
  

  Ilpo Saukkonen 

  Toimin Joensuun Tiedepuisto Oy:ssä kehityspäällikkönä. 
  Vastuualueenani on liiketoiminnan kehittäminen ja 
  innovaatiopalvelut. 

Olen mukana toteuttamassa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa 
osaamiskeskusohjelmaa (Oske-ohjelma). OSKE -ohjelmalla tuetaan 
alueellisia vahvuuksia sekä osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Se luo 
edellytykset monipuoliselle innovaatiotoiminnalle, jossa korkeatasoinen 
tutkimus yhdistyy teknologia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen. 
Pohjois-Karjalassa ohjelman painopistealueena ovat kaupunkiasumisen ja 
aluerakentamisen kehittäminen sekä energiatehokkuus ja uusituvan 
energian ratkaisut - erityisalueena puurakentaminen. Tavoitteena on 
vaikuttaa käyttäjälähtöisten palveluratkaisujen aikaansaamiseen ja sitä 
koskevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistumiseen. 
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Joensuun Tiedepuisto Oy, Ilpo Saukkonen 
Energiaviisaan rakentamisenohjaus vuoteen 2020 (ERA 17) 
2010 Rakennusten energiatehokkuutta parannettiin 30 % 

2012  Rakennusten energiatehokkuutta parannettiin vuoden 2010 tasosta 
 20 % ja  siirryttiin kokonaisostoenergiatarkasteluun, joka sisältää eri 
 lämmitysmuotojen ympäristövaikutukset (voimaan 1.7.2012) 

2013 Korjausrakentamista säätelevät määräykset käyttöön vuonna 2013 

2015 Rakennusten kokonaisenergiatehokkuutta parannetaan vuoden 
2012  tasosta noin 30 - 40 %  

2017 Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden energia- ja ympäristötehokkuus 
 sisällytetään rakentamisen säädöksiin 

2020 Uudisrakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiatasoon ja 
 julkisessa rakentamisessa vuotta aiemmin. Nollaenergiatasossa
 rakennuksen pitää tuottaa energiaa saman verran kuin se
 kuluttaa vuoden aikana. 
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• Energiatehokkuuden parantaminen 

– Olemassa oleva rakennuskanta avainasemassa 
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• Penttilänrannan uudisrakentamisen kohteet 

• Keskustan lisä- ja täydennysrakentaminen 
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Joensuun Tiedepuisto Oy, Ilpo Saukkonen 

• Uudisrakentaminen 

– Käytössä olevat ja uudet rakentamisen 
menetelmät kuten puurakentaminen 
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• Lisärakentamista 7654m² 

• Korttelitehokkuus 1,8 

• Ap tarve: 76 

• Lisä- ja täydennys- 
rakentaminen 
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• Jälkiasennushissien määrän kaksinkertaistaminen 
vuoteen 2017 mennessä (Hissi – Esteetön Suomi 2017) 
– Joensuussa 3- tai yli 3-kerroksisia hissittömiä 

asuinkerrostaloja on yhteensä n. 300 kpl -> n. 600 
porrashuonetta 
• Hissien rakentamisen lisääminen  (toimintasuunnitelma) 

• Yritysten ”palvelukonsepti” taloyhtiöiden käyttöön kohteiden 
liikkeelle lähdön helpottamiseksi 

• Tieto helposti saavutettavaksi hissihankkeen ja kaupungin 
nettisivuille (+ muu tiedottaminen ja viestintä) 

• Tuetaan ja aktivoidaan yritysten ja muiden toimijaosapuolten 
vuorovaikutusta ja verkottumista 

• Jne. 

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes              Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 7 



 

Joensuun Tiedepuisto Oy, Ilpo Saukkonen 

• Olemassa oleva rakennuskanta on avainasemassa, 
kun kyseessä ovat energiatehokkuuden tai 
sisäilman parantaminen.   – Onko? 

• Vai tuleva rakennuskanta? 
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Kiitos! 

   
 

 

Joensuun Tiedepuisto Oy 
www.carelian.fi 

Kehityspäällikkö Ilpo Saukkonen 

p. 0500 285 908 

ilpo.saukkonen@carelian.fi 
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