
1

Ilmastonmuutos ja ihminen 

Pohjois-Savon ilmastofoorumi: Kiertotaloudella kilpailukykyä 17.3.2023

Pia Erkinheimo 
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Ilmastorahasto Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy 
ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden 

vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän mittaluokan investointeihin, joissa 
yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa rahoituskokonaisuuden toteutumisen 

ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun 
rahoituksen turvin.

Yhtiön fokus on vaikuttavuudessa, painottuen päästövähennyksiin. 
Rahoitus on räätälöityä, vihreää ja usein yhdistettynä

kestävyyskannustimeen vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Vaikutusten
syntymistä seurataan läpi investoinnin. 

Yhtiö ei pyri maksimoimaan tuottoa vaan toteuttamaan yhteiskunnalliset 
tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan 

yhteiskunnallisen tuloksen. Pitkällä aikavälillä yhtiön sijoitusten ja 
rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena 

itsekannattava.
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Rahoituskriteerit ohjaavat toimintaympäristön ja rahoituskohteiden 
analyysiä, rahoituspäätöksiä, seurantaa ja arviointia.

ILMASTORAHASTO PÄHKINÄNKUORESSA
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• Rahoitusvolyymi:

• 130 M€ / v

• 10-15 rahoituspäätöstä / v

• Tyypillinen tikettikoko 4-40M€, 

aina 50M€ asti

• Rahoitusosuus: max. 50%

• Instrumentaatio:

• Pääomalainat

• Myös muut oman ja vieraan 

pääoman ehtoiset instrumentit sekä 

erikoissijoitusrahastot

• Prosessi: 

• Jokainen rahoituspäätös etenee 

tutustumisesta tarkempaan 

analyysiin useamman hallituksen 

käsittelyn kautta, ja työhön 

kytketään usein ulkoisia 

asiantuntijoita. Lopulta 

Ilmastorahaston hallitus päättää 

yhtiön rahoituksesta.

• Rahoitusprosessi ennen 

rahoituspäätöstä kestää tyypillisesti 

useamman kuukauden.

.

.

• Luonnon monimuotoisuus-
vaikutukset

• Vientipotentiaali
• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
• EU-rahoitukseen kytkeytyminen
• Luonnonvarat ja kiertotalous

Ilmastorahaston rahoitus keskittyy 

korkeariskiseen kaupallistamisvaiheeseen 

ja tunnistettuihin rahoituksen pullonkauloihin



22.3.2023 4

Ilmastorahastoon on ottanut yhteyttä sen käynnistymisvaiheesta alkaen 
potentiaalisia rahoituskohteita seuraavilta kymmeneltä osa-alueelta

• Teollisuus

• Kiertotalous ja jäte

• Hiilensidonta ja kompensointi

• Biotalous

• Uusiutuva energia

• Energiaverkot ja varastointi

• Liikenne ja logistiikka

• Ruoka, maatalous ja maankäyttö

• Rakennukset ja rakentaminen

• Ilmasto- ja ympäristödata ja 

analytiikka

Ilmastonmuutoksen

kärkiratkaisut 

Energiaverkot ja 

varastointi

Biotalous 
Rakennukset ja 

rakentaminen 

Ilmasto- ja  

ympäristödata ja 

analytiikka

Liikenne ja 

logistiikka

Hiilensidonta 

ja kompensointi

Kiertotalous 

ja jäte

Uusiutuva 

energia

Ruoka, 

maatalous ja 

maankäyttö 

Teollisuus 



Laitosinvestoinnit

Ilmastoratkaisujen käyttöönoton 

vauhdittaminen

Digitaaliset ilmastoratkaisut

Vähäpäästöistä proteiinia

10M€ pääomalaina, lisäksi vaihto-oikeus 

omistusosuuteen.

Kivihiiltä korvaavaa torrefioitua biomassaa

5M€ pääomalaina, johon sisältyy konversio-

oikeus exitin yhteydessä.

Vihreää vetyä teollisuuteen ja liikenteeseen 

10 M€ pääomalaina, johon sisältyy konversio-

oikeus kestävyyskannustimella.

Bioteollisuuteen keskittyvä rahasto

15M€ sijoitus rahastoon kahdessa osassa.

Päästötöntä höyryä teollisuuteen

Enintään 4M€ pääomalaina, lisäksi vaihto-

oikeus omistusosuuteen.

Terästeollisuuden kiertotalousratkaisu

4,5M€ pääomalaina, jossa on lisäksi voitto-

osuuskomponentti.

Kaasuturbiineja teollisuuden vetysiirtymään

5M€ pääomalaina, johon liittyy konversio-

oikeus kestävyyskannustimella.

Keskisyviä lämpökaivoja

3,3M€ pääomalaina, vaihto-oikeus 

omistusosuuteen.

Digimarkkinapaikka sementin korvaamiseksi

7M€ pääomalaina, johon sisältyy 
korkopreemio.

Hajapäästöjen raportointijärjestelmä

2,4M€ pääomalaina, johon sisältyy 

konversio-oikeus.

Valimohiekan puhdistus- ja elvytysteknologia

8M€ pääomalaina, johon sisältyy konversio-

oikeus.

Ruokaketjun digitalisaatio

1M€ pääomalaina, jossa on lisäksi voitto-

osuuskomponentti

Infrarakentamisen päästövähennyksiä 

tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien 

ohjelmistokehitys ja kansainvälistyminen

6 M€ pääomalaina konversio-oikeudella.

Päästöttömän vedyn demolaitos edistämään 

puhtaan vedyn ja jatkohyödynnettävän 

hiilen tuotantoa

10 M€ pääomalaina konversio-oikeudella ja 

kestävyyskannustimella.

Tuulipohjaista työntövoimaa laivoille, 10 M€ 

pääomalaina meriliikenteen 

päästövähennyksiä mahdollistavien 

roottoripurjeiden tuotannon kasvattamiseksi.
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Hiilineutraalisuustavoitteet

Suomi     2035
Islanti      2040
Ruotsi     2045
Tanska   2050
Norja     2050
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Miksi ihminen toimii vasten parempaa 
tietoaan juuri ilmastoahdistuksen 
alueella?
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Kieltäminen

Suuttumus

Neuvottelu

Masennus

Hyväksyntä

Surun 5 vaihetta / Kübler-Ross
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Header

• Body text

Ei ole olemassa 
ilmastonmuutos-
ratkaisua ilman 
digitalisaatiota ja 
avoimia rajapintoja. 
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Muoti is biologiaa, se on julma koneisto, ja 
tärkeä sosiaalinen kehys. Muoti viettelee 
kuluttamaan enemmän kuin mikä on 
maapallon kantokyky. 
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Kaikki rakastavat hyvää ruokaa. 



Ilmastokriisi tarvitsee muutakin kuin 
teknologiaa, ja teknologia tarvitsee 
muitakin kuin insinöörejä ja business-
ihmisiä.  
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Biologian opiskelu nyt on verrattavissa 

tietotekniikan opiskeluun 1980-luvulla. 

Johannes Gullichsen
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Toivon tarina
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“As for the future, your task is not to foresee it, but to enable it.” 

(Antoine de Saint Exupéry)



Ilmastorahasto Oy 

The Finnish Climate Fund

Porkkalankatu 1

00180 Helsinki

@ilmastorahasto climatefund.fi

Pia Erkinheimo

pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi

@piaerkinheimo 

Kiitos paljon!
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