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Taustalla EU:n elpymisrahoitus 
(Recovery and Resilience Facility, RRF)

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma toteuttaa 
osaltaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja 
vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien 
käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman kokonaisrahoitus 
on yhteensä 40 miljoonaa €,  josta ympäristöministeriön osuus on 
6 miljoonaa €.

Hankerahoitusta myöntävät ympäristöministeriö (YM) ja 
BusinessFinland (BF) vv. 2021-2023.
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Ympäristöministeriö

Haku 4. (6.2.-3.3.2023)



Mitä teemoja ohjelma kattaa?
Tuettavien toimien tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä vähähiilisten ratkaisujen löytäminen ja 
käyttöönotto rakennetussa ympäristössä.

Rakennettu ympäristö ja rakentaminen laajasti, mm. suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennustuotteiden 
suunnittelu ja valmistus, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja 
energiatehokkuuteen, palvelutuottajat.
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Minkälaisiin hankkeisiin YM rahoitusta 
voidaan myöntää ja miten paljon?
Ympäristöministeriön avustusta voivat hakea kaikki, joilla on Y-tunnus.

Uusille hankkeille
• ei jatkohankkeille tai jo alkaneille hankkeille

TKI-hankkeisiin (tutkimus, kehitys, innovointi)

• investointeja hyväksytään osaksi kustannuksia vain hankkeen ajalta ja

jos se on TKI-toiminnan kannalta välttämätöntä.

Tukea voidaan myöntää ei-taloudelliseen ja taloudelliseen  toimintaan.

Valtiontuen osuus korkeintaan 40% kaikissa hankkeissa.
• tuen enimmäismäärää ei ole rajattu. 

Hankkeen tulee täyttää DNSH- kriteeri (Do No Significant Harm)
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Hankkeiden arviointi
Toteuttamiskelpoisuus: 
• Hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä olevien resurssien 

puitteissa. 

Vaikuttavuus, skaalattavuus: 
• Hanke liittyy vähähiilisen rakennetun ympäristön toteutumisen kannalta keskeiseen haasteeseen. 

Hyvät käytännöt ovat skaalattavissa mahdollisimman monen muun toimijan käyttöön.

Saatavuus, avoimuus: 
• Hankkeen tulokset ovat myös muiden toimijoiden saatavissa ja avoimia. 

Innovatiivisuus, luovuus:
• Hanke tai siinä esitetty ratkaisu on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty.

Hankkeet arvioidaan ympäristöministeriössä. Ministeriö voi pyytää hakemuksista ulkopuolisen 
riippumattoman arvioinnin.
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Lisätietoa YM ja BF hankkeista
https://kiratilanne.impact.page/kiratilanne/Home#?__duid=lyksvhhiilinenrakenn-ayyg6m9n
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Lisätietoa: kirahub.org/kirailmasto/ 
KIINNOSTUITKO HANKKEISTA?
Käynnissä olevista hankkeista lisätietoa:

https://kiratilanne.impact.page/kiratilanne/Home#?__duid=lyksvhhiilinenrakenn-ayyg6m9n

HAKISINKO RAHOITUSTA? 
Etsitkö hankekumppania tai haluatko verkostoitua?
Liity yhteisöalustalle: https://kirailmasto.solved.fi/login
Haluatko hankesparrausta?
Varaa sparrausaika: https://calendly.com/kirailmasto/kirailmasto-sparraus?month=2022-04

KYSY LISÄÄ: 
Ympäristöministeriö Business Finland
Maija Stenvall, p. 02952 50354 Virpi Mikkonen, p. +358 50 5577 930
maija.stenvall@gov.fi virpi.mikkonen@businessfinland.fi

https://ym.fi/vahahiilinen-rakennettu-ymparisto
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