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Hiilineutraali
Joensuu 2025
Toiminnalla tavoitteeseen

Liikenteen osuus
on ollut 2010-luvulla

27-30 %

kaikista kasvihuonekaasupäästöistä

Tavoitteena on hiilineutraali
Joensuu vuoteen 2025 mennessä
Joensuu on hiilineutraali, kun kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret
kuin hiilinielut. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee Joensuussa vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 60 % vuoden 2012 tasosta.

60 %

Tavoitteeseen
pyritään seuraavilla
toimenpiteillä:
' Maankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja hiilinielut
lisääntyvät

' Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja

yksityisautoilu vähenevät ja vähäpäästöisten
tai päästöttömien liikkumisen muotojen
käyttö lisääntyy

' Energiankulutus vähenee vuoteen 2025

mennessä vähintään 25 % vuoden 2007
tasoon verrattuna

' Energiankulutuksesta vuonna 2025 vähintään
90 % perustuu uusiutuviin energianlähteisiin

' Jätemäärät ja niistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja jätteiden
kierrätys- ja hyötykäyttöaste nousee

' Joensuussa tehdään ilmastoystävällisiä
ja vastuullisia hankintoja

' Joensuussa toimivat yritykset vähentävät

40 %
(100)

2007

(60)

2020

kasvihuonekaasupäästöjään

' Joensuulaiset tiedostavat valintojensa ja

tekojensa ilmastovaikutukset ja vähentävät
kasvihuonekaasupäästöjään

(20)

80 %
2030

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on 80 %
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys.
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Oheisessa kaaviossa ovat Joensuun
kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2009 – 2014
ilman teollisuuden päästöjä.

ê 415,1 kt CO�-ekv (kilotonnia hiilidioksidia ekvivalentti tonneiksi muutettuna)

ê 466,4 kt CO�-ekv

ê 397,6 kt CO�-ekv

ê 374,6 kt CO�-ekv

ê 356,5 kt CO�-ekv

ê 342,8 kt CO�-ekv

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lähde: Joensuun CO� raportti

Kasvihuonekaasupäästöt
Joensuussa
Tärkeimmät kasvihuonekaasupäästöjen lähteet
ovat energiantuotanto
ja -kulutus sekä liikenne.
Luonto toimii hiilinieluna
eli hiiltä myös sitoutuu.
Hiilinielujen merkitys korostuu pyrittäessä hiilineutraaliksi.
Hiilinieluja on siis lisättävä. Vuonna 2011 Joensuun
hiilinielut olivat noin 145 kt CO�-ekv, joka muodostui
puuston biomassasta ja kivennäismaan hiilitaseesta.
Hiilinieluja pitäisi olla vuonna 2025 vähintään 40 %
vuoden 2012 päästöistä eli noin 180 kt CO�-ekv.

Joensuun kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä v. 2012 oli noin 460 kt CO�-ekv.
Näin päästöt jakautuivat eri sektoreille:
Tieliikenne 27 %
Kaukolämmön tuotanto 21 %
Teollisuus 15 %
Erillislämmitys 11 %
Kuluttajien sähkönkulutus 10 %
Sähkölämmitys 6 %
Maatalous 5 %
Jätehuolto 5 %
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Maankäyttö ja
kaavoitus vaikuttavat
Yhdyskuntarakennetta
eheytetään
Kaavoitetaan täydennysrakentamista sinne missä
on jo nyt valmista kunnallistekniikkaa eli katuja ja
verkostoja. Tämä vähentää rakentamisen aiheuttamia päästöjä ja säästää energiaa. Myös liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät
kun liikkumisen tarve vähenee ja matkat ovat
lyhyemmät.

Energiatehokkaat
asuinalueet ovat
ratkaisun avain
Tiiviille asuinalueelle voidaan järjestää kattava
julkinen liikenne. Palveluiden saatavuus voidaan
varmistaa eli kauppa, päiväkoti, koulut ja ehkä työpaikatkin ovat lähellä. Alueelle voidaan rakentaa
aluelämpöä tai tuoda kaukolämpö koska käyttäjiä
on riittävästi. Suunnittelulla voidaan vaikuttaa
rakennusten suuntaamiseen ja vähentää energiankulutusta.
Penttilä, Multimäki ja Karhunmäki ovat uusia
asuinalueita, joissa energiatehokkuus pyritään
huomioimaan.
Maankäytön suunnittelulla voidaan myös varautua
voimistuviin sääilmiöihin suunnittelemalla huleeli sadevesien käsittelyä sekä pitää yllä luonnon
monimuotoisuutta yhtenäisillä viheralueilla.

Laskelmien mukaan
energiatehokkaalla
kaavoituksella voidaan
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
seudullisesti jopa

10 %

ja asuinaluetasolla
vielä enemmän.

MATO-20 on Joensuussa käytössä oleva
maankäytön toteutusohjelma, jolla nivotaan yhteen
palvelut, yhdyskuntatekniikka ja investoinnit.
Joensuuhun laaditaan v. 2016 täydennysrakentamisohjelma, jolla tavoitellaan tiiviimpää ja
taloudellisempaa kaupunkirakennetta.
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Liikenne
– LIIKUTKO
VIISAASTI?

Harkitessaan miten liikkuu
voi merkittävästi vähentää
päästöjään

Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, kun samalla
kulkuneuvolla kulkee useampi eli samalla
päästömäärällä voi kuljettaa useampia ihmisiä.

Kun on aika vaihtaa autoa, voisitko valita vähäpäästöisemmän? Entä yhteiskäyttöautot tai auton vuokraaminen?

Joensuussa oli 2014 noin 41 200 autoa, joista
henkilöautoja oli noin 36 000. Ajokilometrejä
Joensuussa kertyi kyseisenä vuonna noin 559
miljoonaa, joiden kasvihuonekaasupäästöt olivat
yhteensä 188 670 tonnia. Henkilöautoliikenteen
osuus tästä oli noin 57 %. Ennusteiden mukaan
liikennesuorite eli ajettujen kilometrien
määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin
20 %. Vastaavasti kasvihuonekaasupäästöt
vähenevät samalla aikavälillä noin 27 %, koska
ajoneuvokanta uusiutuu vähäpäästöisemmäksi ja
siirrytään biopolttoaineisiin ja sähköautoihin.

Liikenteen osuus
on ollut 2010-luvulla

27-30 %

kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Itse asiassa, tarvitseeko sitä lähteä minnekään, vai voisiko
asian hoitaa vaikkapa netissä tai puhelimitse? Jos on
mentävä, pääsisikö kävellen tai pyörällä? Jos matkakohde
on kauempana, pääsisikö sinne bussilla tai junalla?
Mikäli henkilöauto on ainoa vaihtoehto, voisiko järjestää
kimppakyydin?

Joensuu valittiin vuoden
2014 pyöräilykunnaksi
Pyöräilyn osuus matkoista on merkittävä. Joensuussa
32 % kaikista arjen matkoista tehdään pyöräillen
(liikennetutkimus syyskuu 2012). Pyöräily on Joensuussa
ympärivuotista: kesäisin pyöräilevistä yli puolet pyöräilee
myös talvisin. Joensuu on maasto-olosuhteiltaan mitä
mainioin kaupunki pyöräilyyn. Joensuun asukkaista noin
70 % asuu alle 6 km päässä kauppatorista, joten pyörä on
monelle joensuulaiselle nopein väline liikkua.

Bussilla pääsee! Joensuussa liikennöivät JOJO-bussit,
jotka tunnistaa violetista logosta. Waltti-matkalipulla voit
matkustaa vaivattomasti. Auton vapaapäivänä eli 22.9. on
jo kahtena vuonna bussimatkustaminen ollut ilmaista JOJO-busseissa, oiva mahdollisuus testata
bussikyytiä!
www.joensuu.fi/
reitit-ja-aikataulut

Eri liikkumismuotojen päästöt ovat erilaiset. Alla suhteellisia lukuja,
eli paljonko henkilöä kohden syntyy CO�-päästöjä/km:
Henkilöauto bensiini 180
Henkilöauto diesel 170
Paikallisbussi 80
Linja-auto 50
Juna 20
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Energiatehokkuus
tuo säästöjä
Energiaa voi käyttää
tehokkaammin
Laitteiden energialuokka kertoo kulutuksesta
eli A:sta se alkaa. Valaistuksessa tehokkain
on LED-lamppu, joka säästää energiaa.
Valaistusta voi myös ohjata, eli kun kukaan ei
ole paikalla, valot sammuvat. Tästä hyvänä
esimerkkinä Penttilän älykäs katuvalaistus.
Joensuun kaupungin hankinnoissa
huomioidaan laitteiden energialuokka
ja elinkaari.

Vanhaakin
voi
parantaa!
Rakennuksissa on
mahdollisuuksia
Energiaremontti tuo säästöjä kun se suunnitellaan
kunnolla. Rakentamisen yhteydessä on mahdollisuus
vaikuttaa energiatehokkuuteen valitsemalla
vähäpäästöinen energiamuoto ja rakennusmateriaalit.
Lämmön talteenotolla poistoilmasta voidaan saavuttaa
suuria säästöjä, samoin uusimalla laitteita vähemmän
kuluttaviksi.
Älykäs Rantakylä - Utra hankkeessa kartoitetaan
ne keinot, joilla vanha kerrostalo- ja lähiötyyppinen
asuinalue Rantakylä-Utra muutetaan energia- ja
resurssitehokkuudeltaan nykyaikaiseksi ”älykkääksi”
(SmartCity) kaupunginosaksi. Samalla pyritään
pienentämään alueen hiilijalanjälkeä merkittävästi ja
huomioimaan luonnon monimuotoisuus.
Teoreettinen energiansäästöpotentiaali on jopa 40 %.
Joensuun vesi-liikelaitoksen Kuhasalon
jätevedenpuhdistamolle valmistui lämpöenergian
talteenottolaitteisto 2014. Lämpöä otetaan talteen
puhdistetusta jätevedestä.

Energiankulutusta seuraamalla voi kartoittaa
missä energiaa kuluu ja miettiä mitä
voisi tehdä toisella tavalla.
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Energiantuotantoon
uusiutuvia
Uusiutuvat energialähteet vähentävät
päästöjä. Puun, biomassan, vesivoiman,
tuulen, auringon ja maalämmön käyttöä
voidaan lisätä. Merkittävimmät tällä hetkellä
käytössä olevat uusiutuvan energian lähteet
Joensuussa ovat vesivoima ja biomassa.
Kaupungin karttapalvelusta löytyvät
geoenergiakartat, joista voi katsoa missä
maalämpöjärjestelmän rakentaminen on
kannattavaa maaperän laatu huomioiden.

Aurinkoenergiakartoilta
saat selville oman
kiinteistösi kattojen
aurinkoenergiapotentiaalin.
Kartat löytyvät Joensuun kaupungin karttapalvelusta

http://kartta.jns.fi/IMS
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Kaukolämmön
tuotanto
Joensuussa
Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannolla
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.
Joensuussa kaukolämmön tuotannon
kannalta tärkein on Fortum Power and
Heat Oy:n Joensuun voimalaitos, jossa
uusiutuvien polttoaineiden osuus oli vuonna 2014
noin 72 %. Hakkeella lämpenevät myös Enon,
Kiihtelysvaaran, Heinävaaran ja Tuupovaaran taajamat.
Hammaslahdessa käytetään myös turvetta.

Hajautettu energiantuotanto
on mielekästä monessa
mittakaavassa
Pääasiallisen lämmitysjärjestelmän lisäksi on hyvä olla
myös lisäenergiaa. Ilmalämpöpumppu, aurinkopaneelit,
aurinkolämpö sekä uuni ovat hyviä vaihtoehtoja.
Öljylämpökattilan voi käyttöiän päättyessä vaihtaa
maalämpöön tai pellettiin.
Energiantuotannon osuus CO�-päästöistä on
noin kolmannes (ilman liikennettä).

Jätteitä vähemmäksi
ja kiertoon
Tuottamalla materiaalitehokkaammin eli vähentämällä
hukkaan menevää materiaalia saadaan aikaan säästöä
sekä raaka-aineissa että tuotannossa.

BIOJÄTETTÄ 40 %
MUOVIJÄTETTÄ 17 %
PAHVIA, KARTONKIA JA PAPERIA 15 %
METALLIA 3%
LASIA 3%
MUUTA 22 %
Selvityksen mukaan
lajittelua tehostamalla yli
puolet sekajätteistä olisi
hyödynnettävissä.

Tästä määrästä on voitu hyödyntää tai toimittaa
hyötykäyttöön noin 39 000 t.

Kontiosuon jätekeskuksella vastaanotetun jätteen määrä vuonna 2014 oli noin 74 000 tonnia.

Puhas Oy:n 2014 tekemän
lajitteluselvityksen mukaan
kotitalouksista kaatopaikalle
tulevassa sekajätteessä
oli keskimäärin

Uudelleenkäyttö on myös kannattava ja säästävä
vaihtoehto. Tavaroita voi kierrättää lahjoittamalla tai
kierrätyskeskusten ja kirpputorien kautta.
Jätehuollon osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin
5 %, joka sisältää myös jätevesien käsittelystä syntyvät
kasvihuonekaasupäästöt.

Muutoksen tuulet puhaltavat
Pakkausjätteiden tuottajavastuu astuu voimaan
kokonaisuudessaan vuonna 2016. Käytännössä suurin
muutos on kotitalousmuovin keräyksen aloittaminen.
Pakkausjätteiden keräysverkoston ylläpidosta vastaa
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.
Riikinvoiman ekovoimalaitos Leppävirralla valmistuu
vuoden 2016 aikana. Kontiosuon jätekeskukselle
sijoitetaan enää vain sellaista jätettä, joka ei kelpaa
energiakäyttöön. Nykyisin sekajätteenä kerättävät
kotitalousjätteet hyödynnetään siis jatkossa
energiana.

Kotitalouksista
kaatopaikalle
tulevassa
sekajätteessä
oli keskimäärin
biojätettä

40 %

Puhas Oy:n 2014 tekemä
lajitteluselvitys

Pääosa kaatopaikalle sijoitetusta jätteestä oli sekalaista yhdyskuntajätettä noin 75 %
ja rakennusjätteitä noin 13 %.
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Hankinnat ja palvelut
kestäviksi
Kestävissä hankinnoissa
huomioidaan energia- ja
materiaalitehokkuus sekä
vastuullisuus. Näin pyritään
vähentämään päästöjä sekä
syntyvän jätteen määrää.
Hankintoja on monenlaisia. Laitteiden, tuotteiden,
palvelujen, kuljetuksen ja energiantuotantomuodon
valinnat ovat hankintoja. Laitteiden käytöllä ja palvelujen
tuottamisella on monenlaisia ympäristövaikutuksia,
joista tulisi olla selvillä hankintoja tehtäessä.
Hankinnoissa tulisi suosia laadukkaita materiaaleja ja
kestäviä tuotteita. Ympäristöystävällisillä hankinnoilla
sekä turhia hankintoja välttämällä säästetään
kustannuksissa ja vähennetään ympäristökuormitusta.

Elinkaariarvioinnit ja elinkaariajatteluun perustuvat
kriteerit, kuten ympäristömerkit, antavat hyvät eväät
ympäristöystävällisyyden vertailuun.
Pienempi energiankulutus tuo säästöjä käyttäjälle
ja myös ympäristölle. Tuotteen elinkaari on myös
merkittävä tekijä: kestävämmällä tuotteella on pidempi
käyttöikä.
Ruuantuotannolla on suuri merkitys. Ruoantuotanto,
ruoan jalostaminen ja kuljettaminen aiheuttavat
vesistökuormitusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Myös
sillä, mitä syömme, ja kuinka paljon ruokahävikkiä
syntyy, on vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin.
Kasvisruoka on ilmastoystävällisempää, lähiruoka
säästää kuljetuksissa ja luomu ympäristöä.
Ruokaloiden ylijäämäruoan ja kauppojen vanhenevien
tuotteiden hyödyntäminen luovuttamalla ne esimerkiksi
hyväntekeväisyyteen vähentää jätettä ja päästöjä.
Hankintoja tehdään paljon. Joensuun kaupungin
vuosittain ostamien tavaroiden ja palvelujen arvo on
noin 100 miljoonaa euroa. Kaupunki on myös päättänyt
edistää innovatiivisia hankintoja sekä ympäristö- ja
sosiaalisten kriteereiden käyttöä hankinnoissa.
Sähköiset palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta.
Uudet palvelut ovat myös vuorovaikutteisia eli saat
vastauksen ja päätöksen nopeammin. Niin ja paperiakin
säästyy.

Reilu kauppa ry myönsi
Joensuulle Reilun kaupan
kaupungin arvonimen
vuonna 2009 neljäntenä
kaupunkina Suomessa.
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Joensuun kaupunki
hankki vuonna 2015
Muuntamontien
yhteiskäyttöautoksi
täyssähköauton.

Yrityksillä
on
merkittävä
ROOLI
Yrityksissä energia-, materiaali- ja
resurssitehokkuus tuovat tuotannossa
säästöjä ja lisäävät kannattavuutta.
Ympäristön huomioivilla valinnoilla tehdään
ilmastotekoja. Hiilineutraali tuotanto ja
pienempi hiilijalanjälki ovat myös osoitus
yrityksen ympäristövastuusta.
Puhtaan tekniikan tuotannolla eli cleantechillä,
tarkoitetaan kaikkia tuotteita, tekniikoita
ja palveluita, jotka tuotantoprosessissaan
tai käytössään aiheuttavat vaihtoehtojaan
vähemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat
vähemmän luonnonvaroja. Cleantech
on voimakkaasti kasvava teollisuuden ja
palvelutuotannon ala sekä Suomessa että
maailmalla.

Vuonna 2015
ilmastositoumuksen
ovat tehneet
Artpark - Aurinkocafé, Hotel GreenStar,
Pohjois-Karjalan Martat ry, Abloy Oy ja
John Deere Oy.

Tule
ilmastokumppaniksi!
Ilmastotori-hankkeessa
luodaan Joensuuhun
ilmastokumppanuusverkostoa.
Ilmastokumppaneiksi
lähtevät yritykset
valitsevat itselleen
sopivat toimenpiteet, joilla
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.
Lisätietoja osoitteessa

www.joensuu.fi/
ilmastotori
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Kuntalaiset
mukaan
Kotitalouksissa eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu
asumisesta ja energiankulutuksesta, liikenteestä sekä
elintarvikkeista.

Toiminnalla tavoitteeseen
eli mitä voimme tehdä:

Kotitalouksien energiankulutus

20

on noin
%
koko energian loppukulutuksesta.
Mieti siis näitä:

Kulutustottumukset
% Osta laadukkaita lähituotteita: kestävät pitkään
ja työllistävät tuttavasi

Käy allekirjoittamassa ilmastolupaus.
Kannusta myös ystäviäsi ja
työtovereitasi kirjoittamaan lupaus.
https://ilmastolupaus.fi

Haluatko toimia aktiivisemmin
ilmaston hyväksi?
Ota yhteyttä paikallisjärjestöihin
tai Ilmastotori -hankkeeseen.
www.joensuu.fi/ilmastotori

% Suosi kausituotteita ja vietä viikoittain kasvisruokapäivä!

Kodin lämmitys
% Onko kodissasi vesikiertopatterit? Vaihda siis kaukolämpöön!
Kaukolämpöverkon kattavuus kantakaupungin alueella selviää
osoitteesta lampokartta.fortum.com. Jos kaukolämpöä ei ole
tarjolla, maa- tai kalliolämpö on hyvä vaihtoehto.
% Jos kodissasi on sähköpatterit, hanki ilmalämpöpumppu
ja vaihda virta vihreään sähköön!

Viisas liikkuminen
% Pärjäisikö perheenne yhdellä autolla? Vuorotelkaa bussin ja
auton käytössä, näin saatte vaihtelua työmatkoihin!

Joensuussa toimii luomu- ja lähiruokapiiri, johon voi kuka tahansa liittyä.
Käy tutustumassa osoitteessa
www.joenluomu.net

Muistathan, että Joensuussa
toimii lukuisia autovuokraamoja.
Satunnaisten ajojen vuoksi ei omaa
autoa kannata hankkia.

% Hyppäätkö aamulla bussiin, pyörän selkään vai ratin taa?
Vai olisiko aika katsella tarkemmin maisemia ja
kulkea työmatka kävellen?

Kirjastosta voit lainata
energiankulutusmittarin, jolla näet
paljonko kotisi laitteet vievät virtaa.
Valtakunnallista energianeuvontaa
löytyy osoitteesta www.eneuvonta.fi
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Luonnolla on
osuutensa
Joensuun pinta-alasta noin 80 % on metsätalousmaata
ja 14 % vesistöjä. Hiilinieluja Joensuussa on siis
runsaasti: metsätalousmaan ala on noin 2095 km²,
josta luonnonsuojelualueita on noin 9,45 km².
Hiilinielut sitovat hiiltä enemmän kuin vapauttavat sitä.

Miten voin
omalla
toiminnallani
kasvattaa
hiilinieluja?

Puiden
istuttaminen on
ilmastoteko!

Kasvusto sitoo hiiltä
Hiiltä sitoutuu kasveihin niiden yhteyttäessä. Puut
ja muu kasvusto poistavat hiiltä kierrosta ja siten
vähentävät hiilidioksidin lisääntymistä ilmakehässä.
Metsä on siis tärkeä. Peltojen kasvipeitteisyys ja
maaperän eloperäinen aines sitovat myös hiiltä.
Metsästä ja pelloista pitää huolehtia niin että ne toimivat
hiilinieluina. Kasvit myös tuottavat happea yhteyttämällä
hiilidioksidia ja vettä. Metsässä on myös marjoja, sieniä
ja paljon muuta.

Puistot ja viheralueet
Viheralueilla on merkitystä myös ihmisille
virkistäytymispaikkoina. Niiden kautta sadevesi

imeytyy maaperään, kasvusto sitoo pölyä ja suojaa
tuulelta. Joensuun viherkaavassa määritellään tärkeät
säilytettävät viheralueet ja viherkäytävät.

Luonnon monimuotoisuus
Kaikella on luonnossa merkityksensä. Luonto itsessään
tulee toimeen ilman ihmistä. Ihminen taas ei tule
toimeen ilman luontoa, siksi luonto kaikkineen on
vaalimisen arvoinen. Luonnonsuojelualueet – vanhat
metsät, suot, harjut, lintuvedet ja muut luonnon monet
muodot toimivat hiilen sitojina.
Ja pitää muistaa että kaikki ei sitten kuitenkaan ole vain
tonneja ja kilowatteja. Hetket luonnossa ovat hetkiä
luonnossa.
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Sopeutuminen on
varautumista
Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt
voimistuvat. Sateet lisääntyvät ja
myrskyt voimistuvat. Myös kylmät ja
kuivat kaudet pitenevät.

Tarvitaan varaenergialähteitä, hulevesien
pidättämistä ja imeyttämistä. Katujen ja teiden
kunnossapitoa pitää lisätä.
Hulevesien hallinta on Joensuun taajamien
osalta yksi tärkeimmistä sopeutumistoimista.
Hulevesien käsittely syntypaikalla estää ongelmien
kasautumisen sadevesiverkostojen purkupaikoille.
Viherkatot ovat yksi keino sopeutua lisääntyviin
sateisiin. Joensuun suurissa rakennuksissa ei ole
vielä viherkattoja, mutta pieniä viherkattoja näkyy jo.
Ilmastonmuutoksen myötä rakennusten
lämmitystarve saattaa pienentyä, mutta toisaalta
jäähdytystarve kesäisin saattaa kasvaa.
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Muutokseen
voi varautua
Joensuussakin sähkölinjoja
korvataan maakaapeleilla,
hulevesiä pyritään pidättämään
ja imeyttämään, Karhunmäkeen
rakennetaan hulevesille kosteikko,
energiaverkon toimivuutta
poikkeustilanteissa parannetaan.

Joensuun kaupunki
on jo aloittanut
2005

% Kuntaliiton
		ilmastokampanja

2008

% KETS kuntien energia		tehokkuussopimus

ilmastokampanjassa vuodesta 2005.

' Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma 2013 sisältää

2009

% Seudullinen ilmastostrategia

2011

% Ekotukitoiminta alkoi

2013

% Ilmasto-ohjelma

2014

% Kaupunki liittyi Eurooppalaiseen

		

kaupunginjohtajien yleiskokoukseen

% SEAP kestävän energiankäytön
		toimintasuunnitelma
% INKA-hanke
% Smart Cities -hanke

2015

Joensuun sitoumukset:
' Joensuu on ollut mukana kuntaliiton

% Kaupunki liittyi mukaan HINKU eli

		

hiilineutraalit kunnat -verkosto

% ILMASTOTORI-hanke
% ESCO-kumppanuushankkeet

tässä esitteessä kuvaillut toimenpiteet.

' Eurooppalainen kaupunginjohtajien yleiskokous

johon kaupunki on liittynyt vuonna 2014.
Sitoumus kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi vuoteen 2020 40 % vuoden 2012
tasosta. Laadittiin SEAP eli kestävän
energiankäytön toimintasuunnitelma.

' Joensuun kaupunki liittyi mukaan HINKU eli

hiilineutraalit kunnat verkostoon vuonna 2015.
Tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
vuoden 2007 tasosta jopa 80 % vuoteen 2030
mennessä.

' KETS kuntien energiatehokkuussopimus

2008 – 2016 kunnan omien kiinteistöjen
energiankulutuksen vähentäminen 9 % vuoden 2005
tasosta. Hanke jatkuu myös vuoden 2016 jälkeen ja
Joensuu on siinä mukana.

Joensuun hankkeet:
' INKA – innovatiiviset kaupungit (2014 – 2017)

hanke. Joensuun teema on Vihreä kasvu – täältä
tulee tavoite hiilineutraali Joensuu 2025.

Näin toimenpiteitä
seurataan
' SEAP raportti, joka liittyy kaupunginjohtajien
yleiskokoussitoumukseen, laaditaan 2017.

' Ilmasto-ohjelman seurantaraportti ja ohjelman
päivitys tehdään 2017.

' Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan vuosittain
CO�-raportilla ja Kasvener-laskentaohjelmalla.

' Ilmastotori-hankkeen nettisivuilta
(www.joensuu.fi/ilmastotori)
voi seurata mitä on meneillään.

' Ilmastotori eväitä vähähiilisyyteen -hanke

2015 – 2017 toimenpiteitä yhdessä
yritysten, kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

' Älykäs Rantakylä-Utra -hanke (SmartCity)
alkoi syksyllä 2014.

' ESCO-kumppanuushankkeet kiinteistöjen

energiatehokkuuden lisäämiseksi aloitettiin 2015
kaupungin tilakeskuksen toimesta.

' Kohti ekologisesti kestävää liikuntakulttuuria

-hankkeen yhteydessä laaditaan Joensuun
kaupungin liikuntapalveluille ilmasto-ohjelma.
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Mitäs sitä
vielä
keksittäisiin
LIIKENTEESSÄ
Olisiko lähiraideliikenne sittenkin mahdollista? Onnistuisiko
autojen yhteiskäyttö? Entä lisää latauspisteitä sähköautoille ja muille vaihtoehtoisille polttoaineille? Asiointipolkupyörät uudelle matkakeskukselle ja hotelleihin olisivat
tervetulleita! Myös joensuulaisten polkupyörät kaipaavat
omaa pysäköintitaloa ja kunnollisia pyöräparkkeja!

TYÖSSÄ
Voisiko etätöitä tehdä enemmän? Entä voisiko kokousmatkoja korvata nettineuvotteluilla tai pikaviestipalveluilla?
Uudet ideat ja vaihtoehdot voivat säästää energiaa ja rahaa
työpaikoilla!

ASUMISESSA JA
KULUTTAMISESSA
Entä kotona? Kokeile vähähiilisyyttä edes vähän aikaa,
testaa ruokapiirin palveluja, sovi jostakin yhteishankinnasta sukulaisen tai naapurin kanssa, pyöräile tai kävele töihin,
tai perusta se oma pieni viherkatto.

YRITYSTOIMINNASSA
Vähähiilisyydessä piilee liikeideoita! Vain taivas lienee rajana. Luo vanhasta uutta ja inspiroidu kaikista niistä mahdollisuuksista mitä kierrättämisessä voi olla. Sinä päätät.

Teemavuodet
piristävät
2014 ILMASTOHAASTEET
– Joensuu hyväksyi
ilmasto-ohjelman ja
liittyi pormestareiden
yleiskokoukseen
2015 JOUKKOLIIKENNE
– ilmaisia ja edullisia
kyytejä sekä
tulevaisuuden liikennettä
2016 YMPÄRISTÖTIETO
– ei lisää tuskaa
2017 ENERGIAN TUOTANTO
– lisää pökköä pesään
2018 MATERIAALI- JA
ENERGIATEHOKKUUS
– vähemmästä enemmän
2019 HIILINIELUT
– luontoa ei voi ohittaa
2020 VIISAS LIIKKUMINEN
– paikasta toiseen pääsee
monella tavalla

KAIKKIALLA
Istuta puita ja pensaita, vaikka joka kuukaudelle omansa.
Entä kuka ottaa kopin kilpailusta, jossa asioista tehdään
vähäpäästöisempiä? Yhteistä toimintaa tarvitaan - mitä
kaikkea sinä voit tehdä?
Ympäristönsuojelu 2016

