
ENERGIATEHOKKUUTTA
POHJOLAAN

Pohjois-Karjalassa ollaan energiatietoisia
SECURE-hankkeen tekemän kyselyn mukaan Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöllä on hyvä tie-
tämys energiatehokkuudesta. Noin 90 % kyselyyn vastanneista tiesi, mitä energiatehokkuus työpaikalla 
tarkoittaa ja joka kolmas työntekijä yrittää myös parhaansa säästääkseen energiaa työpaikalla. Noin 80 
% oli sitä mieltä, että energiansäästäminen työpaikalla on tärkeää tai erittäin tärkeää. Viidennes henki-
löstöstä ei kuitenkaan tiennyt, miten toimia energiansäästämisen suhteen.
Energian säästämiseen motivoi eniten ilmastonmuutos, sen sijaan hyvän esimerkin näyttäminen 
ja työnantajan saamat säästöt motivoivat vastaajia vähiten. Työnantajalta kaivataan ennen kaikkea 
selkeitä ohjeita ja vastuunjakoa. Kysely tehtiin viime vuoden lopulla ja vastauksia saatiin 88 kpl. Lisää 
tuloksia julkaistaan seuraavassa uutismeilissä syksyllä.

SECURE ON THE ROAD
SECURE-hanke on ollut kevään aikana aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa. Tässä muutamia maistiaisia.
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Tiekartta öljyvapaaseen maakuntaan -työpaja 
Uimaharjussa
SECUREn hanketoimijat osallistuvat Öljyvapaa ja biotaloudesta elävä 
Pohjois-Karjala 2040 -tiekartan työstämiseen yhdessä Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Maaliskuussa 
järjestetyssä työpajapäivässä tiekarttatiimi jalkautui parinkymmenen 
asiantuntijan kanssa maakuntaan Uimaharjun Enocellin tehtaalle. 

Lue lisää

SciFest 2017 Joensuussa
SciFest-festivaalin Tiekartta öljyvapaaseen tulevaisuuteen -työpaja haastoi 
lapsia ja nuoria pohtimaan, miten saisimme luonnonvaramme riittämään 
paremmin tulevaisuudessa sekä miltä asuminen Pohjois-Karjalassa näyttää 
vuonna 2040. Tulevaisuuden ideoita kerättiin magneettisten lappujen avulla 
sadoittain työpajan seinälle. Videokilpailun aiheesta #MiunKestäväMaakun-
ta voitti alakoululainen Elsi Kakkonen. 

Lue lisää 
Katso Elsin voittovideo YouTubesta

http://www.karelia.fi/vasu/2017/06/09/secure/
http://www.karelia.fi/vasu/2017/06/09/secure/
https://www.youtube.com/watch?v=YPmrrkv9CTg


Paikallinen energiatehokkuuspalvelu toimivin malli
Kanadassa valtion energiansäästötoimia tehokkaammin on toiminut malli, jossa 
energiansäästöpalveluja tarjoaa voittoa tavoittelematon organisaatio, Efficiency 
Nova Scotia. Mallin avulla paikallisten ajattelutapa on muuttunut energiatehokkuut-
ta suosivaksi: Organisaation tarjoamiin ohjelmiin on ottanut osaa 200 paikallista 
yhteistyökumppania, ja esimerkiksi viime vuonna alue säästi ohjelman toimenpiteiden 
avulla 150 miljoonaa Kanadan dollaria ja esti 700 000 kasvihuonekaasutonnin pääsyn 
ilmakehään. Mallin avulla alueelle on syntynyt yli 1000 uutta energiatehokkuustoimiin 
liittyvää työpaikkaa. 

Lue lisää (englanniksi)

Energia-asiantuntija paikan päällä organisaatiossa tuo säästöjä
Yksi kanadalaisen Efficiency Nova Scotia -organisaation energiansäästötoimenpiteistä on ylläpitää ohjelmaa, jonka kautta julkiset 
organisaatiot – esimerkiksi yliopistot, koulut ja kunnat – voivat saada kokopäiväisen työntekijän tutkimaan organisaation mahdol-
lisuuksia lisätä energiatehokkuutta.  Asiantuntija laatii mm. suunnitelmat energiankulutuksen vähentämiseksi, auttaa kehittämään 
energianhallintaa, avustaa rahoituksen löytämisessä energiansäästötoimenpiteitä varten sekä mittaa saavutettuja tuloksia. Kanadan 
Cape Bretonissa on pystytty vähentämään energiankulutusta 15 % paikan päällä työskennelleen asiantuntijan avulla. 

Lue lisää (englanniksi)

Esimerkkejä 

parhaista 

käytänteistä

SECURE-HANKE
SECURE turvaa seitsemän alueen energiansaantia energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä.  
Hankealueet ovat harvaanasuttuja seutuja Suomessa, Ruotsissa, Irlannissa, Kanadassa ja Fär-saarilla. Hanketta rahoittaa Pohjoinen 
Periferia ja Arktis 2014–2020 -ohjelma.

Hyödynnä asiantuntijapalvelut
Ota yhteyttä Kaija Saramäkeen tai Helena Puhakka-Tarvaiseen, kun kaipaat tukea kiinteistöjesi energiaratkaisuihin tai energiate-
hokkuuden parantamiseen. Toiminta-alueemme on Pohjois-Karjala, Lappi, Kainuu, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. 

Yhteystiedot
Kaija Saramäki, puh. 050 441 2853, kaija.saramaki@karelia.fi 
Helena Puhakka-Tarvainen, puh. 050 430 2418, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
https://bestepi.wordpress.com/
http://secure.interreg-npa.eu/

Hyvien käytänteiden seminaari Ruotsissa
Toukokuun SECURE-projektikokouksen yhteydessä Ruotsin Sollefteåssa järjestettiin seminaari 
teemalla ”Transnational Good Practices Knowledge Transfer”, jossa myös yrittäjät ja sidosryhmi-
en edustajat pääsivät esittelemään omia ratkaisujaan. Suomalaista väriä seminaariin toi lieksalai-
syritys Innotek Oy, joka esitteli innovatiivisia ratkaisuja veden säästämiseen asumisessa. 

Lue lisää

Sustainable business -seminaari Joensuussa ja Kuopiossa
Kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja hyvinvoinnin liiketoimintamahdollisuuksia käsittele-
vässä seminaarissa pohdittiin kiertotalouden merkitystä ja esiteltiin erilaisia menestyk-
sekkäitä kestävän kehityksen liiketoimintaideoita mm. uusiutuvan energian tuotantoon 
liittyen. Kiertotalouden mahdollisuuksia esitteli Sitran asiantuntija Heikki Sorasahi. 

Lue lisää

SECURE ON THE ROAD

https://bestepi.wordpress.com/2017/04/21/efficiency-nova-scotia/
https://bestepi.wordpress.com/2017/04/21/onsite-energy-managers/
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/
http://www.karelia.fi/vasu/2017/06/09/secure/
http://www.karelia.fi/vasu/2017/04/11/kestava-liiketoiminta-kiinnostaa/

