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Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020
”2010 laadittu Pohjois-Karjalan strategia 2030 
lanseerasi öljyvapaa maakunta vision” 

Ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteeksi 
muodostui öljyvapaa maakunta ja tavoite 
täsmentyi

Fossiilisen öljyn käytöstä luopuminen 
energiantuotannossa v. 2020 mennessä ja 
liikennekäytössä v. 2030 mennessä. 

Uusiutuvan energian tuotannon mallimaakunta

”Pohjois-Karjala on 
hiilineutraali, uusiutuvan 
energian tuotannoltaan 

yliomavarainen maakunta, 
jossa fossiilista öljyä ei käytetä 

energiantuotannossa.”

”Pohjois-Karjala on uusiutuvan 
energian tuotannon ja käytön 
mallialue, jossa hyödynnetään 
uusiutuvaa energiaa kestävästi 
ja sen tarjoamia liiketoiminta-

mahdollisuuksia.”



Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus –
Pohjois-Karjala ensimmäisenä maakuntana mukana

Heipat fossiiliselle öljylle – Päivitetty tavoitteiden osalta 2015
POK

POR
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Liikenne asettaa haasteensa Pohjois-Karjalalle
25 % maakunnan kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin liikenteestä

Kasvihuonekaasupäästöt 
liikenteestä 2007-2015



Valtakunnallisesti
HINKU-kunnat

ovat vähentäneet
khk-päästöjä 29 % 

2007-2015



Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys -27 %
Pohjois-Karjalassa 2007-2015, 2016 laskeva trendi taittui +5 %
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Päästökehitys Pohjois-Karjalassa 2007-2016



Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040
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• Askelmerkit ilmasto- ja 
energiaohjelman 
toimeenpanemiseksi

• Tiekartan toimenpiteiden 
toteuttaminen on huomioitu 
maakuntaohjelmassa ja 
maakuntaohjelman 
toimeenpanosuunnitelmassa 

• Tiekartan pohjalta on 
käynnistetty muutamien 
referenssi/ demonstraatio-
kohteiden suunnittelu
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Ilmastonmuutos Luonnonvarojen 
kestävä käyttö

Resurssiviisaus – Kestävä kehitys
• Kiertotalous
• Energia- ja 

materiaalitehokkuus
• Uusiutuvat energiamuodot

Innovaatiot Symbioosit

Liiketaloutta edistävät toimet

KESTÄVÄ KASVU



10



11

Korkean lisäarvon 
tuotteet

Teolliset ja TKI-
ekosysteemit

Biotuotteet

Digitalisaatio

Käyttäytymisen 
muutos

Cleantech-
ratkaisuiden vienti

Kansantalous 
kasvaa kestävästi

Komposiitit

Muovin 
korvaaminen

Elintarvikkeiden jalostusarvon 
kasvattaminen

Vaihtoehtoiset 
proteiininlähteet

Kulutustottumusten 
muuttuminen

Elinkaaren aikaisten 
vaikutusten huomioiminen

Ympäristövaikutukset ja -
päästöt vähenevät ja 
ravinteiden kierto tehostuu

Bioenergian tuotanto 
vähenee, auringon ja 
tuulen merkitys kasvaa

Hajautetumpi 
energiajärjestelmä

Investoinnit 
energiainfrastruktuuriin

Energia- ja 
materiaalitehokkuuden 
tarkasteleminen rinnakkain

Neitseellisten 
luonnonvarojen 
käytön vähentyminen

Hiilidioksidin 
talteenotto

Sähköajoneuvojen 
voimakas kasvu

Pyöräilyn ja kävelyn 
edellytysten 
parantaminen

Polttokennot

Edistyneet nestemäiset ja 
kaasumaiset biopolttoaineet

Yhdyskuntarakenteen 
suunnittelun merkitys korostuu

Puurakentaminen

IoT, avoin data

Tietoliikenneverkot

Etätyö

Verkostot

Lähiluonto, 
elinympäristöjen suojelu 
ja kunnostus

Osallisuus

Pilotoinnit

Demot

Kokeilut

Yhteiskäyttö

Jakamistalous

Uudenlaiset 
palvelut



PÄÄMÄÄRÄ 2040:
- Hiilineutraali maakunta
- Fossiilisia polttoaineita ei 

hyödynnetä
- Kokonaisenergiankulutus laskee
- Energia-, resurssi- ja 

kustannustehokas 
energiajärjestelmä

- Sähkönvarastointi ja 
kysyntäjoustot

- Toimitusvarma ja joustava

Energiantuotanto ja omavaraisuus:
I. Hajautetun energiantuotannon pilotoinnit ja 

referenssikohteet, uudet rahoitus- ja toimintamallit
II. Hybridijärjestelmät, ei investointeja fossiiliseen 

energiaan
III. Uusiutuvat energiamuodot korvaavat fossiilisen öljyn, 

aurinkoenergian merkitys kasvaa, sähkön varastointi

Loppukäyttö ja energiatehokkuus:
I. Energiatehokkuuden parantaminen, energiatietoisuuden 

kasvattaminen, hukkalämmön hyödyntäminen
II. Hankintojen elinkaaren aikaiset kustannukset ja 

ympäristövaikutukset, julkiset kiinteistöt luopuu öljystä
III. Prosessien sähköistäminen, kiinteistöjen älykkäät järjestelmät, 

sähkömarkkinoiden säädeltävyys

NYT:
- Pariisin ilmastosopimus
- Kunnianhimoiset maakunnalliset 

ilmasto- ja energiatavoitteet
- Tavoitteena öljyvapaa HINKU-

maakunta
- Energiantuotannon ja –

kulutuksen (ml. liikenne) osuus 
Suomen khk-päästöistä 80 %

- Energiantuotannon ja -
kulutuksen (ml. liikenne) osuus 
Pohjois-Karjalan khk-päästöistä 
71 %

Energian jakelu ja huoltovarmuus:
I. Lainsäädäntöön ja tukijärjestelmiin vaikuttaminen, 

talosta taloon –energianjakelun ja kulutusjoustojen 
pilotoinnit

II. Infran parantaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen: 
lämpöhäviöt, älykkäät sähköverkot, kaksisuuntainen 
siirto, kysyntäjoustot…)

III. Energiatehokas ja moderni energianjakeluverkosto, 
ketterät energiamarkkinat

Energia ja ilmasto



PÄÄMÄÄRÄ 2040:
- Uusiutuvat polttoaineet ja 

vaihtoehtoiset käyttövoimat
- Vähäpäästöinen autokanta
- Kierto- ja biotalouden rajapintojen 

hyödyntäminen
- Liikennemuotojen 

yhteentoimivuus ja 
katkeamattomat matkaketjut

- Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset 
huippuluokkaa

- Yhteiskäyttö ja autonomiset 
ajoneuvot

Toimintaympäristö:
I. Uudenlaiset toteutus- ja rahoitusmallit vaihtoehtoisten 

polttoaineiden tuotantoon ja jakeluun, maankäyttö ja 
kaavoitus kestävän liikkumisen mahdollistajana, 
pyöräilyn ja kävelyn edistäminen

II. Latauspiste- ja kaasun tankkausasemaverkosto, 
etätyö, yhteiskäyttöautot (ja –pyörät), logistiikkaketjujen 
tehostaminen

III. Digitaalisuus ja autonomiset ajoneuvot, palvelualustat, 
liikkumispalvelut

Teknologiat ja ratkaisut:
I. Muunnossarjat, autokannan uusiutuminen: 

monipolttoaineajoneuvojen, ladattavat hybridiautojen, 
täyssähkö- ja kaasuajoneuvojen määrät kasvavat tasaisesti

II. Vähäpäästöinen ja tehostettu joukkoliikenne, 
sähköpyörälogistiikka kaupungeissa

III. Vetyajoneuvot ja autonomisuus

NYT:
- Pitkät välimatkat
- Henkilö- ja tavarakuljetukset 

perustuvat tiekuljetuksiin
- Henkilöautojen keski-ikä korkea
- Vähän vaihtoehtoisia 

käyttövoimia
- Joensuu pyöräilykaupunki, 

muualla maakunnassa 
kehittäminen haastavampaa

- Liikenteen osuus maakunnan 
khk-päästöistä 28 %

Liikennejärjestelmä:
I. Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen, logistiikkasektorin 

rajapintojen avaaminen, saavutettavuuden parantaminen
II. Liikkumismuotojen joustava yhdistely ja yhteentoimivuus, 

jakamistalous/yhteiskäyttö
III. Maanteiden tavarakuljetuksia siirretään rautatie- ja 

vesiliikenteeseen Liikenne



PÄÄMÄÄRÄ 2040:
- Elinvoimainen asuin- ja 

elinympäristö
- Roolit energiantuotannossa ja –

kulutuksessa muuttuvat  
Hajautettu energiantuotanto

- Jakamistalous, yhteisöllisyys
- Yhdyskuntarakenne on 

kustannustehokas ja kestävä
- Rakennuskanta on terve, viihtyisä 

ja energiatehokas
- Puurakentaminen on yleisempää

Kaavoitus ja rakentaminen:
I. Liikkumistarpeen vähentäminen, kevyen liikenteen 

kehittäminen, energia- ja materiaalitehokkuus uudis- ja 
korjausrakentamisessa

II. Puun monipuolinen hyödyntäminen rakentamisessa, ei 
fossiilisia polttoaineita kiinteistöjen erillislämmityksissä, 
digitalisaatio

III. Tilojen joustava muunneltavuus, kiinteistöjen elinkaaren 
huomioiminen, hiilikädenjäljeltään positiiviset tuotteet

Yhdyskuntarakenne ja elinympäristö:
I. Luonnonvarojen kestävä käyttö, lähiluonnon virkistys- ja 

hyvinvointipalvelut, uudet rahoitusmallit elinymp. kunnostamiseen ja 
suojeluun

II. Kansalliset ja kansainväliset yhteistyöfoorumit ja –hankkeet (mm. 
ilmastonmuutokset negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisy), khk-
päästöjä vähentävät menetelmät maa- ja metsätaloussektorilla

III. Vesistöjen hyvän tilan saavuttaminen/säilyttäminen

NYT:
- Maankäyttö- ja rakennuslaki 

sekä valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet 
ohjaavat

- Yhdyskuntarakenteen 
suunnittelu ja toteutus 
vaikuttavat myös khk-päästöihin: 
energiantuotantoratkaisut, 
liikkumisen tarve ja liikkumisen 
mahdollisuudet

- Haasteena pitkät välimatkat 
sekä hajanainen asutus  
liikkumisen tarve

Asuminen, palvelut ja työpaikat:
I. Toimivat tietoliikenneyhteydet, etätyö
II. Kierto- ja biotalouden uudet työpaikat, elinvoimaa 

koko maakuntaan
III. Joukkoliikenne digitaaliseksi palvelukokonaisuudeksi, 

älykäs asumisteknologia
Maankäyttö ja 
asuminen



PÄÄMÄÄRÄ 2040:
- Metsä-, kaivannais- ja jalostavan 

teollisuuden sivuvirtojen tehokas 
hyödyntäminen

- Edelläkävijyys ravinteiden ja raaka-
aineiden kierrättämisessä

- Aktiivinen tutkimus- ja 
kehittämistoiminta kierto- ja biotalouden 
teeman ympärillä

- Kumppanuus- ja yhteistyöverkostot  
uudet liiketoimintamallit

- Jätteen määrä minimoitu
- Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen
- Kiertotalouden teknologiset ratkaisut 

vientiin
- Kierto- ja biotalous merkittäviä 

työllistäjiä
- Ravinneneutraaliuden tavoite

Kulutus ja kierrätys:
I. Kierrätysasteen nostaminen, elinkaaren aikaisten 

vaikutusten pienentäminen
II. Uudet käyttökohteet tekstiilijätteelle ja –kuidulle, 

kokeilu- ja kehittämisalustat kiertotalouden tuotteille ja 
ratkaisuille

III. Jakamistalouden palvelualustat

Materiaalitehokkuus ja elinkaariajattelu:
I. Ekosuunnittelu, elinkaarivaikutusten arviointi, 

sivuvirtojen kustannustehokas hyödyntäminen
II. Kierrätys- ja uusiomateriaalien kehittäminen ja 

hyödyntäminen
III. Materiaalivirtojen tehokas hyödyntäminen ja 

käyttö, käsittely- ja tuotantoprosessien kestävyys

Teolliset symbioosit ja ravinteiden kierto:
I. Kumppanuus- ja yhteistyöverkostot, ekosysteemit
II. Ravinteiden kierrätys ja tuhkan hyödyntäminen
III. 3D-tulostus, IoT, avoin data

NYT:
- Pitkän aikavälin tavoitteena 

kierrätysyhteiskunta
- Kokonaisjätemäärä ei ole taittunut 

laskuun
- Suomessa yhdyskuntajätteen osuus 

vain 3 %
- Kiertotalouden arvopotentiaali 2-3 

miljardia euroa
- CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta –

hankkeessa toimeenpannaan 
valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja 
toteutetaan erilaisia 
kokeiluja/pilotointeja maakunnassa

- Pohjois-Karjalan raaka-aineiden 
käytön intensiteetti on korkeampaa 
kuin koko maassa keskimäärin

Kiertotalous



PÄÄMÄÄRÄ 2040:
- Öljyvapaa, vähähiilinen ja resurssitehokas 

maakunta
- Fossiiliset polttoaineet ja materiaaleja on 

korvattu uusiutuvilla
- Puurakentamisen edelläkävijä
- Korkean arvonlisän biotuotteet, jalostetut 

luonnontuotteet
- Biotalouden teknologiset ratkaisut
- Palvelusektori keskeinen osa maakunnan 

bio- ja kiertotaloutta
- Työpaikkoja on luotu koko biotalouden 

arvoketjuun
- Ekosysteeminpalvelujen ja 

luonnonvarojen riittävyys ja 
ympäristövaikutukset  on huomioitu

- Sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen

Luonnonvarojen käyttö:
I. Luonnonvarojen riittävyys ja kestävä käyttö, puun kilpailukyvyn 

turvaaminen, hyvät ja ilmastoviisaat metsänhoitokäytännöt, 
monipuolinen puurakentaminen ja hiilivarastot

II. Uudet tuotantomuodot ja biomassat (mm. hamppu), mikro- ja 
pk-yritysten digitalisoituminen

III. Kierto- ja biotalouden kehittäminen kokonaisuutena, häviöiden 
minimointi kierrossa

Aluetaloudelliset vaikutukset:
I. Maaseudun monipuolinen yritystoiminta, biotalouden arvonlisän 

kasvattaminen
II. Biojalostamojen toiminta- ja laajentumisedellytykset, infrastruktuurin 

kehittäminen, logistiikkatarpeisiin vastaaminen, työpaikat koko 
arvoketjuun

III. Tuontienergiaa ja –tuotteita korvataan paikallisilla vaihtoehdoilla, 
biotalouden ratkaisuja ja tuotteita myös vientiin

NYT:
- Uusiutuvat luonnonvarat ja 

ekosysteemipalvelut
- Luonnonvaroja ei tuhlata
- Bio- ja kiertotalous, uusiutuvan energian 

tuotanto sekä cleantech-ratkaisut 
ilmastonmuutoksen hillinnässä

- Biotaloudella merkittävä rooli fossiilisen 
energian ja materiaalien korvaamisessa 

- Biotaloudesta metsiin perustuu yli 50 % 
ja vuotuinen liikevaihto lähes 2 miljardia 
euroa

- Metsäbiotalous työllistää P-K:ssa noin 6 
000 henkilöä ja yrityksiä on noin 500

Uudet biotuotteet ja innovaatiot:
I. Tuotekehitys, innovaatioiden kaupallistaminen, investointien 

houkuttelu, metsäperäiset tuotteet, eri alojen rajapintojen 
hyödyntäminen mm. fotoniikka

II. Biotalous kuluttaja- ja markkinalähtöisemmäksi, innovaatioalustat 
kokeilun, testauksen ja uudenlaisen kehittämisen mahdollistajana

III. Uudet materiaalit (mm. 3D-tulostus), teknologiat ja palvelut, 
aineettomat arvot Biotalous ja 

luonnonvarat



PÄÄMÄÄRÄ 2040:
- Innovaatioiden tehokas 

hyödyntäminen
- Koulutustarjonta vastaa 

työelämäntarpeita
- Elinikäinen oppiminen ja jatkuva 

itsensä kehittäminen
- Kestävän kehityksen toimintamallit
- Kokeiluun kannustavat 

rahoitusinstrumentit ja sosiaaliset 
innovaatiot

- TKI-toimijoiden aktiivinen ja avoin 
yhteistyö  innovaatioekosysteemit

Kestävä kehitys ja osallistaminen:
I. Kestävä kehitys opetus- ja kouluyhteisöissä, paikalliset 

toimijat mukaan ilmasto- ja energiatyöhön, paikallisen 
tason vaikuttaminen, kokeilukulttuuri

II. Yhteiskunnan järjestelmien murroksen tukeminen, kestävät 
järjestelmät ja toiminta, yritysvastuu, vihreä talouskasvu

III. Kestävät liiketoimintamallit

Elinikäinen oppiminen:
I. Ruohonjuuritason opiskelumahdollisuudet, matalan tason 

vaikuttaminen, digitalisaatio
II. Moniosaajuus, joustavat osaamisen kehittämisen ja 

uudelleenkouluttautumisen ratkaisut
III. Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

NYT:
- Yritysten kannustaminen 

innovaatiotoimintaan, uudistumiseen 
ja kansainväliseen kasvuun

- Vahva yhteistyö TKI-työssä
- Innovaatioalustat
- Koulutuksen ja työelämän välisen 

vuorovaikutuksen vahvistaminen
- Vahva koulutusmaakunta
- Osaamisen vahvistamisen ja 

innovaatiotyön tukeminen myös EU-
rahoituksella

Osaamisesta uutta liiketoimintaa:
I. TKI-toimijoiden ja yritysten yhteistyön tiivistäminen, 

uudenlaista osaamista maakuntaan ja innovaatioiden 
kaupallistamiseen, demonstraatiot pilottien kaupallistamisen 
väylänä, liiketoimintaideat kasvu-uralle yrityshautomoiden ja 
verkostojen kautta

II. Innovatiiviset rahoitusmallit, yhteiskunnallinen yrittäjyys, 
kolmannen sektorin palveluratkaisut, TKI-toiminnan 
tukeminen verkostojen ja kokeilujen kautta

III. Kohti kokeilukulttuuria Osaaminen ja 
innovaatiot



Tiekartan toimenpiteet etenevät

• Circwaste-hankkeen tiekartta valtakunnallisen 
jätesuunnitelman pohjalta
– Yhdyskuntajätteet: Syntypaikkalajittelun kehittäminen
– Rakennus- ja purkujätteet

• Bio4Eco-hankkeen ”Smart Forest Bioeconomy 
Strategy” ja toimintasuunnitelma

• TENTacle-hankkeen pilotti: 
– TENTacle projektissa valmistellaan strategiapaperi, 

jossa tähdätään ”kuutoskäytävän” 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

– Rautatie, valtatie-6 ja Saimaan syväväylä ovat 
pääkuljetusreitit Pohjois-Karjalassa

– Strategiapaperi yhdessä maakuntakaavan (2040) 
kanssa ohjaa kehitystoimenpiteitä. 
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Kohti vähähiilistä 
Pohjois-Karjalaa!

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
anniina.kontiokorpi@pohjois-karjala.fi
Puh. 050 414 4816

www.pohjois-karjala.fi/hinku

#Energialoikka


