville lähteille. 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 IPCC, 2006. Suuntaviivat kansalliselle kasvihuonekaasuinventaariolle. Kansallisen kasvihuonekaasuinventaario-ohjelman 

valmistelema. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. ja Tanabe K. (eds). Julkaistu: IGES, Japani.  Saatavilla 
osoitteessa : http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 

 
8
 JRC, 2009. Eurooppalainen elinkaaritietokanta (ELCD) LCA-tietoaineistot pääenergiamuodoista, materiaaleista, jätteestä ja 

kuljetuspalveluista Euroopan mittakaavassa. Saatavilla osoitteessa : http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 
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2. Uusiutuvien energianlähteiden päästökertoimet 

 

Energiamuodot 

Kestävyyskrit
eeri 

a)
 

IPCC LCA 

SECAP-
mallipohj

a 
Standardi nimellisarvo 

t CO2
 

/MWh 

t CO2 
vast. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 
vast. 

/MWh 

Kasviöljy 
Muut nestemäiset 
biopolttoaineet 

(s) 0 0,001 
0,171 0,182 

(ns) 0,287 0,302 

Biopoltto
aine 

Biobensiini 
(s) 0 0,001 

0,194 0,206 
(ns) 0,255 0,256 

Biodieselit 
(s) 0 0,001 

0,147 0,156 
(ns) 0,255 0,256 

Muu 
biomass
a 

Biokaasu - 0,197 0,197 
ei 

sovellu 
ei sovellu 

Kunnallisjätteet 
(biomassaosuus) 

- 0 0,007 0,107 0,106 

Puu 
(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

Puujäte - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Muu ensisijainen kiinteä 
biomassa 

- 0,360 0,367 
ei 

sovellu 
ei sovellu 

a)
 IPCC-päästökerroinarvo on raportoitava nollaksi, jos biopolttoaineet/biomassa täyttää kestävyyskriteerin (S); jos biopolttoaineet/biomassa ei 
täytä kestävyyskriteeriä (ns) on käytettävä fossiilisten polttoaineiden päästökertoimia. 

 

 

3. Paikallisen uusiutuvan sähköntuotannon päästökertoimet 

 

 IPCC LCA 

Teknologia 
t CO2

 

/MWh 

t CO2 vast. 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t CO2 vast. 

/MWh 

Tuulivoima 0 0 ei sovellu 0,020-0,050
a)

 

Vesivoima 0 0 ei sovellu 0,007 

Aurinkosähkö 0 0 ei sovellu 0,024
b)

 

a)
 Perustuu yhdestä laitoksista saatuihin tuloksiin, jota käytetään rannikkoalueilla hyvissä tuuliolosuhteissa. 

b) 
Lähde: Vasilis et al., 2008, Emissions from Photovoltaic Life Cycles, Environmental Science & Technology, Vol. 42, 
No. 6, sivut 2168-2174. 
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4. Sähkön päästökertoimet maittain  

Maa 
IPCC [t CO2/MWh] * 

a)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Itävalta 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200  0,204  

Belgia 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315  0,298  

Bulgaria 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827  0,823  

Kroatia 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286  0,306  

Kypros 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864  0,869  

Tšekki 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920  0,935  

Tanska 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450  0,455  

Eesti 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766  0,826  

Suomi 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209  0,212  

Ranska 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057  0,056  

Saksa 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609  0,616  

Kreikka 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104  1,126  

Unkari 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516  0,539  

Irlanti 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702  0,716  

Italia 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453  0,467  

Latvia 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117  0,113  

Liettua 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161  0,157  

Luxemburg 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405  0,397  

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072  1,052  

Alankomaat 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473  0,452  

Puola 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141  1,165  

Portugali 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353  0,361  

Romania 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652  0,675  

Slovakia 0,282 0,271 0,241 0,237 0,230  0,240  

Slovenia 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613  0,582  

Espanja 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378  0,405  

Ruotsi 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027  0,025  

Iso-Britannia 0,531 0,554 0,559 0,551 0,521  0,531  

EU-28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443  0,451  

 

* Raportoitaessa hiilidioksidia vastaavaa (CO2 eq ): 

 seuraavat allekirjoittajat käyttävät samaa päästökerrointa: Latvia, Liettua, Ranska ja Ruotsi 

 0,001 tCO2eq/MWh on lisättävä seuraavien allekirjoittajien käyttämiin kertoimiin: Kroatia, Slovakia ja Luxemburg 

 0,002 tCO2eq/MWh on lisättävä seuraavien allekirjoittajien käyttämiin kertoimiin :Itävalta, Belgia, Unkari, Irlanti, Italia, Slovenia ja 
Espanja 

 0,003 tCO2eq/MWh on lisättävä seuraavien allekirjoittajien käyttämiin kertoimiin: Kypros, Suomi, Malta, Alankomaat, Portugali, 
Romania ja Iso-Britannia 

 0,004 tCO2eq/MWh on lisättävä seuraavien allekirjoittajien käyttämiin kertoimiin: Bulgaria, Saksa ja Kreikka 

 0,006 tCO2eq/MWh on lisättävä seuraavien allekirjoittajien käyttämiin kertoimiin: Tšekki, Tanska, Eesti ja Puola 
 

b)
 Laskelmien metodologia on seuraavan mukainen: UNFCCC, 2012 (työkalu, jolla lasketaan sähköjärjestelmän päästökerroin). 

Laskelmien lähteet: tietoa energiamuotokohtaisesta kansallisesta energiankulutuksesta ja kansallisesta energiantuotannosta, 

Kansainvälinen energiajärjestö 2010, OECD-maiden energiatilastot; Kansainvälinen energiajärjestö 2010, ei-OECD-maiden 

energiatilastot; IPCC:n polttoainekohtaiset hiili-intensiteettitiedot 2006, (ohjeistus kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion 

toteuttamiseen, osa 2 – liikkumaton polttaminen); energiamuotojen tehokkuutta koskevat tiedot perustuvat sähköntuotannossa 

käytettyyn teknologiaan: Eurooppalainen elinkaaritietokanta 2013 (sähkön päästöinventaariot). Johdonmukaisuustarkastukset 

suoritettu vertailemalla EDGARv4.2 ja v4.2FT2010 polttoaineen polttamisesta aiheutuneiden hiilidioksidipäästöjen tuloksia 

(vrt.Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php, katso myös Olivier ja 

Janssens-Maenhout, 2011).   

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Maa 
LCA [t CO2 eq./MWh] 

b)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Itävalta  0,346 0,315 0,294 0,301 0,294  0,301  

 Belgia  0,418 0,390 0,395 0,373 0,434  0,417  

 Bulgaria  0,856 0,845 0,971 0,943 0,915  0,910  

 Kroatia  0,537 0,527 0,608 0,534 0,475  0,502  

 Kypros  1,020 1,030 1,025 1,010 1,008  1,014  

 Tshekki  0,819 0,795 0,855 0,770 0,771  0,786  

 Tanska  0,673 0,929 0,763 0,699 0,737  0,748  

 Eesti  1,726 1,528 1,849 1,540 1,322  1,434  

 Suomi  0,345 0,499 0,457 0,383 0,406  0,412  

 Ranska  0,157 0,141 0,146 0,139 0,148  0,147  

 Saksa  0,709 0,707 0,729 0,707 0,678  0,692  

 Kreikka  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Unkari  0,675 0,670 0,735 0,711 0,599  0,634  

 Irlanti  0,908 0,862 0,865 0,877 0,838  0,854  

 Italia  0,721 0,725 0,723 0,710 0,661  0,683  

 Latvia  0,504 0,608 0,529 0,564 0,610  0,584  

 Liettua  0,212 0,165 0,163 0,150 0,180  0,177  

 Luxemburg  0,699 0,682 0,604 0,514 0,652  0,641  

 Malta  1,565 1,669 1,697 1,707 1,737  1,705  

 Alankomaat  0,705 0,682 0,709 0,708 0,776  0,743  

 Puola  1,262 1,241 1,182 1,115 1,125  1,153  

 Portugali  0,887 0,769 0,690 0,684 0,720  0,734  

 Romania  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Slovakia  0,406 0,379 0,335 0,327 0,318  0,334  

 Slovenia  0,580 0,581 0,582 0,600 0,668  0,631  

 Espanja  0,716 0,652 0,659 0,611 0,557  0,593  

 Ruotsi  0,074 0,075 0,076 0,082 0,087  0,083  

 Iso-Britannia  0,642 0,669 0,678 0,670 0,631  0,644  

 EU-28  0,588 0,587 0,592 0,571 0,553  0,565  

 

c)
 LCA-päästökertoimien lähde: Eurooppalainen elinkaaritietokanta (ELCD) on toiminut ensisijaisena erilaisten sähköntuotannossa 

käytettyjen teknologioiden elinkaaripäästöjen lähteenä http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (vuosi 2002). Kansallista 

sähköntuotantoa koskevat eri energeettisten vektoreiden tiedot on saatu Kansainväliseltä energiajärjestöltä, 2010 (OECD-maiden 

energiatilastot).  

 

 

 

TÄRKEÄÄ: Oletusarvojen säännöllisiä päivityksiä pidetään todennäköisinä. Katso viimeisin versio 

yleiskokouksen verkkosivuston kohdasta Kirjasto. 

 

  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.eumayors.eu/Library,84.html
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LIITE 2 – TOIMIEN KATEGORISOINTI 
 

 Puuttumisalueet 
 

A1 
Kunnalliset rakennukset, 

asuinrakennukset, tertiääriset 
rakennukset, laitteistot/tilat 

Esimerkkejä toimista 

A11 Rakennuksen vaippa 
Seinien, ikkunoiden, kattojen lämpöeristys; ulkoinen 
varjostus. 

A12 
Uusiutuva energia tilanlämmitystä ja kuumaa 
vettä varten 

Termisten aurinkopaneeleiden asennus kuumaa vettä 
varten. 

A13 
Tilanlämmityksen ja kuuman veden 
energiatehokkuus 

Vanhojen kuumavesisäiliöiden korvaamisesta 
kondensoivilla kuumavesisäiliöillä annettava 
verovähennys. 

A14 Energiatehokkaat valaisujärjestelmät 
20 pienen ja keskisuuren yrityksen sitouttaminen 
Euroopan komission GreenLight-ohjelmaan. 

A15 Energiatehokkaat sähkölaitteet 
Kannustimet kodin sähkölaitteiden korvaamiseksi 
uusilla energiatehokkailla malleilla. 

A16 Integroidut toimet (kaikki yllä) 
Asuinrakennusten jälkiasennukset, 
teknologiaparannusten ja eristystoimien niputtaminen 
yhteen. 

A17 Tieto- ja viestintätekniikat (ICT) 
Kotien älymittareiden käyttöönotto; rakennusten 
energianhallintajärjestelmien (BEM) asentaminen 
kaupallisiin rakennuksiin. 

A18 Käyttäytymistä koskevat muutokset Kysyntäjousto-ohjelmat. 

A19 Muu - 

A2 Julkinen valaistus  

A21 Energiatehokkuus  
Hehkulamppujen ja valaisinten korvaaminen 
energiatehokkailla malleilla. 

A23 Integroitu uusiutuva voima 
Uusiutuvilla energianlähteillä toimivan katuvalaistuksen 
ja liikennevalojärjestelmien asennus. 

A24 Tieto- ja viestintätekniikat (ICT) 
Valointensiteetin optimointi muuttuvien ympäristön 
olosuhteiden mukaiseksi. 

A25 Muu - 

A3 Teollisuus   

A31 Energiatehokkaat teolliset prosessit 
Tehokkaampien kuumavesisäiliöiden vaihtaminen tai 
yhdistettyjen lämmön- ja voiman käyttö 
prosessilämmityksessä, moottoreiden vaihtaminen jne.  

A32 Rakennusten energiatehokkuus Lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihto 

A33 Uusiutuva energia  Aurinkojäähdytyksen käyttö teollisissa prosesseissa. 

A34 Tieto- ja viestintätekniikat (ICT) 
Rakennusten energianhallintajärjestelmien (BEM) 
asentaminen. 

A35 Muu - 

A4 Kuljetus  

A41 Puhtaammat/tehokkaammat ajoneuvot Verovähennykset vähäpäästöisille ajoneuvoille.  

A42 
Sähköajoneuvot (mukaan lukien 
infrastruktuuri) 

Latausinfrastruktuurin käyttöönotto 

A43 Julkisen liikenteen käyttöön siirtyminen 
Julkisen liikenteen infrastruktuurin parantaminen; 
intermodaalinen parantaminen; liityntäpysäköinti. 

A44 Kävelyyn ja pyöräilyyn siirtyminen  Kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin parantaminen. 

A45 Autokyydin jakaminen/kimppakyydit 
Autokyydin jakamis- tai kimppakyytiohjelmien 
käyttöönotto 

A46 
Logistiikan ja kaupungin rahtiliikenteen 
parantaminen 

Satamien raidelinkkien parantaminen. 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
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A47 Tieverkon optimointi
9
 

Liikenneympyröiden rakentaminen ruuhkien 
vähentämiseksi. 

A48 
Sekoitetun käytön kehittäminen ja 
hajautumisen hillitseminen 

Kaupunkirakenteen hajautumisen hillitsemistä 
edistävien käytäntöjen käyttöön ottaminen uusissa 
kehityskohteissa. 

A49 Tieto- ja viestintätekniikat (ICT) Etätyö; liikenteenhallinta; sähköinen allekirjoittaminen 

A410 Taloudellinen ajaminen 
Kuljettajien opettaminen ja kouluttaminen 
polttoainetehokkaiden ajotyylien käyttöön ottamiseksi. 

A411 Muu - 

A5 Paikallinen sähköntuotanto  

A51 Vesivoima Pienen mittakaavan vesivoimalan kehittäminen. 

A52 Tuulivoima 30 kotimaahan sijoitettavien tuuliturbiinin asentaminen. 

A53 Aurinkosähkö Rakennuksiin integroitu aurinkosähkö. 

A54 Biomassavoimalaitos 
Puukäyttöisen biomassavoimalaitoksen rakentaminen 
(1 MW terminen energiansyöttö). 

A55 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen 
rakentaminen paikallisen sairaalan tarpeiden 
kattamiseksi (15 MW terminen energiansyöttö). 

A56 Älyverkot 
Älyverkkojen käyttöönotto tai älyverkkoja esittelevät 
projektit. 

A57 Muu - 

A6 Paikallinen lämpö-/kylmätuotanto  

A61 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
Biomassakäyttöisen sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksen rakentaminen aluelämmön-
/jäähdytyksen tarpeisiin. 

A62 Aluelämmitys-/jäähdytysvoimala 
Aluelämmityksen toteuttaminen jäte-energiayksikön 
rakentamisen kautta. 

A63 
Aluelämmitys-/jäähdytysverkko (uusi, 
laajennus, kunnostus) 

Olemassa olevan aluelämmitysverkon kunnostaminen. 

A64 Muu - 

A7 Muu  

A71 Kaupungin uusiutuminen 
Käytöstä poistuneiden teollisten alueiden 
uudelleenkehittäminen kestävien energiakriteereiden 
mukaisesti. 

A72 Jätteen ja jäteveden hallinta Nollajätekampanja. 

A73 Puiden istuttaminen kaupunkialueille 
Kampanjointi yhden puun istuttamiseksi yhtä 
vastasyntynyttä kohti. 

A74 Maatalouteen ja metsänhoitoon liittyvät Tehokkaampien maatalouskoneiden käyttäminen. 

A75 Muu - 

 

 

  

                                                      
9
 Huomaa, että useiden tutkimusten mukaan tämän alueen toimenpiteet voivat aiheuttaa liikennemäärien kasvun ja lisätä 

päästöjä.  
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 Poliittiset välineet 

 

B1 Rakennukset  

B11 Tiedottaminen / koulutus 
Kampanjointi termostaattiventtiilien asentamisen 
rohkaisemiseksi. 

B12 Energianhallinta 
Energianhallintajärjestelmien käyttöönotto kunnan 
kiinteistöissä.  

B13 Energiasertifiointi / merkitseminen  
Energiasertifikaattien esittäminen kunnallisissa 
rakennuksissa. 

B14 Energiantoimittajien velvollisuudet 
Vähävirtauksisten suihkupäiden ja hanojen ilmaajien 
toimittaminen kaupunkilaisille energiantoimittajan 
toimesta. 

B15 Energia-/hiiliverot 
Korkeahiilipitoisempien polttoaineiden verotuksen 
korottaminen. 

B16 Myönnöt ja vähennykset 
Kuumavesisäiliöiden korvaamisesta tehokkaammilla 
myönnettävät verovähennykset. 

B17 Kolmannen osapuolen rahoitus. PPP 
Sosiaalisen asuntotarjonnan jälkivarustelu ESCo-
järjestelmällä kolmannen osapuolen rahoituksen (TPF) 
avulla. 

B18 Julkiset hankinnat 
Sähkölaitteiden hankintaa koskevat 
energiatehokkuuskriteerit. 

B19 Rakennusstandardit 

Yksinkertaisten ikkunalasitusten vaihtaminen 
kaksinkertaisiin low-E-luokan lasituksiin 
rakennuskorjauksissa, jotka ovat kunnallisten 
rakennusmääräysten alaisia. 

B110 Maankäytön suunnittelumääräykset 
Uusien asuinalueiden rakentaminen 
aluelämmitysverkon alueelle. 

B111 Ei sovellu - 

B112 Muu - 

B2 Julkinen valaistus  

B21 Energianhallinta 
Katuvalaistuksen energianvalvontajärjestelmien 
käyttöönotto. 

B22 Energiantoimittajien velvollisuudet 
Energiatoimittajan toteuttama katuvalaistuksen 
uusiminen. 

B23 Kolmannen osapuolen rahoitus. PPP 
Kolmannen rahoitusosapuolen ESCo-mekanismi tai 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus (PPP) 
liikennevalojen uusimiseen. 

B24 Julkiset hankinnat 
Katuvalaistusta koskevien 
energiatehokkuusvaatimusten käyttöönotto. 

B25 Ei sovellu - 

B26 Muu - 
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B3 Teollisuus  

B31 Tiedottaminen / koulutus 
Eri aloja koskevien parhaiden käytäntöjen 
julkistaminen. 

B32 Energianhallinta Energia-auditoinnit. 

B33 Energiasertifiointi / merkitseminen  Teollisrakennusten energiasertifioinnin käyttöönotto.  

B34 Energiasuorituskykystandardit Hukkalämmön tehokkaampi käyttö ja sääntely. 

B35 Energia-/hiiliverot 
Verovähennykset yrityksille, jotka sijoittavat 
energiatehokkuustoimiin. 

B36 Myönnöt ja vähennykset 
Älykästä energiankäyttöä koskevat taloudelliset 
kannustimet.  

B37 Kolmannen osapuolen rahoitus. PPP 
Kolmannen rahoitusosapuolen (TFP) 
energiapalveluyhtiöiden (ESCo) käyttö 
paineilmajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. 

B38 Ei sovellu - 

B39 Muu Eko-teolliset puistot. 

B4 Kuljetus  

B41 Tiedottaminen / koulutus 
Optimaalista rengaspaineen tarkastamista edistävä 
tiedotuskampanja. Kestävän kuljetuksen edistäminen. 

B42 
Integroitu lippujen myynti ja 
veloittaminen 

Integroidun tariffijärjestelmän käyttöönotto, joka 
mahdollistaa useiden liikennemuotojen käyttämisen 
yhdellä lipulla. 

B43 Myönnöt ja vähennykset 
Kunnalliset kannustimet sähkötoimisten polkupyörien 
hankkimiseksi. 

B44 Tiehinnoittelu Ruuhkaveloitus. 

B45 Maankäytön suunnittelumääräykset 
Määräys pysäköinnin rajoittamiselle asuimiston 
läheisyydessä (kadunvarsipysäköinti). 

B46 
Kuljetus / 
liikkumissuunnittelumääräykset 

Keskustan alueen rahtiliikennerajoitusten käyttöönotto; 
nopeusrajoitukset. 

B47 Julkiset hankinnat 
Linja-autoja ja kunnallisia ajoneuvoja koskevien 
energiatehokkuusvaatimusten käyttöönotto. 

B48 
Vapaaehtoiset sopimukset sidosryhmien 
kanssa 

Usean toimijan lipunmyynti. 

B49 Ei sovellu - 

B410 Muu - 
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B5 Paikallinen sähköntuotanto  

B51 Tiedottaminen / koulutus 
Mikrotuuliturbiinien asennusta koskeva 
koulutuskampanja. 

B52 Energiantoimittajien velvollisuudet  
Energiantoimittajan toteuttama aurinkovoimalaitosten 
asentaminen. 

B53 Myönnöt ja vähennykset 
Asukkaiden osallistuminen mikrotuuliturbiinien 
hankkimiseen. 

B54 Kolmannen osapuolen rahoitus. PPP 

Paikallisviranomaisen (51 %) ja yksityisyrityksen (49 %) 
välisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 
perustaminen sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksen rakentamiseksi. 

B55 Rakennusstandardit 
Uusissa rakennuksissa oltava aurinkosähköpaneeleita 
25 % katon pinta-alasta. 

B56 Maankäytön suunnittelu 

Sellaisten alueiden tunnistaminen, joille voimalaitosten 
asentamista suositellaan (esim. vanhat 
teollisuusalueet). 
Uusien asuinalueiden suunnittelu uusiutuvan energian 
potentiaali huomioon ottaen. 

B57 Ei sovellu - 

B58 Muu - 

B6 Paikallinen lämpö-/kylmätuotanto  

B61 Tiedottaminen / koulutus 
Rakennussektorin kurssittaminen paikallisen 
lämpötuotannon integroimiseksi uusiin rakennuksiin. 

B62 Energiantoimittajien velvollisuudet  
Asuinalueiden lämmitysjärjestelmien asentaminen 
energiatoimittajien velvollisuuksien mukaan. 

B63 Myönnöt ja vähennykset 
Vähennykset asunto-osakeyhtiöille, jotka on liitetty 
asuinalueen lämmitysverkkoon. 

B64 Kolmannen osapuolen rahoitus. PPP 
Kolmannen rahoitusosapuolen ESCo-projektin 
kehittäminen pienen mittakaavan asuinalueen 
lämmitysjärjestelmän rakentamiseksi. 

B65 Rakennusstandardit 
Uudet rakennukset on määritettävä liitettäväksi 
asuinalueen lämmitysverkkoon. 

B66 Maankäytön suunnittelumääräykset 
Asuinalueen lämmitysverkon vieressä oleva uusi 
asuinalue. 

B67 Ei sovellu - 

B68 Muu - 

B7 Muu  

B71 Tiedottaminen / koulutus 
Ilmastonmuutoksen lievennystä ja sopeuttamista 
koskevan tietoisuuden edistäminen työpajojen ja 
julkaisujen kautta. 

B72 Maankäytön suunnittelu 
Kaupunkilaajennusten alueiden vihreä vähimmäispinta-
ala on aina ennalta suunniteltava. 

B73 Ei sovellu - 

B74 Muu - 
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LIITE 3 – ESIMERKKEJÄ  LIEVENNYKSEN ILMAISIMISTA 
 

Alta löydät muutamia esimerkkejä ilmaisimista, joita paikallisviranomainen voi käyttää edistymisen 

valvonnassa (luettelot ovat viitteellisiä):  

 

 Esimerkkejä ilmaisimista ja vaadituista parametreista, jotka eivät sisälly mallipohjaan 

 
Ilmaisimet Vaaditut parametrit 

Kasvihuonekaasupäästöt bruttokansantuotteen (GDP) 
yksikköä kohti [t CO2 tai t CO2 eq./ miljoona €] 

Kunnallinen bruttokansantuote 

Rakennusten energiaintensiteetti [kWh/m
2
] Rakennuksen lattiapinta-ala (neliömetriä)  

Kuljetuksen hiili-intensiteetti [CO2/km] ajokilometrit / kuljetuskategoria 

Joukkoliikenteen matkustajamäärät [pkm/asukasta 
kohti] 

Matkustajakilometrit julkisessa liikenteessä 

Kuntasektorin energiankulutus [€/vuosi] Kuntasektorin energiankulutus 

Asuinsektorin energiankulutus [€/vuosi] 
Asuimiston loppukäyttäjäenergian hinta 
energiamuodoittain  

Polttoaineeseen ja sähköön käytetty kotitalouden 
tulojen osuus [%] 

Vuosittainen kotitalouskohtainen energiankulutus; 
kotitalouden keskimääräiset tulot 

Osuus väestöstä, jotka eivät saa sähköä tai kaupallista 
energiaa [%] 

Sähköä tai kaupallista energiaa saamattoman 
väestön lukumäärä 

Julkisen liikenteen käyttömahdollisuus [lukumäärä] 
Ihmisten lukumäärä, jotka ovat 0,5 km etäisyydellä 
julkisesta liikenteestä 

Ensisijainen energiankäyttö asukasta kohti 
[MWh/asukas]  

Ensisijaisen energian kulutus 

Maantiekuljetuksen ilmansaastepäästöt [μg/m3 tai 
mg/m3] 

Typenoksidien (NOx), rikkioksidien (SOx), 
pienhiukkasten ja hiilimonoksidin (CO) päästöt. 

 

 

 Esimerkit edistymiseen pohjautuvista ilmaisimista jokaiselle puuttumisalueelle 

 

Puuttumisalue Ilmaisin 

Kunnan - Asuinalueiden - Tertiääriset 
rakennukset 

  

Rakennuksen vaippa Eristettyjen rakennusten lukumäärä / pinta-ala [-/m2] 

Tilanlämmityksen ja kuuman veden 
energiatehokkuus 

Vaihdettujen kuumavesisäiliöiden lukumäärä [-] 

Energiatehokkaat valaisujärjestelmät  Vaihdettujen lamppujen lukumäärä [-] 

Energiatehokkaat sähkölaitteet  Vaihdettujen kodin sähkölaitteiden lukumäärä [-] 

Uusiutuva energia tilanlämmitystä ja kuumaa 
vettä varten 

Asennettujen termisten aurinkopaneeleiden pinta-ala [m2] 

Integroidut toimet  Jälkiasennettujen rakennusten lukumäärä / pinta-ala [-/m2] 

ICT 
Rakennusten lukumäärä, joihin asennettu älymittarit [-] / 
rakennusten lukumäärä, joissa domoottiset järjestelmät [-] 

Käyttäytymistä koskevat muutokset 
  

Tiedotuskampanjoihin osallistuneiden lukumäärä [-] / jaettujen 
CFL:ien lukumäärä [-] 

Julkinen valaistus    

Energiatehokkuus 
Perinteisten liikennevalojen lukumäärä, jotka korvattu LED-
valoilla [-] 

Integroitu uusiutuva voima  Asennettu uusiutuva voima (kW) 
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ICT  Asennettujen etäohjausjärjestelmien lukumäärä [-] 

Teollisuus      

Energiatehokkaat teolliset prosessit  Vaihdettujen kuumavesisäiliöiden lukumäärä [-] 

Rakennusten energiatehokkuus  Vaihdettujen lamppujen lukumäärä [-] 

Uusiutuva energia   Asennettu uusiutuva voima (kW) 

Kunnallinen - Julkinen - Yksityinen liikenne    

Puhtaammat/tehokkaammat kunnalliset 
ajoneuvot 

Vaihdettujen ajoneuvojen lukumäärä [-] 

Kunnalliskalusto - tehokas ajokäyttäytyminen 
Esimerkki: pidettyjen kurssien lukumäärä suunnitellusta 
kokonaismäärästä (%) 

Puhtaampi/tehokkaampi julkinen liikenne  
Hankittujen uusien maakaasukäyttöisten linja-autojen 
lukumäärä [-] 

Julkisen liikenteen infrastruktuuri, reitit ja 
taajuus 

Verkon laajennus (km) / palveluiden lukumäärä päivässä [-] 

Sähköajoneuvoinfrastruktuuri  Latauspisteiden lukumäärä [-] 

Autojen jakaminen Jaettujen autojen lukumäärä ja sijainti [-] 

Kävely ja pyöräily Polkupyörien pysäköintialueiden lukumäärä [-] 

ICT 
Tiet, joille otettu käyttöön vaihtelevat nopeusrajoitukset (VBS) 
[-] / Etätyöohjelmien lukumäärä [-] 

Tehokas ajokäyttäytyminen 
Esimerkki: toteutuneiden kurssien/kampanjoiden lukumäärä 
suunnitellusta kokonaismäärästä (%) 

Paikallinen sähköntuotanto    

Vesivoima  Asennettu teho [MW] 

Tuulivoima  Asennettu teho [MW] 

Aurinkosähkö  Asennettu teho [MW] 

Biomassavoima Asennettu teho [MW] 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto  Asennettu teho [MW] 

Paikallinen lämpö-/kylmätuotanto    

Aluelämmitys-/jäähdytysverkko (uusi, 
laajennus, kunnostus)  

Verkon laajennus [km] / asiakkaiden lukumäärä [-] 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto  Asennettu kapasiteetti [MW] 

Muu    

Jätteiden käsittely  
Kierrätetyn jätteen määrä [tonnia]/kaupunkijätteen 
erilliskeräyksen osuus (%) 

Jätevesihuolto Vaihdettujen vesipumppujen lukumäärä [-] 

Puiden istuttaminen kaupunkialueille  Lisääntyneiden puiden nettolukumäärä [-] 

Maatalouteen ja metsänhoitoon liittyvät 
  

Vaihdettujen tilojen koneiston lukumäärä [-] / vaihdettujen 
kastelupumppujen lukumäärä [-] 
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LIITE 4 – ESIMERKKEJÄ SOPEUTTAMISEN ILMAISIMISTA 
 

Tässä annettujen ilmaisinten on tarkoitus toimia inspiraationa. Se tarjoaa ilmaisimet haavoittuvuuksille, 

vaikutuksille ja tuloksille. Mitkään näistä alla luetelluista ilmaisimista eivät ole pakollisia, vaan lähinnä kuvaavia 

esimerkkejä. Huomaa, että ilmaisimet on luokiteltu tämän mallipohjan edellisillä välilehdillä olevien sektoreiden ja 

kategorioiden mukaisesti. Löydät myös luetellut esimerkit ilmaisimista (viitteellinen) Voit valita minkä tahansa 

ilmaisimen, jota paikallisviranomainen käyttää edistymisen mittaamiseen ja täyttää luetteloon oman 

yksinkertaisesti lisäämällä/piilottamalla rivejä tarpeen mukaisesti. 
 

 Haavoittuvuuteen liittyvät ilmaisimet 
 

Haavoittuvuustyyppi Haavoittuvuuteen liittyvät ilmaisimet Yksikkö 

Ilmastollinen 
Äärimmäisiä lämpötiloja sisältävien päivien/öiden lukumäärä 
(verrattuna viitteellisiin vuosi-/kausilämpötiloihin päivä/yöaikoina) 

Päivien/öiden 
lukumäärä 

Ilmastollinen Lämpö-/kylmyysaaltojen esiintymistaajuus 
Kuukausittainen/v

uosittainen 
keskimäärä 

Ilmastollinen 
Äärimmäisiä sademääriä sisältävien päivien/öiden lukumäärä 
(verrattuna viitteellisiin vuosi-/kausisademääriin kausittain) 

Päivien/öiden 
lukumäärä 

Ilmastollinen Sateettomien peräkkäisten päivien/öiden lukumäärä 
Päivien/öiden 

lukumäärä 

Sosiaalis-taloudellinen Nykyinen asukasluku vs. laskelmat 2020/2030/2050 Asukkaiden määrä 

Sosiaalis-taloudellinen 
Asukastiheys (kansalliseen/alueelliseen keskiarvoon vuonna X 
maahan/alueeseen X verrattuna) 

Ihmisiä/km
2
 

Sosiaalis-taloudellinen 

Herkkien väestönryhmien prosentuaalinen (%) osuus (esim. 
vanhukset (65+)/nuoret (25-), yksinäiset eläkeläistaloudet, 
matalatuloiset/työttömät taloudet) vuoden X kansalliseen 
keskiarvoon maassa X verrattuna. 

% 

Sosiaalis-taloudellinen 
Riskialueilla asuvan väestön prosentuaalinen osuus (%) (esim. 
tulvat/kuivuus/lämpöaallot/metsä- ja maapalot) 

% 

Sosiaalis-taloudellinen 
Prosentuaalinen (%) osuus alueista, jotka ovat hätä-
/palontorjuntapalveluiden saavuttamattomissa 

% 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Keskimääräinen prosentuaalinen (%) kuukausittaisen/vuosittaisen 
lämpötilan muutos 

% 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Keskimääräinen prosentuaalinen (%) kuukausittaisen/vuosittaisen 
sademäärän muutos 

% 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Riskialueilla (esim. tulvat/kuivuus/lämpöaallot/metsä- ja maapalot) 
sijaitsevan kuljetusverkoston (esim. tie/raideverkoston) pituus  

km 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Äärimmäisten sääolosuhteiden / maaperä eroosion vaikutusten alla 
olevan rantaviivan / jokien pituus (ilman sopeuttamista) 

km 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Matalalla tai korkealla olevien alueiden prosentuaalinen osuus (%) % 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Rannikolla tai jokien yhteydessä olevien alueiden prosentuaalinen 
osuus (%) 

% 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Suojeltujen alueiden (ekologisesti ja/tai kulttuurillisesti sensitiiviset) 
prosentuaalinen osuus (%) / metsän peittämien alueiden 
prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Riskialueiden (esim. asuinalue/kaupallinen 
alue/maanviljelyalue/teollisuusalue/turismi) prosentuaalinen osuus 
(%) (esim. tulvat/kuivuus/lämpöaallot/metsä- tai maapalot) 

% 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Nykyinen energiankulutus asukasta kohden vs. laskelmat 
2020/2030/2050 

MWh 

Fyysinen ja 
ympäristöllinen 

Nykyinen vedenkulutus asukasta kohden vs. laskelmat 
2020/2030/2050 

m3 

Muu [tarkenna] Muu [tarkenna] [tarkenna] 
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 Vaikutukseen liittyvät ilmaisimet 
Vaikutuksen 
alla olevat 
sektorit 

Vaikutukseen liittyvät ilmaisimet Yksikkö 

Rakennukset 
Äärimäisten sääolosuhteiden/tapahtumien seurauksena vaurioituneiden 
rakennusten (julkisten/asuin/tertiääristen) lukumäärä tai prosentuaalinen osuus 
(%) 

(vuodessa / 
määrättynä 

ajanjaksona) 

Kuljetus, 
energia, vesi, 
jäte, ICT 

Äärimmäisten sääolosuhteiden/tapahtumien seurauksena vahingoittuneen 
kuljetus-/energia-/vesi-/jäte-/ICT-infrastruktuurin lukumäärä tai prosentuaalinen 
osuus (%) 

(vuodessa / 
määrättynä 

ajanjaksona) 

Maankäytön 
suunnittelu 

Äärimmäisten sääolosuhteiden/tapahtumien (esim. lämpösaareke, tulva, 
kivensortuma ja/tai maanvyöry, metsä-/maapalo) vaikutuksen alaisten 
harmaiden/sinisten/vihreiden alueiden prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Kuljetus, 
energia, vesi, 
jäte, pelastus- ja 
hätäpalvelut 

Päivien määrä, jolloin julkiset palvelut (esim. energian-/vedentoimitus, terveys-
/pelastuspalvelu/hätäpalvelut, jäte) ovat keskeytyneet  

- 

Kuljetus, 
energia, vesi, 
jäte, pelastus- ja 
hätäpalvelut 

Keskimääräinen pituus (tuntia), jolloin julkiset palvelut (esim. energian-
/vedentoimitus, terveys-/pelastuspalvelu/hätäpalvelut, jäte) ovat keskeytyneet  

tunteja 

Terveys 
Äärimmäisten sääolosuhteiden (esim. kuumuus- tai kylmyysaallot) seurauksena 
loukkaantuneiden/evakuoitujen/muuttaneiden ihmisten lukumäärä 

(vuodessa / 
määrättynä 

ajanjaksona) 

Terveys 
Äärimmäisten sääolosuhteiden (esim. kuumuus- tai kylmyysaallot) seurauksena 
kuolleiden ihmisten lukumäärä 

(vuodessa / 
määrättynä 

ajanjaksona) 

Pelastuspalvelut 
ja hätäpalvelut 

Poliisin/palokunnan/hätäpalveluiden keskimääräinen vasteaika (minuuttia) 
äärimmäisen säätilan sattuessa 

min. 

Terveys Vedenlaatua koskevien huomautusten lukumäärä % 

Terveys Ilmanlaatua koskevien huomautusten lukumäärä  

Ympäristö ja 
biodiversiteetti 

Maaperän eroosion / maaperän laadun heikkenemisen vaikutusten alaisten 
alueiden prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Ympäristö ja 
biodiversiteetti 

Äärimmäisten säätapahtumien seurauksena menetetyn elinympäristön 
prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Ympäristö ja 
biodiversiteetti 

Paikallisten lajien määrän muutoksen prosentuaalinen osuus (%) % 

Ympäristö ja 
biodiversiteetti 

Äärimmäisiin sääolosuhteisiin/tapahtumiin liittyvien tautien vaikutusten alaisten 
paikallisten lajien (eläin/kasvi) prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Äärimmäisten sääolosuhteiden/tapahtumien (esim. kuivuus/vesipula, maaperän 
eroosio) seurauksena menetettyjen viljelysten prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Äärimmäisten säätapahtumien seurauksena menetetyn karjan prosentuaalinen 
osuus (%) 

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Sadon määrän muutoksen prosentuaalinen osuus (%) / vuosittaisen 
ruohoalueiden tuottavuuden kehitys 

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Tuholaisten ja taudinaiheuttajien seurauksena menetetyn karjan prosentuaalinen 
osuus (%) 

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Tuholaisten ja taudinaiheuttajien seurauksena menetetyn puutavaran 
prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Metsän koostumuksen muutoksen prosentuaalinen osuus (%) % 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Vedenoton muutoksen prosentuaalinen osuus (%) % 

Turismi Turistivirtojen / turismiaktiviteettien muutoksen prosentuaalinen osuus (%) % 

Muu 
Äärimmäisten säätapahtumien seurauksena tapahtuneet suorat taloudelliset 
(esim. kauppa-/maatalous-/teollisuus/turismisektori) menetykset (€) 

€/vuosi 

Muu Saadut vuosittaiset korvaukset (esim. vakuutus) määrä (€) €/vuosi 
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 Tulokseen liittyvät ilmaisimet 

 

Kyseessä olevat 
sektorit 

Tulokseen liittyvät ilmaisimet Yksikkö 

Rakennukset 
Mukautuvan sietokykyisiksi jälkiasennettujen rakennusten 
(julkisten/asuin/tertiääristen) prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Kuljetus, energia, 
vesi, jäte, ICT 

Mukautuvan sietokykyisiksi jälkiasennetun kuljetus-/energia-/vesi-/jäte-/ICT-
infrastruktuurin prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Maankäytön 
suunnittelu 

Vihreiden/sinisten infrastruktuurin/alueiden (pinnan) muutoksen prosentuaalinen 
osuus (%) 

% 

Maankäytön 
suunnittelu 

Yhdistettyjen vihreiden ja sinisten alueiden muutoksen prosentuaalinen osuus 
(%) 

% 

Maankäytön 
suunnittelu 

Tiivistettyjen pintojen / maaperän kosteustason muutoksen prosentuaalinen 
osuus (%) 

% 

Maankäytön 
suunnittelu 

Sadeveden (maaperän imemiskyvystä johtuvan) valumisen ylivuodon muutoksen 
prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Maankäytön 
suunnittelu 

Varjostuksen (ja liittyvän kaupungin lämpösaarekevaikutuksen) muutoksen 
prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Maankäytön 
suunnittelu 

Hallitulle kohdistamiselle osoitetun rantaviivan prosentuaalinen osuus (%) % 

Vesi 
Vedenhukan (esim. vedenjakelujärjestelmän vuodoista johtuva) muutoksen 
prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Vesi 
Sadeveden varastoinnin (uudelleenkäyttö) muutoksen prosentuaalinen osuus 
(%) 

% 

Jätteet 
Kerätyn/kierrätetyn/hävitetyn kiinteän jätteen muutoksen prosentuaalinen osuus 
(%) poltetusta 

% 

Ympäristön ja 
diversiteetti 

Palautetun elinympäristön prosentuaalinen osuus (%) / suojeltujen eläinlajien 
prosentuaalinen osuus (%)  

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Sopeuttamistoimien aiheuttaman sadon määrän muutoksen prosentuaalinen 
osuus (%) 

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Maanviljelyksen/kastelun vedenkulutuksen muutoksen prosentuaalinen osuus 
(%) 

% 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Palautetun metsän prosentuaalinen osuus (%) % 

Turismi Turistivirtojen muutoksen prosentuaalinen osuus (%) % 

Turismi Turismiaktiviteettien muutoksen prosentuaalinen osuus (%) % 

Muu 
Äärimmäisiin säätapahtumiin liittyvien palautus- ja korjauskustannusten 
muutoksen prosentuaalinen osuus (%) 

% 

Muu 
Kaupungin / sidosryhmien sopeuttamistutkimukseen (esim. maaperän suojelu, 
vesi-/energiatehokkuus) sijoittama rahamäärä (€) 

€ 

Muu Kaupungin koulutukseen / terveys- ja hätäjärjestelmiin sijoittama rahamäärä (€) € 

Muu 
Kaupunkilaisten ja paikallisten sidosryhmien tiedotusta parantavien tapahtumien 
lukumäärä 

- 

Muu Henkilökunnan koulutussessioiden lukumäärä - 

Muu 
Yhteisön osallistumisaktiviteettien kautta sopeuttamisprosessin päätöksenteossa 
mukana olevien suorien hyötyjien lukumäärä 

- 
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LIITE 5 PÄÄSOPEUTTAMISTERMIEN HAKEMISTO 
 

 Pääsopeuttamistermit 
 

Sopeutuminen 

Sopeutumista luonnollisiin tai ihmisen luomiin järjestelmiin vastauksena niiden vaikutusten 
todellisiin tai odotettuihin ilmastollisiin ärsykkeisiin, joilla lievennetään haittoja tai 
hyödynnetään etuja tuovia mahdollisuuksia. Erilaisia sopeutumistapoja on erotettavissa, 
kuten ennakoiva, autonominen ja suunniteltu sopeutuminen. 

Vaara 

Mahdollinen luonnollinen tai ihmisten luoma fyysinen tapahtuma tai kehityssuunta tai 
fyysinen vaikutus, joka voi johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai muuhun vaikutukseen 
terveydelle sekä vahinkoja omaisuudelle ja omaisuuden menettämisen sekä infrastruktuuriin, 
toimeentuloon, palveluiden tarjoamiseen, ekosysteemiin ja luonnonresursseihin kohdistuvia 
vahinkoja. Tässä mallipohjassa termi vaara yleensä viitaa ilmastoon liittyviin fyysisiin 
tapahtumiin tai kehityssuuntiin tai niiden fyysisiin vaikutuksiin. 

Altistuminen 
Ihmisten, toimeentulon, lajien tai ekosysteemeiden, ympäristöllisten funktioiden, palveluiden 
ja resurssien, infrastruktuurin tai ekonomisten, sosiaalisten tai kulttuuristen varojen läsnäolo 
vaara-alueilla, jotka ovat tämän vuoksi potentiaalisen menetysriskin alaisia. 

Herkkyys 
Herkkyys on ilmastonvaihtelusta tai muutoksista muodostuva suotuisa tai epäsuotuisa 
järjestelmään kohdistuvan vaikutuksen aste. 

Haavoittuvuus 
Tämä voidaan ymmärtää järjestelmän alttiusasteeksi, jossa se ei voi pärjätä, 
ilmastonmuutoksen epäsuotuisiksi vaikutuksiksi, mukaan lukien ilmastonvaihtelut ja 
ääritilanteet. 

Vaikutus 

Vaikutus viittaa yleisesti ilmastonmuutoksen tai vaarallisten ilmastotapahtumien aiheuttamiin 
potentiaalisiin vaikutuksiin (ilman sopeuttamista) interaktiossa elämälle, toimeentulolle, 
terveyteen, ekosysteemeihin, talouksiin, yhteisöihin, kulttuureihin, palveluihin ja 
infrastruktuuriin määrätyn ajanjakson sisällä. Vaikutuksiin viitataan myös seurauksina.  

Riski 

Seurauspotentiaali, jossa arvoa sisältävä on riskin alla ja jossa lopputulos on epävarma ja 
jossa tunnistetaan arvojen monimuotoisuus. Riski esitetään usein vaarallisten tapahtumien 
tapahtumistodennäköisyytenä tai kehityssuuntina, joka kerrotaan vaikutuksilla, mikäli nämä 
tapahtumat tai kehityssuunnat toteutuvat. Riski muodostuu haavoittuvuuden, altistuksen ja 
vaaran interaktiosta. Termiä käytetään nykyisessä mallipohjassa ensisijaisesti viitattaessa 
ensisijaisiin ilmastonmuutoksen vaikutuksen riskeihin.  

 

 

 Ilmastovaarat 

 

Tulva 

Virran tai muun vesimassan tulviminen tavallisten rajojen yli tai veden kerääntyminen 
alueille, jotka eivät normaalisti ole veden pinnan alapuolella. Tulvat sisältävät jokien 
tulvimisen, tuhotulvat, kaupunkitulvat, sadevesitulvat, viemäreiden tulvimisen, 
rannikkoalueiden tulvimisen ja jäätikköjärvien purkautumisesta aiheutuvat tulvat.  

Kuivuus 
Epänormaalin pitkä kuivan sään kausi, joka on riittävän pitkä aiheuttamaan vakavan 
vesiepätasapainon.  

Myrsky 
Ilmakehän häiriö, joka voi ilmetä voimakkaina tuulina ja niiden mukanaan tuomina sateina, 
lumena, tai muuna sademääränä sekä myrskynä ja salamointina. 
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 Sopeuttamisprosessi 
 

Riskien ja 
haavoittuvuuden arviointi 

(RVA) 

Määrittää riskin luonteen ja laajuuden analysoimalla mahdollisia vaaroja ja 
arvioimalla haavoittuvuutta, joka voi potentiaalisesti uhata tai vahingoittaa ihmisiä, 
omaisuutta, toimeentuloa ja ympäristöä, josta he ovat riippuvaisia. Se mahdollistaa 
kriittistä huomiota vaativien alueiden tunnistamisen ja tästä johtuen antaa tietoa 
päätöksentekoon. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yksittäisarviointina tai useina 
sektorikohtaisina arviointeina, jotka heijastelevat erilaisia paikallisia prioriteetteja. 
Ne voivat sisältää eri tyyppisiä arviointeja (esimerkiksi institutionaalisia riskiarvioita, 
vaara-arvioita, takautuvia haavoittuvuuden arviointeja äärimmäisten 
säätapahtumien yhteydessä). 

Sopeuttamisstrategia 

Rajaa ilmastonmuutosta kestävän paikallisviranomaisen vision tulevaisuudesta; 
Määrittää toimenpiteiden painopistealueet sekä mekanismit sidosryhmien 
osallistumiselle, rahoitukselle ja resurssien mobilisoinnille, jatkuvalle valvonnalle ja 
tarkastelulle. 

Sopeuttamisen 
toimintasuunnitelma 

Määrittelee joukon konkreettisia sopeutumistoimia sekä aikataulut ja määrätyt 
tehtävät, jotka muuntavat pitkän aikavälin strategian käytäntöön.  

Sopeuttamistoimet (tai 
tehtävät) 

Teknologiat, prosessit ja toiminnat, jotka on suunnattu parantamaan kykyämme 
sopeutua (sopeutumiskyvyn rakentaminen) ja minimoimaan, sopeutumaan ja 
hyödyntämään ilmastonmuutoksen seurauksia (toimittamalla sopeutumista). 

Sopeuttamisvaihtoehtojen 
arviointi 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien vaihtoehtojen tunnistaminen ja 
niiden arviointi kriteereillä kuten saatavuus, hyödyt, kustannukset, vaikuttavuus, 
tehokkuus ja toteutettavuus. 

Valtavirtaistaminen 
Sopeuttamisen valtavirtaistaminen politiikan prosesseiksi keskittyy 
sopeuttamisongelmien integrointiin muihin (sektorikohtaisiin) poliittisiin 
prosesseihin. 

Arviointi 
Prosessi, jolla määritetään systemaattisesti ja objektiivisesti sopeuttamistoimien 
tehokkuudesta niiden tavoitteiden valossa. 

 

 Osat 
 

Rakennukset 
Viittaa mihin tahansa (kunnalliseen/asuin-/julkiseen/yksityiseen) rakenteeseen tai 
rakenneryhmiin, ympäröiviin tiloihin, pysyviin tai sijaintiin pystytettyihin rakenteisiin. 

Kuljetus 

Sisältää tie-, raide-, ilma- ja vesikuljetusverkostot ja liittyvän infrastruktuurin (esim. tiet, 
sillat, keskukset, tunnelit, satamat ja lentokentät.) Se koostuu laajasta julkisista sekä 
yksityisistä varoista ja palveluista ja sen ulkopuolelle jäävät kaikki liittyvät kulkuneuvot, 
ajoneuvot (ja liittyvät osat ja prosessit). 

Energia 

Viittaa energiantoimituspalveluun ja liittyvään infrastruktuuriin (luonti, siirto ja jakeluverkot 
kaikille energiatyypeille). Se sisältää hiilen, raakaöljyn, maakaasunesteet, jalostuksen, 
lisäaineet, bensiinituotteet, kaasut, palavat uusiutuvat energianlähteet ja jätteen, sähkön 
sekä lämmön. 

Vesi 

Viittaa vedentoimitukseen ja liittyvään infrastruktuuriin. Se kattaa myös vedenkäytön 
(esim. taloudet, teollisuus, energiantuotanto, maatalous jne.) ja (jäte-, sade-) 
vedenhallintajärjestelmän, joka sisältää viemäröinnit, ojituksen ja käsittelyjärjestelmät 
(esim. jäteveden käsittely niin, että se täyttää ympäristöstandardit tai muut laatustandardit 
sekä liiallisen sade- tai myrskyveden sietokyvyn). 

Jätteet 
Sisältää aktiviteetit, jotka liittyvät (sisältäen keräyksen, käsittelyn ja hävityksen) eri 
muotoisen jätteen hallintaan, kuten kiinteä tai ei-kiinteä teollinen tai talousjäte, sekä 
saastuneet sijainnit. 
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Maankäytön 
suunnittelu 

Julkisviranomaisten toteuttama prosessi maankäytön eri vaihtoehtojen tunnistamiselle, 
arvioinnille ja käyttöpäätöksille, joka huomioon ottaa pitkäaikaiset taloudelliset, sosiaaliset 
ja ympäristötavoitteet sekä vaikutukset eri yhteisöille ja eturyhmille, ja samanaikaisen 
suunnitelmien tai määräysten muodostamisen ja julkaisemisen, jotka kuvaavat sallitun tai 
hyväksyttävän käytön. 

Maatalous ja 
metsänhoito 

Sisältää maataloudelle ja metsänhoitoon luokitellun / osoitetun maan sekä organisaatiot ja 
teollisuudenalat, jotka liittyvät kunnan rajojen sisällä ja sen ympärillä olevaan luontiin ja 
tuotantoon. Se sisältää alueella olevan karjanhoidon, vesiviljelyn, maan- ja metsänhoidon, 
mehiläishoidon, puutarha- ja muiden maataloustuotteiden ja metsätalouden ja palvelut. 

Ympäristö ja 
biodiversiteetti 

Ympäristö viittaa vihreisiin ja sinisiin maisemiin, ilman laatuun syrjäseudut mukaan lukien  
Biodiversiteetti viittaa määrätyn alueen elämän monimuotoisuuteen, jota mitataan lajien 
sisäisenä ja lajien välisenä monimuotoisuutena sekä ekosysteemien monimuotoisuutena. 

Terveys 

Viittaa vallitsevien patologioiden (allergioiden, syöpien, hengityselin- ja sydänsairauksien 
jne.) maantieteelliseen jakaantumiseen, terveysvaikutustietoihin (biomarkkerit, 
hedelmällisyyden lasku, epidemiat) tai ihmisten hyvinvointiin (väsymys, stressi, post-
traumaattinen stressioireyhtymä, kuolema, jne.), jotka ovat suoraan sidoksissa 
(ilmansaasteet, lämpöaallot, kuivuus, tulvat, maan tasossa oleva otsoni, melu jne.) tai 
epäsuoraan (ruoan/veden laatu ja saatavuus, geneettisesti muokatut organismit jne.) 
sidoksissa ympäristön laatuun. Siihen sisältyy myös terveydenhuoltopalvelut sekä liittyvä 
infrastruktuuri (esim. sairaalat). 

Pelastuspalvelut 
ja hätäpalvelut 

Viittaa pelastus- ja hätäpalveluiden toimintaan paikallisviranomaisten toimesta tai niiden 
puolesta (esim. pelastusviranomaiset, poliisi, palokunta, ambulanssi, ensihoito ja 
ensihoitopalvelut) sekä sisältää paikallisen katastrofiriskin vähentämisen ja hallinnan 
(esim. kapasiteetin rakentamisen, koordinoinnin, laitteiston, hätäsuunnittelun jne.) 

Turismi 
Viittaa henkilöiden matkustamisaktiviteettiin ja majoittumiseen paikoissa, jotka ovat heidän 
normaalin ympäristön ulkopuolella alle vuoden ajan virkistymiseen, liiketoimintaan tai 
muuhun tarkoitukseen, joka ei liity vieraillussa paikassa palkittavaan aktiviteettiin. 

Muu Mitkä tahansa muut sektorit (esim. ICT-teknologiat, teollisuus, talous) 

 

 

 Lähde 

OECD-tilastotermien sanasto 

EUROSTAT-terminologian viittaukset ja hallinta 

INSPIRE-sanasto 

 

 

 Lisää määritelmiä 
 

IPCC-sanasto (2012) 

Ilmaston sopeuttamisen verkkosanasto 

 
  

https://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&IntCurrentPage=1&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/glossary
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