
ENERGIATEHOKKUUTTA
POHJOLAAN

Mikä motivoi säästämään energiaa?
SECUREn tekemän energiakyselyn tulokset ovat selvillä. 
Mikä motivoi toimisto- ja asiantuntijatyötä tekeviä henkilöi-
tä Suomessa, Ruotsissa, Färsaarilla, Irlannissa sekä Kanadas-
sa säästämään energiaa? Mitä energiatehokkuus merkitsee 
työntekijöille? 

Lue lisää
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Miltä näyttää tiekartta 
vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan?
SECURE on laatinut yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntalii-
ton ja SYKE:n kanssa Tiekartan öljyvapaaseen ja vähähiiliseen 
Pohjois-Karjalaan 2040. 
Tiekartta pohjautuu Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh-
jelmaan 2020 ja sitä ovat rakentaneet erilaisissa työpajoissa 
ja yhteistapahtumissa yli 50 eri organisaation edustajat sekä 
joukko yksityishenkilöitä. 
Tiekarttaluonnosta on voinut kommentoida kesän aikana ja 
lopullinen versio julkaistaan syksyn aikana. 

Lue lisää

Silva-metsänäyttelystä sai energianeuvontaa
Syyskuisen Silva-metsänäyttelyn energianeuvontapisteemme 
kiinnosti näyttelyvieraita Joensuussa. Järjestimme pisteellä pie-
nen kyselyn, jolla halusimme lisätä energiatietoisuutta. Osaisit-
ko sinä vastata oikein kysymyksiin? 

Lue lisää 

Lentäviä autoja ja teleportaatiota 
Pohjois-Karjalassa
Kysyimme lapsilta ja nuorilta, millaista on asua Pohjois-Karja-
lassa vuonna 2040 ja miten saamme luonnonvaramme riittä-
mään paremmin tulevaisuudessa. Saimme vastaukseksi huikeita 
visioita mm. kulkuvälineistä, asuintaloista ja ruuasta. Lentävät 
autot ja teleportaatio ovat arkipäivää jo 2040-luvulla! 

Lue lisää 

Silva-metsänäyttelyn energianeuvontapisteellä Kaija Sara-
mäki, Sini-Tuuli Saaristo ja Anniina Kontiokorpi 

http://www.karelia.fi/vasu/2017/09/25/energiansaasto/
http://pohjois-karjala.fi/en/web/hinku/tiekartta
http://www.karelia.fi/vasu/2017/09/26/silva/
http://www.karelia.fi/vasu/2017/09/25/lentavia-autoja-ja-teleportaatiota-pohjois-karjalassa-2040-luvulla/


Kunnat saavat energiaoppia Ruotsissa
Ruotsin Västernorrlandin läänissä kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä kestä-
vämmän maakunnan rakentamiseksi. Uusimmassa hankkeessa kuntapäät-
täjistä kerätyn verkoston tavoitteena on lisätä energiatietoisuutta, herättää 
keskustelua ja torjua ilmastonmuutosta. Hanke järjestää mm. erilaisia semi-
naareja, työpajoja ja muita tapahtumia, joiden kautta on mahdollista lisätä 
energiaosaamista ja vaihtaa tietoa kuntien ja muiden toimijoiden kesken. 
Monet esimerkiksi liikenteeseen liittyvistä ratkaisuista on järkevintä tehdä 
alueellisella tasolla, joten kuntien päättäjät ovat avainasemassa muutospro-
sessissa. 

Lue lisää (englanniksi)

Energiatehokkuutta ilmatiiviyttä parantamalla
Färsaarelainen yritys Hitamyndir tarjoaa palvelua, jossa tutkitaan rakennusten ilmatiiviyttä ja tunnistetaan vuotokohdat. Yritys käyt-
tää apunaan laitetta, jonka avulla tilaan luodaan alipaine.  Alipaineen seurauksena ilma virtaa tilaan halkeamien ja aukkojen läpi, ja 
vuotokohdat näkyvät selkeästi infrapunakameralla otetussa lämpökuvassa. Mittausten avulla pystytään parantamaan rakennusten 
ilmatiiviyttä ja sitä kautta energiatehokkuutta.  

Lue lisää (englanniksi) 
Katso video palvelusta (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 Färsaarilla. 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/

Esimakua tulevasta: Energiansäästöviikko 9.–15.10.2017
25-vuotias Karelia-ammattikorkeakoulu osallistuu SECURE-hankkeen myötä 20 vuot-
ta täyttävään Motivan energiansäästöviikkoon viikolla 41. Energiansäästöviikko nostaa 
puheenaiheeksi suomalaisten energiankäytön ja lukuisat keinot tehostaa energiankulu-
tusta sekä saavuttaa säästöjä niin työpaikoilla ja kouluissa kuin liikenteessä ja kotona. 
Tänä vuonna energiansäästöviikolla kampanjoidaan järkevän energiankäytön puolesta: 
kuinka voimme käyttää energiaa ja materiaaleja järkevästi ja siten vähentää hiilidioksi-
dipäästöjä ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia. 
Energiansäästöviikon aikana Karelian henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus 
osallistua energia-aiheiseen tietovisaan, kerryttää energiatietoisuuttaan tietoiskujen 
avulla sekä osallistua energiansäästötanssiin! 

Lue lisää

https://bestepi.wordpress.com/2016/11/23/network-on-climate-and-energy-measures/
https://bestepi.wordpress.com/2017/06/30/exploring-airtightness-of-a-building/
https://www.youtube.com/watch?v=uVGADUIBX_k
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/
https://www.youtube.com/watch?v=06bj9sYRPrQ
https://www.motiva.fi/palvelumme/energiansaastoviikko

