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Missio

Kestävän kilpailukyvyn ja alueen vetovoimaisuuden
lisäämiseksi Inkoon kunta on sitoutunut Hiilineutraali
Uusimaa 2035 -tiekartan toteuttamiseen yhdessä alueen
elinkeinoelämän kanssa.
Hiilineutraali Inkoo -hankkeessa (1.5.2021 - 31.3.2022)
kehitetään alueen yrittäjille suunnattu ”vihreän
siirtymän” VISI-palvelu. Kyseessä on uudentyyppinen
yrityspalvelu, jolla tuetaan ympäristömyötäisiä,
hiilineutraalisuutta edistävien toimintatapojen
käyttöönottoa yrityksissä.
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Kohde ja sidosryhmät

Hankkeessa kehitettävä VISI- palvelu on suunnattu kaikille Inkoon
alueella elinkeinotoimintaa harjoittaville yrityksille ja toimialoille;
teollisuus, maatalous, palvelut. Toimialojen erityispiirteet
määrittelevät, mitä ja miten hiilineutraaliutta edistäviä
toimenpiteitä voidaan käytännössä soveltaa.
Hiilineutraali Inkoo -hankkeen toteuttaa Novago yrityskehitys Oy
yhteistyössä Inkoon kunnan, Inkoon yrittäjien, alueen
maatilayrittäjien sekä erityisasiantuntijoiden kanssa. VISI-palvelu
on suunniteltu jatkuvaksi palvelutoiminnaksi, joka valmistuttuaan
voidaan monistaa muihin Hinku-verkoston kuntiin.
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Alkukartoitus (5-7/2021)
Toimialarakenteen päivityksellä saadaan tarvittavaa tietoa, mihin
päästövähennystoimenpiteitä kannattaa Inkoon alueella kohdentaa.
Maatalouden päästöt koostuvat mm. maatalousmaan ja
tuotantoeläinten päästöistä sekä energian kulutuksesta. Jalostuksessa
(teollisuus) päästöt ja hiilijalanjälki koostuvat lähinnä
tuotantoprosessin yhteydessä syntyvistä suorista päästöistä ja
välituotehankintojen välillisistä päästöistä sekä energiasta.
Palvelualoilla liikkumisesta aiheutuvat päästöt ovat puolestaan
merkittävin lähde.
Osana alkukartoitusta selvitetään Inkoon yrittäjien ja
maatalousyrittäjien erityisiä tarpeita kestävän kilpailukyvyn
kehittämiseksi. Kunnalla ja Hinku-tavoitteilla on keskeinen rooli
vihreän siirtymän toteuttamiseksi. Suurten yritysten VISI-toimia ja
suunnitelmia alueella hyödynnetään esimerkkinä kestävän
liiketoiminnan kannattavuudesta ja suunnan näyttämiseksi pkyrityksille.
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Palvelun rakentaminen (8-12/2021)
Lähtökohtana on, että yritystoiminnan kilpailukyky paranee VISI-palvelulla.
Yrityksille tarjotaan tietoa eri vaihtoehdoista, miten päästövähennyksiä
voidaan toteuttaa. Kuvataan osapalvelut ja mitä hyötyjä asiakas eri
tilanteissa saa.

Päästövähennyksiin liittyy usein suoria kustannussäästöjä, kun asioita
tehdään tehokkaammin resursseja säästäen. Hyödyllisiä työkaluja ovat mm.
hiilijalanjäljen laskenta, hiilen sitominen ja hiilikompensaatio. Yrittäjien
yhteistoiminnalla uusiutuvan energian tuotannossa voidaan saavuttaa
merkittäviä kustannushyötyjä. Vastaavasti maataloudessa yhteistoiminnalla
voidaan hyödyntää sivutuotteita esim. energiantuotannossa, parantaa
viljelyn tuottavuutta ja vähentää samalla päästöjä.
Yritykset voivat VISI-toimiensa pohjalta rakentaa itselleen eko-brändiä, joka
tukee markkinointia ja jolla viestitään asiakkaille vastuullisesta
liiketoiminnasta. Ekobrändin rakentaminen mahdollistaa erottautumisen
kiristyvässä kilpailussa. Yrityksiä opastetaan, miten päästövähennystoimia
tuetaan julkisin varoin. Palvelu sisältää Novagon tuen toimenpiteiden
toteuttamiseksi ja yhteistoiminnan organisoimiseksi.
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VISI-palvelun prosessit (1-3/2022)

Periaatteena on, että VISI-palvelu tuotetaan ja tarjotaan yrityksille
kustannustehokkaasti, palvelun vaikuttavuus on suuri ja että palvelu
on monistettavissa muihin Hinku-kuntiin. Tämä edellyttää, että
toimijoiden roolit palveluprosessin kussakin vaiheissa (yrittäjät,
Novago, asiantuntijat) määritellään selkeästi. Perusneuvonta ja
ratkaisujen esittely voidaan toteuttaa tilanteen mukaan face-to-face
tai seminaarimuotoisesti useammalle asiakkaalle samanaikaisesti.
Toteutukseen osallistuvat tyypillisesti kaikki toimijat.
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Tehdään se yhdessä!!

