
ENERGIATEHOKKUUTTA
POHJOLAAN

Mikä SECURE-hanke on?
SECURE-hanke turvaa seitsemän alueen energiansaantia energiatehok-
kuutta parantamalla ja uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä. Han-
kealueet ovat harvaanasuttuja seutuja Suomessa, Ruotsissa, Irlannissa, 
Kanadassa ja Fär-saarilla. Hanketta rahoittaa Pohjoinen Periferia ja Arktis 
2014–2020 -ohjelma.
Karelia-ammattikorkeakoululla on hankkeessa asiantuntijan rooli ja sen 
johdolla kerätään mm. parhaita uusiutuvaan energiaan ja energiatehok-
kuuteen liittyviä käytänteitä niiden hyödyntämiseksi myös muilla alueilla.

Lue lisää hankkeesta
Lue lisää parhaista käytänteistä eri hankealueilla

Hyödynnä SECUREN tarjoamat asiantuntijapalvelut
Ota yhteyttä, jos kaipaat tukea kiinteistöjesi energiaratkaisuihin tai energiatehokkuuden 
parantamiseen. Toiminta-alueemme on Pohjois-Karjala, Lappi, Kainuu, Pohjois-Savo, Kes-
ki-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.

Yhteystiedot: Joonas Alaraudanjoki, puh. 050 597 8227, joonas.alaraudanjoki@karelia.fi.  
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Tervetuloa SUSTAINABLE 
BUSINESS -seminaariin 22.3.
Kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja hyvinvoinnin liiketoi-
mintamahdollisuuksia käsittelevä seminaari SUSTAINABLE 
BUSINESS – Kestävä liiketoiminta on jo täällä! järjestetään 
22.3.2017 klo 9.30–15.30 Joensuussa ja Kuopiossa. Itä-Suo-
men korkeakoulujen yhteistyönä toteutettava seminaari 
peilaa kestävän liiketoiminnan eri mahdollisuuksia ja tuo esiin 
menestystarinoita. Järjestelyissä on mukana myös SECU-
RE-hanke.
 
Lue lisää ja ilmoittaudu 13.3. mennessä

http://secure.interreg-npa.eu/
https://bestepi.wordpress.com/secure-suomessa/
http://www.karelia.fi/fi/tapahtumat/323-sustainable-business-seminaari-22-3-2017


Vastaa kyselyyn ja tue energiatehokkuuden parantamista 
SECUREN kansainvälisen kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten käytämme energiaa asunnoissamme ja sa-
malla kartoittaa mielipiteitä energiatehokkuudesta sekä uusiutuvasta energiasta. Kyselyn täyttämiseen menee 
alle 10 minuuttia ja se toteutetaan samansisältöisenä Irlannissa, Färsaarilla, Ruotsissa, Kanadassa, Pohjois-Irlan-
nissa sekä Suomessa. Vastaathan 31.3.2017 mennessä, kiitos avustasi!

Linkki kyselyyn

Suomen HINKU-foorumi hillitsee ilmastonmuutosta
HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävi-
jöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet 
kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja 
ilmastoalan asiantuntijat. HINKU-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän 
parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävälli-
sille tuotteille ja palveluille.
HINKU-foorumi tarjoaa jäsenilleen verkostoitumismahdollisuuksia, tiedonvaihtoa, 
tukea erillishankkeiden valmisteluun, päästölaskentapalveluita ja -työkaluja, viestintä-
yhteistyötä sekä näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille. 

Lue lisää

Kanadassa tuetaan aurinkoenergialaitteiden hankintaa
Solar City -ohjelmassa kanadalaiset kunnat tarjoavat kiinteistöjen omistajil-
le mahdollisuuden rahoittaa aurinkoenergiaa tuottavien laitteiden hankinta 
sitomalla velka kiinteistöön. Ohjelmaa pilotoitiin vuosina 2013–2015, jolloin 
asuintalojen omistajat saivat asentaa 1–2 aurinkokeräintä oman käyttövetensä 
lämmittämiseksi. Pilottiohjelmassa aurinkoenergialla korvattiin 50 000 litraa 
öljyä, 750 000 kWh energiaa ja 700 tonnia kasvihuonekaasuja. Ohjelma oli 
menestys ja sitä laajennettiin koskemaan kaikkia voittoa tavoittelemattomia 
kiinteistöjen omistajia ja mukaan otettiin aurinkokeräimien lisäksi aurinkoken-
not ja kuumailmakeräimet. 
Velka aurinkoenergian hyödyntämistä varten asennetuista laitteista maksetaan 
takaisin 10 vuoden kuluessa ja parhaimmillaan vuosittainen velanlyhennys voi 
jäädä pienemmäksi kuin laitteiden tuoma kustannussäästö. 

Lue lisää (englanniksi)

Esimerkkejä 

parhaista 

käytänteistä

YHTEYSTIEDOT:

Joonas Alaraudanjoki, puh. 050 597 8227, joonas.alaraudanjoki@karelia.fi. 
Helena Puhakka-Tarvainen, puh. 050 430 2418, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
https://bestepi.wordpress.com/
http://secure.interreg-npa.eu/

https://www.surveymonkey.com/r/community_suomi
http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI
http://www.halifax.ca/solarcity/
http://www.donegalcoco.ie
http://www.leitrimcoco.ie/eng/
http://www.us.fo/
http://kfvn.se/in_english_1859.html
https://ecologyaction.ca/
http://www.derrystrabane.com/
http://www.ernact.eu/
http://www.karelia.fi/fi/
https://bestepi.wordpress.com/
http://secure.interreg-npa.eu/
http://www.interreg-npa.eu/
https://www.facebook.com/SECUREnpa/
https://twitter.com/SECURE_NPA
https://www.youtube.com/channel/UCKWBwvRZTuladJURB-gzYKg
https://www.linkedin.com/in/securenpa/

