
ELENA LYHYESTI 

Rahoitusta energiatehokkuuden tai kestävän liikenteen suurten investointien 
valmisteluun 



ELENA – European Local Energy Assistance 

• Isojen, innovatiivisten investointihankkeiden 
valmisteluun  

– Yli 30 M€ relevantit investoinnit  

– Valmistelukulut maksimissaan 1/20 toteutuneista 
investoinneista 

– Jopa 90% valmistelukuluista avustuksena 

– Max 3 vuotta  

 

• Tavoitteena innovatiivisten käytäntöjen levittäminen 



ELENA-hankealueet 

1. Energian säästö tai hajautettu uusiutuva energia 

– Julkiset ja yksityiset rakennukset, valaistus, uusiutuvan 
energian integrointi, kaukolämpö ja paikallinen 
energiatehokkuutta parantava infrastruktuuri mm. smart grid 
tai ICT-ratkaisut 

 

2. Tiheään asutun alueen liikenne  

– Vaihtoehtoista energiaa käyttävät ajoneuvot ja 
infrastruktuuri 

– Uudet energiaa säästävät liikenne- ja rahtiratkaisut 



Korvattavat valmistelukulut 

• Työvoiman ja hyväksyttyjen alihankintojen kulut 

– Toteutettavuus- ja markkinaselvitykset, suunnittelu 

– Hankehallinnointi ja –suunnittelu, energiaselvitykset  

– Laki- ja rahoitusneuvonta 

– Hankinnan ja kilpailutuksen valmistelu ja sopimukset 

– Projektinhallintatiimi 

– Mallinnus ja simulaatiot 



ELENA, MYÖNNETYT AVUSTUKSET 
2017-2018 

Tilanne 21.9.2018 



Myönnettyjä ELENA-avustuksia 

• 2017 hyväksyttiin  
– 15 avustusta 

– yhteensä 25,3 Meur 

• 1.12.2018 mennessä 
hyväksytty  
– 8 avustusta 

– yhteensä 19,4 Meur 

• 30 Meur jaossa vuosittain, 
first-come-first-served 

• Hyväksyttyjä hankkeita 
useissa Euroopan maissa, 
ei vielä Suomessa 

 
 



Mitä hyväksytyt hankkeet sisälsivät? 

• Rakennetun 
ympäristön ja 
erityisesti rakennusten 
energiatehokkuus ja 
uusiutuvien lisääminen 
pääosassa 

• Vähän rakentamista 

• Liikennehankkeet 
pääosin erillisiä 
hankkeita 

Monessako 
hankkeessa 
maininta? 
2017-18 
yht. 23 
hanketta  



Hakeminen käytännössä 

• Mitä vaatii hakijalta 
– ELENA-kelpoinen investointi ja selkeät valmistelurahan käyttökohteet 
– Hakutyötä ja aikaa 
– EU-hankkeen seuranta ja raportointi  
– Omarahoitusosuus 10% valmistelukuluista, loppuraportti hankkeen jälkeen 

tehtävä omalla kustannuksella 

 
• Kaksivaiheinen hakeminen 

– Ensimmäinen vaihe on alustava tarkastus ELENAan sopivuudesta, jonka SYKE 
voi laittaa liikkeelle 

– Jos ELENA hyväksyy, varsinaisen hakemuksen tekeminen kannattanee 
ulkoistaa osaavalle EU-konsultille (samoin hankkeen aikainen raportointi) 

 
• Rahoitettava valmistelu voi alkaa vasta hakemuksen tultua hyväksytyksi 

 
 



Kiinnostaako? 

 

– Ota yhteyttä niin selvitetään yhdessä millaiset 
mahdollisuudet hankkeella olisi ja miten kannattaisi 
edetä 

 

– Yhteyshenkilö, Suomen Ympäristökeskus (SYKE) 

• Janne Pesu, janne.pesu@ymparisto.fi, puh. 050 341 2897 
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