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1. Energia- ja ilmasto-ohjelma 2. Ohjelman toimintasuunnitelma

Raaseporin energia- ja ilmastotyön asiakirjat

Painopisteet

Toimenpiteet



Raaseporin
energia- ja 
ilmasto-ohjelman
painopisteet

1 2
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Ilmastoviisas maan-
käyttö ja rakentaminen. 

Älykäs, turvallinen ja 
vähäpäästöinen liikkuminen.

5 6

Nopea ja reilu 
energiasiirtymä. 

Hiilineutraali 
kiertotalous.

Kestävä kulutus 
ja tuotanto.

Hiilinielujen vahvistaminen 
ja päästöjen kompensointi.
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1. Ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen

Raaseporin kasvu ohjataan 
tukeutumaan nykyiseen 
yhdyskuntarakenteeseen ja 
luoviin toimiviin ratkaisuihin 
joukkoliikenteelle.

Kehitetään olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta ja 
rakennuskantaa kestävämmäksi ja 
edistetään energian säästöä ja 
energiatehokkuutta lisäävää 
korjausrakentamista.

Edistetään hiilineutraalia 
rakentamista.

Mahdollistetaan alueidenkäytön 
suunnittelulla kestäviin energia-
järjestelmiin siirtyminen.

1 2

4



Vähennetään liikennesuoritetta 
ja liikkumistarvetta.1

2

3

4

Vähennetään henkilöautoilun 
kulkutapaosuutta. 

Kasvatetaan kestävien 
kulkutapojen osuuksia.

Kehitetään, sujuvoitetaan ja 
vahvistetaan joukkoliikenne-
järjestelmän verkostomaisuutta 
ja optimoidaan matkaketjuja. 

Älykäs, turvallinen ja 
vähäpäästöinen 
liikkuminen
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6

7

8

Tuetaan liikenteen käyttövoiman 
muutosta.

Kehitetään liikenteen automaatiota ja 
uusia palveluita päästöjen vähentämiseksi 
ja turvallisuuden parantamiseksi.

Parannetaan pyöräilyn 
mahdollisuuksia.

Edistetään tietoliikenteen 
vähähiilisyyttä.

Uusi

Älykäs, turvallinen ja 
vähäpäästöinen 
liikkuminen
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3. Nopea ja reilu energiasiirtymä

Luovutaan fossiilisista 
polttoaineista ja 

edistetään uusiutuviin 
energialähteisiin 

perustuvan energian 
tuotantoa taloudellisesti 

kannattavasti.

Parannetaan 
yhdyskuntarakenteen 

ja kiinteistöjen 
energiatehokkuutta.

Edistetään älykkäitä 
energiajärjestelmiä, 

sektori-integraatiota ja 
energian varastointia.

4 5 6
Edistetään 

teollisuuden uusia 
kestäviä energia-

ratkaisuja ja 
vähähiilistrategioita.

Edistetään 
maatalouden 

kestäviä 
energiaratkaisuja. 

Kehitetään eri 
toimijoiden 

yhteistyötä nopean 
energia-siirtymän 
varmistamiseksi.



Hiilineutraali       
kiertotalous

1

2

3

Edistetään kiertotalouspalveluiden 
alueellista suunnittelua. 

Kehitetään Raaseporin alueen asemaa 
vahvoilla toimialueilla: rakentamisessa, 
tekstiili- sekä metalliteollisuudessa

Tehostetaan alueellisten materiaalivirtojen 
hyödyntämistä ja lisätään kestävässä 
kierrossa olevien raaka-aineiden osuutta 
suunnitelmallisesti.
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5

6

Tuetaan kotitalouksia, yrityksiä ja 
julkista sektoria (esim. koulut) 
kierrätysprosentin nostamisessa.

Edistetään kiertotalouslähtöistä 
suunnittelua ja tuotantoa sekä 
sujuvoitetaan kierrätystuotteiden käyttöä. 

Kehitetään jakamistaloutta, palvelullistamista
ja muita uusia liiketoimintamalleja sekä 
edistetään niiden käyttöönottoa.

Hiilineutraali       
kiertotalous
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5. Kestävä kulutus ja tuotanto

1 2 3
Sisällytetään julkisen 
sektorin ja yritysten 
investointeihin ja 
hankintoihin ilmastoja 
kiertotaloustavoitteet.

Edistetään digitalisaatiota 
hyödyntäviä ratkaisuja ja 
palvelullistamista
Raaseporissa.

Edistetään 
maataloustuotannon ja 
ruokajärjestelmän 
kestävyyttä ja parannetaan 
lähiruoan saatavuutta. 



4 5 6
Tuetaan ja kehitetään 
matkailutoimialan 
kestävyyttä, 
lähimatkailua ja 
vähähiilisiä 
matkaketjuja. 

Tuetaan 
ilmastomyönteistä 
arvomaailmaa 
kulttuurin keinoin sekä 
edistetään kestävää 
kulttuuritoimintaa ja 
tapahtumatuotantoa.

Lisätään tuottajien 
ja kuluttajien 
ilmastotietoisuutta 
ja vastuullisuutta. 

5. Kestävä kulutus ja tuotanto



Hiilinielujen 
vahvistaminen
ja päästöjen
kompensointi 

1 2

Ylläpidetään ja vahvistetaan 
metsätalousalueiden, 
soiden ja suojelualueiden 
hiilinieluja ja -varastoja. 

Edistetään 
maatalousalueiden 
hiilensidontaa.

Tunnistetaan 
kompensaatiomalleja 
ja menetelmiä. 

Lisätään tietoa nieluista 
ja päästölähteistä.

3 4
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Hiilineutraalikunta 2035

Tavoite
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