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1. Raportin rakenne
Tämä raportti esittelee Joensuun kaupungin Hiilineutraali Joensuu 2025 -ilmasto-ohjelman vuosille 2022‒2025
päivitettyjen toimenpiteiden kustannustehokkuuden arvioinnin tulokset. Kaupungin tavoitteena on olla
hiilineutraali jo vuonna 2025. Ilmasto-ohjelman päämäärän mukaan kaupunki, asukkaat, yritykset ja muut
paikalliset toimijat vähentävät yhdessä 60 prosenttia Joensuun alueen kasvihuonepäästöjä tavoitevuoteen
mennessä. Loput 40 prosenttia päästöistä sidotaan hiilinieluihin tai kompensoidaan.
Raportin rakenne on seuraava. Luku 2 esittelee taulukkomuodossa kustannustehokkuusarvioinnin tulokset
Joensuun ilmasto-ohjelman toimenpiteille. Luku 3 nostaa esiin arviointiin ja laskentaan liittyviä yleisiä epävarmuustekijöitä, rajoitteita ja puutteita. Raportin lopussa on liitteenä ilmasto-ohjelman toimenpiteiden biodiversiteettivaikutusten arvioinnin tulokset taulukkoesityksenä.
Lokakuussa 2021 valmistuneen raportin on laatinut Avoin yhtiö Tietotakomo. Työn tilasi Joensuun kaupungin
ympäristösuojeluyksikkö. Raportin laatija haluaa kiittää kaikkia työssä auttaneita tahoja.
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2. Arvioinnin tulokset
Tämän luvun taulukko 1 esittelee Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman toimenpiteiden päästövähennykset,
laskennalliset ja asiantuntija-arvioina tehdyt laadulliset kustannustehokkuusarviot sekä kustannukset. Ilmastoohjelman luonnosversioon 4.10 perustuvat toimenpideryhmät, päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet on
numeroitu arviointia varten. Arvioinnin tarkastelujänteenä on ohjelman toimenpidevuodet 2021–2025.
Kustannustehokkuus kuvaa toimenpiteestä syntyneiden nettomääräisten kustannusten suhdetta toimenpiteeseen liittyviin nettomääräisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Se vastaa siis toimenpiteen keskimääräistä kustannusvaikuttavuutta tai taloudellisuudetta. Raportti mittaa kustannustehokuutta euroina yhtä
hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohti (€/t CO2-ekv). Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen
yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Kustannustehokkuus =

Hankintamenojen annuiteetit + Diskontatut kustannukset, säästöt ja tulot
Nettomääräiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset

Kustannustehokkuuden laskennassa huomioidaan toimenpiteestä vuosien 2021‒2025 aikana aiheutuvat
kustannukset, säästöt ja tulot. Monessa tapauksessa toimenpiteen elinkaari on tätä tarkastelujaksoa pidempi.
Toimenpiteen toteuttamiseen tarvittavat investoinnit ja muut hankintamenot jaetaan koron avulla yhtä
suuriksi vuosittaisiksi tasaeriksi eli annuiteeteiksi toimenpiteen investointijakson tai teknisen käyttöiän
perusteella. Laskemalla yhteen vuosien 2021–2025 annuiteetit saadaan toimenpiteen perushankintamenot.
Toimenpiteeseen voi liittyä vuosittaisia juoksevia toteutuskustannuksia. Eri vuosina tapahtuvat mahdolliset
säästö- ja menovirrat huomioivat nettomääräiset toteutuskustannukset muunnetaan diskonttokoron avulla
keskenään yhteismitallisiksi ja vertailukelpoisiksi. Vuosien 2021–2025 aikana syntyneet nettokustannukset on
diskontattu tässä raportissa nykyhetkeen 3 %:n laskentakorolla. Mahdollisten säästöjen ja tulojen vuoksi
toimenpiteen nettomääräiset kustannukset voivat olla myös miinusmerkkisiä eli siitä syntyy tarkastelujakson
aikana taloudellisia säästöjä. Perushankintamenoista ja toteutuskustannuksista muodostuvat laskennalliset
nettokustannukset sisältävät vain suorat kustannus-, säästö- ja tulovaikutukset. Mukana ei ole raportin luvussa
3 esiin tuotuja alue-, työllisyys-, kunta- tai kansanterveyteen liittyviä taloudellisia vaikutuskanavia.
Suurin osa taulukossa 1 tarkastelluista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista liittyy Joensuun kaupungin
perustoimintaan ja hankkeisiin. Osassa toimenpiteissä on kyse käytäntöjen muuttamisesta ja parantamisesta,
joista ei aiheudu kaupungille ylimääräisiä kustannuksia. Kaupunki vie ilmastotavoitteita eteenpäin tiiviissä
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Muutaman tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisen toimenpiteen tapauksessa toteuttajana on muu paikallinen toimija, joiden kanssa kaupunki tekee yhteistyötä ilmastotavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon liittyvien taulukon 1 toimenpiteiden
4.1.2 ja 4.1.3 toteuttajana on paikallisena energiayhtiönä Savon Voima Oy.
Taulukossa 1 esiteltävät Joensuun ilmasto-ohjelman toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästövähennysten ja
taloudellisten vaikutusten arvioinnin tulokset ovat epävarmuustekijöiden ja aineistojen vajavaisuuksien vuoksi
ainoastaan suuntaa antavia. Aineistollisten, määritelmällisten ja laskennallisten rajoitteiden vuoksi isolle osalle
Joensuun ilmasto-ohjelman toimenpiteistä ei ole kyetty laskemamaan kustannustehokkuutta. Tietojen
puutteet näkyvät mm. taulukon 1 toimenpideryhmän 5 jätteiden käsittelyyn, kiertotalouteen ja kestävän
kulutukseen liittyvien toimenpiteiden arvioinnissa. Laskentaan ja aineistoon liittyvien epävarmuuksien ja
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liiallisten tulkinnanvaraisuuksien vuoksi arviointityössä ei puolestaan ole lähdetty arvioimaan tavoitteen 1.2
hiilensidontaa koskevia toimenpiteitä
Monet toimenpiteistä ovat välillisesti kaupungin ilmasto-ohjelmatyötä mahdollistavia ja tukevia, joten niistä
syntyvien päästövähennysten arviointi on erittäin hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Esimerkiksi kaupungin
hiilitaseen seuranta, päästövähennysskenaarioiden laadinta ja kaupungin ilmastotavoitteiden päivitykset
auttavat toimenpiteiden suunnittelussa, kohdentamisessa ja arvioinnissa (taulukon 1 toimenpiteet 1.1.1, 1.1.2
ja 1.3.2). Toimenpiteenä 2.1.1 oleva kaupungin ilmastotyön koordinointi on puolestaan olennainen osa
ohjelman toteuttamista kuten myös toimenpideryhmän 2 muut ilmastoviestintää, verkostoja, resursseja ja
arviointia koskevat toimenpiteet.
Arvioinnin yhteydessä tehdyt oletukset vaikuttavat kustannustehokkuuslaskelmien tuloksiin. Tästä ovat
hyvänä esimerkkeinä kestävään liikenteeseen ja ajoneuvoihin liittyvät tavoitteen 3.1 toimenpiteet, joissa on
jouduttu tekemään mm. matkustajamääriin, kuljettuihin matkojen pituuksiin, kulkumuotojakauman
muutoksiin, tekniseen kehityksen ja käyttövoimiin liittyviä oletuksia. Siksi esimerkiksi taulukon 1 kävelyn ja
pyöräilyn toimenpiteiden 3.1.1 ja 3.1.5 tulokset ovat erittäin herkkiä oletuksille siitä, kuinka paljon kävelyyn ja
pyöräilyyn tai linja-autoihin tapahtuu siirtymää henkilöautoilusta ja kuinka suuriksi yhden henkilöautokilometrin nettokustannukset oletetaan.
Päästövähennysten, kustannusten ja kustannustehokkuuden laskentaan liittyvien rajoitteiden vuoksi
Taulu 1: Laadullisen arvioinnin värikoodit
taulukossa 1 on mukana asiantuntija-arviona tehty toiErittäin kustannustehokas
menpiteiden karkea laadullinen kustannustehokkuustoimenpide
arviointi. Siinä on käytetty apuna asteikkoa, joka jakaa
Kustannustehokas toimenpide
toimenpiteet
arvioidun
kustannustehokkuuden
perusteella ilmastotoimenpiteenä erittäin kustannusMahdollisesti kannattava
toimenpide
tehokkaisiin, kustannustehokkaisiin, mahdollisesti
Suhteellisen kustannustehoton toikannattaviin ja suhteellisen kustannustehottomiin
menpide
toimenpiteisin. Periaatteellisina luokittelurajoina on
Ei arviota
käytetty seuraavia päästövähennysten hintoja:
erittäin kustannustehokas alle 50 €/tCO2-ekv, kustannustehokas 50‒150 €/tCO2-ekv, mahdollisesti kannattava 150‒500 €/tCO2-ekv ja kustannustehoton yli 500
€/tCO2-ekv. Joidenkin toimenpiteiden osalta on laadullinen tarkastelu jätetty arviointiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi tekemättä. Laadulliset arviointien tulokset on merkitty tulostaulukkoon Taulun 1
mukaisilla värityksillä.
On huomattava, että toimenpiteen 1.3.1 päästökompensaatio eroaa luonteeltaan muista ilmasto-ohjelman
toimenpiteistä. Päästövähennysyksiköiden hankinta vuoden 2025 laskennallisen päästötavoitteen saavuttamiseksi on viimeinen askelma ilmastotyön toimenpidehierarkiassa: ensin vältetään ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä, sitten vähennetään omia päästöjä niin pitkälle kuin mahdollista ja vahvistetaan päästöjä sitovia
hiilinieluja ja vasta lopuksi hyvitetään jäljelle jääneet päästöt kompensoimalla. Markkinoilta ostettavan
kompensaatio kuvaakin eräällä tavalla sitä hintaa, joka joudutaan maksamaan, jos muilla ilmasto-ohjelman
toimenpiteillä ja muulla alueen toimijoiden ilmastotyöllä ei kyetä saavuttamaan yhteisesti sovittuja tavoitteita.
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Taulukko 1 Joensuun ilmasto-ohjelman kustannustehokkuusarvioinnin tulokset
Toimenpideryhmä, päämäärä,
tavoite tai toimenpide

Toimenpiteen
päästövähennys
vuonna 2025
vuoteen 2021
verrattuna

Toimenpiteen
Kustannustoteutus- tai
tehokkuuden
vuosikustannukset laskennallinen arvio
tarkastelujaksolla
2021‒2025

Kustannustehokkuuden
laadullinen arvio
tarkastelujaksolla
2021‒2025

1 PÄÄSTÖT, HIILINIELU JA KOMPENSAATIOT
Päämäärä 1: Kasvihuonekaasut ja hiilinielut ovat tasapainossa vuonna 2025
Tavoite 1.1: Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoden 2007 tasosta 60 % vuoteen 2025 mennessä
1.1.1
Joensuun hiilitase (päästöt ja hiilinielut) selvitetään ja
Ei arvioita
10 000 €/vuosi
Ei arviota
Ei arvioita
niitä seurataan vuosittain
1.1.2
Laaditaan Joensuulle vuoteen 2025 ulottuvat
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Ei arviota
päästövähennysskenaariot
kaupungille
1.1.3
Toteutetaan kaupungin päästövähennyksiä ja
1 500‒2 500
100 000 €/vuosi
140 €/tCO2-ekv
Todennäköisesti
hiilinieluja lisääviä hankkeita
tCO2-ekv
(koko hankeko(riippuu hankekustannustehokas
(koko hankekonaisuus
tyypistä, arvio
toimenpide
kokonaisuus)
300 000 €/vuosi) 10–200 €/tCO2-ekv)
Tavoite 1.2: Hiilinielut kasvavat joka vuosi
1.2.1
Huolehditaan metsien hiilivarannon kasvusta lisääEi arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Todennäköisesti
mällä puuston määrää
kaupungille
erittäin kustannustehokas toimenpide
1.2.2
Metsänhoidon linjauksen mukaisesti kaupungin
30 000 tCO2/vuosi Ei lisäkustannuksia
Ei arvioita
Todennäköisesti
metsien hiilinielut turvataan kasvua pienemmillä
metsien hiilinielun
kaupungille
kustannustehokas
hakkuilla
vuosikeskiarvo
toimenpide
1.2.3
Muiden maankäyttömuotojen (pellot, viheralueet,
Ei arvioita
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Todennäköisesti
puistot) hiilensidontaa lisätään
kaupungille
kustannustehokas
toimenpide
1.2.4
Kaupungin vuokratonttien puuston poisto edellyEi arviota
Kaikkien kiinteistönEi arviota
Ei arviota
tetään kompensoitavaksi istutuksilla
haltijoiden
kustannukset
5 000 €/vuosi
Tavoite 1.3: Päästökompensaatiot otetaan käyttöön
1.3.1
Kasvihuonekaasupäästöjä kompensoidaan, mikäli
Oletettu tarve
660 000–
40 €/tCO2-ekv
Periaatteessa
riittävät päästövähennykset eivät ole mahdollisia
vuonna 2025
7 700 000 €
(30–50 €/t CO2-ekv) erittäin kustannus22 000‒
tehokas toimenpide
154 000 tCO2-ekv
1.3.2
Päivitetään kaupungin hiilinielu-, päästövähennys- ja
Ei arvioita
Ei lisäkustannuksia
Ei arvioita
Ei arvioita
päästökompensaatiolinjauksia säännöllisesti
kaupungille
1.3.3
Kerätään Joensuun ilmastotilille varoja paikallisten
50‒75 tCO2-ekv
2 000 €/vuosi
50 €/tCO2-ekv
Todennäköisesti
päästövähennys- ja kompensaatiohankkeiden
kaupungin lentokaupungin lento(hanketyypistä
kokonaisuutena
rahoittamiseen
matkojen hyvitykset matkojen hyvitykset
riippuen 10–
kustannustehokas
200 €/tCO2-ekv)
toimenpide
Tavoite 1.4: Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ilmastovaikutukset
1.4.1
Selvitetään laadittavien kaavojen toteutumisen kasviEi arviota
3 000 €/vuosi
Ei arvioita
Todennäköisesti
huonekaasupäästöt ja hiilitase
erittäin kustannustehokas toimenpide
1.4.2
Selvitetään infrarakentamisesta syntyvät kasvihuoneEi arviota
3 000 €/vuosi
Ei arvioita
Todennäköisesti
kaasupäästöt
erittäin kustannustehokas toimenpide
Tavoite 1.5: Rakentamisen hiilijalanjälki pienenee
1.5.1
Uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelussa
Ei arvioita
3 000 €/vuosi
Ei arviota
Mahdollisesti
vertaillaan ja lasketaan eri vaihtoehtojen hiilikannattava
jalanjäljet
toimenpide
1.5.2
Tontinluovutusehtoihin otetaan mukaan rakentaEi arvioita
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Ei arvioita
misen hiilijalanjäljen kompensointia koskeva kriteeri
2 ILMASTOVIESTINTÄ, VERKOSTOT JA RESURSSIT
Päämäärä 2: Joensuu tunnetaan aktiivisesta, osallistavasta ja innovatiivisesta ilmastotyöstä
Tavoite 2.1: Ilmastotyöhön on varattu riittävästi resursseja
2.1.1
Ilmastotyön koordinointiin varataan pysyvä henkilöEi arvioita
60 000 €/vuosi
Ei arviota
Ei arviota
resurssi (1 htv)
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Toimenpideryhmä, päämäärä,
tavoite tai toimenpide

2.1.2

Toimenpiteen
päästövähennys
vuonna 2025
vuoteen 2021
verrattuna
Ei arvioita

Toimenpiteen
Kustannustoteutus- tai
tehokkuuden
vuosikustannukset laskennallinen arvio
tarkastelujaksolla
2021‒2025
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota

Ilmasto- ja kestävän kehityksen työtä tuetaan
kestävän kehityksen yhteistyöryhmän työskentelyllä.
Yhteistyöryhmä tuo yhteen kaupungin eri toimialojen
ja tytäryhtiöiden edustajat
Tavoite 2.2: Innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen ilmastotyössä
2.2.1
Toteutetaan sidosryhmien kanssa vähähiilisyyttä
Ei arvioita
5 000 €/vuosi
Ei arviota
edistäviä hankkeita
2.2.2
Osallistetaan kuntalaisia yhteisiin ilmastotoimiin
Ei arvioita
Ei lisäkustannuksia
Ei arvioita
Tavoite 2.3: Aktiivinen ilmastoviestintä
2.3.1
Viestitään avoimesti ja positiivisesti tehdystä
Ei arvioita
5 000 €/vuosi
Ei arviota
ilmastotyöstä ja levitetään ajantasaista ja helposti
saavutettavaa ilmastotietoa koko konsernin tasolla
Tavoite 2.4: Verkostot ja yhteistyö ilmastotyössä
2.4.1
Hyödynnetään ilmastotyössä alueiden välisiä,
Ei arvioita
9 200 €/vuosi
Ei arviota
kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja osallistumalla
aktiivisesti niiden toimintaan
2.4.2
Liitytään kansainväliseen kaupunkien kestävän
Ei arvioita
Sisältyvät toimenEi arviota
kehityksen verkostoon (Local Governments for
piteeseen 2.4.1
Sustainability, ICLEI)
(1 200 €/vuosi)
2.4.3
Joensuun ilmastokumppanuus-verkostoa vahvisEi arvioita
30 000 €
Ei arviota
tetaan ja laajennetaan
vuosien 2021‒2022
oma rahoitusosuus
Tavoite 2.5: Toimenpiteiden kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen
2.5.1
Selvitetään ilmasto-ohjelman toimenpiteiden
Ei arvioita
1 500
Ei arvioita
kokonaisvaikuttavuus (suorat ja välilliset vaikutukset),
€/valtuustokausi
riittävyys ja kustannukset
2.5.2
Ilmastobudjetoinnilla tuodaan ilmastotoimenpiteet
Ei arvioita
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
näkyväksi talouden vuosisuunnittelussa
2.5.3
Edistetään kestävää kehitystä laatimalla Joensuulle
Ei arvioita
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
vapaaehtoinen kestävän kehityksen paikallinen
(mahdollinen
raportti
harjoittelija 1 250 €)
3 LIIKENNE
Päämäärä 3: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja yksityisautoilu vähenevät ja vähäpäästöisten tai päästöttömien
liikkumisen muotojen käyttö lisääntyy
Tavoite 3.1: Valtaosa matkoista tehdään jalan, pyöräillen tai joukkoliikenteellä
3.1.1
Kävely- ja pyöräteiden kunnossapitoa parannetaan ja
970 tCO2-ekv
500 000 € investointi 410 €/tCO2-ekv
rakentamista edistetään
(600‒1300
ja 500 000 €/vuosi
(240–800
tCO2-ekv)
vuosikustannukset
€/tCO2-ekv)
3.1.2
Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa
410 tCO2-ekv
30 000 €/vuosi
370 €/tCO2-ekv
kaikki palvelutason
(150–2100
parantamistoimet
€/tCO2-ekv)
(250‒600 tCO2-ekv)
3.1.3
Polkupyörien liityntäpysäköintiä lisätään joukkoEi arviota
50 000 €/vuosi
Ei arviota
liikenteen saavutettavuuden parantamiseksi
3.1.4

3.1.5

Edistetään innovatiivisten ja digitalisaatiota hyödyntävien liikennemuotojen käyttöönottoa joukkoliikenteessä
Hyödynnetään työsuhde-etuja, jotka edistävät
kestävien kulkumuotojen käyttöä työmatkoilla

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

40 tCO2-ekv
(25‒55 tCO2-ekv)

10 000 €/vuosi

-300 €/tCO2-ekv
(-1 500–1 500
€/tCO2-ekv,
tulos herkkä
oletuksille)

Kustannustehokkuuden
laadullinen arvio
tarkastelujaksolla
2021‒2025
Ei arviota

Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota
Ei arviota

Mahdollisesti
kannattava
toimenpide
Mahdollisesti
kannattava
toimenpide
Mahdollisesti
kannattava
toimenpide
Ei arviota

Todennäköisesti
erittäin kustannustehokas toimenpide

Tavoite 3.2: Liikenne sähköistyy ja ajoneuvokanta uudistuu vähäpäästöiseksi
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Toimenpideryhmä, päämäärä,
tavoite tai toimenpide

3.2.1

Uudistetaan kaupungin oma ajoneuvokanta ja
työkoneet vähäpäästöiseksi ja edellytetään palveluntuottajilta vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja työkoneita

3.2.2

Lisätään yhteiskäyttöautojen määrää ja edistetään
autojen jakamispalvelujen käyttöä Joensuussa

3.2.3

Työnteon hybridimallia ja työpistekiertoa edistetään
ja työntekijöiden etätyöpotentiaali selvitetään

3.2.4

Tavaraliikenteen kuljetukset optimoidaan ja turhista
ajoista luovutaan

Toimenpiteen
päästövähennys
vuonna 2025
vuoteen 2021
verrattuna
Ei arviota

320 tCO2-ekv

1 290 tCO2-ekv
(kaupunki
100 tCO2-ekv)
Ei arviota

Toimenpiteen
Kustannustoteutus- tai
tehokkuuden
vuosikustannukset laskennallinen arvio
tarkastelujaksolla
2021‒2025
Ei arvioita
Ei arvioita
(henkilöautot
-300 €/tCO2-ekv,
pakettiautot
-400 €/tCO2-ekv ja
kuorma-autot
2 000 €/tCO2-ekv)
400 €/kk auto ja
-500 €/tCO2-ekv
lisäys 5 autoa
vuodessa
Ei lisäkustannuksia
-800 €/tCO2-ekv
(-1500 ‒ -100
€/tCO2-ekv)
Ei arvioita
Ei arviota

4 ENERGIANTUOTANTO JA ENERGIATEHOKKUUS
Päämäärä 4: Lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja parannetaan energiatehokkuutta
Tavoite 4.1: Rakennusten lämmityksessä fossiilisten polttoaineiden käyttö loppuu kokonaan vuoteen 2030 mennessä
4.1.1
Öljylämmityksestä luovutaan kaupungin kiinteistöissä
360 tCO2-ekv
100 000 €/vuosi
-300 €/tCO2-ekv
vuoteen 2024 mennessä ja yksityistä sektoria kannus(koko alueen
(koko alueen
tetaan siirtymään uusiutuvien energiamuotojen
rakennuskanta
rakennuskanta
käyttöön
9 000 tCO2-ekv)
-280 €/tCO2-ekv)
4.1.2
Kauko- ja aluelämmön tuotannossa etsitään ja
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
käyttöönotetaan öljyä korvaavia polttoaineita
4.1.3

Turpeen käyttö energiantuotannossa lopetetaan
vuoden 2025 loppuun mennessä

Kustannustehokkuuden
laadullinen arvio
tarkastelujaksolla
2021‒2025
Avoin
(kustannustehokkuus riippuu
ajoneuvo- ja
työkonetyypistä)

Todennäköisesti
erittäin kustannustehokas toimenpide
Erittäin kustannustehokas toimenpide
Todennäköisesti
kustannustehokas
toimenpide
(energiakustannukset
kannusteena)

Erittäin kustannustehokas toimenpide

Todennäköisesti
kustannustehokas
toimenpide
20 €/tCO2-ekv
Erittäin kustannus(5‒40 €/tCO2-ekv) tehokas toimenpide

50 000 tCO2-ekv
kaukolämpö

Savon Voima Oy:n
kustannukset
10 000 000 €
Tavoite 4.2: Sähköntuotanto ja Joensuussa kulutettu sähkö perustuu uusiutuviin energialähteisiin vuoteen 2025 mennessä
4.2.1
Lisätään uusiutuvaa energiantuotantoa olemassa
250 tCO2-ekv
Ei arvioita
150 €/tCO2-ekv
olevissa rakennuksissa
aurinkosähkö ja
aurinkosähkö ja
500 tCO2-ekv
530 €/tCO2-ekv
sähkölämmitteiset
sähkölämmitteiset
rakennukset
rakennukset
4.2.2
Kehitetään hajautettuja älykkäitä energiaverkkoja,
Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota
kuten energiayhteisöjä
4.2.3
Vihreän sähkön, ekoenergian sekä uusiutuvan
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Keskimäärin
energian käyttöä lisätään julkisella ja yksityisellä
0 €/tCO2-ekv (sähkö)
puolella
Tavoite 4.3: Energiatehokkuus paranee
4.3.1
Uusitaan ulkovalaistus led-valaistukseksi
300 tCO2-ekv
500 000 €/vuosi
-780 €/tCO2-ekv
4.3.2

Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

4.3.3

Parannetaan koneiden ja laitteiden energiatehokkuutta

Ei arviota

Ei arviota

Ei arvioita

4.3.4

Energiatehokkuuden seurantaa kehitetään ja automatisoidaan

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota
(automaatiojärjestelmät
-100‒ -20
€/tCO2-ekv)

Osin mahdollisesti
kannattava
toimenpide
(aurinkosähkö)
Ei arviota
Erittäin kustannustehokas toimenpide

Erittäin kustannustehokas toimenpide
Todennäköisesti
tehokas toimenpide
Mahdollisesti
kannattava
toimenpide
Vähintään
kustannustehokas
toimenpide
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Toimenpideryhmä, päämäärä,
tavoite tai toimenpide

4.3.5

4.3.6

4.4.7

Tilojen käyttäjille tarjotaan reaaliaikaista tietoa
energiankulutuksesta esimerkiksi visualisoimalla
energiadataa
Kulutusjoustot otetaan käyttöön kaupungin
kiinteistöissä
Selvitetään hukkalämpöjen talteenottoa kaupungin
kiinteistöissä

Toimenpiteen
päästövähennys
vuonna 2025
vuoteen 2021
verrattuna
Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Toimenpiteen
KustannusKustannustoteutus- tai
tehokkuuden
tehokkuuden
vuosikustannukset laskennallinen arvio laadullinen arvio
tarkastelujaksolla
tarkastelujaksolla
2021‒2025
2021‒2025
Ei arviota
Ei arviota
Kustannustehokas
toimenpide
Todennäköisesti
ei merkittäviä
lisäkustannuksia
Ei arvioita

Ei arviota

Ei arviota

Sähkön osalta
kustannustehokas
toimenpide
Mahdollisesti
kannattava
toimenpide

5 KIERTOTALOUS JA KESTÄVÄ KULUTUS
Päämäärä 5: Jätemäärät ja niistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttöaste nousee
Tavoite 5.1: Kotitalousjätteen määrä vähenee
5.1.1
Ruokahävikki puolitetaan vuoden 2017 tasosta
5 000 tCO2-ekv
Ei arviota
Ei arviota
Erittäin kustannusvuoteen 2025 mennessä
koko elintarviketehokas toimenpide
ketju
5.1.2
Kotitalousjätteen määrä kunnan alueella puolitetaan
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Mahdollisesti
vuoden 2017 tasosta vuoteen 2025 mennessä
kannattava
toimenpide
Tavoite 5.2: Kiertotalouden avulla päästöt vähenevät
5.2.1
Kotitalousjätteen kierrätysaste Joensuussa nousee
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Mahdollisesti
60 %:iin vuonna 2025 ja 70 %:iin vuoteen 2030
kannattava
toimenpide
5.2.2
Solmitaan valtion kanssa vähähiilinen kiertotalousEi arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Ei arviota
sopimus, jonka toimilla edistetään kiertotaloutta
Joensuussa
5.2.3
Uusiomateriaalien (betonimurske, pohjatuhka)
Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota
Mahdollisesti
käyttöä lisätään rakentamisessa
kannattava
toimenpide
5.2.4
Lisätään rakentamisessa ja korjaamisessa syntyvän
Ei arviota
Ei arvioita
Ei arviota
Todennäköisesti
kiviaineksen uusiokäyttöä työmailla ja maa-aineskustannustehokas
pankin kautta
toimenpide
5.2.5
Kehitetään kaupunkiorganisaation sisällä
Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota
Mahdollisesti
kiertotaloustoimintaa ja siihen liittyvää
kannattava
tukityöllistämistä. Pilotoidaan ja otetaan käyttöön
toimenpide
järjestelmä kaupungin irtaimiston (kalusteet, tavarat
ja laitteet) tehokkaan kierron varmistamiseksi
toimipisteiden välillä
5.2.6
Kehitetään ja laajennetaan kaupungin tilojen käytön
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Todennäköisesti
seuranta- ja varausjärjestelmää koskemaan kaikkia
kustannustehokas
kaupungin hallinnoimia tiloja
toimenpide
5.2.7
Tuetaan yrityksiä uusien kiertotalouteen
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Ei arviota
pohjautuvien liiketoimintamallien kehittämisessä
esimerkiksi ilmastokumppanuusverkoston kautta
Tavoite 5.3: Joensuussa syödään ympäristöystävällistä ruokaa
5.3.1
Selvitetään Joensuun ruoantuotannon hiilitase
Ei arviota
7 000 €
Ei arviota
Ei arviota
5.3.2
Kaupunkiviljelyn edellytyksiä parannetaan ja siihen
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Suhteellisen
kannustetaan kartoittamalla ja tarjoamalla viljelyyn
kustannustehoton
soveltuvia paikkoja
toimenpide
5.3.3
Hankinnoissa ja ruoan valmistuksessa suositaan
Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota
Mahdollisesti
ilmastomyönteisiä vaihtoehtoja kuten kasvisruokaa,
kannattava
lähiruokaa, kausituotteita ja luomua
toimenpide
5.3.4
Puistoissa hyödynnetään lajikkeita, jotka tuottavat
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
Suhteellisen
syötäväksi kelpaavaa satoa
kustannustehoton
toimenpide
Tavoite 5.4: Kulutuslähtöiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät
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Toimenpideryhmä, päämäärä,
tavoite tai toimenpide

5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.4.4

5.4.5

Selvitetään Joensuun kulutuslähtöiset kasvihuonekaasupäästöt
Kulutusperäinen hiilijalanjälki puolitetaan vuoteen
2030 mennessä vuoden 2005 tasosta
Selvitetään Joensuun kaupungin tärkeimpien hankintojen kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentämismahdollisuudet
Kilpailutuksissa painotetaan entistä vahvemmin
ympäristökriteerejä ja ympäristökriteerejä laajennetaan ja monipuolistetaan
Kehitetään ja hyödynnetään sähköisiä palveluja

Tavoite 5.5: Vedenkulutus Joensuussa laskee
5.5.1
Joensuun vedenhankinnan vesijalanjälkeä
pienennetään

Toimenpiteen
päästövähennys
vuonna 2025
vuoteen 2021
verrattuna
Ei arviota

Toimenpiteen
Kustannustoteutus- tai
tehokkuuden
vuosikustannukset laskennallinen arvio
tarkastelujaksolla
2021‒2025
3 500 €
Ei arviota

Kustannustehokkuuden
laadullinen arvio
tarkastelujaksolla
2021‒2025
Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei lisäkustannuksia

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

Mahdollisesti
kannattava
toimenpide
Mahdollisesti
kannattava
toimenpide

Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

6 ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN JA LUONNON MONIMUOTOISUUS
Päämäärä 6: Varaudutaan muuttuviin sääolosuhteisiin ja niiden vaikutuksiin sekä edistetään luonnon monimuotoisuutta
Tavoite 6.1: Varaudutaan lisääntyviin sateisiin
6.1.1
Hulevesisuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet
Ei arviota
Ei arvioita
Ei arvioita
toteutetaan suunnittelussa ja rakentamisessa
6.1.2
Suunnittelussa ja rakentamisessa suositaan vettä
Ei arviota
Ei arvioita
Ei arvioita
läpäiseviä pintoja ja korvataan vettä läpäisemättömiä
päällystettyjä pintoja esimerkiksi viherkaistoilla
Tavoite 6.2: Varaudutaan ilmaston lämpenemiseen sekä sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen
6.2.1
Laaditaan riskikartoitukset ilmastonmuutoksen
Ei arviota
20 000 €
Ei arvioita
vaikutuksista infraan
6.2.2
Infran kunnossapitotarpeen muutokseen ja
Ei arviota
1 000 000 €/vuosi
Ei arvioita
lisääntymiseen varaudutaan
(useita hankkeita)
Tavoite 6.3: Lisätään luonnon monimuotoisuutta
6.3.1
Luonnon monimuotoisuus huomioidaan selvittämällä
Ei arviota
Ei lisäkustannuksia
Ei arviota
sen vaalimisen ja lisäämisen mahdollisuudet kaikissa
hankkeissa
6.3.2
Otetaan käyttöön ekologinen kompensaatio ja
Ei arviota
Ei arviota
Ei arviota
edistetään ekosysteemitilinpidon käyttöönottoa

Todennäköisesti
suhteellisen
kustannustehoton
toimenpide

Ei arviota
Ei arviota

Ei arviota
Ei arviota

Ei arviota

6.3.3

Kaupunkivihreää lisätään kaikissa
rakentamishankkeissa

Ei arviota

Ei lisäkustannuksia

Ei arviota

6.3.4

Suojeltujen alueiden osuus kaupungin omistamista
metsistä kasvaa

Ei arviota

Ei lisäkustannuksia

Ei arviota

6.3.5

Vieraslajien torjuntaa tehostetaan Joensuun
kaupungin oman paikkatietosovelluksen avulla
Joensuun luonto -verkkoportaali avataan vuoteen
2022 mennessä

Ei arviota

3 000 € ja
1 200 €/vuosi
3 000 €

Ei arviota

Ei arviota
(riippuu ekologisen
kompensaation
kohteesta)
Mahdollisesti
kannattava
toimenpide
Vähintään
kustannustehokas
toimenpide
Ei arviota

Ei arviota

Ei arviota

6.3.6

Ei arviota
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3. Arvioinnin epävarmuustekijät, rajoitteet ja puutteet
Joensuun ilmasto-ohjelman toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästövähennysten ja taloudellisten
vaikutusten arvioinnin tulokset ovat epävarmuustekijöiden ja aineistojen vajavaisuuksien vuoksi
ainoastaan suuntaa antavia. Lisäksi oletukset voivat
vaikuttaa kustannustehokkuuslaskelmien tuloksiin
merkittävästi. Aineiston ja oletusten lisäksi on myös
muita tekijöitä, jotka asettavat reunaehtonsa
arvioinnin kattavuudelle.
Päästöjen vähentäminen on yleensä vain yksi
toimenpidettä tukeva syy

Taulu 2: Kustannuslaskennan haasteita
▪

▪

▪

Yleisellä tasolla määriteltyjen toimenpiteiden
ja etenkin muiden kuin kaupungin toimenpiteiden laskenta-aineisto on puutteellista tai
kustannustarkasteluun liian yleisluontoista
Toimenpiteillä on moninaisia ja hankalasti
tunnistettavia eri vaikutuskanavia, kaupunkiorganisaatiolle, kuntalaisille, yrityksille ja
muille toimijoille syntyviin kustannuksiin ja
taloudellisiin hyötyihin
Toimenpiteillä on keskinäisiä ja ajallisesti
päällekkäisiä vaikutuskanavia, joiden vuoksi
osa toimenpiteistä vahvistuu muiden toimenpiteiden myötä ja osaa toimenpiteistä ei
voida toteuttaa ilman toista toimenpidettä
Mukana ei ole investointi- ja käyttökustannuksiin vaikuttavia tukia ja veroja muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta
Ilmastotoimenpiteen
kustannusosuuden
määrittely voi olla hankalaa toimenpiteessä,
jossa ilmastotyö ei ole pääasiallinen peruste

Suurin osa ilmastotyöhön liitetyistä toimenpiteistä
tehdään myös muista syistä kuin päästövähennysten vuoksi. Esimerkiksi Savon Voima Oy ei
investoi toimenpiteiden 4.1.2 ja 4.1.2 vähäpäästöi▪
sempään energiantuotantoon pelkästään päästöjen
vähentämisen vuoksi, vaan panostus on seurausta
yrityksen taloudellisesta päätöksenteosta. Ilmasto▪
työn kustannusvaikuttavuuden tarkastelemiseksi
toimenpiteen kokonaiskustannuksia tarkasteltaessa
olisi siten ainakin periaatteessa eroteltava erikseen
ne kustannukset, jotka aiheutuvat varsinaisesta päästöjä vähentävästä lisätoimenpiteestä. Lisäksi osa ilmastoohjelman toimenpiteistä ja niiden nettokustannuksista syntyy paikallisista päätöksistä riippumatta lainsäädännön, teknologian, markkinoiden, kansallisen sähkön tuotannon ja yleisen asennemuutoksen kaltaisten
muutostekijöiden vuoksi.
Ilmastotyöhön liittyvän toimenpiteen toteuttamatta jättäminen ei merkitse välttämättä suoria taloudellisia
säästöjä. Toimenpiteen tekemättä jättämisestä voi myös aiheutua kustannuksia. Useimmissa tapauksissa
tarvitaan vaihtoehtoisia investointeja, jotta maankäyttöön, rakentamiseen, liikenteeseen tai Joensuun
kaupungin muuhun toimintaan liittyvä toiminto saadaan toteutettua. Rakennusten energiatehokkuutta on
parannettava määräysten tiukentuessa. Väyliä ja muuta infraa on ylläpidettävä ja uutta rakennettava.
Liikkumisen tarpeet on ratkaistava. Paikallisen energiayhtiön pitää investoida ja uudistaa tuotantolaitoksiaan
asiakkaiden tarvitseman energiantuotannon takaamiseksi. Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja sään ääriilmiöiden riskeihin varautumisen toimenpiteet ovat hyviä esimerkkejä toimenpiteistä, joiden toteuttamatta
jääminen voi aiheuttaa tulevaisuudessa merkittäviä kustannuksia kaupungille ja muille alueen toimijoille.
Toimenpiteiden vaikutusten toteutumiseen liittyy epävarmuutta
Ilmastotoimenpiteiden kustannustehokkuus riippuu potentiaalisten vähennettyjen päästömäärien lisäksi
vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä. Eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutusten varmuudessa on
eroja. Esimerkiksi energiayhtiön panostus yhä päästöttömämpään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon vaatii
taloudellisesti merkittäviä investointeja. Kaukolämpöverkko ja kaukolämmitettävän rakennuskannan osuus
takaavat kuitenkin merkittävät ja suhteellisen varmasti toteutuvat päästövähennykset panostettua euroa
kohti. Energianeuvonta on keskitettyihin energiantuotantoratkaisuihin verrattuna halpaa. Samalla sillä on
periaatteessa myös suuri vaikuttavuuspotentiaali. Ilmastotoimenpiteenä neuvonnan vaikuttavuuteen liittyy
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kuitenkin merkittävää epävarmuutta, koska lopullisen energian käyttöön ja päästöjen vähentämiseen liittyvän
päätöksen tekee yksittäinen asukas tai yritys.
Toimenpiteillä on useita välillisiä vaikutuskanavia ja
laajemmat taloudelliset vaikutukset
Toimenpiteiden kustannustehokkuuden laskennan
yhteydessä ei ole tunnistettu kaikkia suoraan
toimenpiteeseen liittyviä taloudellisia kustannuksia,
säästöjä ja tuottoja. Toimenpide voi vaikuttaa eri
toimijoiden kustannuksiin ja saamiin taloudellisiin
hyötyihin useiden eri kanavien kautta. Siksi
todellisten kustannusten ja kustannustehokkuuden
arviointi on keskinäisten ja ajallisesti päällekkäisten
vaikutuskanavien ja kytkentöjen vuoksi vaikeaa, ellei
mahdotonta. Nämä haasteet liittyvät erityisesti
maankäyttöön, liikenteeseen ja elinkeinojen
edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin.

Taulu 3: Toimenpiteen välillisiä hyötyjä
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Energiaturvallisuus ja pienempi riippuvuus
fossiilisista tuontipolttoaineista
Paikallisten (uusiutuvien) energiaresurssien
hyödyntäminen
Energiaköyhyyden vähentäminen
Ruuhkien välttämisestä syntyvät säästöt
Liikenneonnettomuuskustannusten pienentyminen
Kestävän liikkumisen terveyttä edistävät ja
kuolleisuutta vähentävät vaikutukset
Kaupungin verokertymä ja kuntatalous
Asukkaiden tulo- ja varallisuusvaikutukset ja
keskinäinen tulonjako
Aluetalouden ja työllisyyden kerrannaisvaikutukset
Kaupungin rajojen ulkopuolelle ulottuvat taloudelliset vaikutukset
Teknologiset ulkoisvaikutukset
Imagolliset hyödyt kaupungille

Välilliset vaikutuskanavat eivät rajoitu pelkästään
kustannuksiin ja taloudellisiin hyötyihin. Niitä voi
▪
liittyä myös toimenpiteiden nettomääräisiin
päästövähennyksiin. Kaavoitus on hyvä esimerkki
▪
kaupungin toimenpiteestä, jolla on useita päästö▪
vaikutuskanavia. Asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskinäisen saavutettavuuden parantuminen
pienentää liikennesuoritteen määrää. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä edistetään tehokkaammin
yhdyskuntarakenteessa, jossa arkimatkat ovat lyhyitä ja liikennepalvelujen käyttäjiä on riittävästi.
Täydennysrakentaminen tehostaa maa-alan ja jo olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen ja julkisten
palvelujen resurssien käyttöä samalla vähentäen rakentamisen aiheuttamia suoria ja välillisiä päästöjä.
Yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat toimenpiteet ovat edellytyksenä useille muille päästöjä vähentäville ja
kestävää energian käyttöä edistäville toimenpiteille. Eri vaikutuskanavilla on myös kytkeytymiä ja ristikkäisiä
kerrannaisvaikutuksia, jotka vahvistavat kaavoitustoimien päästövaikutuksia.
Toimenpiteillä on usein suoria nettokustannuksia laajemmat taloudelliset vaikutukset
Joensuun kaupungin ja muiden paikallisten toimijoiden päästöjä vähentävät toimenpiteet ja valinnat
vaikuttavat välillisesti alueen tuotantotoimintaan, työllisyyteen, tulotasoon ja varallisuuteen. Näitä vaikutuksia
syntyy sekä suuremmista että pienemmistä hanketason toimenpiteistä. Myönteiset ja kielteiset taloudelliset
vaikutukset leviävät ja toimenpiteisiin liittyvä taloudellinen toiminta tukee ja synnyttää suoraan tai välillisesti
muuta taloudellista toimintaa Joensuussa ja sen ympäristössä. Etenkin rakennuksiin ja muuhun kaupunkiinfraan liittyvien investointien aluetalousvaikutukset näkyvät Joensuun lisäksi laajemmin koko maakunnassa.
Uudis- ja korjausrakentaminen työllistävät. Rakennushankkeista syntyy verotuloja kaupungille ja laajemmin
koko Pohjois-Karjalan maakuntaan. Laadukas rakentaminen ja korjaaminen nostavat kiinteistöjen arvoja ja
lisäävät alueen varallisuutta. Energiankäytöstä syntyvät rahalliset säästöt ohjautuvat muuhun kulutukseen.
Joensuun ilmasto-ohjelman ilmastotoimenpiteet näkyvät välillisesti Joensuun elinvoimassa, vetovoimassa ja
imagossa. Aluetaloudelliset vaikutukset parantavat toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja kääntävät maankäyttöön, liikenteeseen, rakennuksiin ja energiatehokkuuteen tehtävät panostukset nettokustannuksista
yhteiskunnan näkökulmasta nettosäästöiksi. Samalla hyödynnetään paikallisia resursseja, toimialarakennetta
ja monipuolista osaamista ja parannetaan omavaraisuutta. Vähähiiliset maankäytön, rakentamisen ja
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liikenteen ratkaisut eivät ole elinkeinotoiminnan esteitä, vaan välineitä houkuteltaessa erityisesti cleantech- ja
muiden osaamisintensiivisten alojen investointeja ja osaajia Joensuun alueelle. Ilmastotoimenpiteillä on
selkeät yhtymäkohdat Joensuun seudullakin tunnistettujen bio- ja kiertotalouden painopistealueiden kanssa.
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Liite: Ilmasto-ohjelman biodiversiteettiarviointi
Joensuun ilmasto-ohjelman toimenpiteiden biodiversiteettiarvioinnin tulokset on esitetty liitteen
taulukossa 2. Arvioinnin apuna on käytetty kehikkoa, joka perustuu Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman toteutuksen ja vaikutusten arvioinnissa 2 määriteltyyn DPSIR-viitekehykseen. Siitä on muokattu yksinkertainen
arviointikehikko, jonka avulla on pyritty tarkastelemaan systemaattisesti ilmasto-ohjelman
toimenpiteiden ja luonnon monimuotoisuuden
välistä yhteyttä. Arviointi on tehty asiantuntijatyönä.
Toimenpiteen osalta on ensinnäkin tarkasteltu,
mikä on sen toteutuksen suhteellinen vaikutus
luonnon monimuotoisuuden vähenemisen muutostekijöihin (D). Nämä tekijät liittyvät biodiversiteettiarvioinnissa
▪ maan ja vesien käyttöön
▪ luonnonvarojen käyttöön
▪ ilmastonmuutokseen
▪ saastumiseen ja rehevöitymiseen
Toiseksi on tarkasteltu toimenpiteen suhdetta luonnon monimuotoisuutta lisääviin ja elvyttäviin myönteisiin
muutostekijöihin (D). Tällaiset biodiversiteetin suunnanmuutoksen potentiaalit liittyvät arvioinnissa
▪ tietoisuuden lisäämiseen
▪ osallisuuden lisäämiseen
▪ rakenteellinen muutoksen vauhdittamiseen
▪ talouskasvun irtikytkennän vauhdittamiseen
Kolmanneksi on tarkasteltu toimenpiteen suhdetta paineisiin (P), jotka vaikuttavat edelleen luonnon monimuotoisuuden tilaan (S) ja siihen kohdistuviin vaikutuksiin (I). Tarkastelunäkökulmina olivat Suomen luonnon
monimuotoisuuden merkittävimmiksi painetekijöiksi tunnistetut
▪ metsätalous
▪ maatalous
▪ rakentaminen
▪ saastuminen ja ilmastonmuutos
Jälkimmäinen painetekijä kuvaa ilman ja veden kautta elinympäristöihin laaja-alaisesti kohdistuvia paineita.
Arvioinnissa käytetyt muutos- ja painetekijöiden määrittelyt perustuvat Suomen biodiversiteettistrategian ja
toimintaohjelman toteutuksen ja vaikutusten arvioinnissa luvussa 3.1 tunnistettuihin tekijöihin.
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Kunkin ilmasto-ohjelman toimenpiteen myönteistä tai
kielteistä vaikutusta biodiversiteetin muutos- ja painetekijöihin on arvioitu käyttämällä apuna seuraavan
sivun taulun 4 mukaista pisteytystä -2, -1, 0, +1 ja +2,
jossa lukuarvolla 0 kuvataan tilannetta, jossa
vaikutusta ei ole tai vaikutussuunnat ovat ristiriitaiset.
Toimenpiteen yhteenlasketuista pisteistä on laskettu
aritmeettinen keskiarvo ja tulos on esitetty yhden
desimaalin tarkkuudella taulukossa 2. Näkökohtia,
joita ei ole arvioitu, ei ole huomioitu toimenpiteen
keskiarvon laskennassa; arvioimatta jääneet kohdat
on merkitty taulukossa 2 tyhjällä valkoisella ruudulla.

Taulu 4: Biodiversiteettiarvion värikoodit
Toimenpiteen myönteinen tai kielteinen vaikutus biodiversiteetin muutostekijöihin ja paineisiin

Kielteinen vaikutus (-2)
Vähäinen kielteinen
vaikutus (-1)
Ei vaikutusta tai vaikutus
molempiin suuntiin (0)
Vähäinen myönteinen
vaikutus (+1)
Myönteinen vaikutus (2)

Arvioinnin tuloksena saadaan toimenpiteen bioEi arviota
diversiteettivaikutusarvio yhteen lukuun tiivistettynä.
Periaatteessa negatiivinen biodiversiteettiarvion lukuarvo tarkoittaa, että toimenpiteen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen saattavat olla kokonaisuudessaan
keskimäärin kielteiset. Lukuarvoltaan yli yhden suuruinen biodiversiteettiluku indikoisi sitä, että toimenpiteellä
saattaa olla keskimääräisesti ottaen myönteiset kokonaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Taulukon
2 luettavuuden parantamiseksi oikeanpuoleisimmasta sarakkeesta olevia toimenpiteen biodiversiteettiarvioiden lukuarvoja on havainnollistettu taulun 5 mukaisilla värikoodeilla.
Joensuun ilmasto-ohjelman toimenpiteiden biodiversiteettiarvioinnin tuloksia tarkasteltaessa on
huomioitava, että käytetty arviointikehikko antaa
saman painoarvon eri muutos- ja painetekijöille.
Muutoinkin arviointi perustuu karkeaan ilmastotoimenpiteiden kustannustehokkuuden tarkastelujen
yhteydessä tehtyyn asiantuntija-arvioon. Tämän
vuoksi kokonaisarvioinnin painotus voi olla joiltain osin
hieman ilmastonmuutokseen liittyviin muutos- ja
painetekijöihin kallellaan. Tämän vuoksi seuraavan
sivun taulukon 2 arvioinnin tulokset ovat korkeintaan
suuntaa antavia ja ajatusten herättelijöitä.

Taulu 5: Biodiversiteettitulosten värikoodit
Pistekeskiarvo alle -0,9
Pistekeskiarvo välillä -0,9‒-0,5
Pistekeskiarvo välillä -0,4‒+0,4
Pistekeskiarvo välillä +0,5‒+0,9
Pistekeskiarvo yli +0,9
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Taulukko 2 Joensuun ilmasto-ohjelman toimenpiteiden biodiversiteettivaikutusten arviointi

Tietoisuus

Osallisuus

Rakenteellinen muutos

Talouskasvun irtikytkentä

Metsätalous

Maatalous

Rakentaminen

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

1

0,6

2

0

1

0

0

0

1

0

0

2

0,6

2

1

1

0

0

0

2

0

0

1

0,8

2

1

0

0

0

1

0

1

0,8

2

1

1

0

0

0

1

0

0,6

1

0

-2

-1

0

1

0

0

0

0

0

0

Biodiversiteettivaikutus

Saastuminen ja rehevöityminen

Ilmastonmuutos ja saastuminen

Suhde
merkittävimpiin
painetekijöihin

0

Ilmastonmuutos

Luonnonvarojen käyttö

Vaikutukset
Vaikutukset
kielteisiin
myönteisiin
muutostekijöihin muutostekijöihin

Maan ja vesien käyttö

Toimenpideryhmä, päämäärä, tavoite tai toimenpide

1 PÄÄSTÖT, HIILINIELU JA KOMPENSAATIOT
Päämäärä 1: Kasvihuonekaasut ja hiilinielut ovat tasapainossa vuonna 2025
Tavoite 1.1: Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoden 2007 tasosta 60 % vuoteen 2025 mennessä
1.1.1

Joensuun hiilitase (päästöt ja hiilinielut) selvitetään ja niitä seurataan
vuosittain

0

0

1.1.2

Laaditaan Joensuulle vuoteen 2025 ulottuvat päästövähennysskenaariot

0

0

1.1.3

Toteutetaan kaupungin päästövähennyksiä ja hiilinieluja lisääviä hankkeita

0

1

1

1
2

0,2
0,1

Tavoite 1.2: Hiilinielut kasvavat joka vuosi
1.2.1

Huolehditaan metsien hiilivarannon kasvusta lisäämällä puuston määrää

1.2.2

Metsänhoidon linjauksen mukaisesti kaupungin metsien hiilinielut turvataan
kasvua pienemmillä hakkuilla

1.2.3

Muiden maankäyttömuotojen (pellot, viheralueet, puistot) hiilensidontaa
lisätään

1.2.4

Kaupungin vuokratonttien puuston poisto edellytetään kompensoitavaksi
istutuksilla

1

2
1

0

1

0

Tavoite 1.3: Päästökompensaatiot otetaan käyttöön
1.3.1

Kasvihuonekaasupäästöjä kompensoidaan, mikäli riittävät päästövähennykset
eivät ole mahdollisia

-0,5

1.3.2

Päivitetään kaupungin hiilinielu-, päästövähennys- ja päästökompensaatiolinjauksia säännöllisesti

0

0

1.3.3

Kerätään Joensuun ilmastotilille varoja paikallisten päästövähennys- ja
kompensaatiohankkeiden rahoittamiseen

0

0

1

0

2

2

1

0

0

0

1

1

0,7

0,1

Tavoite 1.4: Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ilmastovaikutukset
1.4.1

Selvitetään laadittavien kaavojen toteutumisen kasvihuonekaasupäästöt ja
hiilitase

2

1

1

0

2

1

1

0

0

0

2

1

0,9

1.4.2

Selvitetään infrarakentamisesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

2

1

1,0

Tavoite 1.5: Rakentamisen hiilijalanjälki pienenee
1.5.1

Uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelussa vertaillaan ja lasketaan eri
vaihtoehtojen hiilijalanjäljet

1

2

1

0

2

1

1

0

0

0

1

1

0,8

1.5.2

Tontinluovutusehtoihin otetaan mukaan rakentamisen hiilijalanjäljen
kompensointia koskeva kriteeri

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0,5

2 ILMASTOVIESTINTÄ, VERKOSTOT JA RESURSSIT
Päämäärä 2: Joensuu tunnetaan aktiivisesta, osallistavasta ja innovatiivisesta ilmastotyöstä
Tavoite 2.1: Ilmastotyöhön on varattu riittävästi resursseja
2.1.1

Ilmastotyön koordinointiin varataan pysyvä henkilöresurssi (1 htv)

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0,3

2.1.2

Ilmasto- ja kestävän kehityksen työtä tuetaan kestävän kehityksen yhteistyöryhmän työskentelyllä. Yhteistyöryhmä tuo yhteen kaupungin eri
toimialojen ja tytäryhtiöiden edustajat

0

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0,5

Tavoite 2.2: Innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen ilmastotyössä
2.2.1

Toteutetaan sidosryhmien kanssa vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita

0

-1

1

0

2

2

1

1

0

0

0

0

0,5

2.2.2

Osallistetaan kuntalaisia yhteisiin ilmastotoimiin

0

0

1

0

2

2

1

1

0

0

0

0

0,6
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Tietoisuus

Osallisuus

Rakenteellinen muutos

Talouskasvun irtikytkentä

Metsätalous

Maatalous

Rakentaminen

Ilmastonmuutos ja saastuminen

Biodiversiteettivaikutus

0

Saastuminen ja rehevöityminen

0

Suhde
merkittävimpiin
painetekijöihin

Ilmastonmuutos

Luonnonvarojen käyttö

Vaikutukset
Vaikutukset
kielteisiin
myönteisiin
muutostekijöihin muutostekijöihin

Maan ja vesien käyttö

Toimenpideryhmä, päämäärä, tavoite tai toimenpide

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0,3

Tavoite 2.3: Aktiivinen ilmastoviestintä
2.3.1

Viestitään avoimesti ja positiivisesti tehdystä ilmastotyöstä ja levitetään
ajantasaista ja helposti saavutettavaa ilmastotietoa koko konsernin tasolla

Tavoite 2.4: Verkostot ja yhteistyö ilmastotyössä
2.4.1

Hyödynnetään ilmastotyössä alueiden välisiä, kansallisia ja kansainvälisiä
verkostoja osallistumalla aktiivisesti niiden toimintaan

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0,2

2.4.2

Liitytään kansainväliseen kaupunkien kestävän kehityksen verkostoon (Local
Governments for Sustainability, ICLEI)

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0,1

2.4.3

Joensuun ilmastokumppanuus-verkostoa vahvistetaan ja laajennetaan

0

0

0

2

2

0

1

0

0

0

1

0

0,5

Tavoite 2.5: Toimenpiteiden kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen
2.5.1

Selvitetään ilmasto-ohjelman toimenpiteiden kokonaisvaikuttavuus (suorat ja
välilliset vaikutukset), riittävyys ja kustannukset

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0,1

2.5.2

Ilmastobudjetoinnilla tuodaan ilmastotoimenpiteet näkyväksi talouden
vuosisuunnittelussa

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

0,5

2.5.3

Edistetään kestävää kehitystä laatimalla Joensuulle vapaaehtoinen kestävän
kehityksen paikallinen raportti

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0,1

3 LIIKENNE
Päämäärä 3: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja yksityisautoilu vähenevät ja vähäpäästöisten tai päästöttömien
liikkumisen muotojen käyttö lisääntyy
Tavoite 3.1: Valtaosa matkoista tehdään jalan, pyöräillen tai joukkoliikenteellä
3.1.1

Kävely- ja pyöräteiden kunnossapitoa parannetaan ja rakentamista edistetään -1

-2

2

2

2

1

0

0

0

-2

2

0,4

3.1.2

Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa

-1

-1

1

-1

1

2

1

0

0

0

-1

0

0,1

3.1.3

Polkupyörien liityntäpysäköintiä lisätään joukkoliikenteen saavutettavuuden
parantamiseksi

-1

-1

1

0

1

2

0

0

0

0

-1

1

0,2

3.1.4

Edistetään innovatiivisten ja digitalisaatiota hyödyntävien liikennemuotojen
käyttöönottoa joukkoliikenteessä

0

-1

0

1

0

1

0

0

0

0

3.1.5

Hyödynnetään työsuhde-etuja, jotka edistävät kestävien kulkumuotojen
käyttöä työmatkoilla

0

0

1

0

2

1

1

0

0

0

0

1

0,1
0,5

Tavoite 3.2: Liikenne sähköistyy ja ajoneuvokanta uudistuu vähäpäästöiseksi
3.2.1

Uudistetaan kaupungin oma ajoneuvokanta ja työkoneet vähäpäästöiseksi ja
edellytetään palveluntuottajilta vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja työkoneita

-1

-1

1

-2

1

0

0

0

0

0

0

0 -0,2

3.2.2

Lisätään yhteiskäyttöautojen määrää ja edistetään autojen jakamispalvelujen
käyttöä Joensuussa

1

-1

2

0

2

2

1

1

0

0

0

2

0,8

3.2.3

Työnteon hybridimallia ja työpistekiertoa edistetään ja työntekijöiden
etätyöpotentiaali selvitetään

1

1

2

0

2

2

2

1

0

0

0

2

1,1

3.2.4

Tavaraliikenteen kuljetukset optimoidaan ja turhista ajoista luovutaan

0

1

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

0,7

4 ENERGIANTUOTANTO JA ENERGIATEHOKKUUS
Päämäärä 4: Lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja parannetaan energiatehokkuutta
Tavoite 4.1: Rakennusten lämmityksessä fossiilisten polttoaineiden käyttö loppuu kokonaan vuoteen 2030 mennessä
4.1.1

Öljylämmityksestä luovutaan kaupungin kiinteistöissä vuoteen 2024 mennessä 1
ja yksityistä sektoria kannustetaan siirtymään uusiutuvien energiamuotojen
käyttöön

0

2

2

2

2

1

0

0

1

2

2

1,3

4.1.2

Kauko- ja aluelämmön tuotannossa etsitään ja käyttöönotetaan öljyä
korvaavia polttoaineita

0

1

1

0

0

1

0

-1

0

0

1

0,3

1
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Ilmastonmuutos

Saastuminen ja rehevöityminen

Tietoisuus

Osallisuus

Rakenteellinen muutos

Talouskasvun irtikytkentä

Metsätalous

Maatalous

Rakentaminen

Ilmastonmuutos ja saastuminen

Biodiversiteettivaikutus

Turpeen käyttö energiantuotannossa lopetetaan vuoden 2025 loppuun
mennessä

Suhde
merkittävimpiin
painetekijöihin

Luonnonvarojen käyttö

4.1.3

Vaikutukset
Vaikutukset
kielteisiin
myönteisiin
muutostekijöihin muutostekijöihin

Maan ja vesien käyttö

Toimenpideryhmä, päämäärä, tavoite tai toimenpide

2

1

2

2

2

0

1

0

-1

0

0

2

0,9

Tavoite 4.2: Sähköntuotanto ja Joensuussa kulutettu sähkö perustuu uusiutuviin energialähteisiin vuoteen 2025 mennessä
4.2.1

Lisätään uusiutuvaa energiantuotantoa olemassa olevissa rakennuksissa

1

-1

2

1

1

2

1

0

0

1

2

1

0,9

4.2.2

Kehitetään hajautettuja älykkäitä energiaverkkoja, kuten energiayhteisöjä

0

-1

1

0

2

2

1

0

0

1

1

0

0,6

4.2.3

Vihreän sähkön, ekoenergian sekä uusiutuvan energian käyttöä lisätään
julkisella ja yksityisellä puolella

1

1

2

1

2

2

0

0

0

0

0

2

0,9

Tavoite 4.3: Energiatehokkuus paranee
4.3.1

Uusitaan ulkovalaistus led-valaistukseksi

-1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0,3

4.3.2

Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta

0

-2

1

0

1

2

2

0

0

1

-1

1

0,4

4.3.3

Parannetaan koneiden ja laitteiden energiatehokkuutta

-1

-2

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0,2

4.3.4

Energiatehokkuuden seurantaa kehitetään ja automatisoidaan

0

-1

1

0

2

1

1

0

0

0

1

1

0,5

4.3.5

Tilojen käyttäjille tarjotaan reaaliaikaista tietoa energiankulutuksesta
esimerkiksi visualisoimalla energiadataa

0

-1

1

0

2

2

1

0

0

0

1

1

0,6

4.3.6

Kulutusjoustot otetaan käyttöön kaupungin kiinteistöissä

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0,3

4.4.7

Selvitetään hukkalämpöjen talteenottoa kaupungin kiinteistöissä

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0,2

5 KIERTOTALOUS JA KESTÄVÄ KULUTUS
Päämäärä 5: Jätemäärät ja niistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttöaste nousee
Tavoite 5.1: Kotitalousjätteen määrä vähenee
5.1.1

Ruokahävikki puolitetaan vuoden 2017 tasosta vuoteen 2025 mennessä

2

2

2

2

2

2

2

1

0

2

0

2

1,6

5.1.2

Kotitalousjätteen määrä kunnan alueella puolitetaan vuoden 2017 tasosta
vuoteen 2025 mennessä

1

2

1

2

2

2

1

1

0

0

0

2

1,2

1

2

2

2

1

1

0

0

0

2

1,3

0

2

1

1

1

-1

0

1

Tavoite 5.2: Kiertotalouden avulla päästöt vähenevät
5.2.1

Kotitalousjätteen kierrätysaste Joensuussa nousee 60 %:iin vuonna 2025 ja 70
%:iin vuoteen 2030

2

2

5.2.2

Solmitaan valtion kanssa vähähiilinen kiertotaloussopimus, jonka toimilla
edistetään kiertotaloutta Joensuussa

0

1

5.2.3

Uusiomateriaalien (betonimurske, pohjatuhka) käyttöä lisätään
rakentamisessa

1

2

1

2

1

1

1

1

0

0

2

2

1,2

5.2.4

Lisätään rakentamisessa ja korjaamisessa syntyvän kiviaineksen uusiokäyttöä
työmailla ja maa-ainespankin kautta

2

2

1

2

1

1

1

1

0

0

2

2

1,3

5.2.5

Kehitetään kaupunkiorganisaation sisällä kiertotaloustoimintaa ja siihen
liittyvää tukityöllistämistä. Pilotoidaan ja otetaan käyttöön järjestelmä
kaupungin irtaimiston (kalusteet, tavarat ja laitteet) tehokkaan kierron
varmistamiseksi toimipisteiden välillä

0

1

0

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0,5

5.2.6

Kehitetään ja laajennetaan kaupungin tilojen käytön seuranta- ja varausjärjestelmää koskemaan kaikkia kaupungin hallinnoimia tiloja

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0,4

5.2.7

Tuetaan yrityksiä uusien kiertotalouteen pohjautuvien liiketoimintamallien
kehittämisessä esimerkiksi ilmastokumppanuusverkoston kautta

1

1

1

1

2

2

1

1

0

0

1

1

1,0

0,6

Tavoite 5.3: Joensuussa syödään ympäristöystävällistä ruokaa
5.3.1

Selvitetään Joensuun ruoantuotannon hiilitase

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0,1

5.3.2

Kaupunkiviljelyn edellytyksiä parannetaan ja siihen kannustetaan
kartoittamalla ja tarjoamalla viljelyyn soveltuvia paikkoja

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0,3
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Ilmastonmuutos

Saastuminen ja rehevöityminen

Tietoisuus

Osallisuus

Rakenteellinen muutos

Talouskasvun irtikytkentä

Metsätalous

Maatalous

Rakentaminen

Ilmastonmuutos ja saastuminen

Biodiversiteettivaikutus

Suhde
merkittävimpiin
painetekijöihin

Luonnonvarojen käyttö

Vaikutukset
Vaikutukset
kielteisiin
myönteisiin
muutostekijöihin muutostekijöihin

Maan ja vesien käyttö

Toimenpideryhmä, päämäärä, tavoite tai toimenpide

5.3.3

Hankinnoissa ja ruoan valmistuksessa suositaan ilmastomyönteisiä
vaihtoehtoja kuten kasvisruokaa, lähiruokaa, kausituotteita ja luomua

1

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

1

0,9

5.3.4

Puistoissa hyödynnetään lajikkeita, jotka tuottavat syötäväksi kelpaavaa satoa

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0,4

Tavoite 5.4: Kulutuslähtöiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät
5.4.1

Selvitetään Joensuun kulutuslähtöiset kasvihuonekaasupäästöt

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0,2

5.4.2

Kulutusperäinen hiilijalanjälki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden
2005 tasosta

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1,8

5.4.3

Selvitetään Joensuun kaupungin tärkeimpien hankintojen
kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentämismahdollisuudet

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0,2

5.4.4

Kilpailutuksissa painotetaan entistä vahvemmin ympäristökriteerejä ja
ympäristökriteerejä laajennetaan ja monipuolistetaan

1

2

1

1

1

2

1

1

0

0

1

1

1,0

5.4.5

Kehitetään ja hyödynnetään sähköisiä palveluja

1

2

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0,8

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0,7

Tavoite 5.5: Vedenkulutus Joensuussa laskee
5.5.1

Joensuun vedenhankinnan vesijalanjälkeä pienennetään

6 ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN JA LUONNON MONIMUOTOISUUS
Päämäärä 6: Varaudutaan muuttuviin sääolosuhteisiin ja niiden vaikutuksiin sekä edistetään luonnon monimuotoisuutta
Tavoite 6.1: Varaudutaan lisääntyviin sateisiin
6.1.1

Hulevesisuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan suunnittelussa ja
rakentamisessa

2

6.1.2

Suunnittelussa ja rakentamisessa suositaan vettä läpäiseviä pintoja ja
korvataan vettä läpäisemättömiä päällystettyjä pintoja esimerkiksi
viherkaistoilla

2

1

2

1

0

0

0

0

0

1

1

0,7

2

1

0

1

0

0

0

1

1

0,8

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0,3

0

1

1

1

0

0

0

2

2

2

2

1

0

1

1

2

2

1,5

1

2

1

1

0

0

1

2

1

1,0

Tavoite 6.2: Varaudutaan ilmaston lämpenemiseen sekä sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen
6.2.1

Laaditaan riskikartoitukset ilmastonmuutoksen vaikutuksista infraan

0

0

6.2.2

Infran kunnossapitotarpeen muutokseen ja lisääntymiseen varaudutaan

-1

-2

0

0,2

Tavoite 6.3: Lisätään luonnon monimuotoisuutta
6.3.1

Luonnon monimuotoisuus huomioidaan selvittämällä sen vaalimisen ja
lisäämisen mahdollisuudet kaikissa hankkeissa

2

2

1

6.3.2

Otetaan käyttöön ekologinen kompensaatio ja edistetään ekosysteemitilinpidon käyttöönottoa

1

1

6.3.3

Kaupunkivihreää lisätään kaikissa rakentamishankkeissa

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

2

1

0,7

6.3.4

Suojeltujen alueiden osuus kaupungin omistamista metsistä kasvaa

1

2

2

2

2

1

0

0

1

0

0

2

1,1

6.3.5

Vieraslajien torjuntaa tehostetaan Joensuun kaupungin oman paikkatietosovelluksen avulla

1

0

1

2

2

0

0

1

1

1

1

0,9

6.3.6

Joensuun luonto -verkkoportaali avataan vuoteen 2022 mennessä

1

0

1

2

2

0

0

1

1

1

1

0,9
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