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MITEN LUET TOIMINTAKERTOMUSTA - VIHREÄ LINJA

Missä ikinä oletkin, säältä et voi välttyä. Niin on myös tässä toimintakertomuksessa, sillä 
ilmastorahoitus kulkee VIHREÄNÄ LINJANA Euroopan investointipankin toiminnassa läpi 
koko vuoden 2019. Ennen kaikkea olemme keskittyneet ILMASTONMUUTOKSEN 
TORJUNTAAN. Ilmastoasiat ovat olleet tärkeällä sijalla pankin rahoituksessa jo pitkään. Vuonna 
2019 vastasimme ilmastoon ja ympäristöön liittyviin haasteisiin ASETTAMALLA 
KUNNIANHIMOISIA TAVOITTEITA ILMASTO- JA YMPÄRISTÖINVESTOINNEILLE tulevalla 
vuosikymmenellä sekä määrittelemällä uuden ENERGIASEKTORIN LAINAPOLITIIKAN.

Jotta maapallon ilmaston keskilämpötilan nousu saataisiin pysymään 1,5 celsiusasteessa Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti, hiilidioksidipäästöt kokonaisuudessaan on pidettävä 
alle 580 gigatonnissa. Tämä koskee meitä kaikkia. Nyt ja tulevaisuudessa. Nykyvauhdilla tuo raja 
menee rikki vuonna 2032. Mutta jos lisäämme investointeja, tämä ei ole väistämätöntä. 
Investointitarve tulee kuitenkin olemaan valtava. Esimerkiksi Euroopassa investoinnit 
energiajärjestelmiin on ensi vuosikymmenellä kaksinkertaistettava nykyisestä 400 miljardiin 
euroon.

Juuri siinä Euroopan investointipankilla on tärkeä tehtävä. Julkisena rahoituslaitoksena EU:n 
pankki voi investoida mihin tahansa, pitkäaikaisista infrastruktuurihankkeista innovatiivisiin 
akkujen kehitysprojekteihin. EIP tulee apuun niillä SEKTOREILLA, JOILLA INVESTOINNIT 
OVAT LIIAN HITAITA , kuten kotien energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävissä 
korjaushankkeissa. Tämän vuosikertomuksen uudessa osiossa Euroopan investointipankin 
avainasiantuntijat kertovat, mitä ilmastokriisi heidän mielestään merkitsee, minkälaisia UUSIA 
RAHOITUSTUOTTEITA olemme kehittämässä tavoitteiden saavuttamiseksi, ja millaiset 
HANKKEET VOIVAT SAADA PANKILTA TUKEA.

Tässä toimintakertomuksessa esitellyt hankkeet koskevat kaikkia talouselämän osa-alueita – 
infrastruktuureja, innovaatioita, pk-yrityksiä. Haluamme kuitenkin painottaa pankin 
ilmastotoimien kattavuutta ja sitoutumistamme tuleviin vihreisiin investointeihin tarkastelemalla 
näitä kaikkia asioita ilmaston ja ympäristön näkökulmasta. ILMASTOINFRASTRUKTUURIT, 
YMPÄRISTÖINNOVAATIOT JA PK-YRITYSTEN ILMASTOTOIMET. Kaikkialla maailmassa. 
Voit lukea esimerkiksi Romaniassa ruokahävikkiä vähentävästä älylaitteesta samassa artikkelissa 
kuin perulaisten kahvinviljelijöiden tuottoa lisäävästä hankkeesta. Etsimme RATKAISUJA meitä 
kaikkia uhkaavaan KRIISIIN, missä ikinä toimimmekin. 

Tämä toimintakertomus kertoo idearikkaudesta ja sitoutumisesta, työpaikkojen luomisesta ja 
hyvinvoinnista. Sen yhdistävä voima on EIP:N KESTÄVIEN INVESTOINTIEN VIHREÄ LINJA. 
Tarinoissa kuvataan, miten me kaikki voimme ilmasto- ja ympäristötoimien kautta turvata 
maapallomme tuleville sukupolville sekä rakentaa puhtaan, vihreän ja menestyvän talouden.
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K irjoitan Euroopan investointipankin viime vuoden saavutuksista aikana, jolloin jokainen viikko ja jokainen 
tunti on ratkaiseva. Samalla kun EU-maiden yhteinen pankki satsaa asiantuntemuksensa ja rahoitusvoi-

mansa COVID-19-taudin vastaiseen taisteluun, pidämme myös mielessä, että tuleva vuosikymmen on kriittinen 
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vaikka monet epäilevät, voiko koronavirusta ja ilmastonmuutosta torjua 
samanaikaisesti, me pankissa uskomme siihen ja pidämme sitä ehdottoman välttämättömänä. Kiireellisillä toi-
menpiteillä talouden elvyttämiseksi on myös luotava pohja kestävälle tulevaisuudelle.

Vuonna 2019 EIP investoi Euroopan kilpailukykyyn, uuteen teknologiaan ja innovaatioihin, jotka tur-
vaavat tulevien sukupolvien elämänlaadun ja lisäävät samalla hyvinvointia. Yhä suurempi osuus työs-
tämme maapallon lämpenemisen hillitsemiseksi osoittaa, että ilmastotoimet ovat paitsi ehdoton välttämättö-
myys, myös mahdollisuus uuteen liiketoimintaan. COVID-19-viruksen mukanaan tuoma uusi uhka vielä 
korostaa tämän toimintakertomuksen ajankohtaisuutta. Monet viime vuonna sopimamme lainat liittyivät tais-
teluun sairauksia vastaan, ja siihen olemme nyt sitoutuneet entistä vahvemmin. Pankilla on keskeinen rooli 
Euroopan yhteisissä toimenpiteissä koronavirusta vastaan.

Viime vuonna asetimme kunnianhimoisen tavoitteen. Lupaamme käyttää 50 prosenttia kokonaisrahoituk-
sestamme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristön kestävyyttä tukeviin toimiin vuoteen 2025 
mennessä. Kaikki toimenpiteemme ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Eihän olisi järkevää 
käyttää puolet investoinneista ilmaston ja ympäristön hyväksi, jos toinen puoli rahoittaisi ilmastolle haitallisia 
hankkeita.

Sama pätee myös koronaviruskriisin hoitoon. Talouskriisi kiihdyttää aina pitkän aikavälin rakennemuutosta, 
joten Euroopan investointipankin voimakkaampi panostus ilmasto- ja ympäristökestävyyden tukemiseen on 
myös paras tapa talouden elvyttämiseen pandemian jälkeen. Esimerkiksi siirtyminen uusiutuviin energiamuo-
toihin voi edistää talouden toipumista luomalla lisää työpaikkoja, synnyttämällä uutta ja nopeasti kasvavaa 
teollisuutta, parantamalla kilpailukykyä ja vähentämällä energiariippuvuutta.

Viime vuonna hyväksyttiin pankin uusi energiasektorin lainapolitiikka. Siihen kuuluu sitoumus, jonka mukaan 
lopetamme tavanomaisiin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien hankkeiden tukemisen vuoden 2021 loppuun 
mennessä. Euroopan investointipankki antaa tämän lupauksen kansainvälisistä rahoituslaitoksista ensimmäi-
senä. Se on vahva osoitus Euroopan johtavasta roolista ilmastoasioissa. 

EU-maiden yhteisenä pankkina Euroopan investointipankki toteuttaa unionin politiikan tavoitteita rahoituksen 
keinoin. Meneillään olevaa laajaa eurooppalaista ilmastohanketta edistämme tiiviisti yhdessä Euroopan komis-
sion ja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Tässä toimintakertomuksessa kuvatuissa hankkeissa korostuu 
asiantuntemus, jonka ansiosta olemme keskeinen tukipilari komission tammikuussa 2020 julkistamassa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa.

Monialaista rahoitusta

Ilmastotoimet eivät kuitenkaan syrjäytä pankin toiminnan muita osa-alueita. Kuten tämä kertomus osoittaa, 
ilmastonmuutosta torjuvat toimenpiteet ovat tehokkaita vain, jos ne ulottuvat niin koheesion, innovaatioiden, 
pk-yritysten kuin infrastruktuurienkin aloille. Jos tämä ei onnistu, toimenpiteet eivät ole oikeita. Ilmastotoimien 
olisi esimerkiksi luotava uusia työpaikkoja. Investointiraporttimme vuosille 2019-2020 ennustaa, että vihreään 
energiaan tarvitaan Euroopassa lähivuosikymmenten aikana noin 500 000 työpaikkaa.

Koheesiorahoitus on ollut pankin keskeinen painopiste jo vuodesta 1958, ja ilmastotavoitteet tuovat siihen 
uuden ulottuvuuden. Koko viime vuoden pankin asiantuntijat olivat mukana perustamassa komission oikeu-

TÄMÄ PANKKI SAA AIKAAN 
TULOKSIA
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denmukaisen siirtymän mekanismia (Just Transition Mechanism), joka edistää fossiilisiin polttoaineisiin vahvasti 
nojaavan teollisuuden ja alueiden siirtymistä puhtaampaan energiaan. EIP:n ainutlaatuinen asema unionin toi-
mielinten, jäsenmaiden valtionhallinnon sekä Euroopan kaupunkien ja alueiden rajapinnalla takaa sen, että 
tämä tulee olemaan pankin keskeisiä tehtäviä tulevina vuosina. 

Yksi kehittämisen painopistealueista on ilmastokestävyyden vahvistaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutu-
minen. Se turvaa tulevaisuutta ja jopa pelastaa ihmishenkiä, rakentaen samalla pohjaa taloudelliselle hyvin-
voinnille. Koska ilmastonmuutos on globaali ilmiö, myös investointeja on lisättävä globaalisti. Meillä on 
siihen tarvittavat työkalut. Asiantuntijamme osaavat paitsi tunnistaa oikeat innovaatiot, myös tehdä käytän-
nön kehitystyötä – pankilla on 50 aluetoimistoa, ja se toimii aktiivisesti 43 kehitysmaassa. Kymmenen viime 
vuoden aikana EIP on myöntänyt maailman heikoimmin kehittyneisiin maihin yli 5,5 miljardia euroa rahoitusta 
yli sadassa eri operaatiossa.

Sitoutumista ja saavutuksia

Uuden ilmastositoumuksemme ja energiasektorin lainapolitiikkamme myötä olisi helppoa keskittyä pelkästään 
tulevaisuuteen ja unohtaa se, mitä olemme jo saaneet aikaan. Kuitenkin jo ennen kuin ilmastoasiat nousivat 
keskeisiksi pankin toiminnassa ja ennen koronakriisiä, Euroopan investointipankki sai mittavan tehtävän tukea 
tuhannen miljardin euron investointeja Euroopan talouteen viiden vuoden aikana. Tämä tavoite oli osa Junc-
kerin suunnitelmaa. Vuonna 2020 olemme jo mukavasti matkalla kohti 500 miljardin euron yleistavoitetta. 
Ennen kaikkea tiedämme jo, että tällä hienolla ohjelmalla on ollut Euroopan talouteen rakenteellinen vaikutus, 
joka lisää työpaikkoja ja talouskasvua tulevina vuosikymmeninä.

Tehtävämme on tukea eurooppalaisia hankkeita ja investoida kestävästi Euroopan tulevaisuuteen. Niin teimme 
vuonna 2019 ja siihen panostamme jatkossakin. 

Werner Hoyer

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS

“ Lupaamme käyttää 50 prosenttia kokonaisrahoituksestamme 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristön kestävyyttä  

tukeviin toimiin vuoteen 2025 mennessä. Kaikki toimenpiteemme  
ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. ”
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VUODEN 2019 SAAVUTUKSIA

RAHOITUS 2019

HYVÄKSYTYT HANKKEET 58,7 mrd. €
Euroopan unionissa 

EU:n ulkopuolella
51,1 mrd. €
7,6 mrd. €

ALLEKIRJOITETUT SOPIMUKSET 63,3 mrd. €
Euroopan unionissa 

EU:n ulkopuolella
55,4 mrd. €
7,9 mrd. €

LAINOJEN ULOSMAKSUT 48,1 mrd. €
Euroopan unionissa 

EU:n ulkopuolella
43,8 mrd. €
4,3 mrd. €

HANKITUT VARAT 50,3 mrd. €
(ENNEN SWAPEJA)

Päävaluutat (€, GBP, USD)
Muut valuutat 

42,7 mrd. €
7,6 mrd. €

Euroopan 
investointipankki

386 600

EIP-ryhmän tukemat pk- ja 
midcap-yritykset

Työpaikkoja säilytetty pk- ja 
midcap-yrityksissä 

(EIP-ryhmä)

Kotitaloudet, jotka saavat 
sähköä 

lisätuotantokapasiteetin 
ansiosta

… uusiutuvan energian 
osuus lisäkapasiteetista

Parempaa mobiilipalvelua

4,4 
miljoonaa

7,4  
miljoonaa

98 %

117  
miljoonalle

EIP-ryhmän vaikutus
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Euroopan 
investointirahasto RAHOITUS 2019

ALLEKIRJOITETUT 
SOPIMUKSET 10,2 mrd. €

Pääomasijoitukset 
Takaukset

Mikrorahoitus

3,4 mrd. €
6,7 mrd. €
0,1 mrd. €

Puhtaampaa  
juomavettä

Parempi  
jätevesijärjestelmä

Pienempi tulvariski Matkojen kasvu vuosittain 
EIP:n rahoittamassa 

julkisessa liikenteessä

Parempaa  
terveydenhuoltoa

10
miljoonalle

1,7
miljoonalle

11,5
miljoonalle

631
miljoonaa

12
miljoonalle

Luvut kuvaavat vuonna 2019 ensimmäistä kertaa allekirjoitettujen uusien lainasopimusten odotettavissa olevia tuloksia. Esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Euroopan investoint irahasto (EIR)  on 
riskirahoitukseen erikoistunut EIP-ryhmän osa. Se 
edistää kasvua ja innovaatioita tukemalla 
mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
kaikkialla Euroopassa. EIR antaa rahoitusta, 
asiantuntijan neuvoja ja takauksia terveen 
liiketoiminnan edellytykset täyttäviin, kestävällä 
tavalla toteutettaviin investointeihin. EIR:n 
osakkeenomistajia ovat EIP, Euroopan komissio 
sekä joukko julkisia ja yksityisiä pankkeja ja 
rahoituslaitoksia.
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EIP-RYHMÄN RAHOITUS MAITTAIN

       

ESPANJA

PORTUGALI

RANSKA

BELGIA

LUXEMBURG

ALANKOMAAT

TANSKA

YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA

IRLANTI
1,08 mrd. € 0,31 % BKT:sta 

8,50 mrd. € 0,35 % BKT:sta 

1,05 mrd. € 0,34 % BKT:sta 

0,24 mrd. € 0,38 % BKT:sta 

8,97 mrd. € 0,72 % BKT:sta 

1,62 mrd. € 0,77 % BKT:sta 

1,86 mrd. € 0,39 % BKT:sta 

2,82 mrd. € 0,35 % BKT:sta

0,78 mrd. € 0,03 % BKT:sta

0,86 mrd. €

USEITA EU-MAITA

EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto
AKT: Afrikka, Karibia ja Tyynimeri
MMA: Merentakaiset maat ja alueet
Tummempi väri tarkoittaa suurempaa investointien osuutta BKT:sta.

VÄLIMERI  2,45 mrd. €

LAAJENTUMISMAAT JA EFTA  1,4 mrd. €

AKT, MMA JA ETELÄ-AFRIKKA  1,4 mrd. €

AASIA, KESKI-AASIA JA LATIN. 
AMERIKKA  2,2 mrd. €

ITÄISET NAAPURIVALTIOT  1,35 mrd. €
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SUOMI

VIRO

LATVIA

LIETTUA

PUOLA

TŠEKIN TASAVALTA

SLOVAKIA

ITÄVALTA
UNKARI

ROMANIA

BULGARIA

KREIKKA

SLOVENIA
KROATIA

ITALIA

SAKSA

RUOTSI

KYPROSMALTA

10,97 mrd. € 0,62 % BKT:sta 

2,06 mrd. € 1,09 % BKT:sta 

0,36 mrd. € 0,59 % BKT:sta 

0,87 mrd. € 0,39 % BKT:sta 

0,77 mrd. € 0,54 % BKT:sta 

0,57 mrd. € 1,05 % BKT:sta 

0,25 mrd. € 0,52 % BKT:sta 

0,25 mrd. € 0,27 % BKT:sta 

5,42 mrd. € 1,03 % BKT:sta 

0,05 mrd. € 0,10 % BKT:sta 

0,25 mrd. € 0,8 % BKT:sta 

0,28 mrd. € 1,00 % BKT:sta 

1,87 mrd. € 0,78 % BKT:sta 

2,03 mrd. € 0,43 % BKT:sta 

6,15 mrd. € 0,18 % BKT:sta 

1,49 mrd. € 0,68 % BKT:sta 

1,72 mrd. € 0,43 % BKT:sta 

0,23 mrd. € 1,04 % BKT:sta 

0,1 mrd. € 0,72 % BKT:sta 
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Kaikki esitetyt luvut ovat ESIR-
ohjelman käynnistymisestä lukien. 
Tummempi väri tarkoittaa suurempaa 
ESIR-investointien osuutta BKT:sta 
(hyväksyttyjen hankkeiden perusteella).

BELGIA
1,6 mrd. €

TANSKA
940 milj. €

RANSKA
15 mrd. €

IRLANTI
1 mrd. €

LUXEMBURG
119 milj. €

ALANKOMAAT
3,3 mrd. €

PORTUGALI
2,7 mrd. €

ESPANJA
10,4 mrd. €

YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA

2,2 mrd. €

MUUT  
(USEITA MAITA, ALUEELLISET HANKKEET)

8,8 mrd. €

HYVÄKSYTTY ESIR-RAHOITUS
31.12.2019
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ITÄVALTA
1,8 mrd. €

BULGARIA
546 milj. €

KROATIA
283 milj. € 

KYPROS
46 milj. €

TŠEKIN TASAVALTA
874 milj. €

VIRO
182 milj. €

SUOMI
2 mrd. €

SAKSA
7,9 mrd. €

KREIKKA
2,7 mrd. €

UNKARI
788 milj. €

ITALIA
11,3 mrd. €

LATVIA
263 milj. €

LIETTUA
321 milj. €

MALTA

44 milj. €

ALANKOMAAT

PUOLA
3,9 mrd. €

ROMANIA
735 milj. €

SLOVAKIA
555 milj. €

SLOVENIA
188 milj. €

RUOTSI
3,4 mrd. €

Euroopan strategisten investointien rahasto 
(ESIR) on EIP-ryhmän ja Euroopan komission 
yhdessä käynnistämä aloite, joka auttaa paikkaa-
maan investointivajeita EU:ssa. ESIR-rahaston 
tavoitteena on saada liikkeelle vähintään 500 mil-
jardin euron lisäinvestoinnit vuoteen 2020 men-
nessä unionin budjettitakauksen avulla. Lisäin-
vestointien määrä oli joulukuun lopussa 2019 jo 
458 miljardia euroa.
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M onien suurempien ilmastohaasteiden välttämiseksi meidän on vähennettävä hiilipäästöjä nopeasti. Seu-
raava vuosikymmen on kriittistä aikaa.

Pariisin ilmastosopimuksessa lähes kaikki maailman valtiot sitoutuivat pitämään maapallon lämpenemisen alle 
2 celsiusasteessa ja tekemään työtä sen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, hiili-
dioksidipäästöjen on jäätävä alle 580 gigatonnin. Nykyisellä noin 37 gigatonnin vuositahdilla raja ylittyy vuo-
teen 2032 mennessä.

Jatkamme siitä mihin yksityissektori jää

Yksityissektori ei ole ottanut kantaakseen ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kustannuksia. Sen vuoksi julki-
nen sektori on ryhtynyt laajempiin toimiin lisäämällä investointeja sekä kannustamalla ihmisiä ja yrityksiä 
muuttamaan toimintatapojaan. Euroopassa esimerkiksi energiajärjestelmiin tarvitaan ensi vuosikymmenellä 
lähes kaksinkertaiset investoinnit, ja niiden on noustava jopa 400 miljardiin euroon vuodessa.

Julkiset rahoituslaitokset voivat investoida pitkäaikaisiin infrastruktuurihankkeisiin ja sellaisiin innovaatioihin, 
joita kestävä tulevaisuus edellyttää. Investointimme voivat kohdistua vaikkapa suuriin akkuihin, jotka latautu-
vat aurinkoisella tai tuulisella säällä ja antavat virtaa myös ilman tuulta tai aurinkoa. Julkiset rahoituslaitokset 
voivat auttaa niitä sektoreita, joilla investoinnit ovat hitaita, kuten kotien energiatehokkuuden 
parantamisessa. 

Mitä Euroopan investointipankki voi tehdä

Ilmastotoimiin käytettiin 31 prosenttia rahoituksestamme vuonna 2019. Vuoteen 2025 mennessä kasvatamme 
ilmasto- ja ympäristökestävyyshankkeiden tukiosuuden 50 prosenttiin, eli yli 30 miljardiin euroon vuodessa. Se 
ei kuitenkaan riitä. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan enemmän uutta rahoitusta sekä yksityiseltä että 
julkiselta sektorilta, ja Euroopan investointipankki voi auttaa sen hankkimisessa. Pankin rahoituskelpoisuuden 
hyväksyntäleima vakuuttaa muut sijoittajat ja erityisesti yksityiset pankit siitä, että hanke rakentuu terveelle 
pohjalle.

Tavoitteemme on tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristön suojelua yli tuhannella miljar-
dilla eurolla tulevalla vuosikymmenellä vuoteen 2030 mennessä. 

Vuoden 2020 loppuun mennessä pankin kaikki rahoitus tulee olemaan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 
kanssa. Rahoituksemme tasoittaa tietä päästöjen vähentämiseen ja ilmaston kannalta kestävään kehitykseen. 
Niillä aloilla, joilla päästöjä on vaikea vähentää, tuemme yritysten siirtymistä vähähiiliseen toimintamalliin. Var-
mistamme myös, että kaikissa hankkeissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamien muuttuvien 
riskien hallinta.

> 1000 MILJARDIA EUROA < 1,5°C

Vuonna 2019 Euroopan investointipankki julkisti ilmasto- ja ympäristötavoit-
teensa seuraavalle vuosikymmenelle. Tässä on tiekarttamme ilmastohaasteiden 
selättämiseksi.
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EIP:n uusi energiapolitiikka

Vuoden 2021 loppuun mennessä lopetamme tavanomaisiin fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien hankkeiden 
tukemisen. Näihin kuuluvat esimerkiksi öljyn ja maakaasun tuotanto sekä perinteiset kaasuverkot.

Keskitymme jatkossa:

•  energiatehokkuuteen, kuten kotien ja muiden asuinrakennusten uudistamiseen, tehokkaampaan katuvalais-
tukseen ja vihreään liikenteeseen

•  päästöttömään energiaan, jonka avulla Eurooppa voi saavuttaa tavoitteensa hankkia vähintään 32 prosenttia 
tarvitsemastaan energiasta uusiutuvista lähteistä

•  sähköverkkoihin, jotka kytkeytyvät uusiin vähähiilisiin energialähteisiin
•  energian tuotannon, varastoinnin ja käytön innovaatioihin.

Osallistava siirtymä

Eniten tukea tarvitsevat ne alueet, jotka ovat tähän asti olleet riippuvaisimpia fossiilisista polttoaineista. Vihreän 
energian hankkeet luovat satoja tuhansia työpaikkoja, mutta meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin 
alueisiin, joilla hiilikaivokset ja muu hiileen perustuva teollisuus työllistää paljon ihmisiä ja luo pohjan talouselä-
mälle. Edistämme koulutusta uusille aloille ja tuemme sellaisia hankkeita, jotka auttavat hankkimaan näille seu-
duille uudenlaista teollisuutta.

Ympäristöystävällisestä energiapolitiikasta on etua yhteiskunnalle. Euroopan unionissa 11 prosentille väestöstä 
kotien lämmittäminen on liian kallista. Miljoonilla ihmisillä on vaikeuksia maksaa kaasu- ja sähkölaskunsa ja 
pitää kotinsa tarpeeksi lämpimänä. Vaikeimmassa asemassa ovat iäkkäät naiset, koska heillä on usein pienet 
tulot ja he viettävät paljon aikaa kotona. Parantamalla asuntojen energiatehokkuutta kaikkialla Euroopassa 
vähennämme päästöjä, pienennämme sähkölaskuja ja kohennamme samalla monien elämänlaatua.

Vastaavasti puhtaan kaupunkiliikenteen hankkeet paitsi tukevat edullista liikennettä, myös parantavat ilman-
laatua ja asukkaiden terveyttä. Investoinnit ympäristöystävälliseen maanviljelyyn kuivilla alueilla vähentävät 
aavikoitumisen riskiä ja sitä kautta työpaikkojen katoamista.

Kestävää kehitystä

Meidän on tuettava vihreitä hankkeita, jotka auttavat täyttämään kestävän kehityksen tavoitteet globaalilla 
tasolla. 

Investoimalla ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan voimme nostaa väestön 
tulotasoa, parantaa heidän elinolosuhteitaan ja varmistaa, että heillä on riittävästi ruokaa, puh-
dasta vettä ja sanitaatiopalveluita. Samalla vähennämme tarvetta muuttaa muualle esimerkiksi voimak-
kaiden sääilmiöiden ja tulvien vuoksi. Meillä on mahdollisuus pienentää ilmastoriskeille ja köyhyydelle altistu-
vien ihmisten määrää maailmassa arviolta 62–457 miljoonalla.

Investoimme sellaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin, joilla on suuri vaikutus ihmisiin. Pienimuotoi-
nen, verkon ulkopuolinen uusiutuva energia, kuten asuinrakennusten aurinkopaneelit Afrikan maaseudulla, 
tuo sähköä sellaisiin koteihin, jotka eivät ole koskaan olleet kytkettyinä sähköverkkoon. Ilmastonmuutokseen 
sopeutumista edistävissä hankkeissa vahvistetaan siltoja ja teitä niin, etteivät ne ole vaarassa huuhtoutua pois 
myrskyissä, ja asukkaat pääsevät edelleen ostoksille, lääkäriin ja töihin.

Myös yksittäiset ihmiset tarvitsevat voimaa muutokseen. EIP investoi jatkossakin yhteiskunnan palveluita kehit-
täviin hankkeisiin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tuemme edelleen naisten yrittäjyyttä ja helpo-
tamme entistä useammille rahoituksen saantia uusien ideoiden toteutukseen tai yritystoiminnan 
laajentamiseen.

EIP:N ILMASTOTIEKARTTA JA  
ENERGIASEKTORIN LAINAPOLITIIKKA
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Ilmasto ja ekologinen kestävyys ovat jo pitkään olleet 
painopistealueita Euroopan investointipankin toiminnassa. 
Ilmastokriisi ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen 
edellyttämät massiiviset investoinnit ovat kuitenkin 
osoittaneet, ettei toimintaa silti voida jatkaa entiseen 
tapaan. Sen vuoksi olemme sitoutuneet lisäämään ilmasto- 
ja ympäristörahoitustamme niin, että tulevalla 
vuosikymmenellä tuemme näitä tavoitteita jopa tuhannen 
miljardin euron investoinnein. Sen myötä EIP:stä tulee 
keskeinen toimija Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
toteutuksessa. Olemme valmiit vastaamaan haasteeseen.

Emma Navarro, ilmastotoimista vastaava EIP:n varapääjohtaja

Olen erittäin tyytyväinen 
siihen, miten [Euroopan 
investointipankki] on 
onnistunut vahvistamaan 
rooliaan EU:n 
ilmastopankkina. Näin 
voimme edistää 
investointeja 
eurooppalaiseen 
teknologiaan ja löytää 
ratkaisut, joita maailma nyt 
tarvitsee.

Ursula von der Leyen, Euroopan 
komission puheenjohtaja

Euroopan investointipankki on ollut 
vahvasti mukana ilmastotoimissa jo jonkin 
aikaa. Vuonna 2019 ilmastolainojen osuus 
EIP-ryhmän kokonaisrahoituksesta oli 
31 prosenttia. Ilmastopankin tiekartta on 
parhaillaan suunnitteilla, ja se auttaa meitä 
keskittämään panoksemme vielä 
enemmän ilmastorahoitukseen. Tulevana 
vuonna pankki sitoutuu entistä vahvemmin 
hankkeisiin, jotka edistävät teollisuuden ja 
liikenteen hiilipäästöjen vähentämistä, 
ilmastoon liittyviä innovaatioita ja 
energiatehokkuutta. Saadakseen tuloksia 
aikaan pankin on löydettävä uusia, 
innovatiivisia tapoja vastata markkinoiden 
tarpeisiin ja saavuttaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteet.

Elina Kamenitzer, jaostopäällikkö EIP:n rahoitus-
toimet-osaston ilmastotoimistosta

VIHREÄ LINJA

Euroopan investointipankin rahoituspoliittinen vastaus ilmastokriisiin

POLITIIKAN PUHEENVUORO

Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman kunnianhimoisten 
tavoitteiden saavuttamiseen 
tarvitaan mittavia investointeja. 
Nämä investointitarpeet voidaan 
täyttää vain julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyöllä. Tässä 
toiminnassa EIP on tärkeä 
kumppani, joka toimii julkisten 
investointien lähteenä ja 
laajentajana antaen samalla 
lisäturvaa yksityiselle sektorille.

Frans Timmermans, Euroopan 
komission varapuheenjohtaja
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Jotta voisimme saavuttaa uudet ilmasto- ja 
ympäristökestävyystavoitteemme vuoteen 2025 
mennessä, tarvitsemme lisää yhteistyötä 
asiakkaidemme ja muiden keskeisten 
sidosryhmien kanssa uusien mahdollisuuksien 
tunnistamiseksi. Meidän tulee voimistaa sitä, 
missä jo olemme hyviä, mutta myös kehittää uusia 
hankkeita ja tuotteita niille aloille, missä emme 
vielä ole olleet yhtä vahvasti mukana. Odottaisin 
painopisteen siirtyvän energiatehokkuuden ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen suuntaan, 
sillä näillä aloilla on suuret investointitarpeet. 
Kasvava rooli on myös uusilla rahoitustuotteilla, 
kuten vihreillä lainoilla ja eri pääomia yhdistävillä 
blended finance -instrumenteilla, jotka auttavat 
saamaan liikkeelle yksityisiä sijoittajia. 

Martin Berg, ympäristörahastoista ja 
ilmastorahoituspolitiikasta vastaava jaostopäällikkö EIP:n 
rahoitustoimet-osastolta

Ilmastoinvestointien painoarvo tulee toimialasta ja maantieteellisestä alueesta 
riippumatta kasvamaan, sillä vuosille 2030 ja 2050 asetetut tavoitteet ovat 
erittäin haastavia saavuttaa. Viime vuosina olemme jo tukeneet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä Euroopan julkisissa laitoksissa. Olemme 
myös edistäneet uusiutuvan energian ja sitä tukevien laitteiden ja 
infrastruktuurien käyttöönottoa eri teknologioissa ja markkinasegmenteissä. 
Tulevaisuudessa Euroopan investointipankin on vielä nostettava ambitiotasoaan 
ja mukautettava rahoitustarjontaansa, jotta voimme helpottaa siirtymistä 
vähähiilisyyteen etenkin energiaintensiivisimmillä toimialoilla. Lisäksi pankin on 
oltava keskeinen toimija niillä markkinasegmenteillä, joilla tarvitaan uusia 
innovatiivisia teknologia- ja rahoitusratkaisuja, kuten energiatehokkuudessa ja 
uusiutuvassa energiassa. Siinä voimme hyödyntää vahvaa osaamistamme, 
vastaten nopeasti markkinoiden tarpeisiin ja hankkeiden toteuttajien odotuksiin. 
Pankki voi toimia tarpeen mukaan ideahautomona tai rahoituksen turvaajana, 
joka houkuttelee mukaan muita rahoituslähteitä.

Birthe Bruhn-Leon, Iberian niemimaasta vastaava johtaja EIP:n rahoitustoimet-osastolta

Minusta “ilmastolainojen” käsite pitää tulkita 
niin laajasti, että se kattaa ihmisen 
elinympäristön eri osa-alueita tukevat 
rahoitusinstrumentit, sekä 
luonnonympäristön että yhteiskunnan. Se 
tarkoittaa lainanantoa kestävään kehitykseen, 
joka tietenkin sisältää luonnonympäristön 
suojelun, ilmastonmuutoksen hillinnän ja 
siihen sopeutumisen – mutta myös 
koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden 
yhteiskunnan rakenteiden kehittämisen. Tämä 
on erityisen tärkeää kehitysmaissa, joiden 
kestävälle kehitykselle muodostuu esteitä 
monesta eri suunnasta. Nämä maat tarvitsevat 
kipeästi kattavat rahoitustyökalut, joilla niitä 
voidaan auttaa monilla eri osa-alueilla.

Rafal Rybacki, EU:n itäisistä naapurimaista sekä 
julkisesta sektorista Itä- ja Keski-Aasiassa vastaava 
jaostopäällikkö EIP:n rahoitustoimet-osastolta
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O let ehkä kuullut puhuttavan kylmäfuusiosta, jossa atomit voitaisiin yhdistää ilman korkeita lämpötiloja tai 
muunlaista energiaa ja silti tuottaa energiaa suuria määriä. Tätä viisasten kiveä ovat tavoitelleet monet 

tämän päivän alkemistit, joten jätetään se heidän huolekseen.

Kuumafuusio sen sijaan on totista totta. Sitä tapahtuu koko ajan auringon ja muiden tähtien sisällä. Atomiyti-
met törmäävät toisiinsa suurella nopeudella, mikä johtaa niiden fuusioon ja suuren energiamäärän vapautumi-
seen. Fuusioenergian tutkimuksessa ja kehityksessä pyritään saamaan aikaan samankaltainen reaktio maan 
päällä yli 100 miljoonan celsiusasteen lämpötilassa.

Ydinfission vastakohta 

Fuusioenergia on tavallaan vastakohta sille, mitä ydinenergialla yleensä tarkoitetaan – vaikka myös fuusioener-
giassa on kyse atomien ytimistä. Nykyisissä ydinvoimalaitoksissa energia syntyy atomeja halkaisemalla. Fuusio 
sen sijaan, kuten nimikin kertoo, tuottaa energiaa atomien halkaisun sijaan niitä yhdistämällä.

Menetelmien tärkein ero johtuu prosessiin osallistuvista alkuaineista. Nykyinen ydinenergian tuotanto vaatii 
suuria, painavia atomeja, kuten uraania tai plutoniumia, jotka voidaan halkaista pienemmiksi atomeiksi. Uraani, 
plutonium ja niiden fissiotuotteet ovat kuitenkin radioaktiivisia. Kun ne hajoavat, ne tuottavat ionisoivaa sätei-
lyä, joka voi tietyissä olosuhteissa olla vaaraksi ihmisille.

Fuusioenergian tuotannossa sen sijaan yhdistetään kaksi kevyttä atomia, yleensä vetyä. Kun kaksi vetyatomia 
yhdistyy, syntyy heliumia. Fuusioenergia siis hyödyntää yhtä maailmankaikkeuden runsaimmista alkuaineista, 
ja sivutuotteen suurin vaara on puheäänen muuttuminen naurettavaksi, jos sitä hengittää sisään.

Kuin työntäisi magneetteja yhteen

Mutta miten kaksi atomia saa yhdistymään? Vaikeus johtuu siitä, että atomin ydin sisältää positiivisesti varau-
tuneita protoneja ja varauksettomia neutroneja, kuten varmaankin fysiikan tunneilta muistat. Siksi atomin ydin 
on aina varaukseltaan positiivinen. Atomien yhdistäminen on kuin yrittäisi työntää kahta magneettia yhteen. 
Ne hylkivät toisiaan. Juuri siksi fuusioenergiassa käytetään mahdollisimman kevyitä atomeja, mutta silti niiden 
yhdistäminen on vaikeaa.

KYLMÄFUUSIO? NYT 
LÄMPENEE.

Uusiutuvat energialähteet eivät ehkä riitä korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja 
vastaamaan pitkän aikavälin tarpeisiin. Meidän on etsittävä myös muita energian 
lähteitä. Mitä sitten on fuusioenergia ja miten se toimii? Onko kylmäfuusiota 
olemassa?
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“ Fuusioenergian tieteelliset edistysaskeleet tuskin 
putoavat taivaalta kuin omena Newtonin päähän.  
Se vaatii paljon enemmän resursseja. ”

Istvan Szabo, EIP:n johtava energiaturvallisuusinsinööri

Auringossa fuusiota tapahtuu, koska valtava painovoima vetää atomeita yhteen saaden aikaan äärimmäisen 
suuren tiheyden ja valtavan kuumuuden, jonka ansiosta atomit törmäävät toisiinsa suurella nopeudella. Maa 
sen sijaan on pienempi taivaankappale, jonka painovoima on paljon heikompi, eikä sen lämpötila ole maapal-
lon lämpenemisestä huolimatta lähelläkään auringon lämpötilaa. Miten saisimme täällä luotua otolliset olosuh-
teet fuusiolle?

Kuumempi kuin aurinko

Vastaus on melko selvä. Pienemmän painovoiman kompensoimiseksi on vain saatava aikaan kuumempi läm-
pötila kuin auringossa. Kuudesta kymmeneen kertaan kuumempi, jopa 150 miljoonaa celsiusastetta. Tämä val-
tava kuumuus loisi maan päälle olosuhteet, joissa vetyatomit voisivat törmätä toisiinsa, johtaen fuusioon ja 
energian tuotantoon. Kuulostaako helpolta? Vielä on muutama yksityiskohta ratkaistavana.

Ensinnäkin: miten tällainen lämpötila saataisiin syntymään ilman, että kuumentunut aine tuhoaa kaiken mihin 
se koskee? Ratkaisu on taas sinänsä yksinkertainen: sitä ei saa päästää kosketuksiin minkään kanssa. Sitä varten 
venäläiset tiedemiehet kehittivät viime vuosisadan puolivälissä tokamak-reaktorin, joka on voimakkaiden mag-
neettien ympäröimä munkkirinkilän muotoinen kammio.

Kammion sisällä vetykaasu kuumennetaan erittäin korkeaan lämpötilaan, jossa se muuttuu plasmaksi. Plasma 
on yksi aineen neljästä olomuodosta. Siinä kaasumainen aine ionisoituu, koska atomin ydintä kiertävät elekt-
ronit irtautuvat. Ionisoitunut aine on sähköä johtavaa, minkä vuoksi sen käyttäytymistä voidaan ohjata mag-
neettikentillä. Tässä siis magneetit tulevat mukaan kuvioon. Magneeteilla pidetään sähköä johtava aine erillään 
tokamakin seinämistä ja leijumassa sen yläpuolella. Plasman sisällä olosuhteet ovat otolliset sille, että atomit 
törmäävät toisiinsa, fuusioituvat ja vapauttavat energiaa.

Ranskassa on rakenteilla maailman suurin kokeellinen tokamak-ydinfuusioreaktori, joka tunnetaan nimellä ITER. 
Sen tarkoituksena on osoittaa lämpöydinfuusion toteutuskelpoisuus laajamittaisena ja hiilettömänä energian-
lähteenä. ITER on kansainvälinen tutkimuksen ja insinööritaidon megahanke, jossa ovat mukana Euroopan 
unioni, Intia, Japani, Kiina, Etelä-Korea, Venäjä ja Yhdysvallat. Onnistuessaan voimalaitos tuottaisi plasman kuu-
mentamiseen tarvittavalla 50 megawatin energialla jopa 500 megawattia fuusiosähköä. 

ENERGIANTUOTANNON INNOVAATIOT
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Melkoinen munkkirinkilä

ITER-reaktorista tulee valtaisa:

•  ITERin tokamak painaa kolmen Eiffel-tornin verran
•  Iaitteen keskellä olevan tuhattonnisen sähkömagneetin rakenteen on kestettävä voima, joka vastaa kahden 

avaruussukkulan työntövoimaa lentoonlähdössä (60 meganewtonin eli yli 6000 tonnin voima)
•  rinkelinmuotoista tokamak-kammiota ympäröi 16 D-kirjaimen mallista sähkömagneettia, joista jokainen on 

17 metriä korkea ja 9 metriä leveä. Kukin niistä painaa 310 tonnia, mikä vastaa suunnilleen Boeing 747-300 
-lentokoneen painoa täydellä kuormalla.

Mutta miten tämä valtava energiamäärä saadaan ulos munkkirinkilästä ja turvallisesti koteihimme sähkövir-
tana? Se tapahtuu pääkammion seinämän ja tokamakin pohjassa sijaitsevan, divertoriksi nimetyn alueen läpi. 
Divertori säätelee lämmön, poistokaasun ja epäpuhtauksien ulosvirtausta reaktorista, ja se joutuu kestämään 
suurimman lämpökuorman. Divertorin pinta onkin tehty volframista, jolla on metalleista korkein sulamispiste 
(3422 °C).

Vuonna 2019 Euroopan investointipankki allekirjoitti sopimuksen 250 miljoonan euron lainasta, 
joka myönnetään Euroopan strategisten investointien rahaston tuella italialaiselle ENEA-tutkimus-
laitokselle divertorin ja tokamak-koelaitoksen rakentamiseen. Laitoksessa testataan eri vaihtoehtoja 
ydinfuusioreaktorin divertoriosaan virtaavan valtavan lämpömäärän poistamiseen.

Höyryturbiinin uusi tuleminen

Tutkijat etsivät jatkuvasti uusia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että lämpö muuntuisi sähkö-
voimaksi varsin vanhanaikaisella tavalla. Plasman puoleisen seinämän ja divertorin keräämän lämmön avulla 
muutettaisiin vesi höyryksi, joka pyörittäisi höyryturbiinia. Turbiini kytketään sitten generaattoriin, joka tuottaa 
verkkoon syötettävän sähkön.

”Fuusioenergian tieteelliset edistysaskeleet tuskin putoavat taivaalta kuin omena Newtonin päähän”, arvelee 
johtava insinööri Istvan Szabo Euroopan investointipankin energiaturvallisuusjaostosta. ”Se vaatii paljon enem-
män resursseja.”

Szabo myöntää, että jo lähitulevaisuudessa joku saattaa keksiä aivan toisenlaisen ratkaisun fuusioenergian val-
jastamiseen tai muun vastauksen tulevaisuuden kestävän energian tarpeisiin. ”Aineen tiivistämiseen ja atomien 
yhdistämiseen on esitetty muitakin menetelmiä, kuten laserin käyttöä tai mekaanista kompressiota. Ehkä jona-
kin päivänä löydetään ratkaisu jopa kylmäfuusion aikaansaamiseen”, toteaa Szabo. ”Niiden kaikkien testaami-
seen tarvitaan kuitenkin valtavasti resursseja. Lämpöydinfuusion tutkimus ja kehitys on edennyt pisimmälle, se 
antaa eniten toivoa.”
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Investointeja sähköntuotantoon

Fuusioenergian tutkimuksessa ollaan siis pääsemässä lähemmäs ratkaisua. Se on kuitenkin vain yksi monista 
EIP:n rahoittamista innovatiivisista energiahankkeista.

EIP investoi yli 30 miljoonaa euroa responsAbility Access to Clean Power Fund -rahaston etuoikeutettuihin ja 
etuoikeudettomiin osakkeisiin. Rahaston on tarkoitus myöntää rahoitusta yrityksille, jotka tarjoavat käteismak-
superusteella aurinkokennovalaisimia ja muita sähköverkon ulkopuolisia aurinkovoimajärjestelmiä koteihin ja 
yrityksiin ennen kaikkea Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Näiden järjestelmien avulla 
vähävaraisetkin perheet voivat käyttää esimerkiksi pientä jääkaappia ja muita sähkölaitteita. He voivat maksaa 
aurinkovoimajärjestelmät pienissä osamaksuerissä, kun rahasto suorittaa järjestelmän hankintakustannukset 
etukäteen sen toimittajalle.

Investointeihin liittyvän korkean riskin vuoksi rahastolla on useita erityyppisiä osakkeita. Riskipitoisimpia ovat 
etuoikeudettomat osakkeet, joihin EIP investoi. Etuoikeudettomien osakkeiden hankinta puolestaan vähentää 
riskiä muille sijoittajille, jotka ostavat etuoikeutettuja osakkeita. Tällä tavoin EIP:n mukaantulo auttaa saamaan 
rahastoon merkittävästi yksityistä pääomaa. Rahaston elinkaaren aikana puhdasta energiaa odotetaan toimi-
tettavan yli 150 miljoonalle ihmiselle.

Lisäksi EIP teki Euroopan komission tukeman InnovFin-ohjelman puitteissa 50 miljoonan euron investoinnin 
pääomasijoitusrahastoon, joka on erikoistunut sijoittamaan sellaisiin innovaatioihin, joilla on potentiaalia 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Tähän Breakthrough Energy Ventures Europe -rahastoon 
ovat sijoittaneet myös Bill Gates ja eräät muut erittäin varakkaat yksityishenkilöt.

Yhteistä näille keskenään erilaisille hankkeille on, että ne ovat askeleita kohti ilmastoystävällisempää 
tulevaisuutta.

“ Laitoksessa testataan eri vaihtoehtoja 
ydinfuusioreaktorin divertoriosaan virtaavan  
valtavan lämpömäärän poistamiseen. ”
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5G TULEVILLE SUKUPOLVILLE

J os sinulla on toimiva internetyhteys, et ole voinut viime vuonna välttyä otsikoilta mobiiliviestinnän viiden-
nestä sukupolvesta. Olet ehkä miettinyt: pitääkö minun oikeasti pitää tauko Instagramin selailusta, Spoti-

fyn kuuntelusta tai Bitcoinin louhinnasta 4G-laitteillani ja keskittyä tähän? 

Jos välität ilmastosta, kuten me Euroopan investointipankissa, vastaus on kyllä. Siksi allekirjoitimme viime 
vuonna Euroopan strategisten investointien rahaston tuella toisen 250 miljoonan euron lainasopimuksen, 
jonka turvin Ericsson voi jatkaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa seuraavan sukupolven mobiiliviestintäjärjes-
telmien parissa. 

Verkkojen energiakustannukset alenevat

EIP:n asiantuntijat luokittelivat 23 prosenttia lainasta ilmastotoimiin kuuluvaksi, koska hankkeessa kehitetään 
myös 5G-verkon energiatehokkuutta. Tuore tutkimus on osoittanut, että riippuen siitä onko mobiiliasema 
matalan, keskivilkkaan vai vilkkaan dataliikenteen alueella ja aseman konfiguroinnista, kaiken liikenteen siirtä-
minen 5G-verkkoon voisi tuoda noin 50–95 prosentin säästöt sen energiankulutuksessa. 

”Tämä on operaattoreille iso asia, sillä energiakustannukset ovat sijaintialueen vuokran ohella mobiiliverkon 
tukiasemien suurimpia toimintakustannuksia”, kertoo pääekonomisti Anders Bohlin EIP:n digitaalisten infra-
struktuurien jaostosta. ”5G antaa siis operaattoreille paitsi taloudellisia, myös ilmastollisia kannusteita. Tämä on 
niille tärkeää, koska monet asiakkaat moittivat operaattoreitaan määräaikaisista sopimuksista, jotka pakottavat 
vaihtamaan puhelinta kahden vuoden välein. Sehän ei ole ympäristön kannalta kovin kestävää. 5G antaa ope-
raattoreille mahdollisuuden parantaa omaatuntoaan ympäristöasioissa.”

Pienemmät puhelinlaskut? Odotapa vähän

Pienentääkö 5G sitten myös asiakkaiden puhelinlaskuja? Luultavasti ei, Bohlin ennustaa. Asiakkaat saavat 
nopeampaa ja parempaa palvelua, jolloin he käyttävät lopulta enemmän dataa. 

Parempi energiatehokkuus ei nimittäin ole 5G:n ainoa parannus 4G:hen verrattuna. Kansainvälisen televiestin-
täliiton suorituskykyvaatimukset seuraavan sukupolven viestintäpalveluille merkitsevät kymmen- tai jopa sata-
kertaista parannusta 4G:hen nähden. Esimerkiksi verkkoon kytkettävien laitteiden enimmäismäärän neliökilo-
metrillä pitäisi kasvaa sadasta tuhannesta miljoonaan. Se tarkoittaa yhtä laitetta joka neliömetriä kohti. 
Datansiirron huippunopeuden odotetaan kasvavan 20 gigatavuun sekunnissa.

Mitä me sitten teemme tällä nopeuden ja tehokkuuden kasvulla?

Mobiiliteknologian viides sukupolvi parantaa energiatehokkuutta. Se on hyvä 
uutinen ensimmäisille ihmissukupolville, jotka välittävät ilmastonmuutoksesta.
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Johtava insinööri Manuel Tarazona Cano Euroopan investointipankin digitaalisten infrastruktuurien jaostosta 
arvioi, että vaikka virtuaalitodellisuus, täydennetty todellisuus, esineiden internet ja verkkoon kytketyt autot 
ovat jo mahdollisia, vasta 5G:n parempi suorituskyky vapauttaa niiden todelliset mahdollisuudet.

Kosketuspohjainen internet

Tarazonan mukaan yksi lupaavimmista tutkituista käyttökohteista on kosketuspohjainen internet. Siinä ihmis-
kehon pienimpiäkin liikkeitä seuraamalla voidaan ohjata fyysisiä laitteita etäyhteydellä, ja laite antaa myös reaa-
liaikaista palautetta ihmisen aisteille. 

”Kosketuspohjainen internet mahdollistaa etäkirurgian, tai vaikkapa robotin kauko-ohjauksen liikuttamalla sau-
vaa, painamalla nappeja tai pelkästään kehon liikkeiden avulla”, Tarazona visioi. ”Voimme hallita laitteita etäältä 
omilla liikkeillämme ja saada todentuntuista palautetta, joka jäljittelee uskotta-
vasti fyysistä kosketusta laitteeseen. Se kuitenkin onnistuu vain, jos mobiilisig-
naali saavuttaa kohteen ja antaa palautteen jokseenkin reaaliajassa.” 

Radiosignaalin siirtymiseen verkossa kuluvan ajan eli viiveen 5G tulee lyhentä-
mään kymmenesosaan, yhteen millisekuntiin.

Ei häiriöitä kissavideoista

Toinen 5G:n ominaisuus on verkon viipalointi, jonka avulla reaaliaikaista vastetta 
vaativat palvelut voidaan asettaa verkkoliikenteessä etusijalle. Samanaikaisesti 
voidaan kuitenkin pitää käynnissä palvelut, joihin riittää tavanomainen vas-
teaika, kuten esimerkiksi YouTube-videoiden katselu. Viipaloinnin myötä verkko 
pystyy tunnistamaan vaikkapa etäkirurgiaan liittyvän liikenteen ja ohjata sen 
“pikaliikenteen” reittiviipaleelle.

Tarazona kertoo, että televiestintäyritykset ja julkisyhteisöt pyrkivät aktiivisesti edistämään innovatiivisten pal-
velujen kehittämistä. Ne ovat rakentaneet kokeilukäyttöön täysimittaisia 5G-verkkoja, joissa televiestinnän asi-
antuntijat ja sovelluskehittäjät voivat testata myös kaikkein hulluimpia ja omaperäisimpiä ideoitaan ilman 
nykyisen mobiiliteknologian rajoituksia. Sen vuoksi on todennäköistä, että innovaatioita on tulossa lisää.

Investoinnit kasvussa

Juuri siksi Euroopan investointipankki on ollut innokkaasti mukana rahoittamassa 5G:n käyttöönottoa.

Vuonna 2019 pankki allekirjoitti sopimuksen 300 miljoonan lainaerästä, joka liittyy Telefonicalle ja Deutsche 
Telekomille myönnettyyn 450 miljoonan euron lainaan 5G-verkon käyttöönottoon Saksassa. Lisäksi allekirjoi-
timme 300 miljoonan euron lainan televiestintäyritys KPN:lle 5G-verkon kehittämiseksi Alankomaissa sekä 
myönsimme 90 miljoonaa euroa verkko-operaattori DNA:lle 5G-hankkeisiin Suomessa.

EIP:n viime vuonna käynnistämässä tutkimuksessa on arvioitu, että 5G- ja kuituverkon käyttöönotto koko 
Euroopassa tulee vaatimaan noin 350 miljardin euron kustannukset. Noin kolmannes tästä summasta on mah-
dollisesti saatavilla jo valmisteilla olevasta yksityisestä rahoituksesta. Euroopassa televiestintään ja teknolo-
giaan investoidaan edelleen muita maanosia vähemmän, ja mobiiliverkkojen vuotuinen investointisumma asu-
kasta kohti on arviolta puolet Yhdysvaltain vastaavasta. EIP:llä siis riittää työtä tällä sektorilla 
lähitulevaisuudessa.

“ 5G antaa 
operaattoreille paitsi 

taloudellisia, myös 
ilmastollisia 

kannusteita ”
Anders Bohlin, EIP:n digitaalisten 

infrastruktuurien pääekonomisti

DIGITAALINEN TULEVAISUUS
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KILPAA SÄHKÖAUTOILLA

Q EV-teknologiayrityksellä on kaksi asiaa verissä: kilpa-autoilu ja innovaatiot. 

Yksi yrityksen perustajista oli entinen formulakuljettaja Adrián Campos. Se toimii yhä kilpa-autoilun 
parissa esimerkiksi Formula E -sarjassa, joka on Formula 1 -kilpailujen vastine sähköautoille. Viime aikoina bar-
celonalaisyritys on kuitenkin keskittynyt vähemmän hohdokkaaseen ajoneuvoon – minibussiin. Etenkin siihen 
dieseliä tupruttavaan tyyppiin, joita näkee kehitysmaiden suurimmissa kaupungeissa.

Toimintaidea on yksinkertainen. QEV suunnittelee ja tuottaa sähköauton koko voimalaitteen (moottorin ja 
muut osat, jotka tarvitaan ajoneuvon virransaantiin ja hallintaan) sekä akuston. Paikalliset linja-autovalmistajat 
asentavat uuden minibussinsa rungon tämän alustan päälle.

”Linja-autojen valmistajat tosiaankin rakentavat rungon alustarakenteiden päälle”, kertoo QEV:n toimitusjohtaja 
Miguel Valldecabres. ”Tarjoamme heille edullisen sähköauton alustan, jolle he voivat asentaa rungon samaan 
tapaan kuin ennenkin.”

Filippiineillä QEV työstää paikallisen yhteistyökumppaninsa Global Electric Transportin kanssa sähköajoneuvoa, 
joka korvaisi maan joukkoliikenteen selkärangaksi muodostuneet, ikonisen värikkäät jeepney-minibussit. Valtio 
on vähitellen poistamassa käytöstä noin 220 000 dieselkäyttöistä jeepneytä, jotka alun perin rakennettiin toi-
sesta maailmansodasta jäljelle jääneistä Yhdysvaltain armeijan ajoneuvoista.

Maailman saastuneimpiin kaupunkikeskuksiin lukeutuva Manila ei ole ainoa kehitysmaan suurkaupunki, 
joka on siirtymässä sähköiseen liikenteeseen. QEV:ltä on tilattu 150 linja-auton alustaa Perun pääkau-
punkiin Limaan, ja se tähtää myös Malesian ja Indonesian markkinoille. Euroopan investointipankki 
tukee QEV:n hankkeita 17 miljoonan euron investoinnilla.

Valldecabresin mukaan sähköautoihin siirrytään nopeammin kuin useimmat osaavat odottaa. ”Se ei ole mikään 
kymmenen vuoden prosessi, vaan kolmen vuoden vallankumous”, hän ennustaa.

Vauhtia sähköautojen kysyntään 

Vallankumoukset eivät etene suoraviivaisesti, eikä sähköinen liikenne ole siitä poikkeus. Alan teollisuu-
della on edessään suuria haasteita. Sähköautot ovat kalliita, latauspisteitä on harvassa ja kuluttajia kiin-
nostavia automalleja vähän. Vaikka sähkökäyttöisten henkilöautojen myynti kasvaa Euroopassa 
nopeasti – vuonna 2019 kasvua oli 45 prosenttia – niiden markkinaosuus on edelleen pieni.

”Aloitimme tyhjästä, mutta nyt sähköautojen myynti lisääntyy lähes puolella joka vuosi”, sanoo EIP:n innovatii-
visen liikenteen asiantuntija Stéphane Petti. ”Kysyntä on selkeästi nousussa.”

Yksi tapa vauhdittaa automarkkinoiden siirtymistä sähköön on kannustaa leasingyhtiöitä sähköautojen 
hankintaan. Leasingin osuus uusien autojen myynnistä Euroopassa on noin 15 prosenttia. Siitä syystä 
Euroopan investointipankki tukee Euroopan suurinta autoleasingyhtiötä ALD Automotivea 250 miljoo-
nan euron investoinnilla, joka mahdollistaa 15 000 uuden sähköauton oston. ALD aikoo lisätä vihreiden 

Sähköinen liikenne kehittyy nopeammin kuin osasit odottaa

https://insideevs.com/news/394870/plugin-sales-europe-record-december-2019/
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ajoneuvojen määrää vuoden 2019 puolivälin 118 000:sta kahteen sataan tuhanteen vuoden 2020 lop-
puun mennessä. 

ALD:lle vihreisiin ajoneuvoihin siirtyminen on kuitenkin riski. Leasingyhtiöiden liiketoimintamalli perustuu vah-
vasti autojen jälleenmyynti- tai jäännösarvoon leasingajan päätyttyä, mutta sähköautojen jälleenmyyntimark-
kinat ovat vielä nuoret. ”Jos hankin auton 40 000 eurolla, millä hinnalla sen voi myydä myöhemmin eteenpäin? 
25 000 eurolla? 15 000 eurolla?”, Petti miettii. ”Jos arvioni osoittautuu vääräksi, liiketoimintani voi loppua varsin 
nopeasti.”

Palapeliä ratkomassa 

Muihin markkinoihin, kuten Kiinaan, verrattuna sähköautojen markkinat ovat kehittyneet Euroopassa hitaasti. 
Hidas kehitys ja tarvittavan infrastruktuurin puute ovat pitäneet myynnissä ole-
vien sähköautomallien valikoiman pienenä. ”Vuosien ajan jokaisella autovalmis-
tajalla oli käynnissä pienimuotoinen kokeiluhanke, mutta mikään ei oikeasti 
päässyt vauhtiin”, harmittelee johtava insinööri Aris Pofantis EIP:n innovaatiot ja 
kilpailukyky -osastolta. Nyt autotehtaat ovat oivaltaneet, että jos hiilidioksidi-
päästöjen sääntelytavoitteet aiotaan saavuttaa, sähköistämiseen on panostet-
tava paljon aiempaa enemmän. ”Myös ne autonvalmistajat, joita sähkö ei ennen 
juuri kiinnostanut, ovat alkaneet satsata siihen paljon rahaa”, kertoo Pofantis.

Pettin odotusten mukaan parin-kolmen seuraavan vuoden aikana markkinoille 
tulee parisataa uutta sähköautomallia. ”Valikoiman kasvu lisää kuluttajien kiin-
nostusta”, hän arvelee.

Sähköautopalapelin viimeinen ja ehkä vaikein osa on latausinfrastruktuuri. 
Latauspisteiden määrä Euroopan unionissa on kasvanut nopeasti, mutta 
niitä tarvitaan vielä paljon lisää, jos sähköajoneuvot todella valtaavat alaa.

Kahden viime vuoden aikana Euroopan investointipankki on allekirjoittanut yhteensä 200 miljoonan rahoitus-
sopimukset useista hankkeista, joita esimerkiksi Allego, Greenway, BeCharge ja Enel X toteuttavat lataus- 
infrastruktuurin kehittämiseksi. EU:n tavoite miljoonasta latauspisteestä vuoteen 2025 mennessä vaatisi lähes 
10 miljardin euron investoinnit, sanoo Petti. Vaikka 10 miljardia euroa kuulostaa valtavalta summalta, se on 
hänen mukaansa kuitenkin ”häviävän pieni” verrattuna Euroopan liikenneinfrastruktuuri-investointien 
kokonaiskustannuksiin.

Liikenne palveluna

Uusia jaettuja liikkumispalveluita ilmestyy päivittäin, ja valtaosa niistä on sähköön perustuvia. Jopa polkupyö-
rät saavat lisävauhtia sähköstä. Pieni saksalaisyritys Fazua on kehittänyt polkupyöriin tarkoitetun kompaktin 
sähkövoimalaiteyksikön, joka painaa vain 3,3 kiloa. Sen ansiosta kilpapyörät pysyvät kevyinä ja virtaviivaisina, 
vaikka niiden nopeus kasvaa. Pankki allekirjoitti Fazuan kanssa 12 miljoonan euron lainasopimuksen vuonna 
2019.

Nyt kun liikkumiseen on saatavilla paljon joukkoliikennettä täydentäviä vaihtoehtoja – yhteiskäyttöpyö-
rät, skootterit, autot ja jopa sähköavusteiset kilpapyörät – nuoremmat sukupolvet osoittavat vanhem-
piaan vähemmän kiinnostusta oman auton hankintaan. Heille auto on pikemminkin palvelu, josta mak-
setaan erikseen, kuin omaksi ostettava esine. ”Nuorille kyse on lähinnä siitä, miten käytännössä pääsee 
kätevimmin paikasta A paikkaan B”, sanoo QEV:n lainasta vastaava EIP:n rahoitusvastaava Aleksandar 
Mihajlovic. ”Tulevaisuudessa liikenne on palvelua.”

“ Myös ne 
autonvalmistajat, 

joita sähkö ei ennen 
juuri kiinnostanut, 

ovat alkaneet satsata 
siihen paljon     

rahaa. ”
Aris Pofantis, EIP:n innovaatioiden 

ja kilpailukyvyn johtava insinööri

TULEVAISUUDEN LIIKENNE

https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure
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Nyt tarvitsemme arvolupauksia, jotka menevät pelkkää rahoitusta pidemmälle.  
Se tarkoittaa riskinottoa, riskinjakoa ja vahvaa neuvontapalvelua. Uusien joustavien 
rahoitustuotteiden kehityksessä on tärkeää kuunnella asiakkaita ja lähteä 
rakentamaan tuotetta heidän ehdotustensa pohjalta. Kunnianhimoisten tavoitteiden 
toteuttaminen edellyttää meiltä tiivistä yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa, ja 
etenkin EIP-ryhmän sisällä Euroopan investointirahaston kanssa.

Heinz Olbers, läntisen Euroopan operaatioista vastaava johtaja EIP:n rahoitustoimet-osastolta

EIP:n neuvontapalveluilla on entistä 
tärkeämpi rooli prosessien ja 
tuotteiden kehityksessä EIP-ryhmän 
ilmasto- ja kestävyystavoitteiden 
tueksi. Autamme varmasti jatkossakin 
energian siirtymähankkeiden 
valmistelussa, mutta samalla 
odotamme alan innovaatioihin 
liittyvien neuvontatarpeiden kasvavan. 
Eikä vain siksi, että kiertotalous on 
leviämässä pienen erikoisalan 
toiminnasta valtavirtaan, vaan myös 
siksi, että uudet teknologiat ja 
digitaaliset toimintamallit voivat ratkoa 
ilmastonmuutoksen haasteita. Tämän 
kehityksen tueksi meidän on 
edistettävä myös uudenlaisia yksityisen 
ja julkisen sektorin yhteistyömuotoja, 
joissa hyödynnetään yrittäjien 
kekseliäisyyttä ja tunnustetaan julkisen 
toimijan rooli aikaisen vaiheen riskien 
kantamisessa.

Simon Barnes, EIP:n neuvontapalvelujen 
johtaja

VIHREÄ LINJA

Euroopan investointipankki kehittää uusia rahoitusideoita ilmastonmuutoksen 
haasteisiin

Haasteena on energiatehokkuuteen 
liittyvän rahoituksen kasvattaminen. 
Toivon mukaan rahoitamme entistä 
enemmän ilmastotoimia tukevaa 
innovatiivista teknologiaa ja 
palveluntarjoajia esimerkiksi 
rakennusten ohjausjärjestelmien, 
kysyntäohjaukseen perustuvien 
ratkaisujen ja vähähiilisten kaasujen 
alalla. Uusiutuvaa energiaa tuemme 
jatkossakin vahvasti, ehkä kasvavassa 
määrin yhdessä rakennuttajien ja 
julkisten laitosten kanssa, ja varsinkin 
kehityksestä jälkeen jääneissä maissa. 
Meidän on löydettävä uusia tapoja 
hallita kasvavat markkinariskit 
hankkeiden strukturoinnissa.

Dirk Roos, energiasiirtymäohjelmista 
vastaava johtaja EIP:n hankeosastolta

RAHOITUKSEN PUHEENVUORO
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Ilmastonmuutoksen tehokas torjunta 
edellyttää sekä tuotantotapojen että 
kulutustottumusten perusteellista 
muutosta. Muutoksen mahdollistaa vain 
digitaaliteknologian ja vähähiilisen 
teknologian kehitys, laajentaminen ja 
käyttöönotto. Tässä Euroopan 
investointipankilla on keskeinen rooli: 
hankkeisiin liittyvää riskiä pienentämällä 
vauhditamme huipputason (eli korkean 
riskin) innovaatioita.

Laura Piovesan, innovaatioista ja kilpailukyvystä 
vastaava johtaja EIP:n hankeosastolta

Vuonna 2019 Euroopan 
investointipankki kasvatti tuntuvasti 
luotonantoaan Latinalaisessa 
Amerikassa. Tuimme entistä 
vahvemmin Euroopan unionin 
kehitys- ja yhteistyöpolitiikkaa 
keskittyen erityisesti 
ilmastonmuutoksen torjuntaan. 
Allekirjoitettuihin sopimuksiin kuului 
ilmastoinvestointeja rahoittava 
puitelaina alueen kehityspankille, 
alueelliselle vesilaitokselle annettu 
luotto sekä eurooppalaisomisteiselle 
yritykselle myönnetty puitelaina 
tuulipuistojen rakentamiseen. 
Toimintamme Latinalaisessa 
Amerikassa seuraa EU:n politiikan 
painopisteitä, joita ovat 
ilmastotoimet ja ympäristö, kestävät 
investoinnit sekä viime aikoina myös 
Venezuelan siirtolaisia 
vastaanottavien valtioiden 
tukeminen.

Kristin Lang, Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian julkisen sektorin investoinneista 
vastaava jaostopäällikkö EIP:n 
rahoitustoimet-osastolta

Neuvonta ja tekninen tuki vaikuttavat keskeisesti EIP-ryhmän ilmastotavoitteiden 
onnistumiseen. Niiden avulla on helpompi tunnistaa markkinoiden tarjoamat 
mahdollisuudet ja joko kehittää uusia tuotteita tai lisätä pankin toimenpiteitä. 
Samalla autamme yhteistyökumppaneitamme, niin pankkeja kuin muitakin 
toimijoita, ymmärtämään ja hyödyntämään vihreitä investointeja entistä 
paremmin. Se taas auttaa niiden omia asiakkaita ruohonjuuritasolla. Esimerkiksi 
energiatehokkuusinvestointeja haittaavat tunnetusti enemmän muut kuin 
rahoitukseen liittyvät esteet. Siksi tarvitsemme kohdennettua teknistä tukea 
investointihankkeiden tunnistamiseen, valmisteluun ja kokoamiseen. Tämä on 
meille suuri tulevaisuuden mahdollisuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa.

Frank Lee, Euroopan investointineuvontakeskuksen jaostopäällikkö EIP:stä
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SIIHEN ON TOTUTTAVA

I lmastotoimet keskittyvät suureksi osaksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Osa ilmastonmuutoksen vai-
kutuksista on kuitenkin jo toteutumassa, ja sillä voi olla tuhoisat seuraukset. Ihmisten ja rakenteiden valmiu-

det varautua ja sopeutua ilmastovaikutuksiin onkin tärkeä osa maapallon lämpenemisen torjuntaa. Sopeutu-
mistoimet eivät saa mediassa yhtä paljon palstatilaa tai ruutuaikaa kuin sähköautot, aurinkoenergia tai 
tuulipuistot, mutta se on aivan yhtä tärkeää.

Sopeutumiseen liittyy infrastruktuurihankkeita, kuten siltojen vahvistamista tulvien varalta, uusia energiaa 
säästäviä toimistorakennuksia tai kestävämpien teiden rakentamista niin, etteivät ne enää huuhtoudu tulvien 
mukaan. Siihen voi kuulua yksinkertaisia toimenpiteitä, kuten ilmastoinnin asentaminen kouluihin Aasiassa, tai 
vaativia hankkeita kuten kattavan hulevesijärjestelmän rakentaminen afrikkalaiseen kaupunkiin. Sopeutumi-
nen ulottuu maataloudesta koulutukseen, terveyspalveluista vesihuoltoon sekä aavikoitumisen torjunnasta 
rannikkojen turvaamiseen eroosiolta.

Eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät saarivaltiot sekä Aasian ja Afrikan haavoittuvat alueet, ja ne tarvitsevat 
erityistä tukea muutokseen sopeutumiseen. Näillä seuduilla merenpinnan nousu, maastopalot ja entistä voi-
makkaammat myrskyt aiheuttavat jo vakavia ongelmia.

”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen auttaa välttämään sen pahimmat vaikutukset”, toteaa Euroopan inves-
tointipankin johtava ilmastonmuutosasiantuntija Nancy Saich. ”Tämä työ ei kuitenkaan ole helppoa. Toimimme 
entistä enemmän yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta ymmärtäisimme ilmastonmuutoksen heille aiheuttamat 
haitat ja pystyisimme auttamaan kestokyvyn parantamisessa.”

Lisää teknistä tukea ja lisää rahaa

Maat ja kaupungit eri puolilla maailmaa ovat käynnistämässä hankkeita varautuakseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin. Monet näistä hankkeista tarvitsevat onnistuakseen teknistä tukea ja rahoituksen merkittävää 
lisäämistä.

Laosissa tulvan alle jäävät tiet aiheuttavat valtavia ongelmia joka vuosi. Teitä joudutaan sulkemaan maanvyö-
ryjen ja tulvien vuoksi usein moneksi viikoksi, jolloin alueen asukkaat eivät voi käydä ruokaostoksilla tai lääkä-
rissä, eivätkä lapset pääse kouluun. Valtio on käynnistänyt hankkeen, jossa kunnostetaan 1 400 kilometriä maa-
seudun teitä tulvavahinkojen estämiseksi ja aiempien sadevaurioiden korjaamiseksi. Uudet tiet rakennetaan 
kestävämmiksi, käytetään parempia materiaaleja ja sadevesiviemäröintiä parannetaan, jotta teiden sulkemiset 
voitaisiin jatkossa useammin välttää pahojenkin rankkasateiden aikana.

Vaikka investoimme innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, 
maapallon lämpenemisellä on silti vakavat seuraukset. Sen vuoksi tärkeitä ovat 
myös hankkeet, jotka auttavat kehitysmaiden asukkaita ja rakenteita kestämään 
ilmastonmuutoksen vahingolliset vaikutukset.
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“ Kehitysmaat ovat haavoittuvassa asemassa, koska 
suunnittelussa ja korjaustöissä ei aina ole otettu huomioon 

äärimmäisiä sääolosuhteita. Rakenteet voivat olla  
heikkoja myös rahoituksen puutteen vuoksi. ”

Meryn Martens, EIP:n johtava liikenneasiantuntija 

”Kehitysmaat ovat haavoittuvassa asemassa, koska suunnittelussa ja korjaustöissä ei aina ole otettu huomioon 
äärimmäisiä sääolosuhteita. Rakenteet voivat olla heikkoja myös rahoituksen puutteen vuoksi“, kertoo Euroo-
pan investointipankin johtava liikenneasiantuntija Meryn Martens.

Euroopan investointipankki allekirjoitti 20 miljoonan euron lainan vuonna 2018 ja 100 miljoonan euron lainan 
vuonna 2019 auttaakseen Laosia uusien teiden, parempien opasteiden, jalankulkuväylien, suojateiden ja valais-
tuksen rakentamisessa. Investointi helpottaa yli 1,6 miljoonan ihmisen elämää. ”Hanke hyödyttää asuinyhtei-
söjä kaikkialla Laosissa”, iloitsee maan suunnittelusta ja investoinneista vastaava apulaisministeri Kikeo 
Chanthaboury.

Sopeutumista hirmumyrskyjen vaikutuksiin

Vastaavanlainen sopeutumishanke on meneillään myös Dominikaanisessa tasavallassa, missä jälleenraken-
netaan teitä ja muita infrastruktuureja vuoden 2016 hirmumyrskyn ja vuoden 2017 hyökytulvien jäljiltä. Hank-
keessa on tarkoitus rakentaa 1 100 kohtuuhintaista asuntoa, 55 kilometriä teitä ja neljä kilometriä tulvilta suo-
jaavia rakenteita. Lisäksi yhteisöjä autetaan ottamaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen huomioon 
kaupunkisuunnittelussa. Euroopan investointipankki allekirjoitti hankkeelle 50 miljoonan dollarin lainasopi-
muksen heinäkuussa 2019, ja Euroopan unioni tuki sitä 20 miljoonalla eurolla. Saaren toisella puolella Haitissa 
Euroopan investointipankki hyväksyi kuluneen vuoden huhtikuussa 25 miljoonan euron lainan hurrikaani Mat-
thew’n tuhoamien teiden ja siltojen jälleenrakentamiseen. Myös tämä hanke saa lisäksi EU:n tukea.

Puutetta vedestä

Vesi on toinen tärkeä asia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Esimerkiksi Afrikan Lesotho kärsii ilmaston-
muutoksen aiheuttamasta pitkäaikaisesta kuivuudesta ja vesipulasta. Monet asukkaat kärsivät puhtaan veden 
puutteesta ja joutuvat kävelemään tunteja juomaveden haussa. Maan alankoalueella, missä noin kaksi kolmas-
osaa väestöstä asuu, on käynnissä hanke juomaveden saatavuuden ja sanitaation parantamiseksi. Hankkeessa 
parannetaan jokiveden talteenottojärjestelmiä, vedenpuhdistamoita, putkistoja ja pumppaamoita. Euroopan 
investointipankki myönsi hankkeeseen 82 miljoonan euron lainan vuonna 2019. 

EIP tukee myös innovatiivisia sijoitusrahastoja, jotka auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Uusi 
CRAFT-rahasto (Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology Transfer Facility) tukee uutta teknologiaa 
ja asiantuntijapalveluita, joilla kehitysmaita autetaan selviytymään kuivuudesta, voimakkaista sääilmiöistä ja 
taudeista sekä ottamaan käyttöön tuuli- ja aurinkovoimaa. Euroopan investointipankki sijoitti CRAFT-rahastoon 
30 miljoonaa dollaria. Lisäksi se teki Luxemburgin valtion ja EIP:n yhteisen rahoitusalustan (Luxembourg-EIB Cli-
mate Finance Platform) kautta 5 miljoonan euron pääomasijoituksen, jonka tarkoituksena on houkutella 
mukaan lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on hyvä esimerkki siitä, miten Euroopan investointipankin kehitystyö 
mahdollistaa eurooppalaisen asiantuntemuksen ja innovaatioiden jakamisen, samalla kun se antaa neuvontaa 
kehitysmaille räätälöidyissä hankkeissa.

ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN
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ILMASTONMUUTOS 
KAUPUNGEISSA

T ulvat ja muut äärimmäiset sääilmiöt tuottavat päänvaivaa historiallisten kaupunkien suunnittelijoille, jotka 
eivät voi tehdä muutoksia kaupungin vanhan keskustan tiheään ja kapeaan katuverkostoon. Firenzessä, 

jota historiallisempaa kaupunkikeskustaa ei juuri ole, onkin suunniteltu rakentaa kaupungin halki virtaavan 
Arno-joen sivujoen Eman ympärille alueita, jotka imevät tulvat itseensä kuin sieni. Silloin kun joki ei tulvi, asuk-
kaat voivat käyttää näitä puistomaisia alueita virkistäytymiseen.

Suunnitelma on nerokas, ja samantyyppisiä hankkeita on valmisteilla yhä useammassa kaupungissa eri puolilla 
maailmaa. Kaupungit sopeutuvat ilmastonmuutoksen seurauksiin luonnonmukaisilla ratkaisuilla, 
joiden ansiosta niistä tulee myös entistä houkuttelevampia ja viihtyisämpiä asuinpaikkoja. Firenzen 
kanssa Euroopan investointipankilla on pitkä yhteistyösuhde, sillä Toscanan pääkaupunkiin on myönnetty 
useita lainoja viime vuosikymmeninä. Viimeksi pankki on vastannut ilmastonmuutokseen kannustamalla kaik-
kia lainanantajia miettimään, mitä ilmastokriisi merkitsee niille.

Firenze ja urbaanit sopeutumistoimet

Kaupunkien on kohdattava ilmastonmuutoksen usein tuhoisat vaikutukset, sillä ne ovat jo nähtävissä. Suotui-
simpienkin skenaarioiden mukaan vaikutukset myös jatkuvat tulevina vuosikymmeninä. Sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen on kaupungeille tärkeää, sillä ilman varautumista tulvilla ja kovilla helleaal-
loilla on väestölle vakavat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

Seuraavassa kerromme, miten Euroopan investointipankki toimi Firenzen kanssa vuonna 2019 valmistuneessa 
neuvontaprojektissa, jossa määriteltiin kaupungin ilmastostrategia ja pankin rahoitettaviksi sopivat 
sopeutumishankkeet.

EIP:n ja Euroopan komission yhdessä perustaman Euroopan investointineuvontakeskuksen kautta palk-
kasimme konsultin, joka auttoi Firenzen kaupunkia kehittämään suunniteltua tulvasuojajärjestelmäänsä eteen-
päin niin, että se riittäisi suojaamaan myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomilta uusilta riskeiltä. Tutkimuk-
sen tavoitteena oli rakentaa Ema-joen rannoille uutta sinivihreää infrastruktuuria eli viher- ja vesialueita, jotka 
vähentävät lämpösaarekeilmiötä, kohentavat veden laatua ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Lyhyesti 
sanottuna tutkimuksessa luotiin suunnitelma, joka parantaisi Ema-joen kaupunkikeskustan ulkopuolisen alueen 
kykyä hillitä veden pinnan nousua, jolloin keskustan sisällä tulvatuhot jäisivät vähäisemmiksi.

Tutkimuksen pohjalta Firenze ryhtyi yhteistyöhön kahden pienemmän naapurikunnan kanssa. Tuloksena oli 
hanke, jossa Ema-joen rannan puistoaluetta hyödynnetään luonnonmukaisena ratkaisuna ongelmaan.  
Sen sijaan, että tulvavettä kerättäisiin betonitankkeihin, puistoon rakennettiin laaksoja ja  
kukkuloita tulvavettä ohjaamaan. Silloin kun joki ei tulvi, puisto toimii virkistysalueena 
maastopyöräreitteineen.

Kaupunkien sopeutuminen ilmastonmuutokseen on seuraava askel Euroopan 
kaupunkien – ja niiden asukkaiden – suojaamisessa ilmastonmuutoksen väistä-
mättömiltä vaikutuksilta. Tässä muutama käyttökelpoinen idea.
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Myös Ateena sopeutuu

Ateena on hyvä esimerkki kaupungista, jossa sopeutuminen on keskeinen osa strategiaa ilmastonmuutoksesta 
selviytymiseksi.

Ateenan kaupunkikeskusta on tiheään rakennettu, ja rakennukset peittävät 80 prosenttia sen pinta-alasta. Niin 
suuri määrä asfalttia ja betonia varastoi tehokkaasti lämpöä pitkien helleaaltojen aikana, joille kaupunki yhä 
useammin altistuu. Kaupungin keskustan lämpösaarekkeissa voi olla yli kymmenen astetta kuumempaa 
kuin esikaupungeissa. Kuumuuden varastointi ei kuitenkaan ole asfaltti- ja betonirakenteiden ainoa haittapuoli. 
Ne myös estävät vettä imeytymästä maahan rankkasateilla, ja tuloksena syntyy toistuvasti paikallisia 
hyökytulvia.

Kaupunki ryhtyi päättäväisesti toimiin ilmastonmuutoksesta johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Ateenan 
innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeutumishankkeita rahoitetaan luonnonpääoman rahoitusjärjeste-
lystä (Natural Capital Finance Facility), jota Euroopan investointipankki hoitaa yhdessä Euroopan komission 
kanssa. Ohjelma keskittyy luonnonsuojeluun, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sekä ilmastonmuu-
tokseen sopeutumiseen luonnonmukaisin ratkaisuin. Siihen kuuluu myös Euroopan investointineuvontakes-
kuksen asiantuntijaneuvontaa, joka saatiin päätökseen vuonna 2019.

Ateenan luonnonpääoman rahoitusjärjestelystä tuetussa hankkeessa on tarkoitus lisätä viheralueiden määrää 
vähintään 25 prosentilla. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi otetaan käyttöön monia uusia keinoja, kuten 
linnunpönttöjä ja puuistutuksia. Viherkäytävät ovat erittäin tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjiä, 
sillä ne antavat niin eliölajeille kuin ilmavirroillekin tilaa liikkua.

Lisäksi ne ovat kaupungin asukkaille tärkeitä virkistäytymisen lähteitä.

“ Firenze ryhtyi hankkeeseen, jossa Ema-joen  
rannan puistoaluetta hyödynnetään  

luonnonmukaisena ratkaisuna ongelmaan. ”

URBAANIA SOPEUTUMISTA
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Liikenneala on merkittävien murrosten keskellä, kun sillä on ratkaistavanaan hiilestä irtautumisen 
ja digitalisaation kaksoishaaste. Samaan aikaan on käytävä käsiksi perusinfrastruktuurin 
rahoitukseen, joka on jatkunut jo vuosikymmenen liian alhaisella tasolla. Euroopan 
investointipankin rooli ja mahdollisuudet liikennesektorilla ovat siksi vieläkin tärkeämpiä tulevina 
vuosina, ja pankilla on hyvät mahdollisuudet toimia keskeisessä roolissa liikenteen muutoksessa. 
Tulemme lisäämään taloudellista tukeamme puhtaampaa ja turvallisempaa liikennettä edistäviin 
toimiin, ja se tuo mukanaan uusia tuotteita ja asiakkaita. Samanaikaisesti uuden vihreän talouden 
toiminnalle välttämättömän liikenneinfrastruktuurin tukeminen on edelleen ykkösasia. 
Lähivuodet ovat kriittisiä ja haastavia, ja voimme odottaa EIP:n olevan tässä keskeisessä asemassa.

Gavin Dunnett, liikkuvuudesta vastaava johtaja EIP:n hankkeet-osastolta

Odotamme, että rahoitettavaksi tulee entistä 
enemmän ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyviä hankkeita, jotka täydentävät Euroopan 
investointipankin vahvoja tuloksia uusiutuvan 
energian hankkeista Afrikassa, Karibialla ja 
Tyynellämerellä, Aasiassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa. Kehitysmaat ovat yhä tietoisempia 
ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista 
asukkailleen ja taloudelleen. Havaittavissa on 
selkeästi enemmän kysyntää hankkeille, joilla 
voidaan kasvattaa yhteiskunnan resilienssiä; 
näihin lukeutuvat mm. vedenkäytön 
tehostaminen, äärimmäisiä sääolosuhteita 
kestävä infrastruktuuri, viljelykasvien 
sopeutuminen muuttuviin kasvuoloihin, 
metsityshankkeet, talouden rakenteen 
monipuolistaminen jne. Näiden alueiden 
seuraavana haasteena on energiatehokkuuden ja 
kiertotalousratkaisujen huomioon ottaminen 
kaupunkisuunnittelussa ja teollisuuden 
kehittämisessä.

Maria Shaw-Barragan, yhteistyökumppaneista maailmalla 
vastaava johtaja EIP:n rahoitustoimet-osastolta

VIHREÄ LINJA

Euroopan investointipankki saa asioita aikaan. Millaisia ilmasto- ja ympäristö-
hankkeita asiantuntijamme odottavat valmistelevansa lähitulevaisuudessa?

En voi korostaa tarpeeksi ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen merkitystä. Tulvasuojaus on hyvä 
esimerkki. Monet pankin projekteista ja niiden 
tuloksista hyötyvät asuvat rannikkoalueilla ja ovat 
erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. 
Sopeutuminen tarkoittaa panostamista myös 
vesihuoltoon. Vuoteen 2025 mennessä 800 
miljoonaa ihmistä kärsii veden puutteesta. 
Otamme aina huomioon, kuinka vesivarojen 
saatavuus muuttuu ajan myötä, ja mukaudumme 
hankkimalla vettä eri lähteistä. Vesi on 
välttämätöntä elämän ja taloudellisen kehityksen 
ylläpitämiseksi. Vesivarojen ehtymisellä on 
vaikutusta kaikkeen, ei vain hanasta tulevaan 
veteen. Ilman vettä teollisuuden ja maatalouden 
tuotanto ja yritysten kasvu hidastuvat ja syntyy 
yhteiskunnallisia jännitteitä. Koko yhteiskunnan - ei 
vain vesialalla työskentelevien - on tulevaisuudessa 
ajateltava vettä ja veden saatavuutta.

Karine Measson, vesihuollosta vastaava jaostopäällikkö EIP:n 
hankkeet-osastolta

HANKKEIDEN PUHEENVUORO
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EIP:llä on Egyptissä merkittävä hankesalkku 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvillä 
toimialoilla, joihin lukeutuvat mm. 
vedenkäsittely, ympäristön pilaantumisen 
vähentäminen ja liikenne. Tulevana vuotena 
pankki lisää ja laajentaa toimintaansa näillä 
sektoreilla, joista eniten liikenteen alalla. Egypti 
on pahasti saastunut ja maa kamppailee 
räjähdysmäisen väestönkasvun kanssa.  Egyptin 
väkiluku saavuttaa 100 miljoonan rajan vuonna 
2020, ja vuosisadan loppuun mennessä sen 
ennustetaan ylittävän 200 miljoonan rajan. 
Viranomaiset lisäävät toimia tarjotakseen 
luotettavia ja kestäviä palveluita, jotka ovat 
myös tehokkaita ja hiilivapaita. Pankin tekninen 
ja taloudellinen tuki näillä alueilla on arvossaan.

Alfredo Abad, EIP:n Kairon toimiston johtaja

Kaupungit ovat kasvavassa määrin laatimassa omia ilmastostrategioitaan. Niillä on hyvä käsitys 
paikallisista ilmastolähtöisistä haavoittuvuuksistaan, ja näiden näkökulmien pohjalta ne pystyvät 
paremmin ehdottamaan ilmastopainotteisia hankkeita rahoitukseen. Samanaikaisesti voimme havaita 
uudenlaisia innovaatiohankkeita (esimerkiksi luontopohjaisten ratkaisujen yhdistäminen kaupunkien 
kehitykseen), uusia liiketoimintamalleja (kuten kiertotalouspalveluita tarjoavat yritykset) ja välittäjiä, 
jotka ovat yhä kiinnostuneempia ilmastonmuutoksen torjuntaa tukevien toimintojen rakentamisesta ja 
kehittämisestä. Euroopan vihreän kasvun ohjelma (Green Deal) korostaa voimakkaasti 
korjausrakentamista. Rakennetussa ympäristössä rakennusten kunnostamisen voidaankin odottaa 
lisääntyvän esimerkiksi sosiaalisen asuntokannan ja kohtuuhintaisten asuntojen osalta. Kiertotaloutta 
ja kiertotalouskaupunkeja koskevat aloitteet ovat myös kasvussa. Uskomme, että tämä voisi lisätä 
kierrätystä, vanhojen teollisuusalueiden eli brownfield-alueiden ottamista käyttöön rakentamisessa 
sekä vihreiden, ekologisten rakennusten rakentamista, millä on myönteinen vaikutus 
ilmastonmuutoksen hillintään ja ympäristön kestävyyteen. Myös EU:n ulkopuolella kaupunkien 
verkostot keskittyvät yhä enemmän ilmastotoimien suunnitteluun. Me odotamme kasvavia 
investointeja kaupunkien ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin, jotka edistävät kestävää liikkuvuutta, 
kaupunkien muuntautumis- ja sopeutumisvalmiutta kuten tulvasuojauksia tai kuivuudenkestävyyttä, 
tai rakennusten energiatehokkuutta.

Gerry Muscat, kaupunkien kehittämisestä vastaava jaostopäällikkö EIP:n hankkeet-osastolta

Ilmastonmuutos näkyy ennen kaikkea 
sademäärien vähenemisenä tai kasvuna 
luontaiseen vaihteluun verrattuna eri 
vuodenaikoina, joten vesiala on 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
ytimessä. Vesisektori on aina ottanut 
ilmastossa tapahtuvat vaihtelut huomioon, 
mutta hydrologiset tiedot muuttuvat, kun 
pitkät kuivat jaksot ja toisaalta rankkasateet 
ja tulvat yleistyvät. Olemassa on jo 
ilmastoviisaita ratkaisuja, kuten esimerkiksi 
maa-alueiden varaaminen jokien 
virtauskyvyn parantamiseen ja 
tulvahuippujen tasaamiseen, tai jäteveden 
käsittely käytettäväksi uudelleen kastelussa. 
Kaupungistumisen jatkuessa nopeana ja 
ympäristöjärjestelmiin kohdistuvien 
paineiden vuoksi vesiturvallisuus voidaan 
taata vain ennakoimalla jo nyt muutokset 
vesisektorin suunnittelun keskeisessä 
elementissä, joka on ilmasto.

Thomas van Gilst, vesiturvallisuudesta ja siihen 
liittyvästä resilienssistä vastaava jaostopäällikkö 
EIP:n hankkeet-osastolta

Espanjalaisyritysten osalta näemme edelleen jonkin verran 
potentiaalia kiinteistörahastojen toteuttamiin lähes 
nollaenergiarakennuksiin ja energiatehokkuutta parantaviin 
korjausinvestointeihin. Lisäksi tunnistamme tiettyä 
potentiaalia rahoittaa aurinkokennojärjestelmiä yrityksille 
niiden omaan sähkön tarpeeseen, mitä Espanjan 
lainsäädännön äskettäinen muutos on vauhdittanut. 
Voisimme odottaa myös linja-autoyrityksiltä ja muilta 
ajoneuvoja käyttäviltä yrityksiltä enemmän 
kalustoinvestointeja puhtaisiin ajoneuvoihin. Näiden 
pääosin midcap-yritysten rahoitusinstrumenttina käytetään 
pääasiassa seniorilainoja.

Martin Arnold, Iberian niemimaan yrityksistä vastaava yksikön päällikkö 
EIP:n rahoitustoimet-osastolta
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RESEPTI ILMASTOTOIMIIN

Uraauurtaviin terveydenhuollon kehitysideoihin on usein vaikeuksia hankkia 
rahoitusta aikaisen vaiheen tutkimusta pidemmälle. EIP:n investoinnit purkavat 
tätä ongelmaa.

I lmastonmuutos saattaa pahentaa ongelmia, joita kansalaisjärjestöt ja tutkijat kohtaavat yrittäessään torjua 
vaarallisia sairauksia.  Otetaanpa esimerkiksi vaikka malaria. Lämpötilojen kohoaminen lisää hyttyspopulaa-

tioita, joten biotekniikkayritykset investoivat uusiin työvälineisiin, joilla voidaan torjua ja hoitaa malariaa 
Afrikassa.

Afrikassa kuolee joka päivä noin 700 lasta malariaan, joka on yksi maanosan tappavimmista tartuntataudeista. 
Malarian ehkäisyn tutkimus- ja kehitystyötä haittaa 1,8−2,7 miljardin euron rahoitusvaje, joka koskee lähinnä 
tuotteiden skaalaamista teollisuusmittakaavaan. Puutetta pahentaa malariaa aiheuttavien pieneliöiden lisään-
tynyt vastustuskyky sänkyverkoissa käytettyjä hyönteismyrkkyjä ja joitakin tehokkaimpia lääkehoitoja 
kohtaan.

”Äärimmäisellä kuumuudella on suora yhteys useisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitautei-
hin sekä hengityselinsairauksiin ja astmaan”, EIP:ssä biotieteistä vastaava päällikkö Felicitas Riedl 
selittää. ”Lämpötilojen nousu on seurausta ilmastonmuutoksesta ja vaikutukset yhteiskuntien ter-
veyteen kasvavat. Ilmastonmuutos vaikuttaa konkreettisesti terveyden sosiaalisiin ja ympäristöl-
lisiin määrittäjiin, joita ovat puhdas ilma, turvallinen juomavesi, riittävä ravinto ja turvallinen koti. 
Hankkeissamme yritetään ratkoa ilmastonmuutoksen vaikutuksia.”

Biotekniikka- ja lääkeyhtiöillä on käynnissä monia lupaavia hankkeita, joissa kehitetään rokotteita ja muita bio-
logisia tapoja malarian ehkäisemiseksi. Nämä alkuvaiheen hankkeet kamppailevat usein rahoituksen saatavuu-
desta. Ne ovat kuitenkin saaneet rahoitustukea EU:n malariarahastosta. Se on 240 miljoonan euron investoin-
ti-instrumentti, jossa on mukana Euroopan unionin lisäksi kansainvälisiä järjestöjä, yhteisöjä ja 
kansalaisyhteiskuntaa. Rahaston perusti vuonna 2014 KENUP-säätiö, maailmanlaajuinen järjestö, joka edistää 
innovaatioita Euroopassa.

Euroopan investointipankki sopi vuonna 2019 yhteensä 111 miljoonan euron sijoituksista EU:n 
malariarahastoon. ”Haluamme täyttää markkinoiden aukkoa ja vauhdittaa uusia ratkaisuja, jotka ovat vält-
tämättömiä malarian torjumiseksi ja kansanterveyden suojelemiseksi”, EIP:n terveydenhuollon asiantuntija 
Anna Lynch sanoo.

EIP antaa tukea myös maailmanlaajuiselle rokotusliittoutumalle GAVI:lle, joka tekee työtä immunisaation vah-
vistamiseksi 17:ää tartuntatautia vastaan köyhissä maissa. Joka vuosi miljoonat lapset jäävät ilman rutiiniroko-
tuksia ja ovat alttiimpia saamaan tauteja. GAVI on rokottanut yli 760 miljoonaa lasta kahdenkymmenen vuoden 
takaisesta perustamisestaan lähtien. Sen tavoitteena on vähentää ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia vah-
vistamalla suurimmassa vaarassa olevien yhteisöjen resilienssiä, ts. niiden kykyä kestää paremmin ilmaston-
muutoksen haitallisia vaikutuksia. GAVI pyrkii rokottamaan 300 miljoonaa lasta lisää suojatakseen heitä taudin-
aiheuttajilta maailman köyhimmissä maissa vuosina 2021−2025, millä voidaan pelastaa yli seitsemän miljoonan 
lapsen henki.
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Köyhien maiden rokotusohjelmiin liittyy monia haasteita, kuten immunisoimattomien henkilöiden tunnistami-
nen, rokotteiden pitäminen oikeassa lämpötilassa kuljetuksen aikana ja rokotuksia antavan terveydenhuolto-
henkilöstön asianmukaisen koulutuksen varmistaminen. Kaikki GAVI:n tukea saavat maat maksavat osan rokot-
teista asukasta kohti laskettujen tulojen perusteella. Euroopan investointipankki avustaa GAVI:n 
rokotusohjelmaa 200 miljoonan Yhdysvaltain dollarin takausjärjestelyllä.

Sairaalat toimimaan

Mitä tekemistä ilmastonmuutoksella on sairaaloiden kanssa? Enemmän kuin 
arvaatkaan. Toisaalta sairaalat hoitavat potilaita ilmastonmuutoksen aiheutta-
missa sairauksissa. Toisaalta niillä on kielteisiä vaikutuksia ilmastonmuutokseen.

Ilmastokriisi vaikuttaa kansanterveyteen, samoin kuin siihen, miten hoitoala toi-
mii. Sairaaloiden on kestettävä lämpöaaltojen, metsäpalojen, kuivuuden ja tul-
vien aiheuttamat palveluhäiriöt ja väliaikaiset evakuoinnit. Kaikkialla maailmassa 
lääkäreiden ja sairaanhoitajien on ennakoitava ja hoidettava uusia sairauksia.

Useimmat terveydenhuoltolaitokset eivät ole ilmastoystävällisiä. Ne tuottavat 
suuria määriä sairaalajätettä ja kuluttavat paljon energiaa ilmanvaihtoon, lämmi-
tykseen, jäähdytykseen, valaistukseen sekä koneisiin ja laitteistoihin. Jotkut sai-
raalat pyrkivät vähentämään ilmastojalanjälkeään.

Kroatian suurin sairaala, Rijekan kliininen keskus, on hajallaan 60 vanhassa rakennuksessa kolmella alueella eri 
puolilla kaupunkia. Tämä aiheuttaa tarpeettomia ambulanssikuljetuksia pahoissa ruuhkissa. Sairaala palvelee 
600 000 asukasta Rijekan ympäristössä ja satoja tuhansia lomalaisia.

Vuonna 2019 sairaala käynnisti korvaavan uuden nykyaikaisen sairaalan rakennushankkeen, joka kokoaa sairaa-
lan kaikki toiminnot yhteen paikkaan. Hankkeessa päivitetään vanhoja ja rakennetaan uusia ajanmukaisia pal-
velutiloja, kuten lämpövoimala, keittiö ja pysäköintialueita. Uuden rakennuksen arvioidaan vähentävän sähkön 
kulutusta 40 prosenttia ja kaasun kulutusta 50 prosenttia sekä säästävän vettä 30 prosenttia. Vastasyntyneitä 
ei enää siirrellä yhdeksän kilometrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevien osastojen välillä. Sen sijaan heitä liiku-
tellaan mukavasti huoneesta toiseen. Sairaala sai 50 miljoonan euron EIP-lainan sekä neuvonta-apua Euroopan 
investointineuvontakeskukselta vuonna 2019.

Kokonaisvaltainen sijoitusmalli 

Kun halutaan edistää väestön terveyttä, mieleen tulevat vääjäämättä tasapainoinen ruokavalio, uudet lääkeai-
neet ja lääkkeet. Ympäröivän maailman tila ei ehkä heti juolahda mieleen. Ranskalainen sijoitusrahasto Eiffel 
Essentiel auttaa yrityksiä uusiutuvan energian, kestävän maatalouden ja myös terveydenhuollon aloilla.

Rahasto tarjoaa pitkäaikaista kasvupääomaa innovatiivisille yrityksille jopa 15 vuoden lainaiällä. Eiffel 
Investment Groupin toimitusjohtaja Fabrice Dumonteil sanoo, että kunnianhimoisia teollisia investointihank-
keita toteuttavat innovaatioyritykset tarvitsevat aikaa kasvaa ja kehittyä. Rahasto aikoo tukea 20 yritystä. 
Ensimmäisiin potentiaalisiin sijoituksiin kuuluu maatalouselintarvikealan yritys, jonka erityisosaamis-
alueena on tiettyjen sairauksien hoito. 

Eiffel Essentiel kerää ensimmäisellä sijoituskierroksella 200−250 miljoonaa euroa, mutta rahaston tavoitekoko 
on 400 miljoonaa euroa. Euroopan investointipankki osallistuu rahastoon 80 miljoonalla eurolla Euroopan stra-
tegisten investointien rahastosta.

“ Joka toinen 
minuutti malariaan 

kuolee yksi lapsi. 
Emme voi antaa 
tämän tilanteen 

jatkua. ”
Anna Lynch,  

EIP:n terveydenhuollon asiantuntija

TERVEYS JA ILMASTO
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KOVA ILMASTOTOIMIEN 
NÄLKÄ

O n olemassa monia tapoja muuttaa ruoan kasvattamis- ja valmistustapoja ilmaston tilan parantamiseksi. 
Joskus nämä muutokset edellyttävät korkeatasoista älyteknologiaa upeissa ravintolakeittiöissä. Toisinaan 

ne edellyttävät vain uutta tapaa organisoida pieniä kahvitiloja Amazonin metsissä.

Hieno esimerkki ilmastonmuutoksen torjunnan teknisistä keinoista on Winnow Vision -niminen laite, joka käyt-
tää konenäköä ja tekoälyä tunnistamaan pois heitettävän ruoan ja tuottamaan sitten raportin, jota ravintolat 
voivat käyttää hävikin vähentämiseen.

Winnow-järjestelmä ottaa valokuvia ruoasta, kun ravintolat heittävät sen pois. Näiden kuvien avulla kone kou-
luttaa itsensä tunnistamaan ihmistä tarkemmin mitä hävitetään.

”Ammattikeittiöt heittävät hukkaan 20−25 prosenttia ruoan määrästä”, Winnow-yhtiön perustajajäsen 
Kevin Duffy sanoo. ”Winnowin tekoäly tekee ruokahävikin seurannasta niin helppoa ja tarkkaa, että siitä pitäisi 
tulla standardi jokaiseen kaupalliseen keittiöön.”

Keittiöt eivät ole ainoita paikkoja, joissa ruokaa menee hukkaan. Arviolta kolmannes maailman ruoasta 
haaskautuu. YK:n mukaan hävikkiruoan tuottamiseen käytetyt resurssit vastaavat määrältään 3,3 miljardin 
tonnin hiilidioksidipäästöjä.

Winnowin ensimmäinen tuote ruokahävikkiin oli manuaalinen työkalu nimeltään Waste Monitor. Tämän työ-
kalun päivittäiset raportit voivat auttaa keittiöitä tekemään järkevämpiä päätöksiä, mikä säästää jopa puolet 
muutoin hukkaan menevästä ruoasta. Romanian Clujissa tutkimustilojaan pitävä yritys sanoo, että sen toisen 
sukupolven tuote Winnow Vision yhdistää konenäön ja tekoälyn, mikä vähentää syntyvää hävikkiä vielä enem-
män. Ajan myötä Winnow Vision oppii yhä älykkäämmäksi. Lopulta se voi saavuttaa täyden automaation tason 
ja antaa keittiölle tiedon täsmällisellä tarkkuudella ilman keittiöhenkilökunnan panosta. 

”Tämä on koneoppimistekniikkaa”, Euroopan investointipankin ekonomisti Maria Lundqvist selittää. ”Mitä 
enemmän sitä käyttää, sitä tehokkaammaksi se tulee.”

Winnow allekirjoitti viime vuonna sopimuksen 7,5 miljoonan euron lainasta Euroopan investointipankin kanssa. 
Laina käytetään henkilöstön lisäämiseen ja tekniikan jatkokehittämiseen.

Ravintolat ja maatilat huomaavat, että tekoäly ja investointirahastot voivat aut-
taa niitä tekemään maailmasta kestävämmän.
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Investointeja maaperän suojeluun

Ruoalla voi olla suuri ilmastovaikutus. Niin myös sillä, millä tavoin kohtelemme maaperää, jossa ruoka on 
tuotettu.

Suuret alueet Amazonin sademetsiä on tuhottu ja raivattu maanviljelyskäyttöön. Peru yrittää kääntää tätä 
suuntaa koulutuksen ja investointien avulla. Maan tavoitteena on ennallistaa 3,2 miljoonaa hehtaaria köyhty-
nyttä maaperää.

YK:n mukaan noin 30 prosenttia maailman maaperästä on laadultaan heikentynyt, ja tuottavasta 
maasta noin 12 miljoonaa hehtaaria eli suurin piirtein Kreikan kokoinen alue huonontuu vuosittain. Tämä joh-
tuu siitä, että ihmiset hyödyntävät maaperää eivätkä investoi riittävästi sen suojeluun.

Yksi esimerkki myönteisistä muutoksista Perussa on pohjoinen Uctubamban maakunta. Siellä sadat kahvinvil-
jelijät liittyivät yhteen saadakseen lainaa ja asiantuntevaa neuvontaa, jotka auttavat heitä elvyttämään köyhty-
nyttä maaperää ja parantamaan sen tuottavuutta. Yksi alueen osuuskunnista oppi uusia tapoja istuttaa puita 
varjostamaan kahvipensaita ja siten säätelemään viljelysten lämpötilaa ja lisäämään satoa. Tämä parantaa 
samalla maaperän hyvinvointia.

Maanviljelijät saavat apua kanadalaiselta Ecotierralta, joka suunnittelee peltometsäviljelyhankkeita eri puolilla 
maailmaa. Euroopan investointipankki tuki Ecotierran toimintaa Land Degradation Neutrality Fund -rahas-
tosijoituksella. LDN-rahasto on YK:n perustama sijoitusinstrumentti, joka on kehitetty maan tai maaperän köyh-
tymisen pysäyttämiseksi maailmanlaajuisesti. Rahastoa hoitaa ranskalainen sijoitusyhtiö Mirova.

Euroopan investointipankki lupautui vuonna 2019 tekemään 45 miljoonan dollarin sijoituksen Land Degrada-
tion Neutrality Fund -rahastoon, ja Luxemburgin hallitus sitoutui mukaan viidellä miljoonalla eurolla. Rahasto 
on kerännyt puolet 300 miljoonan dollarin tavoitteestaan.

EIP:n ympäristö- ja ilmastorahoituspolitiikasta vastaava päällikkö Martin Berg toteaa, että EIP:n ja Luxemburgin 
sijoituksilla on ollut merkittävä vaikutus rahaston menestymiseen ja yksityisten pääomien saamiseksi liikkeelle. 
”Se on tehnyt rahastosta paljon houkuttelevamman riskejä karttaville sijoittajille”, hän sanoo.

“ Tämä on koneoppimistekniikkaa.  
Mitä enemmän sitä käyttää,  

sitä tehokkaammaksi se tulee. ”
Maria Lundqvist, EIP:n ekonomisti

TEKOÄLYÄ KEITTIÖSSÄ
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HYVIÄ BAKTEEREITA JA 
VENYVÄÄ MOZZARELLAA

I lman kasvinsuojelua, torjunta-aineet mukaan lukien, yli puolet maailman sadoista menetettäisiin tuhohyön-
teisten, kasvitautien ja rikkakasvien takia. Torjunta-aineiden kestävästä käytöstä annettu EU:n direktiivi edis-

tää integroitua tuholaisten torjuntaa ja suosii vaihtoehtoisia toimintatapoja, joilla minimoidaan synteettisten 
torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttö maatalouden tuottavuuden ylläpitämiseen.

Maanviljelijät etsivätkin jatkuvasti yleisesti käytetyille kasvinsuojeluaineille vaihtoehtoisia tehokkaita torjunta-
menetelmiä. CHR Hansen on kehittänyt biotorjuntaratkaisuja tuholaisia vastaan ja biostimulantteja, jotka 
tehostavat kasvin omia puolustusmekanismeja, vahvistavat kasvien juuristoa ja auttavat kasveja sietämään 
ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa stressiä kuten kuivuutta ja tuholaisia. Torjuntatoimenpiteet tanskalaisyrityk-
sen kehittämillä tuotteilla voivat lisätä satoa jopa kymmenellä prosentilla. ”Me käytämme kemikaalien sijasta 
hyviä bakteereita”, Hansenin mediasuhteiden päällikkö Camilla Lercke selittää. ”Sillä tavoin maatalouden eko-
systeemien kemiallinen jalanjälki maaperässä ja pohjavesissä pysyy pienenä.”

Viiden viime vuoden aikana on kehitetty kasveja biologisesti suojaavia ratkaisuja. Niillä on mah-
dollisuudet uudistaa perin pohjin maataloutta vähentämällä kemikaalien käyttötarvetta. Ne voivat 
myös vähentää ruokahävikkiä ja laskea maataloustuotannon aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. CHR Hansen 
esimerkiksi lisää viljelmiin ”hyviä bakteereita”, jotka pitävät maitotuotteet pidempään tuoreina. Tämä voi 
vähentää jogurtin hävikkiä 30 prosentilla. Koska salaateista 70 prosenttia haaskautuu, yrityksen bakteerit 
parantavat salaatin säilyvyyttä viidellä päivällä.

CHR Hansen on kehittänyt biologisia ratkaisuja sokeriruo’olle, maissille, soijapavulle sekä viini- ja olutteollisuu-
den tarpeisiin. Yritys valmistaa myös rehun lisäravinteita, joissa käytetään hyviä bakteereita, ts. probiootteja 
edistämään eläinten terveyttä. ”Ne tukevat suoliston hyvinvointia samoin kuin jogurtti”, Lercke sanoo. ”Eläi-
mille annetut probiootit takaavat suoliston luonnollisemman toiminnan ja vähentävät antibioottien tarvetta.”

Innovaatiot vastauksena suureen kysyntään

Maataloudella on valtava paine tuottaa enemmän puhtaampaa ja terveellisempää ruokaa ympä-
ristöä kuormittamatta. Maailman väkiluvun arvioidaan olevan 9,8 miljardia vuonna 2050, ja ruokatuotannon 
on kasvettava vähintään 30 prosenttia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. On löydettävä herkkä tasapaino 
toisaalta maailman viimeisten luonnonvarojen säilyttämisen ja toisaalta korkealaatuisen ja kohtuuhintaisen 
ravinnon riittävyyden turvaamisen välillä.

Maatalous kehittää uudenlaisia ratkaisuja pystyäkseen vastaamaan tilanteeseen. Kasvinjalostuksen, 
synteettisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden kehittyminen ovat luoneet puitteet vakaalle ja luotettavalle 
ruokatuotannolle. Maataloustuotanto pyrkii nyt korvaamaan nämä työkalut ainakin osittain hakemalla syner-

Maataloustuotannon lisäämiselle on todellista tarvetta. Kuinka se tehdään – ja 
suojellaan samalla ympäristöä?
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gioita maan luonnonmukaisen hoidon, biologisen tuholaistorjunnan ja kasvinterveyttä edistävien toimijoiden 
kanssa.  

Maataloustutkijat perustavat myös digitaalisia alustoja, jotka tarjoavat viljelijöille parhaat hinnat rehuille, lan-
noitteille ja kalustolle, auttavat tuottamaan maatalouden päästöistä puhdasta biokaasua tai valmistamaan 
mozzarellaa tuoreella laidunruoholla ruokittujen lehmien maidosta. Vuonna 2019 EIP myönsi CHR Hansenille 
120 miljoonan euron lainan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Kaikkien näiden innovaatioiden keskellä yritykset 
pyrkivät myös luomaan liiketoimintaa uusille hankkeille.

Digitaalinen osuuskunta 

Ranskassa ja suuressa osaa Länsi-Eurooppaa viljelijät ovat perinteisesti myyneet tuotteensa paikalliselle osuus-
kunnalle, joka puolestaan myi heille kaikki maatalouden tarvikkeet, kuten lannoitteet, siemenviljan ja torjun-
ta-aineet. Myyntiedustajat vastaanottivat viljelijöiden tilaukset, ja tavarat toimitettiin lähimpään viljasiiloon, 
jonka yhteydessä oli usein jakeluvarasto. Nämä keräyspisteet olivat paikallisen maatalousyhteisön sydän.

Vuosien saatossa osuuskunnat fuusioituivat entistä suuremmiksi. Lopulta ne menettivät ketteryytensä, tehok-
kuutensa ja kykynsä tarjota viljelijöille tarpeenmukaisia palveluita. Uusi digitaalisesti osaava ja vähemmän 
yhteistyöhakuinen viljelijäsukupolvi etsii vaihtoehtoja. Tämä vaihtoehto on usein digitaalinen markkinapaikka.

”Viljelijät ovat yhä pidemmällä digitalisaatiossa”, EIP:n maatalous- ja maaseudun kehittämisinsinööri Antoine 
Pajot toteaa. ”Nykyään heillä on älypuhelimet ja he haluavat saada hintatiedot välittömästi. He haluavat ostaa 
parhaaseen hintaan, parhaalla hetkellä.”

Yksi Ranskan suurimmista osuuskunnista, InVivo Group, pyrkii palvelemaan viljelijöiden tarpeita tuomalla 
heidän käyttöönsä oman digitaalisen alustansa. Se tarjoaa viljelijöille kanavan ostaa maataloustuotteita ja maa-
talouden kalustoa verkossa ja vertailla hintoja tehokkaasti. Alusta on useimpien Invivo-osuuskunnan jäsenten 
käytettävissä. Se on myös aloite, jolla osuuskunta haluaa puolustaa markkinaosuuttaan Alibaban ja Amazonin 
kaltaisia teknologiayhtiöitä vastaan, jotka nakertavat vähin erin maatalouden hankintamarkkinoita muualla 
maailmassa, tai Agrileaderin ja Agriconomien kaltaisia nopeasti kasvavia start-up-alustoja vastaan, jotka haas-
tavat jo nyt osuuskuntien määräävää markkina-asemaa.

Euroopan investointipankki rahoittaa 37,5 miljoonalla eurolla 75 miljoonan euron hanketta, jolla Invivo raken-
taa Aladin.farm-nimisen digitaalisen alustan sekä maatilaohjelmiston. Lainan mahdollisti Euroopan strategis-
ten investointien rahaston takaus. Aladinin etuna on, että sillä on jo entuudestaan jakeluverkosto, ja varastot 
sijaitsevat kymmenen kilometrin säteellä kaikista osuuskunnan tiloista. Kun lisäetuina ovat vielä Invivon vahvat 

“ Viljelijät ovat yhä pidemmällä digitalisaatiossa. ”
Antoine Pajot, EIP:n maatalous- ja maaseudun kehittämisinsinööri

MAATALOUS JA ILMASTO
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suhteet maanviljelijöihin ja sen asiantuntijaneuvonta, Aladin voi antaa räätälöityjä tarjouksia osuuskunnan jäse-
nille. Pajot’n mukaan Invivon strategia on ”tukea maanviljelijöitä digitalisaation tiellä, säilyttää samalla markki-
naosuutensa sekä tarjota uusia digipalveluita, kuten blogeja ja neuvontaa.”

Invivon digitaalipalveluihin keskittyvä tytäryhtiö SMAG tarjoaa pilvipohjaisia ohjelmistoja, jotka tunnetaan 
nimillä Agreo ja Atland. Ne auttavat viljelijöitä seuraamaan kasvinviljelyä, karjankasvatusta ja viinintuotantoa 
koskevia tietoja, jotta lainsäädännön ja ympäristöstandardien vaatimukset tulevat huomioiduiksi. SMAG-hanke 
parantaa ohjelman IT-liikkuvuutta ja mahdollistaa tiedonlouhinnan ja tiedon hyödyntämisen, jotta viljelijät 
voivat tehdä asianmukaisia päätöksiä.

Invivon hankkeet ovat osa kolmatta vihreää vallankumousta, jossa huipputeknologiaa kuten teko-
älyä, robotiikkaa, lohkoketjuja ja suurteholaskentaa (HPC) hyödynnetään maatalouden kehittämi-
seen. Näillä uusilla keinoilla maatalouden tehokkuutta ja kestävyyttä voidaan oleellisesti parantaa. Vallanku-
mous on erityisen tärkeä Euroopan maataloudelle, joka on yksi maailman johtavista ruoantuottajista ja 
merkittävä työllistäjä.

Päästöjen vähentämisestä lisää tuloja

Eurooppalaisia maanviljelijöitä pitää ahtaalla raju kansainvälinen kilpailu hyödykemarkkinoilla. Heidän on 
sopeuduttava ilmastonmuutokseen ja Euroopassa myös alhaisempiin suoriin tukiin. Kompensoidakseen nämä 
haitat he kasvattavat tulojaan uusilla tuotteilla, joilla voidaan saavuttaa korkeampi kate, tai hankkimalla lisäan-
sioita aloilta, joilla ei ole mitään tekemistä ruokatuotannon kanssa.

”Jokainen viljelijä joutuu jatkuvasti miettimään, miten tulotasoa voisi ylläpitää tai nostaa monipuolistamalla 
tuotantoa”, EIP:n biotalouden asiantuntija Sebastien Collot sanoo. ”Nykyisestä hyödykkeiden tuotantoon 
perustuvasta mallista olisi siirryttävä kestävämpään malliin.”

Yksi vaihtoehtoinen tulonlähde on biokaasu. Biokaasulaitokset ottavat orgaanisen jätteen, kuten lannan, kas-
vien ja elintarvikkeiden sivuvirrat ja jopa jäteveden, ja muuttavat ne biolannoitteiksi ja biometaanikaasuksi, 
joka voidaan hyödyntää puhtaana energiana. Biometaanikaasua on mahdollista syöttää sähköverkkoon tai sitä 
voidaan käyttää tilalla sähkön- ja lämmöntuotantoon hedelmä- ja vihanneskasvihuoneissa. Biokaasulaitokset 
edistävät hiilestä irtautumista ja energiaturvallisuutta, parantavat maataloudesta saatuja tuloja, edistävät alu-
eellista ja maaseudun kehitystä sekä auttavat luomaan työpaikkoja. Niiden avulla voidaan myös kompensoida 
maatilojen omia päästöjä. Euroopassa maatalouden osuus kaikista ihmisen toimintaan liittyvistä kasvihuone-
kaasupäästöistä on 9,58 prosenttia.

Biokaasulaitokset ovat kuitenkin kalliita. Vaadittavat investoinnit ovat keskimäärin 2−10 miljoonaa euroa, ja siksi 
useimmat laitokset ovat useamman maatilan yhtiöitä. Investointien suuruus ja luonne tekevät niistä erityisen 
riskialttiita viljelijöille. ”Puhutaan investoinnista, joka on lähes yhtä suuri tai enemmän kuin heidän 
tilansa arvo”, Collot toteaa. Biokaasulaitokset vaativat myös jatkuvaa valvontaa ja niihin kytkeytyy operatiivi-
nen riski. ”Biokaasuhankkeet edellyttävät biologisen ja kemiallisen prosessin ympärivuorokautista tarkkaa 
seurantaa.”

“ Jokainen viljelijä joutuu jatkuvasti miettimään, 
miten tulotasoa voisi ylläpitää tai nostaa  
monipuolistamalla tuotantoa. ”
Sebastien Collot, EIP:n biotalouden asiantuntija

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2016_(Percentage_of_total).png&oldid=390740
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2016_(Percentage_of_total).png&oldid=390740
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“ Maanviljelijämme ovat erittäin ympäristötietoisia. ”
Ray O'Connell, Carbery-ryhmän controller ja talousjohtaja 

Jotta viljelijät voisivat aloittaa siirtymisen biokaasuun tai muihin ilmastomyönteisiin energiamuotoihin, kuten 
aurinkopaneeleihin, Euroopan investointipankki on osallistunut kahteen ranskalaisen Credit Agricole -pankin 
tarjoamaan luottojärjestelyyn. Niistä toinen on alle 41-vuotiaille viljelijöille suunnattu 75 miljoonan euron 
ohjelma ja toinen ilmasto- ja biotaloushankkeita tukeva 200 miljoonan euron ohjelma.

Venyvää mozzarellaa  

Irlantilaisen lehmän laidunelämällä ei ole milloinkaan ollut tällaista maailmanlaajuista merkitystä.

Irlantilainen meijeriosuuskunta Carbery, johon kuuluu runsaat 1 200 jäsentä, on Irlannin suurin täysin luonnol-
lisen cheddarjuuston valmistaja. Koska yli 60 prosenttia yrityksen juustosta menee vientiin Britanniaan, Brexitin 
varjo laittoi Carberyn kartoittamaan riskinsä uudelleen. Yritys päätti laajentaa juustovalikoimaansa uudella, 
pitsoihin tarkoitetulla ruokajuustolla, jolla tähdätään Aasian markkinoille. EIP:n vuonna 2019 allekirjoittama 
35 miljoonan euron laina tukee tätä siirtymää.

”Mozzarellan markkinat ovat yksi nopeimmin kasvavista juuston markkinoista maailmalla”, Carbery-ryhmän 
controller ja talousjohtaja Ray O’Connell kertoo. ”Punnitsimme pitkään eri vaihtoehtoja ja katsoimme, että moz-
zarella sopii erittäin hyvin valikoimaamme.”

Kiinalaiset pitävät siitä, että heidän mozzarellansa venyy, ja vähintään puoli metriä. He järjestävät kilpailuja, 
joissa ”he venyttävät mozzarellaansa ja voittajat jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa”, O’Connell virnistää.  
Carberyn mozzarella on kehitetty tätä venytysominaisuutta silmällä pitäen.

Samalla pyritään kestävyyteen. ”Maanviljelijämme ovat erittäin ympäristötietoisia ja tavoittelevat kestävää 
kehitystä ekologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta”, O’Connell sanoo. ”Carbery etsii yhdessä tuottajajäsen-
tensä kanssa jatkuvasti parhaita menetelmiä, joilla hiilijalanjälkeä voitaisiin edelleen pienentää.”

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190035
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190035
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190036
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Meillä on paljon tietoa siirtymävaiheista, sillä 
olemme auttaneet alueita muuttumaan. 
Olemme valmiita lisäämään myös omaa 
panostamme entisestään. Oikeudenmukaisen 
siirtymän avulla, jossa me olemme välittäjinä, 
kaupunkien ja alueiden laatimat 
siirtymäsuunnitelmat voidaan muuttaa 
investointiohjelmiksi.  
Euroopan investointipankilla, 
investointineuvontakeskuksella ja EIP:n 
hankkeet-osastolla on tässä tehtävässä selkeä 
rooli neuvoa alueita siitä, kuinka ne voisivat 
tukea muutosta investoinneilla niiden 
alueellisten siirtymäsuunnitelmien ja 
strategioiden pohjalta.

Leonard Reinard, alueellisesta kehittämisestä  
vastaava jaostopäällikkö EIP:n hankkeet-osastolta

Alueilla, joiden on otettava useimpia muita pidempi 
harppaus eteenpäin, tarjoamme ihmisille ja 
yrityksille kohdennettua tukea oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin avulla… Jotta tavoitteessa 
onnistutaan, apunamme on luottokumppanimme 
Euroopan investointipankki.

Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

Pyrkimyksenämme on auttaa maita niiden 
siirtymisessä vähähiiliseen talouteen ja 
varmistaa samalla koheesioalueiden 
taloudellinen kehitys. Invest EU -rahaston ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tuella 
odotamme voivamme järjestää rahoitusta 
erittäin edullisilla ehdoilla alueille, joihin 
energiasiirtymä vaikuttaa eniten, ja siten 
auttaa niitä selviytymään sen 
yhteiskunnallisista vaikutuksista. Valitsemme 
vihreämpää taloutta edistävät ja puolustavat 
ilmastomestarit ja annamme heille neuvontaa 
ja rahoitustukea.

Anita Fuerstenberg-Lucius, Keski- ja Kaakkois- 
Euroopan toiminnasta vastaava johtaja EIP:n 
rahoitustoimet-osastolta

Ilmasto on ihmiskunnan elämää ylläpitävä 
järjestelmä. EIP:n ilmastotoimilla valtamerillä, 
vesialalla ja biotaloudessa sekä elinympäristömme 
kehittämisessä kaupungeissa ja muilla alueilla 
pyritään säilyttämään tämä elintärkeä järjestelmä, 
ja ennen kaikkea parantamaan meidän kaikkien 
hyvinvointia. Sillä juuri nämä luovat perusteet 
elämälle. Pyrimme edistämään kaupunkien 
kestävyyttä tukemalla vihreää rakentamista ja 
toteuttamaan ilmastotoimia kokonaisuutena 
Euroopassa ja muualla maailmassa. 
Tarkasteltaessa laajemmin Euroopan alueellista 
kehitystä pyrimme kiinnittämään erityisen suurta 
huomiota niihin alueisiin, joiden työllisyys ja 
taloudellinen toiminta on tähän asti ollut 
riippuvaisinta fossiilisista polttoaineista. 
Vesisektorilla odotan voimakasta keskittymistä 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ja aivan 
erityisesti vesivarantojen niukkuuteen ja 
rannikkoalueiden suojeluun.  
Maataloussektorilla näemme myös suuria 
mahdollisuuksia lisätä tukea ympäristön 
kestävyyteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan 
liittyviin investointeihin. Tämä on erityisen 
merkityksellistä limiittiluottojen näkökulmasta, 
joita rahoitusvälittäjämme tarjoavat pienten ja 
keskisuurten yritysten rahoittamiseen, maatilat 
mukaan lukien. 

Werner Schmidt, ympäristöstä ja kestävästä aluekehityk-
sestä vastaava johtaja EIP:n hankkeet-osastolta

VIHREÄ LINJA

Kun talous muuttuu vihreäksi ja puhtaaksi, Euroopan investointipankin tavoit-
teena on, että kukaan ei jää kyydistä.

YHTEISKUNNAN PUHEENVUORO
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Viiden viime vuoden aikana JASPERS-ohjelman 
tuella on rahoitettu runsaat 180 merkittävää 

investointia, joiden investointikustannukset ovat 
yhteensä 58 miljardia euroa ja EU-tuet 31 miljardia 
euroa. Investoinneista puolet on käytetty 
ilmastomuutoksen torjunnan edistämiseen, ja yli 
20 prosenttia suoraan tähän tarkoitukseen. 
Jatkamme ja syvennämme työtä tällä alalla 
tukeaksemme Euroopan unionin alueita niiden 
ilmastotavoitteissa. Annamme neuvontaa, joka 
edistää hyvin suunniteltujen ja integroitujen 
strategioiden, ohjelmien ja hankesuunnitelmien 
laatimista ruskohiili- ja muilla oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin tukialueilla. Arvioimme, että 
toimintamme vakiintuu entistä enemmän 
paikalliselle tasolle edistämään johdonmukaisia ja 
integroituja ilmasto- ja siirtymähankkeita. 
Lisäarvon tuottamisessa ihmisille ja vihreämmän 
Euroopan edistämisessä avainasemassa ovat myös 
koulutus, tutkimus ja innovaatiot. Näihin voidaan 
lisätä vielä innovatiiviset ratkaisut kuten 
kiertotalous ja yhteiskunnalliset innovaatiot. 
Mukautamme työmenetelmämme parhaiten 
tukemaan EU:n ja EIP:n ilmastotavoitteita 
paikallistasolla.

Eugenia Kazamaki Ottersten, JASPERS-ohjelmasta ja 
älykkäästä kehityksestä vastaava EIP:n jaostopäällikkö

Siirtyminen kohti vähähiilistä ilmastokestävää 
kehitystä Marokossa ja myös muissa 
Välimeren alueen maissa on valtava 
institutionaalinen ja taloudellinen haaste. Se 
edellyttää nykyistä ympäristömyönteisempää 
yleistä sääntelyjärjestelmää sekä rahoituksen 
aktivointia tukemaan merkittävästi teknisen 
kapasiteetin vahvistamista. Euroopan 
komission tekemien päätösten mukaisesti EIP 
vahvistaa teknisen tason vuoropuhelua 
paikallishallinnon kanssa ja laatii 
toimintasuunnitelman, jolla pyritään 
siirtämään eteenpäin vihreän rahoituksen 
parhaat käytännöt ja asiantuntemus, jotka 
ovat kertyneet Euroopassa tehtyjen 
sopimustemme pohjalta. On tärkeää 
täydentää investointipanostamme EU:n 
antamalla poliittisella tuella, jotta Euroopan 
vihreän kasvun ohjelman toimeenpano 
Euroopan unionin ulkopuolella on kattavaa ja 
johdonmukaista.

Anna Barone, EIP:n Marokon toimiston päällikkö

Suunnittelemme välillisellä rahoituksella toteutettavaa erillistä tukea useiden 
teollisuusalojen vihreää siirtymää tai energiasiirtymää varten. Liikepankit 
kehittävät uusia tuotteita, joiden avulla voidaan tukea sellaisten teollisuudenalojen 
yritysten investointeja, joihin vihreä siirtymä tai energiasiirtymä vaikuttaa eniten.  
Näitä ovat muun muassa auto-, teräs- ja muoviteollisuus. Havaittavissa on myös 
kiihtyvää digitalisaation kasvua, aivan erityisesti maataloudessa, mikä vaikuttaa 
suoraan ilmastonmuutoksen hillintään. Pyrimme kartoittamaan uusiutuvan 
energian ja energiatehokkuuden mahdollisuuksia, joihin voi liittyä tavallista 
suurempaa riskinottoa, luonnollisesti riskejä riittävästi lieventäen.

Miguel Morgado, Adrianmeren alueesta vastaava johtaja EIP:n rahoitustoimet-osastolta
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ASUNTOJA ILMASTON VUOKSI

K oti on ihmisen perustarve. Monet eurooppalaiset eivät kuitenkaan löydä kohtuuhintaista ja kunnollista 
paikkaa, missä asua. Se on selvä sosiaalinen ongelma. Hämmästyttävää ehkä, mutta sillä on vaikutusta 

myös ilmaston lämpenemiseen.

Hyvistä ja energiatehokkaista asunnoista on kova puute Euroopassa etenkin monilla kaupunkialueilla, joilla 
asuu 70 prosenttia väestöstä. Se heikentää monien ihmisten elämänlaatua, joilla on varaa asua vain kaukana 
työpaikastaan. Myös ilmasto kärsii, kun ihmiset kulkevat pitkiä matkoja autolla ja käyttävät enemmän fossiilisia 
polttoaineita. Energiankulutuksen näkökulmasta myös kaupunkien sisällä on haasteita. Erityiset vanhat ja 
vetoiset asunnot ja rakennukset ovat yksi suurimpia energian kuluttajia maailmassa.

Mittavia askeleita kohti kestävämpää asumista

Kun ihmiset eivät löydä hyvää asuntoa, sosiaalinen kuilu ja eriarvoistuminen eurooppalaisissa yhteisöissä kas-
vaa. Se aiheuttaa kansanterveysongelmia, yleistä turvattomuutta, pulaa työntekijöistä keskeisillä paikoilla ja 
tehottomuutta työmarkkinoilla. Esimerkiksi Irlannissa tuhannet ihmiset roikkuvat jonotuslistoilla paremman 
asunnon toivossa. Ranskassa sairaanhoitajien on vaikea löytää kohtuuhintaista majapaikkaa Pariisin 
keskustasta.

Asumiseen ja energiaan liittyvät haasteet ovat valtavat. Lähes puolet Euroopan asuinrakennuskannasta on 
rakennettu ennen vuotta 1970, jolloin rakennusmateriaaleissa, normeissa tai tekniikoissa ei otettu huomioon 
energiankulutusta. Euroopan komissio arvioi, että 75 prosenttia asunto- ja rakennuskannasta vaatii energiate-
hokkuuden parantamista, jotta EU:n ilmastotavoitteet tavoitetaan.

”Tärkeintä sosiaalisissa asuntotuotantohankkeissamme on tarjota ihmisille koti. Jos se vielä tehdään energiate-
hokkaalla tavalla, se on suurta plussaa”, EIP:ssä kaupunkien kehittämisasioita johtava Gerry Muscat sanoo. 
”Useat asuntohankkeet, joissa olemme mukana, auttavat sekä ilmastoa että ihmisiä.”

Jopa niin yksinkertainen teko kuin lamppujen vaihtaminen merkitsee paljon. Itävaltalainen valaisinvalmistaja  
Zumtobel Group tekee intensiivistä tutkimustyötä valaistuksen energiatehokkuuden ja ohjauksen paranta-
miseksi siten, että valaistusta käytetään vain tarvittaessa. Euroopan investointipankki hyväksyi alkuvuodesta 
2019 jälkimmäisen erän kahdesta 40 miljoonan euron lainaerästä, joilla yhtiö laajentaa tutkimustaan digitaali-
sen valaistuksen ohjaukseen.

Kaupunkien kasvu pahentaa pulaa vuokra-asunnoista

Ruotsissa ja Puolassa keskikokoisten kaupunkien kasvu lisää dramaattisesti kohtuuhintaisten asuntojen kysyn-
tää. Ruotsi pyrkii ratkaisemaan ongelmaa rakentamalla tuhansia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Vuoden 2019 
syyskuussa Euroopan investointipankki hyväksyi lähes 300 miljoonan euron suuruisen lainan Ruotsille. Sen 

Kun ihmisillä ei ole varaa asua lähellä työtään, elämänlaatu kärsii. Siinä kärsii 
myös ilmasto. Tässä jaksossa esittelemme joukon hankkeita, joilla pitkiä työmat-
koja voidaan välttää ja niistä syntyviä hiilidioksidi- ja saastepäästöjä vähentää.
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tarkoituksena on tukea maata lähes nollaenergiaratkaisuihin siirtymisessä ja rakennusten korkeimpien energia-
tehokkuusnormien käyttöönotossa. 

Keski-Puolassa Poznanin kaupungissa monet asukkaat eivät ole oikeutettuja kohtuuhintaisiin kaupungin vuok-
ra-asuntoihin, koska heidän tulonsa ovat liian suuret. He eivät pysty myöskään ostamaan asuntoa vapailta 
markkinoilta, koska heidän luottokelpoisuutensa on liian alhainen. Kaupunki ja paikallinen asuntoyhtiö käyn-
nistivät näitä asukkaita varten hankkeen, johon sisältyvät myös päiväkoti, lastentarha, lasten leikkikenttä ja 
pysäköintipaikkoja vammaisille. Uudelle asuinalueelle on tarkoitus rakentaa yli tuhat asuntoa. Euroopan inves-
tointipankki sopi hankkeeseen 34 miljoonan euron lainan.

”Tarkoituksenamme on tehdä Poznanista viihtyisä keskus, jota ihmiset tulotasosta riippumatta voivat kutsua 
kodiksi, jossa työmatkat sujuvat helposti ja jossa voi nauttia asukkaille tuotetuista nykyaikaisista ja ekologisista 
kunnallisista palveluista”, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Grzegorz Ganowicz sanoo.

Pankki allekirjoitti vuonna 2019 myös 19 miljoonan euron sopimuksen Puolalle BNP Paribas Bank Polskan 
kanssa nykyisten asuntojen energiatehokkuuden parantamiseen. Puolalaispankki välittää varat lainoina maan-
viljelijöille ja talonomistajille aurinkopaneelien hankintaan. Lainoilla asuntoyhdistykset voivat myös parantaa 
energiatehokkuutta.

Ranskassa erityisesti nuorilla ammattilaisilla on vaikeuksia löytää kohtuuhintaista asuntoa. Ranska etsii ratkaisua 
tähän ongelmaan rakentamalla asuntoja niille, joilla ei ole oikeutta asumistukeen eikä myöskään riittävästi 
rahaa kunnolliseen asuntoon. EIP on investoinut yhteensä 1,3 miljardia euroa Ranskassa toteutettaviin kohtuu-
hintaisiin asuntohankkeisiin, joissa rakennetaan noin 27 800 vuokra-asuntoa. 

Afrikassa suurta tarvetta uusille asunnoille

Kuten kaikessa muussakin pankin toiminnassa, EIP:n kohtuuhintainen asumissosiaalinen työ ei rajoitu vain 
Eurooppaan. EIP:n hankkeet auttavat rakentamaan parempia asuinpaikkoja ja pienentämään energiankulu-
tusta niin Afrikassa kuin muualla maailmassa. Se on tärkeää, sillä Afrikan kaupunkien väkiluku paisuu 765 mil-
joonalla vuoteen 2055 mennessä. Tarve uusille kohtuuhintaisille asunnoille on kova.

Euroopan investointipankki rahoittaa lähes 20 miljoonalla dollarilla kohtuuhintaisten ja ympäristöystävällisten 
asuntojen rakentamista Namibiaan ja Botswanaan. Asuntohankkeiden arvioidaan säästävän veden ja energian 
kulutusta 20 prosenttia.

”Perimmäisenä tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman hyvä elämänlaatu sille ihmisjoukolle, joka on jää-
nyt pitkään huomiotta”, sanoo toimitusjohtaja Cathal Conaty EIP:n tukemasta International Housing Solu-
tions II -rahastosta, joka kerää rahaa Namibian ja Botswanan asuntohankkeisiin.

SOSIAALINEN ASUNTOTUOTANTO

“ Useat asuntohankkeet, joissa olemme mukana, 
auttavat sekä ilmastoa että ihmisiä. ”

Gerry Muscat, kaupunkien kehitysasioiden päällikkö, EIP
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LUOVAA YHTENÄISYYTTÄ

K un on kamppailtava päivittäin vanhan kaukolämpöjärjestelmän pitämiseksi toiminnassa, on vaikea tehdä 
suunnitelmia, jotka noudattavat myös EU:n energiapolitiikassa tapahtuvia muutoksia. Siksi Länsi-Roma-

nian Oradean kaupunki pyysi EIP:n erityisyksiköltä apua puhtaampaan energiaan siirtymisessä. ”On vaikea 
nähdä metsää puilta”, Oradean kaupungin suunnittelupäällikkö Ioan Maghiar sanoo. ”Meidän piti löytää luova 
ratkaisu korkeammalla tasolla.”

EIP:n hankeneuvontayksikkö kehitti vuonna 2019 kahdeksan kuukautta kestäneen tutkimuksen pohjalta toi-
menpideohjelman, jota Oradea on jo toteuttamassa, ja jolla on myönteisiä vaikutuksia kaupungin talouteen ja 
ilmastotoimiin. Pankin suosittelemien uusien energialähteiden ja tehokkuutta lisäävien toimenpiteiden avulla 
Oradean kaukolämpöjärjestelmän hiilidioksidipäästöt vähenevät 44 prosentilla vuoteen 2050 men-
nessä. Kaupunki voi myös lopettaa tuet lämmitysjärjestelmän yksityiselle operaattorille kymmenessä vuo-
dessa. ”Tällä on merkittävä vaikutus kaupungin talousarvioon”, sanoo Bukarestista käsin toimiva EIP:n johtava 
ympäristöasiantuntija Emmanuel Morel.

Hanke on jatkoa EIP:n pitkälle rahoitustoiminnan perinteelle, jolla varmistetaan, että Euroopan köyhimmillä 
alueilla on tasapuoliset ja reilut mahdollisuudet hyvään elämään. Vuosina 2014−2019 EU-maiden yhteinen 
pankki on rahoittanut koheesiotavoitteen piiriin kuuluvia alueita yli sadalla miljardilla eurolla.

EU-maat ovat sitoutuneet tekemään Euroopasta ilmastoneutraalin maanosan vuoteen 2050 mennessä. EIP:n 
koheesioinvestointeihin tuli tämän mukana uusi, kiireellinen osa-alue Euroopan komission oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin muodossa, joka on yksi osa Euroopan vihreän kasvun investointiohjelmaa. Euroopan 
investointipankilla on keskeinen tehtävä tässä mekanismissa, jonka tavoitteena on varmistaa, että 
fossiilisista polttoaineista riippuvaiset aluetaloudet ja teollisuudenalat pysyvät mukana siirryt-
täessä vähähiiliseen yhteiskuntaan. ”Oikeudenmukainen siirtymä on jatkoa aiemmalle toiminnallemme, 
josta meillä on paljon osaamista”, jaostopäällikkö Leonard Reinard EIP:n alueellisen kehittämisen jaostosta 
sanoo. ”Jokaisen kaupungin ja alueen kohdalla siirtymä on ainutlaatuinen. Se ei ole kaikille yhteinen yhden 
koon malli. Jokaisen alueen on rakennettava mittatilauksena oma paikkasidonnainen siirtymissuunnitelmansa, 
ja EIP auttaa sitten rakentamaan suunnittelun pohjalta konkreettisia investointisuunnitelmia ja hankkeita.”

Hankeneuvontayksikön toimet auttoivat Oradeaa ja kahta muuta Romanian kaupunkia suunnittelemaan kau-
kolämpöjärjestelmilleen aikaisempaa puhtaamman ja tehokkaamman tulevaisuuden. Oradea testaa jo maa-
lämpöä, joka pumpataan kahden kilometrin syvyisestä lämpökaivosta ja kattaa 7 prosenttia kaupungin kauko-
lämpöjärjestelmän energiatarpeista. Kaukolämpö tuottaa lämpöä ja kuumaa vettä 70 prosentille kaupungin 
200 000 asukkaasta. ”Ilman EIP:tä olisi kestänyt paljon kauemmin ymmärtää, mitä Euroopan tasolla tapahtuu”, 
Maghiar sanoo.

Palvelu on entistä luotettavampaa, mikä myös houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä Oradeaan. ”Kaupunki, joka tart-
tuu tähän haasteeseen, on löytänyt kaupunkisuunnittelun Graalin maljan”, EIP:n yksikönpäällikkö Sebastian 

EIP:n vankka historia koheesiotavoitteita edistävistä investoinneista Euroopan 
köyhimmillä alueilla luo pohjan pankin roolille Euroopan komission oikeudenmu-
kaisen siirtymän mekanismissa.
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Hyzyk sanoo. ”He tekevät alueestaan houkuttelevan kansalaisille, ja juuri kansalaiset ovat tänä päivänä osaami-
sen ja kasvun lähde.” Vuonna 2020 yksikkö ottaa vastuulleen samantyyppisiä hankkeita neljässä muussa Roma-
nian kaupungissa osana seitsemänvuotista 70 miljoonan euron neuvontaohjelmaa.

Hyödyksi Euroopalle

Bulgarian toiseksi suurimman kaupungin Plovdivin ympärille levittäytyvällä saman nimisellä kaivosalueella toi-
miva KCM on pitkään jalostanut metalleja, etupäässä sinkkiä ja lyijyä. Yritys uudistaa nykyistä tuotantoproses-
siaan tavoitteena parantaa raaka-ainetehokkuutta, pienentää 1500 työntekijän terveysriskejä ja ottaa huo-
mioon metallurgista teollisuutta koskeva tiukentuva ympäristölainsäädäntö.

EIP antoi KCM:lle 65 miljoonan euron lainan vuonna 2019. Rahoituksella tuetaan yhtiön tuotantoprosessien 
uudistamista ja sekundäärisen (kierrätetyn) raaka-aineen hyödyntämisen lisäämistä – kierrätysmateriaaleista, 
kuten paristoista ja akuista, masuunipölystä ja oksideista talteen otetun sinkin ja lyijyn muuttamista tuotoiksi. 
KCM:n uusi laitos mahdollistaa pitkälle automatisoidun ja ekologisen sinkin ja lyijyn tuotannon ja lisää kierrä-
tyskapasiteettia. ”Se on hyödyksi Euroopalle, sillä tämä hanke osoittaa, millaista metallurgian pitäisi olla 
2000-luvulla”, KCM:n pääjohtaja Ivan Dobrev sanoo. ”Laina auttaa meitä lisäämään teknologiamme arvoa 
kehittämällä sitä eteenpäin kokonaisuudessaan.”

Lainalla on Euroopan strategisten investointien rahaston takaus, koska se tukee innovatiivista yritystä, joka 
on ainoa lyijyn ja sinkin tuottaja Keski- ja Kaakkois-Euroopassa.”Nämä materiaalit ovat elintärkeitä 
alueen muille teollisuudenaloille, kuten auto- ja rakennusteollisuudelle”, hankkeen lainavastaava Venera Gan-
dzhova selittää. Se tuo myös lukuisia ympäristöhyötyjä. ”Hanke noudattaa toimialalla vallitsevaa suuntausta 
siirtyä aikaisempaa enemmän kierrätysmateriaaleihin, jotka prosessoidaan erittäin energia- ja resurssitehok-
kailla tuotantomenetelmillä”, EIP:n insinööri Liesbet Goovaerts sanoo. ”Siten  hanke on linjassa Pariisin ilmasto-
sopimuksen tavoitteiden kanssa.”

Oikeudenmukainen siirtymä ympäristön ja ihmisten hyväksi

Oikeudenmukainen siirtymä ei koske vain liiketoimintaa. Sillä on merkittävä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Tätä 
puolta kuvaa vuonna 2019 allekirjoitettu EIP:n hanke, jolla rahoitetaan 9 600 tuetun vuokra-asunnon peruskor-
jauksia ja energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä Pohjois-Ranskan Nord-Pas-de-Calais’n entisellä kaivos-
alueella. Tämä 153 miljoonan euron laina edistää ilmastotoimia vähentämällä 22 457 asukkaan energiankulu-
tusta. Siitä myös kertyy 1 200 euron säästö jokaisen kotitalouden energialaskuun vuodessa.

Laina on osa paikallisen julkisen asuntoyhtiön Maisons & Cités’n 765,2 miljoonan euron hanketta. ”Kyse ei ole 
pelkästään sellaisen talon rakentamisesta, jossa on parempi asua tai joka on hyväksi ympäristölle,” EIP:n 
insinööri Souad Farsi sanoo. ”Kyse on sekä ympäristöstä että ihmisistä.” Tätä oikeudenmukainen siirtymä 
pähkinänkuoressa tarkoittaa.

“ Kaupunki, joka tarttuu tähän haasteeseen,  
on löytänyt kaupunkisuunnittelun Graalin maljan. ”

Sebastian Hyzyk, EIP:n hankeneuvontayksikön päällikkö

OIKEUDENMUKAINEN SIIRTYMÄ



48 2019 TOIMINTAKERTOMUS

E IP laski liikkeeseen joukkovel-
kakirjalainoja 17:ssä eri valuu-

tassa, joista suurin osa keskeisimmissä 
valuutoissa, ts. euroina, Yhdysvaltain 
dollareina ja Englannin puntina. Moni-
puoliset rahoituslähteet ja laina-ajat 
tuovat pankin varainhankintaan jous-
tavuutta. Eri valuuttojen käyttö mah-
dollistaa myös lainojen ulosmaksun 
joissakin paikallisissa valutoissa.

MISTÄ RAHOITUSVARAT 
HANKITTIIN

Euroopan investointipankki, joka on maailman suurin ylikansallinen lainojen liik-
keeseenlaskija ja luotonantaja, hankki vuonna 2019 kansainvälisiltä pääoma-
markkinoilta 50,3 miljardia euroa. EIP:n liikkeeseenlaskut tavoittavat myös sellai-
set sijoittajat, jotka eivät yleensä toimi Euroopassa, mutta tukevat eurooppalaisia 
hankkeita välillisesti sijoittamalla EIP:n jvk-lainoihin.

EUR USD

AMERIKKA

12 %12 % 10 %

45,10 % 27,52 %

LIIKKEESEENLASKUT VALUUTAN MUKAAN
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GBP MUUT

LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA

1 %1 % 2 %

EUROOPPA

70 %66 % 67 %
AASIA

17 %21 % 21 %

kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta 
vuonna 2019

50,3 mrd. euroa 
EIP hankki 

27,52 % 12,27 % 14,68 %

20192017 2018
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EIP on sekä EU:n elin, joka vastaa toiminnastaan jäsenvaltioille, että rahoituslaitos, joka noudattaa päätöksen-
teossaan, hallinnossaan ja valvonnassaan pankkialan parhaita käytäntöjä. Vuonna 2019 valtuustoon kuului 
yksi ministeri jokaisesta EU:n silloisesta 28 jäsenvaltiosta, yleensä valtiovarainministeri. Kun Yhdistynyt kunin-
gaskunta erosi Euroopan unionista 1. helmikuuta 2020, valtuuston jäsenmäärä laski 27:ään. Valtuusto vahvistaa 
pankin luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat ja hyväksyy tilinpäätöksen. Se päättää pääoman korottami-
sesta ja unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoimista. Valtuusto myös nimittää hallintoneuvoston, hal-
lituksen ja tarkastuskomitean.

Hallintoneuvosto päättää lainanannosta, varainhankintaohjelmista ja muista rahoitusasioista. Se kokoontuu 
kymmenen kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto vastaa siitä, että pankkia johdetaan EU:n perussopimusten, 
EIP:n oman perussäännön ja valtuuston vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaisesti. Hallintoneuvostossa 
on 1. helmikuuta 2020 alkaen 28 jäsentä, joista kukin jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan komissio 
yhden jäsenen, ja lisäksi 31 varajäsentä. Hallintoneuvostossa edustetun asiantuntemuksen laajentamiseksi 
kokouksiin voidaan kutsua kuusi asiantuntijaa, jotka toimivat neuvonantajina ilman äänioikeutta. Jollei perus-
säännössä toisin määrätä, päätökset tehdään enemmistöllä, joka edustaa vähintään 50 prosenttia jäsenvaltioi-
den merkitsemästä pääomasta ja kolmannesta äänioikeutetuista jäsenistä. Puheenjohtajana toimii pankin pää-
johtaja, jolla ei kuitenkaan ole hallintoneuvostossa äänivaltaa.

Hallitus on EIP:n vakituinen päätöksentekoelin, joka kokoontuu kerran viikossa. Se vastaa pankin päivittäisestä 
johtamisesta, valmistelee hallintoneuvoston päätökset ja varmistaa päätösten toimeenpanon. Se toimii pää-
johtajan alaisuudessa ja hallintoneuvoston valvonnassa. EIP:n varapääjohtajat ovat hallituksen muut kahdeksan 
jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään enintään kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. He vastaa-
vat työstään yksinomaan pankille.

Pankilla on itsenäinen tarkastuskomitea, joka vastaa toimistaan suoraan valtuustolle. Se tarkastaa pankin 
tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä varmistaa, että toiminta noudattaa parhaita pankkikäytäntöjä. Tarkastusko-
mitean lausunto esitetään pankin valtuustolle hallintoneuvoston vuosikertomuksen kanssa. Tarkastuskomitea 
koostuu kuudesta jäsenestä, jotka nimitetään kuusi peräkkäistä tilivuotta kestäväksi toimikaudeksi, eikä nimitys 
toiselle kaudelle ole mahdollista.

HALLINTO

Yhdistyneen kuningaskunnan pääomaosuuden korvaaminen

EIP:n valtuusto päätti yksimielisesti vuonna 2019, että jos Britannia eroaa Euroopan unionista, sillä ei ole vaikutuksia EIP:n 
merkittyyn omaan pääomaan, joka on vahva. Britannian osuus EIP:n maksetusta pääomasta ennen Brexitiä oli 
3,5 miljardia euroa ja vaadittaessa maksettava pääomaosuus 35,7 miljardia euroa. Erosopimuksen nojalla Britannian 
merkitty pääomaosuus korvattiin EU27-jäsenvaltioiden pääomaosuuksien suhteellisella korotuksella. Britannia antaa 
sitoumuksen määrään, joka vastaa sen vaadittaessa maksettavan pääoman määrää ja EIP korvaa Britannian maksetun 
pääomaosuuden 12 vuotuisena eränä. Britannian päätöksellä erota Euroopan unionista ei ole olennaista vaikutusta EIP-
ryhmän AAA-luottoluokitukseen. EIP lupaa noudattaa täysimääräisesti voimassa olevia Britannian hankkeisiin tai 
investointeihin liittyviä rahoitussopimuksia. Lisäksi Puolan ja Romanian pääomaosuudet EIP:n pääomasta kasvoivat 
1. maaliskuuta 2020, ja EIP:n pääomarakenne on nyt jopa vahvempi kuin ennen Brexitiä. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN 

TOIMINTASUUNNITELMAN 
PÄÄKOHDAT 2020 

•  Toimintasuunnitelmassa etusijalla ovat epäilemättä ilmastoasiat ja ympäristökestävyys. Euroopan inves-
tointipankin tarkoituksena on nostaa ilmasto- ja ympäristöinvestointien rahoitus ainakin 50 prosenttiin koko-
naisrahoituksesta, ja EIP-ryhmä aikoo suunnata vihreään talouteen yli tuhannen miljardin euron investoinnit 
seuraavan vuosikymmenen aikana. Vuonna 2020 käynnistetään tarpeelliset mukautukset tätä varten. Vuoden 
2020 loppuun mennessä luovumme kaikista sellaisista rahoitustoimista, jotka eivät ole Pariisin ilmastosopi-
muksen tavoitteiden mukaisia.

•  Taloudellisen ja sosiaalisen koheesion lisääminen ja lähentymisen edistäminen ovat edelleenkin 
EIP:n toiminnan perimmäinen tarkoitus. EU:n uusi koheesiopolitiikka kattaa ohjelmakauden vuosille 
2021−2027. Tällä hetkellä arvioidaan, että vähemmän kehittyneiden alueiden ja siirtymäalueiden lukumäärä 
kasvaa uusien kriteerien myötä. Euroopan investointipankki ja Euroopan komissio tekevät yhteistyötä, jossa 
hiotaan erityisesti esitettyä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, jolla autetaan fossiilisista polttoaineista 
tällä hetkellä erityisen riippuvaisten alueiden siirtymää vähähiiliseen ja ekologiseen talouteen.

•  EIP-ryhmä jatkaa valmisteluja vuoden 2020 jälkeiseen monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvien 
EU:n mandaattien toimeenpanemiseksi sekä neuvotteluja EU:n komission kanssa käytettävistä rahoitustuot-
teista. InvestEU:n perustamista koskeva alustava säädösteksti hyväksyttiin huhtikuussa 2019. Siinä vahviste-
taan EIP-ryhmän rooli tärkeimpänä kumppanina, joka vastaa 75-prosenttisesti ohjelman toteutuksesta. 
Komission esittämä naapuruuden, kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön rahoitusinstrumentti 
antaa EIP:n käyttöön EU:n budjettitakauksia ja rahoitusinstrumentteja, jotta se voi jatkaa rooliaan strategisena 
kumppanina EU:n ulkopuolella.

•  Eurooppa-neuvosto aloitti keskustelun Euroopan unionin kehitysrahoituksen arkkitehtuurin tehokkuuden 
ja vaikuttavuuden parantamiseksi Euroopan komission, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä 
Euroopan investointipankin roolien osalta. Eri vaihtoehtoja, mm. uuden kehitysrahoitukseen keskittyvän 
tytäryhtiön perustamista EIP:lle, käydään edelleen läpi vuonna 2020.

•  Pääomasijoitustoiminnan perusteellisen uudelleentarkastelun seurauksena EIP-ryhmän sijoitusstrategian 
tavoitteena on entistä paremmin paikata investointivajetta riskipääomamarkkinoilla ja aktivoida mukaan 
yksityistä pääomaa, jotta tällä politiikkatoimella saataisiin aikaan mahdollisimman suuret vaikutukset. Rahoi-
tusalan monipuolistuminen ja pääomarahoituksen osuuden kasvattaminen auttavat vakauttamaan rahoitus-
järjestelmää ja parantavat eurooppalaisten kehittyvien innovatiivisten yrittäjien rahoituksen saantia.

•  Vuonna 2020 lainasopimuksia on tavoitteena allekirjoittaa 63 miljardilla eurolla, ja summan odo-
tetaan pysyvän samalla tasolla myös vuosina 2021 ja 2022.

Toimintasuunnitelman 2020 voit lukea kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.eib.org/en/publications/
operational-plan-2020

https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions

Why climate 
is the world's 
most pressing 
challenge – and 
what you can 
do about it

Kuuntele podcast: Climate Solutions https://www.eib.org/climate-podcast 

Lue asiantuntijasisältö blogistamme https://www.eib.org/climate-solutions

Lataa e-kirja  https://www.eib.org/climate-ebook

Ilmastonmuutos on suurin uhka ihmiskunnalle. Itse asiassa niin 
suuri, että joskus on vaikea tietää, mitä kukin meistä yksilönä voi 
tehdä ilmastonmuutosta torjuakseen. Climate Solutions yksilöi 
haasteet, esittelee ratkaisut ja osoittaa täsmälleen, mitä sinä voit 
tehdä, jotta ne saadaan aikaan. Olitpa sitten päättäjä, 
rahoituslaitos tai kansalainen, Climate Solutions on muistilista 
toimenpiteistä ihmiskunnan pelastamiseksi.
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