ELY-keskuksen rahoituskatsaus, loka–joulukuu 2014:
Kainuun ilmastotavoitteita pannaan täytäntöön energiantuotannon päästöjä leikkaamalla
Kainuu on sitoutunut vähentämään maakunnassa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia vuoden
2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kainuun halutaan vuonna 2020 myös olevan liikenteen polttoaineita
lukuun ottamatta nettoenergiaomavarainen maakunta, eli Kainuussa tuotettaisiin vähintään sama määrä
energiaa kuin sitä kokonaisuudessaan maakunnassa kulutetaan. Nämä tavoitteet on kirjattu Kainuun
ilmastostrategiaan, jonka tarkoituksena on hillitä ilmastomuutosta ja edistää ilmastovastuullisuutta Kainuussa.
Tavoitteita toteutetaan Kainuun ilmastohankkeessa, jonka tavoitteena on tuoda ilmastonsuojelu mukaan
kainuulaisten yritysten ja kuntien päivittäiseen toimintaan. Kohderyhmänä ovat erityisesti kunnat, joiden
energiatuotannossa ovat Kainuun suurimmat mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
– Kunnissa kyllä tiedetään, miten energiantuotantoa voisi ja pitäisi muuttaa ilmastoystävällisemmäksi, mutta
tekijöistä on pulaa. Kainuun ilmastohankkeen yhtenä päätehtävänä on kiertää kunnat läpi, tehdä
toimenpidesuunnitelmat ja sillä tavalla auttaa kuntia tarttumaan asiaan, kertoo kehityspäällikkö Timo
Karjalainen Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksesta.
Timo Karjalaisen mukaan yksinkertaisin tapa leikata kunnan päästöjä on vaihtaa lämmityspolttoöljy
uusiutuvaan energianlähteeseen. Hanke kohdistaa huomiota siksi myös kaukolämpölaitoksiin ja polttoaineen
tuottajiin, koska ne toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Liikenteestä päästöjen leikkaaminen on
vaikeampaa, muttei suinkaan mahdotonta. Hiljattain tehdyn selvityksen mukaan Kainuussa jopa 16 prosenttia
liikenteen käyttämästä bensasta ja dieselistä voitaisiin teoriassa korvata metaanikaasulla. Biometaania
tuotetaan Kainuussa mm. Luonnonvarakeskuksen Sotkamon toimipaikassa sekä Kajaanissa Majasaaren
jätekeskuksessa. Autojen polttoaineeksi sitä ei vielä Kainuusta saa.
– Kainuun ilmastohanke aloittaa kunnissa myös ekotukitoiminnan. Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden
huomioimiseksi työpaikoilla, joihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä ympäristötyön edistäjiksi. Uudet
ekoarjen käytännöt säästävät sekä luontoa että rahaa, kertoo Timo Karjalainen.
Kainuun ilmastohanke sai joulukuussa ELY-keskukselta 127 766 euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)
osarahoitteista tukea. Tuki kattaa 80 prosenttia hankkeen kustannuksista. 20 000 euroa tulee kunnilta ja reilut
11 000 euroa on yksityistä rahoitusta. Hankkeen loppusumma on liki 160 000 euroa. Kainuun ilmastohanke
jatkuu vuoden 2016 loppuun.

ELY-keskus myönsi Kainuuseen rahoitusta loka–joulukuussa yli 5 miljoonaa euroa
ELY-keskus hyväksyi loka–joulukuussa rahoitettavaksi yhteensä 22 eri hanketta tai projektia. Myönnetyn
rahoituksen kokonaismäärä oli 5 064 757 euroa. Kainuu sai Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin johdosta
äkillisen rakennemuutokseen rahoitusta yrityshankkeisiin työ- ja elinkeinoministeriöltä 3,5 milj. euroa
joulukuussa 2014. ELY-keskus on päättänyt tämän rahan käyttämisestä mm. Herman IT Oy:n, Huippupaikat
Oy:n, Kajaanin Romu Oy:n ja Vumos Oy:n hankkeisiin. Hankkeet on merkitty oheiseen taulukkoon.

ELY-keskuksen rahoitettavaksi hyväksytyt hankkeet 1.10.–31.12.2014 (Katsaus ei sisällä Tekes-rahoitusta)

Hakija/-t

Paikkakunta

Tukimuoto

Herman IT Oy

Kajaani

Yrityksen kehittämisavustus Kajaanin Datacenter III

Kajaanin Romu Oy

Kajaani

Yrityksen kehittämisavustus Ongelmajätteestä arvokkaaksi materiaaliksi

875 000

Huippupaikat Oy
*Yksityishenkilöt
*Yksityishenkilöt

Sotkamo
Ristijärvi
Ristijärvi

Yrityksen kehittämisavustus
Maatalouden investointituki
Maatalouden investointituki
ESR, Siirtymävaiheita ja
koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden
parantaminen
Maatalouden investointituki

325 000
301 216
232 537

**Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosKajaani
*Peuravaaran Taimitarha Ay
Kajaani

Hankkeen/projektin nimi

Vuokatinrinteiden lastenalueiden kehittäminen
Lypsykarjanavetan rakentaminen
Lypsykarjanavetan laajentaminen

tukimäärä e
2 050 000

Vumos Oy

Kajaani

Amisyrityksessä oppiminen
Kasvihuoneen rakentaminen
Pakkauslaitteistojen ja -prosessin kehittäminen ja vienti
kansainvälisille markkinoille sekä yrityksen toiminnan
Yrityksen kehittämisavustus kehittäminen ja vakiinnuttaminen

***Oulun yliopisto

Kajaani

EAKR TL 2 (ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue)

Kainuun ilmastohanke

127 766

EU-osarahoitteinen
80 % (Euroopan aluekehitysrahasto)

Kajaani

ESR, Kasvu- ja
rakennemuutosalojen
koulutuksen tarjonnan ja
laadun parantaminen

RestoRus – matkailun amk-tutkinto venäjää
äidinkielenään tai toisena kielenä puhuville

124 353

70 % EU (Euroopan sosiaalirahasto)

**Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

225 198
171 472

tuki-% Kansallinen tai EU-osarahoitus
Kansallinen
25 % (äkillinen rakennemuutos)
Kansallinen
35 % (äkillinen rakennemuutos)
Kansallinen
25 % (äkillinen rakennemuutos)
34 % Kansallinen
40 % Kansallinen

169 870

80 % EU (Euroopan sosiaalirahasto)
35 % Kansallinen
Kansallinen
35–50 % (äkillinen rakennemuutos)

**Sotkamon kunta

Sotkamo

ESR, Työelämän ulkopuolella
olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen
Väliasema – raide tulevaisuuteen

***Suomussalmen kunta

EAKR TL 2 (ympäristö ja
Sotkamo
luonnonvarat -vastuualue)
Hyrynsalmi
Nuoren viljelijän aloitustuki
Avustus
Suomussalmi vesihuoltotoimenpiteisiin

**Teollisuustaito Oy

Kajaani

Vuokatin Lomakaari Oy

Sotkamo

***Sotkamon kunta
*Yksityishenkilö

**Kajaanin Työvoimayhdistys ry
*Peuravaaran Taimitarha Ay
Tarupuu Oy

Kajaani
Kajaani
Kajaani

*Yksityishenkilöt
Lieke Suunnittelu Oy

Sotkamo
Kajaani

***Kajaanin kaupunki

Kajaani

Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Pasi Loukasmäki
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 029 502 3568

80 % EU (Euroopan sosiaalirahasto)
EU-osarahoitteinen
75 % (Euroopan aluekehitysrahasto)
39,9 % Kansallinen

Sotkamo–Vuokatti-masterplan
Tilanpidon aloittaminen lypsykarjatilalla

74 400
63 278

Sinileväisten järvien kunnostushanke

63 000

50 % Kansallinen

54 240

80 % EU-osarahoitteinen

40 820

50 % Kansallinen

Asiakaskysely ja raportti työhönvalmennuksen
kehittämiseksi Kajaanin työllisyydenhoidon tueksi
Tuotevaraston rakentaminen
Pieneläintuhkaamo

30 550
26 669
12 600

85 % EU (Euroopan sosiaalirahasto)
22 % Kansallinen
35 % Kansallinen

Purouomien perkauskunnostus
Sähkösuunnitelmien laadun parantaminen

10 785
5 110

50 % Kansallinen
50 % Kansallinen

5 000

30 % Kansallinen

ESR TL 3 Tuottavuuden ja
Työhyvinvoinnin ja työntuottavuuden toimintamallit
työhyvinvoinnin parantaminen rakennemuutoksessa
Vuokatin itärinteet – Kokoojatien rakennussuunnitelma
Yrityksen kehittämisavustus ja alueen energiasuunnitelma
ESR, Työllistymisen ja
työmarkkinoilla pysymisen
edistäminen sekä
syrjäytymisen ehkäiseminen
(ohjelmakausi 2007–2013)
Maatalouden investointituki
Yrityksen kehittämisavustus
Maatilatalouden
kehittämisrahaston
peruskuivatusavustus
Yrityksen kehittämisavustus
Avustus
vesihuoltotoimenpiteisiin

75 894

Kajaanin kauppatorin laskuluiskan parantaminen

Yhdellä tähdellä (*) merkityt hankkeet:
Yksikön päällikkö Pekka Knuutinen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 029 502 3554

Kahdella tähdellä (**) merkityt hankkeet:
Rahoituspäällikkö Anne Huotari
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 029 502 3542

Kolmella tähdellä (***) merkityt hankkeet:
Yksikön päällikkö Kari Pehkonen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 029 502 3856

