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1. ASPIRE-projekti
• Kansainvälinen IEE-ohjelman projekti (1.10.2006 -31.3.2009)
• ASPIRE -projektin tavoitteena on kehittää malli, minkä mukaan 

voidaan luoda kestävän energiahuollon yhteisö .
– Projektin kuudessa pilottikohteessa laaditaan ja otetaan 

käyttöön kestävän energiahuollon toimintasuunnitelma .
• Tavoitteena on

– osoittaa, että kestävä omavaraisuuteen tähtäävä 
energiahuolto voi hyödyttää monella tavalla 
toteuttamisalueen taloutta.

– kyetä löytämään sopivat rahoituksen rakenteet ja ratkaisut, 
joilla voidaan tukea paikallista ja alueellista omaa 
energiahuoltoa ja samalla vähentää riippuvuutta 
ulkopuolisista energianlähteistä. 

– lisätä alan tietoisuutta.



WP1 Hallinto; varmistaa hankkeen työohjelman toteuttamisen aikataulun ja budjetin 
mukaisesti ja kansainvälisen yhteistyön, Cornwall County Council (Iso-Britannia)

WP2 Kestävän energiahuollon suunnitteluprosessi; mm. toimijoiden 
sitouttaminen, ohjausryhmän perustaminen, lähtötilannekartoitus, Region Värmland
(Ruotsi)

WP3 Tiedon tason ja yhteisön tietoisuuden parantaminen; mitkä taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristöasioihin liittyvät mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden 
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sosiaaliset ja ympäristöasioihin liittyvät mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden 
käytöllä sekä energiansäästöllä on yhteisössä, Enviros (Tsekki) 

WP4 Kestävän energiahuollon toimintasuunnitelma ja toteutus; mm. mitä, 
kuinka ja millä rahalla?, Italian Thermotechnical Committee (Italia)

WP5 ASPIRE –malli; mm. ASPIRE-projektin vaikutusten arviointi, yleistettävä ASPIRE-
malli, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto

WP6 Tiedotus ja muu tiedon levittäminen; tiedottaa hankkeen etenemisestä, 
tärkeistä tapahtumista ja tuloksista EU:n tasolla, alueellisesti ja paikallisesti. Mm. 
projektin verkkosivut, esitteitä, video, CEP (Iso-Britannia)

WP7 Yleinen tiedonlevitys; CEP (Iso-Britannia)
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2. Menettely kestävän energiahuollon 
kehittämiseksi alueella; 

ASPIRE-malli

Yleinen malli, minkä mukaan luodaan ns. 
kestävän energiahuollon yhteisö

”Työkalupakki”





1. Suunnittelu



2. Tietoisuuden lisääminen ja 
edellytysten luominen



3. Toimintasuunnitelma



4. Vaikutusten arviointi
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1. Kestävän energiahuollon 
suunnitteluprosessi

Kestävän energiahuollon kehittämisen ohjausryhmä kokoaa alueen keskeiset energia-alan
toimijat yhteen ja on aktiivinen energia-alan kehittäjä ja toiminnan ohjaaja alueella. Ryhmä

Kestävän energiahuollon kehittämisen ohjausryhmä

toimijat yhteen ja on aktiivinen energia-alan kehittäjä ja toiminnan ohjaaja alueella. Ryhmä
edistää kestävään energiahuoltoon ja sen vaikutuksiin liittyvän tietoisuuden lisäämistä ja
tiedon tason parantamista alueella. Toimintaa tukee yhteistyö muiden alueiden kanssa ja
kansainvälisesti.
Ohjausryhmä

• ohjaa kestävän energiahuollon toimintasuunnitelman laatimista ja toteuttamista
• varmistaa paikallisen sitoutumisen toimintasuunnitelman kehittämiseen ja
toteuttamiseen

• ottaa esiin ja tukee energiaan liittyviä kehittämistoimia ja projekteja, jotka ovat
alueelle eduksi, etsimällä rahoitusratkaisuja ja kumppaneita

• edistää toimia, jotka tähtäävät uusien työpaikkojen ja osaamisen lisääntymiseen
kestävän energiahuollon kehittämisen avulla



Ominaispiirteet
– Tausta-aineistoa (mm. 
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Kannot; 117463

Olki; 296575

Maatalouden lanta ja 
lietteet (biokaasu); 51543

Ruokohelpi kesantopelloilta 
(biokaasu); 73773

Puujäte; 4272

Poltettava kotitalousjäte; 
10505

Energiajäte; 4711

Biojäte (biokaasu); 1553

Jätevedenpuhdistamoliete 
(biokaasu); 1509

Ssokerijuurikas (biokaasu); 
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Teollisuuslietteet 
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Suunnitteluvaiheen analyysi
Mm.
• Koottu aineisto
• Haastattelut, keskustelut• Haastattelut, keskustelut
• Kyselyt
• Selvitykset (mm. olemassa olevat strategiat, 

suunnitelmat ja projektit), kartoitukset
=> Analyysit (mm. SWOT)
=> Kehittämisen painopistealueet ja projekti-

ideat



2. Tietoisuuden lisääminen ja 
edellytysten parantaminen

Energiayhtiöt Viljelijät

Poliitikot

Toimintasuunnitelma 
tunnetuksi, ymmär-
retyksi ja hyväksytyksi. Tapahtumat
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Ympäristö-
järjestöt

Oppilaitokset

Yritykset Asukkaat

Kehittäjät, 
suunnittelijat

Vuokra-asunto-
yhdistyksetSuupohja

Mitä, kenelle, kuinka?

Kestävän energia-
huollon 
mahdollisuudet ja 
vaikutukset?

Työpajat

TiedottaminenKestävä energiahuolto 
integroiduksi kaikkeen 
kehittämistoimintaan.

Tiedon ja osaamisen tarpeet



Tiedonlevityssuunnitelma
Tiedonlevitystä kestävästä energiahuollosta yleensä, toimenpiteistä 

alueella ja kohderyhmille suunnattua tiedottamista/koulutusta
• Kestävän energiahuollon seminaarit
• Energiansäästöviikkojen organisointi Suupohjassa 2007 ja 2008

– Mm. oppilaitokset, kunnat, suupohjalaiset

• Ekskursiot ja laite-esittelyt
• Info-/keskustelutilaisuudet

– Mm. KEO, energiankulutusseurannan kehittäminen, rakennusten 
energiatodistusten laatiminen

• Lehdistötilaisuudet
• Artikkelit
• www.aspire.fi
• Alueen ulkopuolella mm. Kuntien ilmastokonferenssi 

Tampereella, Renewable Efficient Energy-konferenssi (Vaasa)



Priorisointikriteerit

• fossiilisten polttoaineiden käytön vähennys (CO2-päästövai-
kutus ja muu vaikuttavuus)

3. Kestävän energiahuollon 
toimintasuunnitelma

kutus ja muu vaikuttavuus)

• johdonmukaisuus ja liittyminen olemassa oleviin strategioihin,
ohjelmiin ja suunnitelmiin

• olemassa olevien epäkohtien tai ongelmien ratkaiseminen

• paikalliset olosuhteet ja mahdollisuudet

• toimijoiden tahto ja sitoutuminen

• olemassa oleva tekniikka

• yleisten edellytysten parantuminen

• toiminnan tila tällä hetkellä



Toimintasuunnitelman kehittämisteemat
Ns. kärkiteemoiksi valittiin
• biokaasun käyttö ja tuotanto, 
• kasvihuoneiden energiahuolto ja 
• kuntien energiaohjelman toteuttaminen• kuntien energiaohjelman toteuttaminen

Kärkiteemojen lisäksi tärkeiksi edistettäviksi asioiksi todettiin 
• energiakasvien käytön lisääminen
• rakennusten energiatehokkuus
• keskitettyjen lämmitysratkaisujen edistäminen 

Toiminnan strateginen suunnittelu luo edellytykset kestävän 
energiahuollon edistämiselle alueella.



Toteutus (kärkiteemat)
• Biokaasun käyttö ja tuotanto (työryhmä)

– Suupohjan ja Suupohjan rannikkoseudun biokaasustrategia

• Kasvihuoneiden energiahuolto (työryhmä)
– Yhteistyö seutukuntien välillä

• Kuntien energiaohjelma (työryhmä)• Kuntien energiaohjelma (työryhmä)
– 9 % energiansäästö 2016 mennessä sekä UE:n käytön 

edistäminen
– Pureutuminen erityisesti kunnan toimintaan ja 

mahdollisuuksiin
– Liittyminen ohjelmaan ja toteuttaminen

• Energiankäytön tehostamissuunnitelma
• Kulutusseurannan kehittäminen
• Uusiutuvan energian käytön lisäämismahdollisuudet 

– Seutukunnallinen yhteistyö
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5. Yhteenveto

• Suupohja – kestävän 
energiahuollon yhteisö
- Tavoitteena kohottaa alueen 

Kestävän energiahuollon ja alueen omavaraisuuden 
kehittäminen on pitkä prosessi. Vaikutukset näkyvät ajan 
kuluessa (seuranta).

• Muuta
- Mallin kehittäminen - Tavoitteena kohottaa alueen 

energiaomavaraisuutta, 
potentiaali tunnetaan

- Sitoutuminen, asia koetaan 
tärkeäksi asiaksi

- Kunnat sekä muut toimijat
- Toimintasuunnitelma ja teemat
- Kestävän energiahuollon 

ohjausryhmä ja työryhmät 
jatkavat toimintaansa

- Mallin kehittäminen 
toiminnalliseksi ohjelmaksi

- Mallin levittäminen ja 
hyödyntäminen muilla 
alueilla



Suupohjan Seutu 5.3.2009



Kiitos mielenkiinnosta!
www.aspire-project.eu

www.aspire.fiwww.aspire.fi
www.vei.fi

Timo Hyttinen 
Vaasan yliopisto 
Levón-instituutti 

PL 700 
65101 Vaasa 

p. 06-3248496, 044-0244496 
fax 06-3248350 

timo.hyttinen@uwasa.fi


