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Energia-agentit ja –sankarit seikkailivat kouluilla
SECURE-hanke, Ilmastokorttelit-hanke ja Eno-verkkokoulu vierailivat 
Nepenmäen, Karhunmäen, Enon, Liperin ja Iiksenvaaran kouluilla loka-
kuussa 2018 kertomassa energiantuotannosta ja –kulutuksesta ja de-
monstroimassa energiantuotantoa sähköätuottavan kuntopyörän avul-
la. Koululaiset osallistuivat leikkimieliseen kilpailuun siitä, mikä koulu 
tuottaa eniten energiaa polkemalla. Voittaja oli Iiksenvaaran koulu Jo-
ensuusta. Tokaluokkalaiset osallistuivat Agenttiseikkailuun ja koululaisia 
kannustettiin pelaamaan Energiasankarit-verkkopeliä. Kahden viikon ai-
kana jutustelimme noin 1200 oppilaan kanssa energiansäästämisestä ja 
-tehokkuudesta. Lisää tapahtumasta löytyy täältä.

Hankkeen loppuseminaari Pohjois-Irlannissa
SECURE-hankkeen viimeinen hankekokous pidettiin Der-
ryssä, Pohjois-Irlannissa 13.2.2019. Myös Pohjois-Karjalasta 
osallistuttiin kokoukseen kahden henkilön voimin. Samassa yh-
teydessä järjestettiin myös yleisölle avoin energiatehokkuus-
seminaari, joka keräsi yhteensä yli 50 osallistujaa. Lisätietoja 
loppuseminaarista löytyy englanniksi täältä. 

SECURE-hanke päättyy, mutta työ  
energiatehokkuuden edistämiseksi jatkuu
SECURE-hankkeessa parannettiin rakennusten energiatehok-
kuutta ja edistettiin uusiutuvan energian käyttöä seitsemällä 
pohjoisella harvaan asutulla alueella. Hankealueilla ovat yhteisi-
nä haasteina pitkät etäisyydet, vähenevä väestö sekä heikkene-
vät palvelut, mutta toisaalta hyvät mahdollisuudet uusiutuvan 
energian hyödyntämiseen. Karelia-ammattikorkeakoululla oli 
hankkeessa asiantuntijan ja tiedonvälittäjän rooli, ja Karelian 
johdolla kerättiin ja levitettiin esimerkiksi parhaita uusiutuvan 
energian käyttöön ja energiatehokkuuteen liittyviä käytänteitä. 
Lue lisää tästä.

Kuvaaja: Reeta Knuuti, Joensuun kaupunki

https://bestepi.files.wordpress.com/2019/04/vasu-kc3a4sikirjoitus-3_2019.pdf
http://secure.interreg-npa.eu/news/show/the-last-secure-project-seminar-presents-the-outputs-and-achievements/
https://www.karelia.fi/vasu/2018/12/13/energia-agentit-ja-sankarit/


Hyödynnä SECUREn julkaisuja ja webinaaritallenteita!
Olemme koonneet hankkeen aikana useita energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön 
liittyviä julkaisuja, jotka löydät myös hankkeen jälkeen verkkosivuiltamme. Samalta sivulta löydät 
myös esimerkiksi syksyllä 2018 pidettyjen Kestävä tulevaisuus -webinaarien tallenteet. Kannattaa 
tutustua myös muiden alueiden tuotoksiin hankkeen pääsivustolla (englanniksi). 

Esimerkkejä 

parhaista  

käytänteistä

SECURE-hanke kiittää!
SECURE-hanke on turvannut seitsemän alueen energiansaantia parantamalla energiatehokkuutta 
sekä edistämällä uusiutuvan energian käyttöä. Hanketta on toteutettu vuosina 2015-2019 harvaan- 
asutuilla seuduilla Suomessa, Ruotsissa, Irlannissa, Pohjois-Irlannissa, Färsaarilla sekä Kanadassa. 
Hanketta on rahoittanut Pohjoinen Periferia ja Arktis 2014–2020 -ohjelma.

Karelia-ammattikorkeakoulun työ rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käy-
tön edistämiseksi jatkuu hankkeen jälkeen osana Sirkkalan energiapuiston toimintaa sekä muissa  
hankkeissa. Karelia-amk on myös valittu toteuttamaan Energiaviraston rahoittamaa energianeu-
vontaa Pohjois-Karjalassa vuosina 2019-2023, lisätietoja tästä. Kehittämistyöstä vastaavat Karelian 
kestävät energiaratkaisut ja materiaalit -painoalan asiantuntijat.

https://bestepi.wordpress.com/
http://secure.interreg-npa.eu/

Yhteisöjen energiatehokkuus paremmaksi Irlannissa
Leitrimin kreivikunnassa Irlannissa alueelliset hallintoviranomaiset hakivat hankerahoi-
tusta Sustainable Energy Authority of Irelandilta. Hankkeessa keskityttiin yhteisön ener-
giatehokkuuden parantamiseen mm. kotitalouksien energiajärjestelmien uudistamiseen 
ja energiatehokkuuden lisäämiseen sekä julkisten rakennusten eristysten, lämmityksen 
ja valaistuksen uudistamiseen. Kotitalouksien energiatoimia olivat esimerkiksi eristyksen 
lisääminen seiniin ja yläpohjaan, öljykattilan vaihtaminen ja uusien energiatehokkaiden 
ovien asentaminen. Lue lisää (englanniksi).

Älykäs lämmityksen säätöjärjestelmä HeatBoss
Derryssä Pohjois-Irlannissa on otettu käyttöön HeatBoss-järjestelmä. Järjestelmään 
kuuluu sekä laitteita sekä ohjelmistoja. Järjestelmä säätää lämmitystä siten, että lämmitys 
toimii vain silloin kun sitä tarvitaan. Laitteistoon kuuluu esimerkiksi liiketunnistimia, läm-
pötila-antureita ja etäohjattavia venttiilejä. Eri tiloja ohjataan eri parametreillä riippuen 
lämmöntarpeesta. HeatBoss-järjestelmän käytöstä odotetaan vuosittain 30% laskua 
energiankulutuksessa. Lue lisää (englanniksi).

https://bestepi.wordpress.com/2016/10/31/mohill-better-energy-communities-project/
https://bestepi.wordpress.com/2018/06/19/heatboss-heating-control-system/
https://bestepi.wordpress.com/secure-suomessa/
http://secure.interreg-npa.eu/news/show/the-last-secure-project-seminar-presents-the-outputs-and-achievements/
http://www.karelia.fi/fi/asiantuntijapalvelut/palvelu-ja-tutkimusymparistot/sirkkalan-energiapuisto-uusiutuva-energia
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/projektit
https://energiavirasto.fi/tiedote/-/asset_publisher/energiavirasto-rahoittaa-alueellista-energianeuvontaa-maakunnissa-neljan-vuoden-ajan
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/painoalat-ja-teemat/kestavat-energiaratkaisut-ja-materiaalit
https://bestepi.wordpress.com
http://secure.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/



