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Päijät-Hämeen
ilmasto- ja energiaohjelma
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma on Päijät-Hämeen maakunnan vastaus ilmastonmuutoksen haasteeseen. Ohjelma toteuttaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston asettamaa
tavoitetta maakunnan päästöjen vähentämistä 70 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden
2008 tasosta. Päästöjä mitataan kulutusperusteisesti ja asukaslukuun suhteutettuna.
Sähkön- ja lämmöntuotannossa päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että
valtaosa fossiilisista polttoaineista korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla eli maa-, vesi- ja
ilmalämmöllä, bioenergialla, tuulivoimalla ja aurinkoenergialla. Tavoitetta toteutettaessa huomioidaan kuitenkin energiantuotantorakenteen monipuolisuus ja energiaturvallisuus sekä
päästökauppasektorin ja pohjoismaisten sähkömarkkinoiden laajemmat viitekehykset. Kaupunkiseudulla ratkaisuna on sähkön ja lämmön tehokas yhteistuotanto, pienemmissä taajamissa aluelämpöverkko ja maaseudulla hajautetut energiantuotantomuodot.
Valmisteilla olevaan Päijät-Hämeen maakuntakaavaan varataan tuulivoima-alueita noin 60
km2. Uudessa maakuntakaavassa turpeenottoalueiden määrää ei lisätä nykyisestä. Energiankulutusta vähennetään Päijät-Hämeessä noin 30 prosentilla. Energiatehokkuuteen parannetaan
erityisesti uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja teollisuudessa.
Liikenteen energiankäytön kasvu pysäytetään ja käännetään laskuun. Liikenteen polttoaineista 30 prosenttia tulee olla uusiutuvia vuoteen 2035 mennessä. Maakunnan liikenne- ja
maankäyttöpolitiikassa tähdätään aktiivisesti henkilöautoliikenteen määrien vähentämiseen ja
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden lisäämiseen. Parhaat keinot ja vaikutusmahdollisuudet liikenteen päästöjen vähentämiseen määritellään erikseen maakunnan eri aluetyypeille.
Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden tulee sijoittua keskuksien yhteyteen ja niiden määrä
ja mitoitus tulee pysyä kohtuullisena. Uusien asuinalueiden kaavoja ja kaavamääräyksiä laadittaessa kuntien tulee kiinnittää huomiota asumistiheyteen, palveluiden saavutettavuuteen,
rakennusten lämmitysenergian kulutukseen ja energiamuotoihin.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi paikallista ruoantuotantoa ja metsien hiilinieluja tulee lisätä. Kuntien palveluista syntyvää energiankulutusta ja liikennettä vähennetään. Julkisiin hankintoihin sisällytetään ilmasto- ja energiakriteerit. Yritystoiminnassa hyödynnetään paikallisia
resursseja uusilla tavoilla. Päijät-Hämeen pyrkimys ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäksi edistää alan vientiyritysten syntymistä ja kasvua. Maakunnassa panostetaan ympäristö- ja
energiateknologian ja -liiketoiminnan koulutukseen.
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Ilmastonmuutokseen sopeudutaan vähentämällä maakunnan elintärkeiden toimintojen
haavoittuvuutta. Ruoka- ja energiaomavaraisuutta lisätään. Taajamissa energiaturvallisuutta
ylläpidetään valmiussuunnitelmien ja varavoimalaitosten avulla. Haja-asutusalueella energiantuotantoa ja -jakelua monipuolistetaan.
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä on taustoitettu, tarkennettu ja perusteltu ohjelman taustaraportissa. Ilmastotoimenpiteitä tarkastellaan raportissa kuuden sektorin kautta: 1) energiankulutus, 2) energiantuotanto, 3) liikenne ja maankäyttö, 4)
maa- ja metsätalous, 5) teollisuus ja palvelut sekä 6) ilmastonmuutokseen sopeutuminen.
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja toimintamallien muutoksia kunnilta ja muilta julkisen sektorin toimijoilta, yrityksiltä ja asukkailta.
Ohjelman toteutumisen seuraaminen on Päijät-Hämeen liiton vastuulla.
Ohjelman laatimisprosessi on ollut osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Kuntien
palvelurakenteiden kehittämisprojektia (PAKETTI-projekti).
14.5.2012
Maakuntahallitus

5

Sisällys
1. Johdanto

7

2. Päijät-Hämeen päästöt vuonna 2008 ja tavoitteet vuodelle 2035

9

3. Sektorikohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet
3.1. Energiankulutus

13

3.2. Energiantuotanto

17

3.3. Liikenne ja maankäyttö

27

3.4. Maa- ja metsätalous

36

3.5. Teollisuus ja palvelut

38

3.6. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

41

4. Yhteenveto
Yhteenveto eri tahojen tehtävistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

6

13

43
43

Lähteet

44

Liitteet

46

Liite 1. Esimerkkejä yksilötason ilmastonmuutoksen
hillintätoimenpiteistä kuntien ilmastoviestinnän tueksi

46

Liite 2. Yhteenveto kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteistä

49

1. Johdanto
Maakunnallisen ilmastopolitiikan toteuttaminen
on pitkä ja vaativa prosessi. Maakunnallisen ilmasto- ja energiaohjelman laatiminen on yksi askel tässä prosessissa. Ilmasto- ja energiaohjelma
on maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan
rinnalla yksi niistä työkaluista, joiden kautta maakunnan pitkän tähtäimen politiikkaa toteutetaan.
Keskeisenä lähtökohtana ohjelman laatimiselle on maakuntavaltuuston joulukuussa 2010
asettama tavoite maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 70 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2008 tasosta.
Päijät-Hämeessä kuntien ilmastotyö on jo käynnissä. Vuonna 2009 valmistui Lahden, Hollolan ja
Nastolan yhteinen ilmasto-ohjelma, jonka puitteissa Lahti ja Nastola asettivat itselleen 50 prosentin kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet
vuodelle 2025 vuoden 1990 tasosta. Lahti tähtää
tavoitteeseensa mm. Green City -kehittämisohjelmansa avulla. Padasjoki ja Asikkala suunnittelevat ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteitään
osana Suomen ympäristökeskuksen Hiilineutraalit kunnat -hanketta (HINKU-hanke), ja Orimattila
osana Kuntaliiton ilmastohanketta. Neljä kuntaa
on mukana erilaisissa energiansäästöhankkeissa,
ja ilmastokysymyksiä on käsitelty kuntien omissa
strategioissa.
Erityisiä haasteita Päijät-Hämeen ilmastopolitiikan toteuttamisessa on kaikkien keskeisten
toimijoiden sitouttaminen ilmastotyöhön, ilmastopolitiikan yhteensovittaminen muiden sektoripolitiikkojen kanssa sekä ilmastotyön johdonmukaisuuden edistäminen kaikilla tasoilla.
Kansallisessa Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa valtioneuvosto edellyttää maa-

kuntia laatimaan omat ilmasto- ja energiastrategiansa valtakunnallisen strategian pohjalta.
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma on
Päijät-Hämeen maakunnan vastaus ilmastonmuutoksen haasteeseen. Ohjelmassa ja tässä
taustaraportissa esitellään maakunnan tavoitteet
ja keinot niiden saavuttamiseksi.
Ilmasto- ja energiaohjelman laatiminen käynnistyi Päijät-Hämeen kuntajohtajien aloitteesta
keväällä 2010. Ohjelma on laadittu Päijät-Hämeen
liiton koordinoimana yhteistyössä kuntien teknisten johtajien ja ympäristövastaavien kanssa.
Työhön on myös osallistunut mm. Lahden ammattikorkeakoulun Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään -hanke (IMMU-hanke) ja
Hämeen ammattikorkeakoulun Kestävää energiaa
Hämeestä -hanke. Ohjelman laatimisessa on hyödynnetty myös muita sidosryhmiä, kuten alueen
energiayhtiöitä. Ohjelman valmistelun aikana pidettiin kolme eri teemoihin pureutuvaa yleisötilaisuutta. Ohjelmaa ja taustaraporttia on korjattu ja
viimeistelty lausuntokierroksen pohjalta.
Maakunnallisen ilmasto- ja energiaohjelman
tärkeimpinä tehtävinä ovat kaikkien Päijät-Hämeen kuntien kannustaminen mukaan ilmastotyöhön, maakunnan tason ilmastotoimenpiteiden
määrittely ja eri toimenpiteiden johdonmukaistaminen. Maakunnassa on suuri määrä tahoja, joilla
on mahdollisuus vaikuttaa ilmastokysymyksiin.
Tässä raportissa keskitytään niihin tahoihin ja
toimenpiteisiin, joilla nähdään olevan keskeisin merkitys.
Ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteena on
saada aikaan maakunnan toimijoiden keskuudessa yhteinen näkemys ja tahtotila ilmaston-
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muutoksen hillinnästä. Toimenpidesuosituksissa eniten huomiota on annettu kuntien ja
maakuntaliiton vaikutuskeinoille.
Tässä raportissa esitellään aluksi Päijät-Hämeen päästöt vuodelta 2008 ja päästövähennystavoitteet vuodelle 2035. Ohjelmassa ilmastotoimenpiteitä tarkastellaan kuuden sektorin
kautta: 1) energiankulutus, 2) energiantuotanto, 3) liikenne ja maankäyttö, 4) maa- ja
metsätalous, 5) teollisuus ja palvelut sekä 6)
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ilmastonmuutokseen sopeutuminen.
Sektorikohtaisissa tarkasteluissa esitellään
eri toimijoiden vaikutuskeinoja ilmastotyön
edistämiseksi. Jokaisen sektorin kohdalla arvioidaan myös esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia karkealla tasolla. Lisäksi raportissa
esitetään sektorikohtaisesti listat konkreettisista toimenpiteistä, joilla tavoitteita edistetään.
Toimenpiteistä osa on jo toteutettu, osa käynnissä ja osa vasta idea-asteella.

2. Päijät-Hämeen päästöt vuonna
2008 ja tavoitteet vuodelle 2035
Päijät-Hämeen energiatase on esitelty tämän raportin luvussa 3. Energiataseen pohjalta on laskettu maakunnan päästöt polttoaineiden päästökertoimien avulla.
Vuonna 2008 Päijät-Hämeen energiankäytöstä
syntyvät hiilidioksidipäästöt olivat 2,23 miljoonaa tonnia, eli 11,1 tonnia per asukas. Tästä 49

prosenttia syntyi fossiilisten polttoaineiden (ml.
turve) käytöstä sähkön- ja lämmöntuotannossa, 29 prosenttia ostosähköstä ja 22 prosenttia
liikenteen polttoaineiden käytöstä. Käyttämällä
laskennassa elinkaaripäästökertoimia saadaan
maakunnan vuotuisiksi kasvihuonekaasupäästöiksi yhteensä 3,02 miljoonaa tonnia, eli 15,0
tonnia per asukas.

Kaavio: Päijät-Hämeen energiankäytöstä syntyneet hiilidioksidipäästöt vuodelta 2008. Kaaviossa ei ole laskettu
päästöjä bioenergialle.
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Kasvihuonekaasupäästöjen laskennan haasteet
Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan mitata ja tavoitteiden saavuttamista seurata monella eri tavalla. Tuotantoperusteinen laskenta huomioi tietyn alueen sisällä tuotannosta syntyvät päästöt.
Kulutusperusteisessa laskennassa puolestaan mitataan päästöjä, jotka aiheutuvat alueen toimijoiden kulutuksesta mutta syntyvät siellä, missä hyödykkeet on tuotettu. Päijät-Hämeen päästöt
on laskettu maakunnan energiataseen pohjalta kulutusperusteisesti. Näin pienennetään kiusausta vähentää päästöjä siirtämällä tuotantoa maakunnan ulkopuolelle.
Päijät-Hämeen päästölaskennat eivät kuitenkaan ole vielä kattavia, koska esimerkiksi päijäthämäläisten ostamien tuontitavaroiden tuottamisesta syntyvistä päästöistä ei ole tietoja. Näiden
päästöjen huomioiminen saattaisi jopa kaksinkertaistaa henkeä kohti lasketut päästöt. Aidossa
kulutusperusteisessa laskennassa pitäisi huomioida myös päijäthämäläisten tekemistä maakunnan ulkopuolisista matkoista aiheutuvat päästöt mutta jättää huomioimatta läpikulkuliikenteen
aiheuttamat päästöt. Päijät-Hämeen päästövähennystavoitteen toteutumista mitataan suhteessa maakunnan asukaslukuun, jotta muuttovirtojen vaikutukset voidaan erottaa ilmastopolitiikan
vaikutuksista.
Hiilidioksidin lisäksi Päijät-Hämeen tavoitteeseen sisältyy muutkin kasvihuonekaasut, jotka on
tällä hetkellä laskettu elinkaaripäästökertoimien avulla. Elinkaaripäästötietojen heikkoutena on
se, että niissä esimerkiksi kivihiilen kuljetuksista syntyvät päästöt on laskettu kahteen kertaan – liikenteessä ja energiantuotannossa. Sähkönkulutuksesta syntyvät päästöt voidaan allokoida monella eri tavalla. Tässä raportissa Päijät-Hämeen sähkönkulutuksen päästöihin on laskettu maakunnan alueella tuotetun sähkön päästöt ja maakuntaan tulevan ostosähkön päästöt Suomen
sähköntuotannon keskimääräisen päästötason mukaisesti.
Metsien ja muiden hiilinielujen huomioiminen päästölaskennassa ei ole myöskään yksiselitteistä. Kasvava metsä sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Metsät ovat kuitenkin aina kasvaneet luonnollisesti myös ennen ihmisten toimia, joten hiilinieluja ei voida kokonaisuudessaan pitää jonkin
alueen ilmastopolitiikan ansiona. Yhtäältä maan peittäminen asfaltilla ja rakennuksilla vie tilaa
luonnollisilta hiilinieluilta, ja toisaalta metsien hyvästä kunnosta, määrästä ja kasvusta huolehtiminen lisää hiilinieluja. Tällä hetkellä hiilinieluja ei huomioida Päijät-Hämeen päästölaskennassa
lainkaan.
Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmät kehittyvät jatkuvasti, ja laskennan haasteet eivät estä tehokkaiden päästöjen vähennystoimenpiteiden toteuttamista. Päijät-Hämeen päästövähennystavoitetta voidaan jatkossa muuttaa tai tarkentaa maakuntahallituksen päätöksellä,
jos kasvihuonekaasupäästöjen laskentaperiaatteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
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Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa on linjattu
paikallisten energiamuotojen lisäämisestä, päästöjen ja liikenteen vähentämisestä, julkisen liikenteen lisäämisestä ja ympäristörasituksen vähentämisestä. Maakuntasuunnitelmassa on linjattu
matalamman energiankulutuksen työ- ja elämäntapojen puolesta.
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto asetti
3.12.2010 poliittiseksi tahdokseen maakunnalle
70 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen vuodelle 2035 vuoden 2008 päästötasoon verrattuna. Tavoitteen saavuttamista
mitataan kulutusperusteisesti ja asukaslukuun
suhteutettuna. Päijät-Hämeen kunnat ovat merkittävimpien päästölähteidensä suhteen keskenään hyvin erilaisia. Tästä syystä päästövähennystavoitetta ei ole jaettu tasan kuntien kesken vaan
se on jaettu päästövähennyspotentiaalin mukaisesti eri sektoreille.

sähköä tai vaikka näitä kaikkia.
Energiankäytöstä riippumattomia päästöjä syntyy tietyistä maatalouden, jätehuollon ja teollisuuden prosesseista. Näistä suorista päästöistä ei ole
vielä Päijät-Hämeen osalta tarkkoja laskelmia. Valtakunnallisesti suorien päästöjen osuus on 22 prosenttia (Tilastokeskus 2010). Koska Päijät-Hämeessä ei ole paljon suurteollisuutta, näiden päästöjen
voidaan olettaa olevan alle viidennes maakunnan
kokonaispäästöistä. Maakuntavaltuuston tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että näistä suorista
päästöistä karsitaan noin puolet.
70 prosentin päästövähennykset saavutetaan
edellä mainituilla makrotason muutoksilla, mikäli
valtakunnallisen ostosähkön yksikköpäästöt vähenevät tulevaisuudessa Energiateollisuus ry:n
ennusteiden mukaisesti, eli noin 56 prosentilla
vuoteen 2035 mennessä.

Käytännössä 70 prosentin päästövähennystavoite tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden
korvaamista uusiutuvilla energiamuodoilla
eli maa-, vesi- ja ilmalämmöllä, bioenergialla,
tuulivoimalla ja aurinkoenergialla. Energiaturvallisuuden säilyttämiseksi fossiilisia polttoaineita
käytetään tulevaisuudessakin marginaalisesti varmuusvarastopolttoaineina. Jotta uusiutuva energiapotentiaali riittäisi maakunnan tarpeisiin, sähkön- ja lämmönkulutusta tulee vähentää yhteensä
noin 30 prosentilla. Viime vuosina sähkönkulutus
on Päijät-Hämeessä kasvanut voimakkaasti. Lämmönkulutuksen osalta kehitys ei ole ollut yhtä
huolestuttavaa.
Liikenteen energiankäytön kasvu täytyy
pysäyttää ja kääntää laskuun. Liikenteen polttoaineista 30 prosenttia tulee olla uusiutuvia
vuoteen 2035 mennessä. Markkinoiden ja teknologian kehitys määrittää lopulta sen, päädytäänkö käyttämään biopolttoaineita, biokaasua,
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Päijät-Hämeen päästövähennystavoite vuodelle
2035 on kunnianhimoisempi kuin Suomen tavoite vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050
mennessä. Tavoite on kuitenkin hieman vähemmän kunnianhimoinen kuin Lahden ja Nastolan
Päästöjen vähennystoimenpiteiden jatkuvuuden edistämiseksi Päijät-Hämeen päästövähennystavoite on jaettu osatavoitteisiin. Päästöjen vähentämisen aikataulussa
on huomioitu esimerkiksi investointien ja
kaavoituksen vaikutusten viiveet sekä se,
että helpot ja vaikuttavimmat päästövähennyskeinot käytetään yleensä ensin.

Vuosi

Päästövähennystavoite vuoden
2008 päästötasoon verrattuna

2015

– 15 %

2020

– 30 %

2025

– 45 %

2030

– 55 %

2035

– 70 %

Yksittäisenä isoimpana toimenpiteenä Kymijärvellä otettiin käyttöön vuonna 2012 Lahti Energia
Oy:n jätteen kaasutuslaitos. Tämän ansiosta koko
maakunnan päästöt laskevat arviolta 5 – 6 prosenttia (Korhonen 2010).
Päijät-Hämeen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen saavuttaminen edellyttää
kunnilta ja muilta julkisilta organisaatioilta vahvaa sitoutumista Ilmasto- ja energiaohjelmassa
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tavoitteet vähentää päästönsä puoleen vuoteen
2025 mennessä tai Padasjoen tavoite vähentää
päästöjänsä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

esitettäviin linjauksiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös julkiselta
sektorilta toimivaa yhteistyötä maakunnan yritysten ja asukkaiden kanssa. Maakuntavaltuuston ilmastotavoitteen toteutumisen seuranta
on Päijät-Hämeen liiton vastuulla. Toteutumista seurataan vähintään viisivuotisvälein edellä
kuvattujen osatavoitteiden mukaisesti. Samalla
arvioidaan Ilmasto- ja energiaohjelman päivittämisen tarvetta.

3. Sektorikohtaiset tavoitteet
ja toimenpiteet
Tarkasteltavana olevien sektorikohtaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkoitus on tuoda esiin
niitä toimintamalleja ja kestävän kehityksen innovaatioita, joilla voidaan tukea ilmastoa ja yleisesti ympäristöä vähemmän rasittavaa tuotantoa
ja elintapoja. Kaikilta tarkastelun alla olevilta sektoreilta odotetaan tehokkaampia ja älykkäämpiä
kestävän kehityksen huomioivia palveluiden ja
tavaroiden tuotantotapoja. Päijät-Hämeessä toimivien organisaatioiden ja yritysten toiminnassa
voidaan hyödyntää maakunnassa olemassa olevaa cleantech- ja ekodesign-osaamista palveluiden ja tuotteiden kilpailukykytekijänä. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää
maakunnallista eri sektoreiden välistä yhteistyötä
ja ympäristöä ja kestävää kehitystä korostavaa tiedotusta.
Jokaisen sektorin kohdalla esitellään maakunnallisten toimijoiden, kuntien ja yritysten vaikutuskeinoja ilmastotyön edistämiseksi. Jokaisen
sektorin kohdalla arvioidaan myös esitettyjen toimenpiteiden taloudellisia, sosiaalisia, inhimillisiä
ja ekologisia vaikutuksia karkealla tasolla ja pääasiassa laadullisesti. Keinoja positiivisten vaikutusten lisäämiseksi ja negatiivisten vähentämiseksi
esitellään. Toimenpiteiden tarkkoja taloudellisia
vaikutuksia ei ole tähän raporttiin laskettu, koska
isoja investointeja tehdään harvoin pelkästään
ilmastonäkökulmasta. Kustannuksiltaan merkittävien toimenpiteiden edellytyksenä on, että niiden vaikutukset edistävät samanaikaisesti useita
eri tavoitteita ja hyödyttävät monia eri sektoreita.
Vaikutusten arvioinnissa haasteeksi muodostuu
kustannusten jakaminen eri sektoreiden kesken.
Lisäksi raportissa esitetään sektorikohtaisesti lis-

tat konkreettisista toimenpiteistä, joilla tavoitteita
edistetään. Toimenpiteistä osa on jo toteutettu,
osa käynnissä ja osa vasta idea-asteella.

3.1. Energiankulutus
Vuonna 2008 Päijät-Hämeessä kulutettiin 10,6
TWh energiaa, mikä tarkoittaa keskimäärin 53
MWh asukasta kohden. Suomessa energiaa käytettiin samana vuonna keskimäärin huomattavasti
enemmän, eli 74 MWh/as. Ero johtuu Päijät-Hämeen vähäisestä energiaintensiivisestä teollisuudesta. Kotitaloudet kuluttivat maakunnan energiasta 29 % ja julkinen sektori 8 %. Muiden kuin
teollisuusrakennusten lämmitykseen käytetystä
energiasta 53 % oli kaukolämpöä ja 13 % öljyä.
Sähkölämmitys vastasi 16 % lämmitykseen käytetystä energiasta. Loput 18 % koostui pääosin puulämmityksestä ja pieneltä osin myös maakaasun ja
maalämmön käytöstä. Maalämmön hyödyntämisessä käytetty sähkön osuus sisältyy sähkölämmitykseen.
Maakunnan sähkönkulutus on noin puolitoistakertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana (Hämeen
ympäristöstrategia). Vaikka koneiden ja laitteiden keskimääräinen sähkönkulutus on laskenut,
sähkön kokonaiskulutusta kasvattaa erilaisten
sähkölaitteiden lisääntyminen kotitalouksissa. Tavoitteena on sähkö- ja lämpöenergian kulutuksen
vähentäminen yhteensä 30 prosentilla vuoteen
2035 mennessä.
Nykyisen kehityksen jatkuessa vuonna 2035
rakennuksista noin kaksi kolmannesta on ennen
vuotta 2012 rakennettua rakennuskantaa. Näin
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ollen korjausrakentamisen merkitys rakennusten
energiansäästössä korostuu. Korjausrakentamisen
avulla voidaan vähentää rakennuksen energiankulutusta merkittävästi. Säästöpotentiaalikuitenkin
vaihtelee mm. rakennuksen energiankulutuksen
lähtötasosta riippuen. Kustannustehokkainta on
toteuttaa energiansäästötoimet rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä.

Maakunnalliset toimenpiteet
Kuntien rooli maakunnan energiankulutuksen vähentämisessä on merkittävä, ja kuntien toimenpiteitä voidaan tukea maakunnan laajuisilla toimenpiteillä. Erityisesti pienemmillä kunnilla ei ole
aina riittävästi resursseja energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen. Korkeakouluyksiköt ja yksityiset yritykset voivat tarjota energiansäästöön
liittyviä asiantuntijapalvelujaan kunnille. Lahden
ammattikorkeakoulun IMMU-hankkeen päättyessä keväällä 2012 kuntien ilmastotyön edistämisen
ja neuvonnan tarve korostuu erityisesti.
Kuntien energiansäästöön tähtäävän projektin
käynnistämisestä on Päijät-Hämeessä käyty keskusteluja, mutta toteuttajasta ja rahoituksesta
ei ole vielä yksimielisyyttä. Päijät-Hämeen liiton
tehtävänä on kohdentaa EU-rahaa ja maakunnan
kehittämisrahaa mm. energiansäästöön tähtääviin
hankkeisiin. Tavoitteeksi asetetaan, että maakunnallinen energiansäästöhanke käynnistetään lähivuosina.

Kuntien toimenpiteet
Kuntien omassa toiminnassa energiansäästöpotentiaalia löytyy mm. kouluista, päiväkodeista,
terveyskeskuksista ja toimistorakennuksista.
Parhaat energiansäästömahdollisuudet löytyvät
paljon energiaa käyttävistä kohteista, kuten uimahalleista ja jäähalleista. Kunnat voivat tehdä
energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeino-
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ministeriön kanssa tai liittyä Motivan hallinnoimaan kuntien energiaohjelmaan. Kunnat voivat
myös kilpailuttaa energiansäästöön tähtäävän
ESCO-palvelun. Päijät-Hämeen kunnista Asikkala,
Heinola, Hollola, Lahti ja Padasjoki ovat jo käyttäneet edellä mainittuja mahdollisuuksia.
Pienten kuntien kannattaa arvioida energiasopimuksissa vaadittavan raportoinnin työläyttä
suhteessa energiansäästöpotentiaaliin. Yksinkertaisempi tapa saavuttaa halutut tulokset voi
olla energiansäästötoimenpiteiden kartoituksen
tilaaminen yksityiseltä sektorilta. Kuntien energiansäästön lähtökohtana tulee olla energian kulutusseurannan järjestäminen.
Kunnat voivat hakea kiinteistöjensä energiansäästöinvestointeihin rahoitusta esimerkiksi
Euroopan energiatehokkuusrahastosta (EEEF).
Toinen mahdollisuus on kokeilla erilaisia palvelukonsepteja esimerkiksi niin, että kunnat käyttävät energia-asioihin perehtyneen yrityksen omistamia kiinteistöjä. Kunnat voivat sopia yrityksen
kanssa energiakustannusten jaosta siten, että
yritys on motivoitunut säästämään energiaa kiinteistön energiatehokkuutta parantamalla ja kunta kiinteistön käyttöön liittyvillä toimenpiteillä.
Kunnat voivat vaikuttaa välillisesti kuntalaisten
energiankulutukseen esimerkiksi neuvontaa järjestämällä. Kunnat voivat myös asettaa kannustimia tai ehtoja asuntojen ilmastoystävällisyydelle
tonttien luovutusehdoissa tai vuokrasopimuksissa. Esimerkiksi passiivitalon rakentajalle voidaan
antaa alennusta tontin hinnassa. Hyviä kokemuksia matalaenergiarakentamisesta on saatu mm.
Heinolan Vierumäen Puumera matalaenergian
pilottikerrostalosta betoni- ja puurakenteisena
sekä Lahden Talot Oy:n Lanssikadun matalaenergiataloista.

Asuinrakennusten ilmastoystävällisyyttä arvioidessaan
kunnat voivat käyttää mm. seuraavia kriteereitä:
1. Rakennuksen energiatehokkuus (kWh/hyöty-m2/v)
2. Vähähiilisten energialähteiden valinta (CO2-päästöt/kWh)
3. Sähkön ja lämmön kulutuksen jatkuva mittaaminen (kyllä/ei)
4. Energiatehokkaat sähkölaitteet ja kodinkoneet (luokittelu)
5. Tehokas ja tarkoituksenmukainen valaistus
(esim. liiketunnistimet yhteisissä tiloissa)
6. Rakennusmateriaalin valinta ja muut rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin
vaikuttavat tekijät, esimerkiksi puurakennuksen aiheuttamat kokonaispäästöt
ovat betonirakennuksen päästöjä pienemmät (VTT:n tiedotteita 2342)
7. Veden kulutus (l/hlö/v)
Välillisesti ilmastonmuutokseen vaikuttavia kriteereitä:
8. Riittävät ja luotettavat tilat polkupyörien varastointiin
(tavoitteena vähentää auton käyttöä lyhyillä matkoilla)
9. Kävelyetäisyys lähimmälle bussipysäkille/juna-asemalle (km)

Energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota
myös kuntien rakennusjärjestyksissä ja rakennuslupapäätöksissä. Ennakoivalla rakennusvalvonnan
laadunohjauksella on saavutettu hyviä tuloksia.
Energiatehokkuuden edistämisen lisäksi kuntien
tehtävänä on valvoa monia muitakin rakennus-

ten laatutekijöitä. Energiatehokkuutta ei tulekaan
parantaa muiden arvojen kustannuksella, kuten
rakennusten kestävyyden, estetiikan, ympäristörasituksen, paloturvallisuuden, äänieristyksen, katto- ja seinärakenteen hengittävyyden, sisäilman
kuivatuksen, ilmanvaihdon, sähköturvallisuuden,
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esteettömän kulun jne.

Yritysten toimenpiteet

telua siten, että luonnollinen auringonvalo kattaa
mahdollisimman suuren osan rakennuksen valaistuksesta ja lämmityksestä.

Rakennusyhtiöiden tahto ja osaaminen ovat välttämättömiä matalanenergiarakennusten suhteellisen osuuden lisäämisessä. Lämmitysratkaisujen,
eristyksen ja energiatehokkaan ilmanvaihdon
ohella on tärkeä hyödyntää passiivista aurinkoenergiaa. Tällä tarkoitetaan rakennusten suunnit-

Yritysten yhteistyöorganisaatiot ja toimialaliitot
voivat solmia elinkeinoelämää koskevan energiatehokkuussopimuksen, kuten esimerkiksi Kaupan
Liitto teki vuonna 2007. Yksittäiset yritykset voivat
säästää menojaan parantamalla kiinteistöjensä ja
tuotantoprosessiensa energiatehokkuutta.

Toimenpiteitä
• Lahtikonsernin omistajapolitiikan piirissä olevat yhtiöt siirtyvät vähitellen käyttämään
uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua energiaa
• Saavutetaan TEMin energiatehokkuussopimuksen mukaiset energiansäästöt Heinolassa
vuoteen 2016 mennessä
• Hollolassa on toteutettu ESCO-toimintaan liittyviä toimenpiteitä kuten koulujen
ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjauksen uusiminen
• Energiansäästöhankkeet toteutetaan Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän kuntien
omissa kiinteistöissä
• Hennaan rakennetaan energiatehokasta asutusta
• Hollolassa tehdään muutoksia valaistukseen ja automatiikkaa lisätään
sähkönkulutuksen vähentämiseksi
• Asikkalan jätevedenpuhdistamon purkuveden lämmön talteenotto toteutetaan
• Hankitaan energiankulutuksen seurantajärjestelmä Nastolaan
• Vierumäelle rakennettiin vuonna 2011 Suomen korkein ja energiatehokkain puukerrostalo
• Lahden kaupungin Kelaa! -hanke on tiedottanut asukkaille ja yrityksille
energiatehokkuuden parantamiseen liittyvistä asioista
• Nastolan kunnan kiinteistöjen lämpötiloja säädetään ja työhuoneiden
valaistus optimoidaan energian säästämiseksi
• Rakennetaan pilottina Lahden Tenava-Tonttilan uusi päiväkoti
matalaenergiarakennukseksi
• Huomioidaan elinkaarikustannukset Nastolan uuden palvelukeskusasumisyksikön
suunnittelussa ja rakennuttamisessa
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Vaikutusten arviointi
Energiansäästöön liittyvien investointien toteuttaminen vaatii aluksi lisää rahaa kuntien ja muiden toimijoiden budjetteihin. Näissä investointipäätöksissä tulee ajatella vähintään 2–10 vuoden
päähän, jolloin investointi maksaa itsensä takaisin
ja taloudellisia säästöjä alkaa syntyä. Ohjeistus
energiankäytössä tuottaa yleensä taloudellisia
säästöjä nopeammin kuin toimitiloihin liittyvät
investoinnit. Kustannustehokkaat toimenpiteet
tulee määritellä kiinteistöjen tarpeiden mukaan.
Energiansäästötoimenpiteet lisäävät nykyisten
energiakohteiden saneerauksia ja uustuotantoa
sekä työllistävät mm. rakennussuunnittelijoita,
energiakonsultteja, lvi-alan yrityksiä sekä energiansäästöteknologiaan erikoistuneita yrityksiä.
Energiankulutuksen laajamittaiseen tehostamisen vaikutuksiin liittyy paljon epävarmuuksia
ja kannattavuus on otettava huomioon pitkällä
aikavälillä. Sähkön ja lämmön tehokas yhteistuotanto ja kaukolämpö ovat paras tapa tuottaa
energiaa kaupunkialueilla. Hajautetun lämpöyrittäjyyden mahdollisuudet ovat hyvät siellä, missä
siirtomatkat kasvavat kaukolämmössä liian pitkiksi. Kaukolämpöputken rakentaminen on kallista
varsinaiseen lämmön siirtoon verrattuna. Näin
ollen siirrettävien lämpömäärien pienentyminen
voi aiheuttaa huomattavan paineen lämmitysenergian hintojen nousuun pitkällä tähtäimellä,
kun isot kaukolämpöverkon korjausinvestoinnit
tulevat ajankohtaiseksi. Kiinteistökohtaiset lämmitysratkaisut saisivat tästä kilpailuetua suhteessa perinteiseen kaukolämpöön. Matalaenergia tai 0-energiatalojen lämmitys on siis suuri
haaste kaukolämmölle, jos verkosto on laaja ja
käyttäjiä harvassa. Tästä syystä täydennysrakentaminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
taajamissa edistää tehokkaan yhteistuotannon
ja kaukolämmön edellytyksiä. Lämpöyrittäjyys
lähiverkkoineen voi olla tulevaisuuden vastaus

haasteellisimmissa kohteissa ja täydentää sopivasti kaukolämpöä ja haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisia lämmitysmuotoja.
Maa-, vesi- ja ilmalämpö perustuvat lämpöpumpputeknologiaan, joka saa noin kolmanneksen energiastaan sähköverkosta ja loput lämpölähteistä. Näiden lämmitysmuotojen hankaluutena
on se, että niitä ei usein mitoiteta talvipakkasten
lämmönkulutushuippujen mukaisesti. Tästä aiheutuvia sähkönkulutushuippuja varten täytyy siis
mitoittaa lisää varavoimaa, joka aiheuttaa kustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä.

3.2. Energiantuotanto
Energian tuotannolla ja jakelulla on olennainen
merkitys lähes kaikessa maakunnan toiminnassa.
Päijät-Hämeen tavoitteena on monipuolinen
energiantuotanto. Tulevaisuudessa hyödynnetään pääsääntöisesti uusiutuvia energiamuotoja ja fossiilisia polttoaineita käytetään
varmuusvarastopolttoaineina. Uusiutuviin energiamuotoihin siirrytään kustannustehokkailla keinoilla ja valtion tukimekanismeja, kuten tuulivoiman ja bioenergian syöttötariffeja, hyödyntäen.
Maakunnan tavoitteita toteutettaessa huomioidaan myös EU:n päästökauppasektorin ja
pohjoismaisten sähkömarkkinoiden laajemmat viitekehykset. Päijät-Hämeessä päästökaupan piiriin kuuluvat mm. Lahti Energia Oy:n, Stora Enso Oy:n ja Koskisen Oy:n tuotantolaitokset.
EU:n laajuiselle päästökauppasektorille on ennalta
määritetty kokonaispäästöt, eli päästökatto. Jos
Päijät-Hämeen päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat vähentävät päästöjä kunnianhimoisesti kalliilla menetelmillä, halvat ja kustannustehokkaat
päästövähennykset voivat sen seurauksena jäädä
toteutumatta esimerkiksi Itä-Euroopassa. Tästä
syystä päästökauppasektoriin liittyvät toimenpiteet harkitaan aina tarkasti siten, ettei päästökau-
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pan toimintaa vääristetä.
Alapuolella on esitelty maakunnan energiatase vuodelta 2008. Energiataseesta nähdään, että
maakunnassa käytettiin vuonna 2008 energiaa
10,6 TWh. Tästä teollisuus käytti noin kolmanneksen. Kotitaloudet ja tieliikenne kulutti kumpikin
noin neljänneksen. Loppu energia kului palveluihin, maatalouteen ja työkoneiden käyttöön.

Huomion arvoista on esimerkiksi se, että PäijätHämeessä kulutetusta sähköstä hieman yli kaksi
kolmasosaa tuotettiin maakunnan ulkopuolella.
Pohjoismainen sähköverkko mahdollistaa sähköntuotannon siellä, missä se on milloinkin kustannustehokkainta, ja sähkönsiirron sinne, missä
sitä milloinkin kulutetaan. Toisaalta tietyillä maakunnan alueilla paikallinen sähköntuotanto lisäisi
sähkön toimitusvarmuutta.

Päijät-Hämeen* energiatase 2008
Primäärienergialähteet
Maakaasu 1,3 TWh
Kivihiili 1,4 TWh
Öljy ja muut fossiiliset 0,9 TWh
Turve 0,3 TWh
Jäte 0,1 TWh
Uusiutuvat 1,8 TWh
Maakuntaan tuodun sähkön
primäärienergia 2,9 TWh
* josta tuotantohäviötä 1,3 TWh

Energiamuodot

*Asukasluku 200 847
*Pinta-ala 6 256 km2

Energian käyttäjät

Energialähteiden käyttö 10,6 TWh

Häviöt 2,6 TWh
* sähkönsiirtohäviöt 0,1 TWh
* lämmönsiirtohäviöt 0,2 TWh
* oman tuotannon häviöt 1,0 TWh
* tuontisähköhäviöt 1,3 TWh

Kotitaloudet 29 %

Lämpö 3,6 TWh
* kaukolämpö 1,3 TWh
* erillislämmitys 0,6 TWh
* teollisuus 1,6 TWh
* maatalous 0,1 TWh

Teollisuus 33 %

Sähkö 2,2 TWh
* lämmityssähköä 0,4 TWh
* omaa tuotantoa 0,7 TWh
Työkoneet 0,2 TWh

Palvelut 17 %
Maatalous 3 %

* Hyötyenergia 0,7 TWh
* Häviöt 1,2 TWh

Tieliikenteen polttoaineet 1,9 TWh

Tieliikenne 18 %
Lähde: HAMK, Kestävää energiaa Hämeestä -hanke, Ekokumppanit Oy

Kaavio: Päijät-Hämeen vuoden 2008 energiatase. Vasen sarake kuvaa energian alkuperää, keskimmäinen
sarake kertoo, missä muodoissa energiaa on kulutettu, ja oikea sarake kertoo, kuka energiaa on käyttänyt.
(Kestävää energiaa Hämeestä -hanke / Ekokumppanit Oy)
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Päijät-Hämeen tavoitteena on 70 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen
2035 mennessä. Tavoite on asetettu maakunnan
päästövähennyspotentiaalin perusteella, jossa

keskeisenä tekijänä on uusiutuvan energian potentiaali. Seuraavassa kaaviossa on esitetty sellaiset energiankäytön muutokset, joilla tavoite saavuttaisiin.

Kaavio: Päijät-Hämeen energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2008 ja päästövähennystavoitteen mukainen energiankäyttö vuonna 2035. Kaavion mukainen vuoden 2035 energiankäyttö on yksi tapa tavoitteen saavuttamiseen ja se perustuu osittain Kestävää energiaa Hämeestä -hankkeessa tehtyihin arvioihin
Päijät-Hämeen uusiutuvan energian potentiaalista.
Metsäenergian käytön lisääminen on monesti
helpoin keino lisätä uusiutuvan energian osuutta
energiantuotannossa. Metsähake on suhteellisen
halpaa, sitä voidaan usein polttaa olemassa olevissa voimalaitoksissa ja sen hankintaketjut ovat jo
olemassa. Metsäenergian tuotannon teoreettinen
lisäämispotentiaali onkin paljon yllä olevassa kaaviossa esitettyä 350 gigawattitunnin lisäämistavoi-

tetta korkeampi.
Maltilliselle tavoitteelle on monta perustetta ja
siihen liittyy tiettyjä varauksia. Metsäluonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi eliöstöltään rikkaimmat metsäalueet on syytä säästää talouskäytöltä.
On myös taloudellisesti mielekästä jalostaa energiakäyttöä pidemmälle mahdollisimman iso osa
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puuaineksesta. Talousmetsien puuston ja maaperän hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää, että
metsäbiomassaa jätetään riittävästi hakkuualueille. Metsäenergian käyttö ei ole myöskään kaikkein
nopein keino hillitä ilmastonmuutosta. Hakkeenpoltosta pääsee ilmakehään hiilidioksidia, jota
korjatun metsän tilalle kasvava metsä sitoo itseensä hitaasti. Metsät ovat kuitenkin tärkeä uusiutuva
ja työllistävä luonnonvara Päijät-Hämeessä. Näin
ollen jos uudempien energiantuotantomuotojen,
kuten tuuli- ja aurinkoenergian, hyödyntäminen ei
maakunnassa lisäänny toivotulla vauhdilla, metsäenergian osuuden kasvattaminen edellä esitetystä
auttaa maakuntaa pysymään päästöjen vähentämistavoitteessaan. Vastaavasti, jos kunnianhimoinen energiankäytön vähentämistavoite osoittau-
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tuu vaikeaksi saavuttaa, metsäenergian käyttöä
voidaan lisätä päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi.
Lahden kaupunkiseudulla tuotetaan sähköä
ja lämpöä yhteistuotantolaitoksissa hyvällä hyötysuhteella. Samalla siirretään painopistettä kivihiilestä jätteen ja bioenergian hyödyntämiseen.
Pienessä mittakaavassa yhteistuotanto ei ole vielä
taloudellisesti kannattavaa, mutta alan toivotaan
kehittyvän tulevaisuudessa. Kuntakeskuksissa ja
muissa pienemmissä taajamissa päästöjä vähennetään korvaamalla lämpölaitoksissa öljy esimerkiksi hakkeella ja laajentamalla samalla aluelämpöverkkoa. Maaseudun ratkaisuna ovat hajautetut
ja uusiutuvat energiantuotantomuodot. Haja-asu-

tusalueella rakennusten öljy- ja sähkölämmitystä
kannattaa korvata maa-, vesi-, ilma- ja aurinkolämmöllä. Myös puun käyttö vähentää kasvihuo-

nekaasupäästöjä öljy- ja sähkölämmitykseen verrattuna.

ALUETYYPIT

Energiantuotanto

Energiaturvallisuus

Kaupunkimainen
alue

Sähkön ja lämmön tehokas
yhteistuotanto ja
kaukolämpö, kivihiilestä
bioenergiaan ja jätteisiin

Valvonta, ammattitaitoinen
henkilökunta,
valmiussuunnitelmat,
varaenergialaitokset

Pientalovaltainen
alue

Kaukolämpöverkon
laajentaminen

Valvonta, ammattitaitoinen
henkilökunta,
valmiussuunnittelmat,
varaenergialaitokset

Pienet kuntakeskukset,
suuret kylät
(Vilkas maaseutu)

Aluelämpölaitokset,
lämpöverkon laajentaminen,
öljystä hakkeeseen,
tulevaisuudessa
mahdollisesti yhteistuotanto

Kotimainen polttoaine,
varapolttoaineet,
laitteiden toimintavarmuus

Haja-asutusalue
(Rauhallinen maaseutu)

Hajautettu tuotanto, öljystä ja
sähköstä maa-, vesi- ja
ilmalämpöön, puulämmitys,
tuulivoima, energiapuun
hankinta

Hajautettu ja monipuolinen
energiantuotanto ja -jakelu,
tiheämpi sähköverkko
tuulivoimapuistojen myötä

Taulukko: Energiantuotannon ja energiaturvallisuuden keskeisimmät toimenpiteet eroavat eri aluetyypeillä.
Tuuli- ja aurinkoenergian saanti tunnetusti vaihtelee. Myös liian tuore metsähake voi jäätyä väliaikaisesti käyttökelvottomaksi talvipakkasilla, ja
turpeenkin hankintaan voi liittyä ajoittaisia hankaluuksia. Erilaisten riskien pienentämiseksi öljyä ja
kivihiiltä tullaan jatkossa käyttämään varmuusvarastopolttoaineina. Maakaasu on öljyyn ja kivihiileen verrattuna suhteellisen vähäpäästöinen polt-

toaine, jonka käyttö saattaa väliaikaisesti lisääntyä
kuljettaessa kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.
Turve on oma haasteensa. Turpeen energiakäyttö aiheuttaa hieman kivihiilen energiakäyttöä
enemmän kasvihuonekaasupäästöjä energiantuotantolaitoksen piipunpäästä mitattuna (Energiateollisuus ry 2011). Pitkällä tähtäimellä turvesuot
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toimivat kuitenkin päästöjä sitovina hiilinieluina.
Turpeen laskennalliset vaikutukset ilmastonmuutokseen riippuvat siitä, kuinka pitkällä tähtäimellä
asiaa tarkastellaan. Koska ilmastonmuutosta on
hillittävä ripeällä aikataululla, turpeen päästöjä voidaan pitää kivihiileen verrattavissa. Lisäksi
turpeenoton vaikutukset ottoalueiden ja niiden
alapuolisten vesistöjen luontoarvoihin voivat olla
hyvinkin haitallisia. Turvetta kuitenkin tarvitaan
vanhemmissa biopolttolaitoksissa tukipolttoaineena. Turpeella on myös positiivisia vaikutuksia
alueelliseen energiaturvallisuuteen ja työllisyyteen. Edellä mainituista syistä turpeen käyttöä ei
lisätä nykyisestä, mutta sillä voi olla oma roolinsa
Päijät-Hämeen energiantuotannossa ainakin lähitulevaisuudessa. Turpeenottoalueet tarkistetaan
valmisteilla olevassa maakuntakaavassa.

Maakunnalliset toimenpiteet
Päijät-Hämeen uutta kokonaismaakuntakaavaa
laaditaan parhaillaan. Maakuntakaavalla vaikutetaan tuulivoimapuistojen ja turpeen ottoalueiden
määrään ja sijaintiin. Uudessa maakuntakaavassa turpeenottoalueiden määrää ei lisätä nykyisestä. Ympäristöministeriön valmisteilla olevassa
tuulivoimarakentamisen ohjeistuksessa kehotetaan suosimaan suuria tuulivoimapuistoja hajarakentamisen sijaan (www.ymparisto.fi/tuulivoima).
Tuulivoimaloiden keskittäminen suuriin puistoihin ja järkeviin paikkoihin vähentää tuulivoiman
haittavaikutuksia verrattuna siihen, että yksittäisiä
tuulivoimaloita rakennettaisiin moniin eri paikkoihin.
Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvityksessä (2010) etsittiin maakuntakaavoitusta varten parhaiten laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Selvityksessä
poistettiin laajamittaiselle tuulivoimatuotannolle
soveltumattomat alueet. Jäljelle jääneet alueet
pisteytettiin sen mukaan, kuinka hyvin ne sopisi-
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vat käytettyjen kriteerien mukaan tuulivoimapuistoille. Seuraavan sivun karttaan on merkitty parhaat pisteet saaneet alueet.
Kuvaan merkittyjen potentiaalisten tuulivoimaalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 100
km2. Näiden alueiden energiantuotantopotentiaali on noin kolminkertainen Päijät-Hämeen 500
gigawattitunnin tavoitteeseen nähden. Ero johtuu
siitä, että alueita karsiutuu tarkempien selvitysten,
YVA-prosessien ja energiayhtiöiden kannattavuuslaskelmien yhteydessä. Tavoitteeksi asetetaan, että tuulivoima-alueita varataan PäijätHämeen tulevaan maakuntakaavaan noin 60
km2. Tuulivoiman tuotantotavoitteen saavuttamiseksi riittää, että tuulivoimapuistoja päädytään lopulta rakentamaan hieman yli 30 neliökilometrin
alueelle.

Kuntien toimenpiteet
Kunnat voivat vaikuttaa energiantuotantopäätöksiin omistamiensa energiayhtiöiden kautta. Kunnat voivat myös siirtyä kuluttamaan omissa kiinteistöissään ekologista sähköä.
Jo asemakaavoitusvaiheessa kunnat voivat
suunnitella uusiutuvia lämmitysratkaisuja uusille asuinalueille. Hyvä esimerkki tästä on Sysmän
Otamonportin kaava-alue, jonka kiinteistöt on
tarkoitus lämmittää vesi- ja maalämmöllä. Asemakaavoissa voidaan antaa määräyksiä kiinteistöjen
liittymisestä kaukolämpöverkkoon tai keskitettyyn aluelämpöverkkoon.
Kuntien yleis- ja asemakaavoissa tullaan tarkentamaan maakuntakaavan tuulivoima-alueita.
Tarkemmista kaavamerkinnöistä neuvotellaan
tuulivoimatuottajien ja maanomistajien kanssa.
Pienempien tuulivoimahankkeiden toteutuksessa kuntien rakennusvalvonnalla on keskeinen
merkitys. Pienimuotoinen tuulivoima on hyvä lisä

POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET
(7-8 pistettä)

Kuva: Eniten pisteitä saaneet potentiaaliset tuulivoima-alueet Päijät-Hämeessä.
(Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvitys)
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maakunnan energiataseeseen, mutta voimaloiden sopiminen maisemaan on aina varmistettava.
Pienemmät yksiköt voivat sopia hyvin esimerkiksi
teollisuusalueille tai valtateiden varsille.
Rakennusten uusiutuvaan energiaan perustuvien lämmitysratkaisujen investointeihin voi hakea
tukea ympäristöministeriöltä. Työ- ja elinkeinoministeriöltä voi hakea energiatukea muihin uusiutuvan energian investointeihin.

Yritysten toimenpiteet
Kannattavuuden ohella energiayhtiöiden tärkein
prioriteetti tulee olla energiaturvallisuuden ja
huoltovarmuuden ylläpitäminen. Keskeistä tässä
on monipuolinen energiantuotantorakenne, riittävät varapolttoainevarastot ja energian jakelun
riskien hallinta.
Yhtiöt tekevät energiantuotantoon liittyvät investointipäätöksensä pitkän tähtäimen näkökulmasta. Tästä syystä yhtiöiden kannattavuus ja vähäpäästöinen energiantuotanto eivät välttämättä ole
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keskenään ristiriidassa. Pitkällä tähtäimellä fossiilisten polttoaineiden ehtyessä niiden markkinahinnat nousevat. Samalla ilmastopolitiikan johdosta
niiden käyttöä hankaloitetaan mm. verotuksellisin
keinoin. Uusiutuvien energiamuotojen hintojen
alenemiselle on puolestaan paineita teknologian
kehittyessä, markkinoiden kasvaessa sekä massatuotannon ja kilpailun lisääntyessä. Uusia teknologisia ratkaisuja kehitellään mm. uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energonissa Lahdessa.
Energiamarkkinoilla voidaan hiljalleen siirtyä
yhä enemmän tarjoamaan erilaisia palveluja kilowattien ohella tai niiden sijasta. Parhaimmillaan
energiayhtiöiden osaaminen voidaan valjastaa
myös energian kulutuspuolelle. Jos yhtiö vaikkapa myy asiakkaalleen valaistuksen ja lämmityksen,
syntyy yhtiölle motivaatio edistää kulutuspään
energiatehokkuutta. Tällaisten palvelujen konkretisointi ei välttämättä ole yksinkertaista, mutta
älykkäät sähköverkot ja etämittaus mahdollistavat
uusia palvelukonsepteja ja tämän suuntaisen kehityksen.

Toimenpiteitä
• Lahti Energia Oy:n 160 MW jätteen kaasutusvoimalaitos otettiin käyttöön
Kymijärvellä vuonna 2012
• Merkitään tulevaan maakuntakaavaan noin 60 km2 tuulivoima-alueita
• Hyödynnetään kaatopaikkakaasua Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n
omassa lämmön ja sähkön tuotannossa
• Uudet biolämpölaitokset on otettu käyttöön Sysmän ja Hämeenkosken
kuntakeskuksissa
• Hyödynnetään Lahti Aqua Oy:n jätevedenpuhdistamoilla syntyvä biokaasu
lämpöenergiana
• Asikkalassa Häkälän uuden kaava-alueen kiinteistöt lämmitetään kiinteistökohtaisiin valintoihin perustuen, esimerkiksi maalämmöllä ja hakkeella
• Sysmän Otamonportin kaava-alueen kiinteistöt lämmitetään maa- ja vesilämmöllä
• Laajennetaan kaukolämpöverkkoa Sysmän, Kärkölän ja Hämeenkosken
kuntakeskusten alueilla
• Heinolan kaupungin öljylämmityskohteiden siirtyminen käyttämään uusiutuvia
lämmitysmuotoja arvioidaan kokonaistaloudellisuuden perusteella
• Hollolan kunnan omistamat kaukolämpöverkon ulkopuoliset koulut ja muut suuret
kiinteistöt ovat siirtyneet öljylämmityksestä hyödyntämään biopolttoaineita
• Lisätään metsäenergian osuutta Orimattilan lämmöntuotannossa, turvetta
käytetään marginaalisesti hakkeen tukipolttoaineena ja maakaasua
varapolttoaineena. Hevosen lannan polttamista harkitaan tulevaisuudessa,
jos lainsäädännölliset esteet poistuvat.
• Nastolan Villähteen uuden päiväkodin käyttövesi lämmitetään
aurinkoenergialla ja hakkeella

Vaikutusten arviointi
Energian tuotannon monipuolistaminen ja omavaraisuuden lisääminen parantavat energiaturvallisuutta. Erityisesti maaseudulla sähkönjakelu on
viime vuosina katkeillut pidemmiksikin ajanjaksoiksi johtuen kesän myrskyistä ja talven lumikuor-

mista. Omalla pienimuotoisella sähköntuotannolla maatilat voivat pienentää näitä riskejä. Toisaalta
esimerkiksi puunpolton hajauttamisella on terveydelle haitallisia seurauksia, koska pienet tuotantolaitokset aiheuttavat keskimäärin suuria laitoksia
enemmän hiukkaspäästöjä.
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Kunnat voivat hankkia lisätuloja omalla energiantuotannolla tai omistamiensa energiayhtiöiden
kautta. Kustannusten hallinnassa on olennaista,
että olemassa oleva energiantuotantokapasiteetti
käytetään loppuun, ja suuret muutokset tehdään
uusien investointien tai korjausinvestointien yhteydessä. Tuulivoimaloiden rakentaminen kunnan
alueelle synnyttää vuokratuloja maanomistajille
ja kiinteistöverotuloja kunnalle. Päijät-Hämeen
tuulivoima-alueiden jatkoselvityksessä selvitetään
tarkemmin alueiden maisema-, melu-, välke- ja
linnustovaikutuksia. Selvitysten pohjalta tehdään
lopulliset ratkaisut maakuntakaavaan.

ja kasvua.

Uusiutuvien energiateknologioiden käyttöönotto Päijät-Hämeessä mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymisen.
Työvoimaa tarvitaan mm. hankkeiden suunnitteluun, konsultointiin, teknologian kehittämiseen,
valmistukseen, asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon. Teknologian kysyntä Päijät-Hämeen sisällä
edistää myös vientiteknologiayritysten syntymistä

Uusien työpaikkojen syntymisen edellytyksenä on, että maakunnassa panostetaan uusiutuvan energiateknologian ja -liiketoiminnan
koulutukseen. Tarvetta on erityisesti uusien teknologioiden käyttöön ja kunnossapitoon liittyvälle ammatilliselle osaamiselle. Riittävän osaamisen
puuttuessa tuotteet ja palvelut täytyy tilata muualta.
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Tuulivoiman osalta Teknologiateollisuus ry.
(2009) on arvioinut, että 100 MW tuulivoimakapasiteetin rakentaminen työllistää elinkaarensa aikana 1180 henkilötyövuoden verran. Päijät-Hämeen
tuulivoimatavoitteen saavuttaminen edellyttää
noin 225 MW kapasiteetin rakentamista, jolloin
työllisyysvaikutukset olisivat yli 2600 henkilötyövuotta. Vastaavasti maakunnan metsäenergian
350 gigawattitunnin lisäämistavoitteen saavuttaminen synnyttäisi noin 80 uutta pysyvää työpaikkaa (www.finbio.fi).

3.3. Liikenne ja maankäyttö
Liikenne vastaa Päijät-Hämeen energiankulutuksesta 18 prosentin osuudella ja kasvihuonekaasupäästöistä 22 prosentin osuudella. Päijät-Hämeessä on kuitenkin paljon läpikulkuliikennettä.
Nykyisillä kasvihuonekaasupäästöjen laskenta-

malleilla kaikki maakunnan alueella tapahtuva liikenne lasketaan Päijät-Hämeen päästöihin. Laskentamenetelmien kehittämisen tavoitteena on,
että henkilöliikenteen päästöihin laskettaisiin
kaikki päijäthämäläisten tekemät matkat myös
Päijät-Hämeen ulkopuolella mutta ei muiden aiheuttamaa läpikulkuliikennettä.

Kuva: Asukkaiden tekemien matkojen jakautuminen Lahden seudulla keväällä 2010 (Lahden seudun liikennetutkimus 2010).
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Lahden seudulla valtaosa matkoista tehdään
henkilöautoilla. Kuljetuista kilometreistä 28 %
syntyy työmatkaliikenteestä. Muu liikenne koostuu pääasiassa ostosmatkoista (14 %), huvi- ja
harrastusmatkoista (12 %), vierailumatkoista (9
%), työasiointimatkoista (8 %) ja kyyditsemismatkoista (9 %).
Lahden seudulla joukkoliikenteen palvelutaso
on vuorovälien ja linjastojen osalta melko hyvä.
Sen sijaan lippujen hinnat ja lippuvaihtoehtojen monipuolisuus ovat ongelmia, joihin PäijätHämeen joukkoliikennesuunnitelmalla haetaan
ratkaisuja. Maakunnan sisäisestä joukkoliikennesuunnittelusta vastaa Lahden kaupunki ja maa-

28

kunnan ulkopuolelle suuntautuvan joukkoliikenteen suunnittelusta Uudenmaan ELY-keskus ja
liikenne- ja viestintäministeriö.
Raideliikenteen lisäämismahdollisuuksia ja potentiaalisia uusia asemanpaikkoja Päijät-Hämeessä
on pitkällä tähtäimellä paljon. Uusikylä–Lahti–Järvelä -välille ja Orimattila–Lahti–Heinola -välille perustettavista seudullisista pendelijunista on käyty
keskusteluja, ja asia vaatii tarkempia selvityksiä.
Päijät-Hämeen ulkopuolella Riihimäen ratapihan
pohjoispuolelta oikaiseva kolmioraide nopeuttaa
valmistuessaan maakunnan yhteyksiä länteen ja
edistää Länsi-Suomen yhteyksiä Itä-Suomeen ja
Pietariin.

Kuva: Raideliikenteen lisäämispotentiaali Päijät-Hämeessä (PAKETTI-projekti 2011).
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Yhdyskuntarakenteen muokkaamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi liikenteen määriin
ja päästöihin. Suuria muutoksia saadaan aikaan
vain pitkällä aikavälillä. Kaavoja uudistetaan Päijät-Hämeessä vauhdilla. Vuonna 2012 Lahdessa,
Heinolassa ja Hollolassa oli käynnissä strategisten
yleiskaavojen valmisteluprosessi. Lisäksi Päijät-Hämeen kunnissa on tekeillä lukuisia osayleiskaavoja
ja asemakaavoja.
Maaseudulla ja kaupungissa asuvien ilmastopäästöjä on viimeaikoina vertailtu keskenään (Heinonen 2012). Päijät-Hämeessä halutaan kuitenkin
välttää vastakkainasettelua. Päästövähennyspotentiaalia on kaikilla alueilla ja ilmastonmuutoksen
hillintä on kaikkialla asuvien asia. Eri aluetyypeillä
on kuitenkin hyvin erilaiset luonteenpiirteet. Tästä
syystä parhaat keinot ja vaikutusmahdollisuudet liikenteen päästöjen vähentämiseen määritellään erikseen maakunnan eri aluetyypeille.
Näitä eroja on kuvattu maakunnallisten toimenpiteiden kohdalla.
Tietoliikenteen avulla voidaan korvata fyysistä
liikennettä esimerkiksi etätöitä tekemällä tai videoneuvotteluja ja etäopetusta järjestämällä. Tietotekniikkaa voidaan myös hyödyntää älykkäissä liikenneohjausjärjestelmissä, jotka ohjaavat liikkujia
reittien, paikoituksen tai kulkumuodon valinnassa.
Liikenteenohjauksella voidaan myös antaa erilaisia
etuuksia vähäpäästöisille liikkumistavoille.

Maakunnalliset toimenpiteet
Päijäthämäläisten liikkumisen hallinnassa ja liikenteen päästöjen kasvun pysäyttämisessä on
keskeistä se, että liikennepolitiikan eri työkalut toimivat yhdessä ja samoja tavoitteita edistäen. Keskeisimmät työkalut maakunnan tasolla ovat vasta valmistunut joukkoliikennesuunnitelma, työn
alla oleva maakuntakaava ja päivitysprosessinsa
aloittanut liikennejärjestelmäsuunnitelma. Maa-
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kunnan liikenne- ja maankäyttöpolitiikassa
vaikutetaan aktiivisesti henkilöautoliikenteen
määriin ja kulkumuotojakaumaan.
Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman mukaan kaupunkiseudun joukkoliikennettä tulee tukea voimakkaammin ja lippujärjestelmiä kehittää
käyttäjäystävällisemmiksi. Linjastosuunnittelussa
huomioidaan nykyinen yhdyskuntarakenne ja tulevat muutokset kaavoituksessa. Lahden seudun
joukkoliikennelautakunta on asettanut tavoitteeksi Lahden alueelle sekä Hollolan ja Nastolan kuntakeskuksien alueelle joukkoliikenteen palvelutason
nostamisen. Muualla maakunnassa tavoitteena on
nykyisen palvelutason ylläpitäminen.
Maakuntakaavalla tulee edistää joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen tukeutuvaa yhdyskuntarakennetta. Maakuntakaavalla voidaan
luoda tiettyjä reunaehtoja kuntakaavoitukselle, ja
maakuntakaavassa tulee noudattaa samoja yleisiä
periaatteita kuin seuraavassa alaluvussa on kuntakaavoitukselle asetettu.
Maakuntakaavassa varaudutaan pitkällä tähtäimellä maakunnan väestönkasvuun. Liian monien
uusien asuinalueiden merkitseminen maakuntakaavaan luo kuitenkin edellytykset väljälle asutukselle. Ylimitoitusta voidaan kuitenkin välttää mm.
määrittelemällä reservialueita, jotka otetaan käyttöön vain riittävän väestönkasvun toteutuessa.
Uudet asuinalueet tulee sijoittua pääasiassa olemassa olevien taajamien yhteyteen. Tästä voidaan
kuitenkin poiketa, jos voidaan osoittaa, että uusi
asuinalue on kestävän kehityksen periaatteiden
mukainen. Esimerkki tällaisesta poikkeuksesta on
Hennan alue Orimattilassa.

Kuva: Hennan suunnittelu, masterplan-vaihe, liikennekaavio.
CASE HENNA: Orimattilan länsilaidalle Hennaan suunnitellaan uutta juna-aseman varaan tukeutuvaa
asuinaluetta. Asunnot, työpaikat, kaupat, koulut ja päiväkodit sijoitetaan kävelymatkan päähän toisistaan. Yhteydet Hennan ulkopuolelle toteutetaan pääosin Hennan tulevalle asemalle pysähtyvällä Z-junalla.
Asemaa käyttäisivät myös mm. Orimattilasta pääkaupunkiseudulle töihin kulkevat ihmiset. Hennan elinympäristö suunnitellaan viihtyisäksi ja kevyelle liikenteelle suotuisaksi, unohtamatta liityntäliikenteen pysäköintimahdollisuuksia. Hennan asuinalueen pohjoispuolelle suunnitellaan rautatielogistiikkaan tukeutuvaa ympäristöystävällistä teollisuus- ja työpaikka-aluetta. Toteutuessaan Henna tulee olemaan toimiva
esimerkki siitä, että ympäristöystävällinen yhdyskuntarakenne voidaan toteuttaa muuallekin kuin suuren
kaupungin keskustan yhteyteen.
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Maakuntakaavalla otetaan kantaa mm. kaupan palvelujen sijoittumiseen, jolla on vaikutusta
ihmisten kulutus- ja liikkumismääriin. Kaavan ratkaisuissa tulee korostaa hyviä joukkoliikenne- ja
kevyen liikenteen yhteyksiä. Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden tulee sijoittua keskuksien
yhteyteen ja niiden määrä ja mitoitus tulee pysyä kohtuullisena. Tällöin myös lähipalveluilla on
mahdollisuus pysyä kilpailukykyisenä.
Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman
tavoitteena on uudistaa radikaalisti nykyistä liikennepolitiikkaa. Kaikkia kuntien tarpeita uusien liiken-

nehankkeiden toteuttamiseen ei automaattisesti
lisätä edistettävien hankkeiden listaan. Samalla
karsitaan kokonaisuuden hallintaa hankaloittavaa
kuntien välistä poliittista kilpailua kuntien tiehankkeiden rahoituksesta. Sen sijaan jatkossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan liikennejärjestelmän
palvelutasotavoitteista. Palvelutasot määritellään
erikseen eri aluetyypeille: kaupunkimaiselle alueelle, kaupunkien reunoilla sijaitseville pientalovaltaisille alueille, vilkkaalle maaseudulle ja rauhalliselle
maaseudulle. Kunkin aluetyypin sisällä tavoitteet
eroavat myös riippuen siitä, onko kyseessä kuntakeskus, kylä vai harvaan asuttu alue.

ALUETYYPIT

Liikenne- ja maankäyttöpolitiikka

Kaupunkimainen alue

Täydennysrakentaminen, joukkoliikenteelle,
kävelylle ja pyöräilylle hyvät edellytykset

Pientalovaltainen alue

Tiivistäminen ja eheyttäminen,
joukko- ja kevyt liikenne

Pienet kuntakeskukset,
suuret kylät
(Vilkas maaseutu)

Peruspalvelut ja joukkoliikenneyhteydet
(perustaso/minimitaso) kävellen tai
pyöräillen saavutettaviksi

Haja-asutusalue
(Rauhallinen maaseutu)

Kylätoiminnan ja omavaraisuuden kehittämistä,
ei tiivistämistä, ei joukkoliikennettä

Taulukko: Alustavaa luonnostelua eri aluetyyppien liikenne- ja maankäyttöpolitiikan eroista. Määrittelyt
tarkentuvat maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteensovittamistyön edetessä.
Pienessä kylässä asutuksen tiivistäminen ei välttämättä vähennä lainkaan liikennettä, jos asukkaiden täytyy joka tapauksessa ajaa palveluiden luokse suurempaan keskukseen. Haja-asutusalueella
toimenpiteiden painopisteet tulee siis olla erilaisia
kuin taajamissa. Maaseudun väestön päästöistä
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valtaosa syntyy henkilöautoliikenteestä. Kaupunkiväestön keskuudessa tavaroiden ja palveluiden
kuluttamisesta aiheutuvat päästöt ovat puolestaan maaseudun asukkaihin verrattuna suurempia. Sekä kaupungissa että maaseudulla voidaan
kuitenkin asua ekologisesti.

Aktiivisen ja omaehtoisen kylätoiminnan tukeminen voi vähentää liikkumistarvetta pienemmissä kylissä. Jos kylissä lisätään ruokaomavaraisuutta sekä erilaisia harrastuksia, palveluita ja
tapahtumia, ihmisillä on paremmat mahdollisuudet viettää aikaa ja hoitaa asioita lähellä kotia.
Kuntien maankäytön suunnittelussa lopulta määritellään tarkemmin eheän yhdyskuntarakenteen
luonteenpiirteet kullekin alueelle.
Virkamiesten ja asiantuntijoiden liikennepoliittisena tehtävänä on jatkossa niiden hankkeiden
ja kehittämistoimenpiteiden määrittely, joilla valtuuston asettamat palvelutasotavoitteet voidaan
kustannustehokkaimmin saavuttaa. Toimenpiteet
voivat liittyä perinteisen liikennepolitiikan ohella
esimerkiksi palveluiden kehittämiseen, asumisen
sijoittumiseen tai tietoliikenneyhteyksien parantamiseen. Näin toimittaessa pyritään saamaan
hankelistoihin maakunnan liikennejärjestelmän
kehittämisen kannalta vaikuttavimmat hankkeet.
Päijät-Hämeen liikennepolitiikan tavoitteena
on tyydyttää eri asioiden saavutettavuuteen
liittyvät tarpeet ihmisten ja yritysten keskuudessa ilman liikenteen aiheuttamien haittojen
kasvua.
Kokonaan uuteen rautatiehen perustuvien raideliikenneyhteyksien aikaansaaminen ei ole helppoa. Se vaatii pitkäjänteistä edunvalvontaa ja eri
toimijoiden välistä yhteistyötä. Uusien yhteyksien
edistämisestä maakuntaliitto neuvottelee naapurimaakuntien ja liikenneviraston kanssa.

Kuntien toimenpiteet
Kuntien kaavoituksen yhtenä tavoitteena on jatkossa kuntalaisten autoriippuvuuden vähentäminen kuntien keskusten läheisyydessä, kyläkeskuksissa ja kaupunginosissa. Autoriippuvuutta
vähennetään tiivistämällä ja monipuolistamalla
alueita sekä keskittämällä asutusta selkeiden jouk-

koliikenneväylien varsille. Aihetta käsittelevissä
tutkimuksissa on todettu, että moniautoisten
asuntokuntien osuus laskee huomattavasti, kun
asukastiheys nousee yli 20 asukkaaseen hehtaarilla (YTK 2010). Tätä alarajaa pyritään käyttämään,
kun kunnissa kaavoitetaan uusia asuinalueita.
Alueiden käyttötarkoitusten monipuolistaminen vähentää ihmisten liikkumistarvetta. Asumista, työpaikkoja ja palveluita ei aina kannata
erotella omille alueilleen ainakaan laajassa mittakaavassa, koska se lisää liikkumista näiden alueiden välillä Uusien asuinalueiden kaavoja ja
kaavamääräyksiä laadittaessa kuntien tulee
kiinnittää huomiota asumistiheyteen, palveluiden saavutettavuuteen, rakennusten lämmitysenergian kulutukseen ja energiamuotoihin. Lisäksi kerrostalovaltaisia asuinalueita tulee
suosia suuremmissa taajamissa.
Tiivistämisen ja monipuolistamisen ohella
kaavoituksessa tulee kiinnittää huomiota ihmisten arjen sujuvuuteen. Ylimääräisiä matkoja
voidaan vähentää mahdollistamalla eri toimintojen ketjuttaminen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi
liityntäliikenteen ja päivittäistavaraostosten yhdistämistä ihmisten matkustaessa työpaikalta kotiin.
Näiden toimintojen ketjuttamista voidaan edistää
kaavoittamalla kaupan palveluita linja-auto- ja
rautatieasemien yhteyteen. Hajarakentamiseen
voidaan vaikuttaa paitsi kaavoissa myös kuntien
rakennusjärjestysten päivittämisen yhteydessä.

Yritysten toimenpiteet
Kuljetuksista riippuvaisten yritysten on hyvä selvittää, miten ne voivat lyhentää ja yksinkertaistaa
logistiikkaketjujaan. Paikallisia raaka-aineita ja
tuotteita hyödyntämällä yritykset voivat säästää
kuljetuskustannuksissaan ja myös hallita paremmin logistiikan riskejä.
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Kaupan yksiköiden sijoittuminen hyvien kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksien
varrelle vähentää henkilöautoilla tehtävää asiointiliikennettä ja päästöjä. Automarketit sen sijaan
saattavat kasvattaa kaupan liikevaihtoa ja kulutuksesta aiheutuvia päästöjä, koska autoilijalla on
edellytykset ostaa enemmän tavaraa kuin esimerkiksi kävelijällä tai pyöräilijällä.

Liikenteen päästöjen vähentämisessä kansainvälisellä autoteollisuudella ja ajoneuvoteknologian kehittämisellä on keskeinen merkitys. Tähän
kehitykseen maakunnallisilla toimijoilla on vähän
vaikutusvaltaa. Ajoneuvojen hankinnassa yritykset voivat kuitenkin seurata uusinta ja energiatehokkainta teknologiaa.

Toimenpiteitä
• Suunnitellaan biodieselkäyttöinen seudullinen pendelijunayhteys
Orimattila–Lahti–Heinola-radalle ja sähkökäyttöinen pendelijunayhteys
Järvelä–Lahti–Uusikylä-radalle
• Hennaan rakennetaan junaliikenteeseen tukeutuvaa asutusta ja
raideliikenteeseen tukeutuva logistiikkakeskus
• Modernisoidaan pilottihankkeena Sysmä–Lahti-välillä kulkevat
diesel-bussit sähkökäyttöisiksi Bus Travel Oy Reissu Ruodin,
Järvisen Liikenne Oy:n ja LTYP Oy:n toimesta
• Lisätään asumista, työpaikkoja, palveluita ja virkistäytymismahdollisuuksia
lähelle toisiaan Vierumäen ja Urheiluopiston alueilla Heinolassa
• Rakennetaan uusia kevyenliikenteen väyliä Lahteen ja parannetaan vanhoja väyliä
• Tiivistetään yhdyskuntarakennetta ja kehitetään kevyenliikenteen väyliä ja viihtyisyyttä
Nastolan rautatieasemien läheisyydessä matkustajamäärien lisäämiseksi
• Rakennetaan kevyenliikenteen väylä Sysmän keskustasta Suopeltoon
• Padasjoen kunta rakennutti kevyen liikenteen väylän kuntakeskuksesta
Nyystölään päin vuonna 2010
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Vaikutusten arviointi
Henkilöautoliikenteen vähentämisellä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisen lisäksi monia hyödyllisiä sivuvaikutuksia, kuten:
• Liikenneturvallisuuden parantuminen
• Liikenteen ylläpidon kustannusten pienentyminen
• Henkilöautoriippuvuuden vähentyminen ja valinnanmahdollisuuksien
lisääntyminen ihmisten liikkumistavoissa
• Kaupunkitilan käytön tehostuminen
• Ihmisten spontaanien kohtaamisten lisääntyminen ja sosiaalisen kestävyyden
parantuminen
• Ympäristön pirstaloitumisen väheneminen teiden tarpeen vähentyessä
• Kaupunkien hengitysilman laadun parantuminen
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3.4. Maa- ja metsätalous
Päijät-Hämeen eteläisissä kunnissa on merkittävästi maataloutta ja pohjoisissa kunnissa metsätaloutta. Maatalous käyttää maakunnan energiasta
noin 3 prosenttia. Maatilojen tehokkaimpia päästövähennyskeinoja ovat parannukset energiatehokkuuteen ja investoinnit omaan uusiutuvaan
energiantuotantoon. Energiankulutuksen ohella
päästöjä syntyy mm. typpilannoituksen käytöstä, joten sitä tulisi vähentää esimerkiksi ravinteita kierrättämällä. Nautakarjan metaanipäästöillä
on myös huomattava merkitys maatalouden kokonaispäästöissä. Metaanipäästöihin yritetään
vaikuttaa mm. tutkimalla vaihtoehtoisia karjan
ruokintamenetelmiä. Toistaiseksi läpimurtoa ei
kuitenkaan ole saavutettu. Hämeessä tuotetaan
vajaa viisi prosenttia Suomen naudanlihasta ja reilu viisi prosenttia maidosta (Matilda).
Ilmastonmuutoksen näkökulmasta paikallista ruoantuotantoa tulee tukea ja lisätä. Lähiruoan syöminen tuontiruoan sijasta vähentää
kuljetuksesta ja säilöntämenetelmistä aiheutuvia
päästöjä. Lisäksi maakunnan omavaraisuuden
lisääminen ruoan tuotannossa parantaa ruokaturvallisuutta, joka on pitkällä tähtäimellä keskeisimpiä kysymyksiä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
Päijät-Hämeessä on metsiä 3 690 km2, josta 85
prosenttia on yksityisessä omistuksessa (Metla).
Metsät vaikuttavat monella tavalla ilmastonmuutoskysymyksiin. Kasvavat metsät ja pitkäikäiset
puutuotteet toimivat ilmastonmuutosta hillitsevinä hiilinieluina. Metsien hyvällä hoidolla ja niiden
kasvusta ja määrästä huolehtimalla kasvatetaan
hiilinieluja. Metsittämällä käyttämättömiä peltoja
ja soramonttuja voidaan myös lisätä hiilinielujen
määrää. Metsät tarjoavat ihmisille hiilineutraalin
ajankäytön muodon virkistysmielessä ja mahdollisuuden hankkia hiilineutraalia ruokaa, kuten
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marjoja, sieniä, villiyrttejä ja riistaa. Lisäksi metsistä saadaan raaka-ainetta uusiutuvan energian
tuotantoon.

Maakunnalliset toimenpiteet
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa voidaan linjata parannuksia alempaan tieverkkoon, mikä edistää
metsäenergian keruuta. Maakuntakaavassa tulee
myös varata riittävät alueet maa- ja metsätaloudelle. Ruoantuotannon lisäämiseen ja monipuolistamiseen tähtääviä hankkeita voidaan myös tukea
Päijät-Hämeen liiton rahoituspäätöksissä.

Kuntien toimenpiteet
Yleiskaavoituksessa tulee turvata riittävän laajat
yhtenäiset metsäalueet. Kunnat voivat edistää paikallisen ruoantuotannon tunnettavuutta ja markkina-asemaa esimerkiksi järjestämällä erilaisia
tapahtumia. Ruoan tuotannon päästöihin voidaan
vaikuttaa merkittävästi koulujen, sairaaloiden ja
vanhainkotien ruokalistoja suunniteltaessa. Hankintalainsäädäntö ei aseta estettä vähäpäästöisen
ruoan suosimiseen ruokapalveluja kilpailutettaessa. Lainsäädäntö mahdollistaa vastuullisen ruoantuotannon kriteerien huomioimisen valintojen
perusteena. Kilpailutuksen kriteereiksi voidaan ottaa esimerkiksi kokonaistaloudellisuus, tuotteiden
laatu, turvallisuus ja ympäristövaikutukset.

Yritysten toimenpiteet
Maatilat ja puutarhat voivat säästää energiakustannuksissaan mm. eristämällä rakennuksia ja
ottamalla lämpöä talteen ilmanvaihdossa. Säästöpotentiaalia löytyy myös kuivatuksessa ja maidon
jäähdytyksessä. Lisäksi kannattaa harkita energiatehokkaiden maatilakoneiden hankkimista, valaistuksen uusimista ja paikallisia resursseja käyttävän
oman energiantuotantolaitoksen perustamista.

Maataloudesta syntyvän jätteen kaasuttaminen
mahdollistaa sekä sen energiahyödyntämisen
että ravinteiden talteenoton ja kierrättämisen
paikanpäällä. Biokaasun laajemman hyödyntämisen edellyttämät tuotanto-, jalostus- ja jakeluketjut sekä käyttäjäpotentiaalit on syytä selvittää.
Energia-alan asiantuntemusta ei tarvitse olla maatiloilla omasta takaa. Maatilat voivat kutsua Maa-

seutuviraston nettisivujen kautta paikan päälle
energiasuunnittelijan, jonka työn kustannuksia
valtio tukee 85 prosenttisesti (www.mavi.fi).
Metsiä monipuolisesti hyödyntävä liiketoiminta
hillitsee ilmastonmuutosta monella tavalla, kuten
edellisellä sivulla on kuvattu.

Toimenpiteitä
• Vierumäelle rakennettiin 2011 Suomen korkein ja energiatehokkain puukerrostalo
• Lahden Ateria pienentää ruoan hiilijalanjälkeä mm. suosimalla lähellä
tuotettuja raaka-aineita
• Metsitetään Hartolan käyttämättömät soramontut
• Lahden kunnallistekniikka huomioi ilmastonmuutoksen hillinnän
laatiessaan kaupunkimetsien hoito-ohjeistusta

Vaikutusten arviointi
Paikallisen ruoantuotannon lisääminen edistää
suoraan ja välillisesti paikallista liiketoimintaa. Samalla kun tuontiruokaa korvataan lähiruoalla, kuluttajien tietoisuutta ruoan alkuperästä ja elinkaaresta voidaan lisätä. Ruoantuotannon lisäämisen
riskinä on maatalouden aiheuttaman vesistöjen
ravinnekuormituksen lisääntyminen. Haittavaikutuksia voidaan vähentää mm. vähentämällä
lannoituksen käyttöä, kierrättämällä ravinteita ja
toteuttamalla suojavyöhykkeitä viljelysten ja vesistöjen välille. Maataloustuotannon laajentamisessa tulee huomioida myös luonnon monimuotoisuus, esimerkiksi säilyttämällä luontoarvoiltaan
rikkaimmat kosteikot luonnonvaraisina.

on taloudellisesti mielekästä. Energiantuotantoon
kannattaa hyödyntää muihin tarkoituksiin kelpaamaton metsäbiomassa. Näin lisätään liiketoiminta- ja työllisyysmahdollisuuksia. Metsiä ei voida
kuitenkaan valjastaa kokonaan talouskäyttöön.
Vapaasti kasvavat suojeltavat metsät tarjoavat hyvän alustan biologiselle monimuotoisuudelle, jonka vaaliminen on ihmistenkin elinehto.
Puutalojen rakentaminen ei heikennä paloturvallisuutta, kun rakennuksiin asennetaan palomääräyksien mukaiset automaattisen sammutusjärjestelmät.

Päijät-Hämeen metsien monipuolinen hyödyntäminen tuo monia hyötyjä. Metsien monipuolinen
talouskäyttö ja tuotteiden pitkälle jalostaminen
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3.5. Teollisuus ja palvelut
Päijät-Hämeen toimijoista EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat mm. Lahti Energia Oy, Pilkington Lahden Lasitehdas, puuteollisuusyritys Koskisen Oy ja
aaltopahviteollisuusyritys Stora Enso Packaging
Oy. Näille yrityksille kannustimet ryhtyä päästövähennystoimiin tulevat päästökaupan kautta.
Yritysten tai teollisuuden toimialojen kasvihuonekaasupäästöistä ei ole vielä kattavia laskelmia
Päijät-Hämeen alueelta. Maakunnan teollisuuden
merkittäviä päästölähteitä ovat metallituotteiden,
koneiden ja laitteiden valmistus, sahatavaran ja
huonekalujen valmistus sekä elintarvikkeiden ja
juomien valmistus. Kaikilla teollisuudenaloilla voidaan parantaa energia- ja ympäristötehokkuutta.
Teollisuus kuluttaa 33 prosenttia maakunnan
sisällä käytetystä energiasta. Maakunnan sisällä
toimivaa teollisuutta tarkasteltaessa on tärkeää
kiinnittää huomiota tuotteiden yksikköpäästöihin, eli tuotannon aiheuttamiin päästöihin per
tuotannon määrä. Vientiin menevän ympäristöteknologian kasvu saattaa aiheuttaa päästöjen
kasvua maakunnan rajojen sisällä mutta samalla
vähentää niitä merkittävästi muualla. Tuotannon
päästöjen suhteellinen tarkastelu hankaloittaa
päästöjen mittaamista ja vertailemista, mutta näin
vältymme esimerkiksi siltä harhalta, että tuotannon siirtäminen maakunnan ulkopuolelle hillitsisi
ilmastonmuutosta.
Koska Päijät-Hämeessä ei ole paljon suurteollisuutta, yritysten rooli maakunnan ilmastotyössä
tulee pitkälti teknologisten ratkaisujen kehittämisestä. Päijät-Hämeen kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka edistää ympäristöteknologian kysyntää maakunnan sisällä. Aktiiviset sisämarkkinat
voivat toimia hyvänä lähtöalustana teknologian
viennille. Ympäristö- ja energiateknologiaan eri-
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koistuneet vientiyritykset vaikuttavat päästöihin
myös maakunnan ulkopuolella, esimerkiksi Kiinassa tai Venäjällä. Viennillä voi olla suurikin merkitys,
koska esimerkiksi yhteistyökaupunkimme Pietarin
päästövähennyspotentiaali on monikymmenkertainen Päijät-Hämeen potentiaaliin verrattuna.
Yksityiset palvelut kuluttavat maakunnan energiasta noin 9 prosenttia, joka on verrattavissa julkisen sektorin 8 prosenttiin. Palvelujen aiheuttamat
päästöt syntyvät pääosin energiankulutuksesta
ja jonkin verran liikenteestä. Energiansäästöön ja
liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä on esitelty tämän raportin aiemmissa
luvuissa.

Maakunnalliset toimenpiteet
Maakuntakaavassa määritellään maakunnallisesti merkittävät teollisuusalueet. Kaavalla voidaan
edistää sitä, että teollisuusyritykset sijoittuvat logistisesti järkeviin paikkoihin. Maakuntakaavassa
voidaan myös antaa suunnittelumääräyksiä siitä,
minkälaista teollisuutta millekin alueelle tulisi sijoittaa. Teollisuusalueiden suunnittelumääräyksiä laadittaessa ilmastokysymysten edelle menee
usein esimerkiksi pohjavesiin ja ihmisiin kohdistuvien häiriöiden hallinta.
Päijät-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluyksiköt
ovat profiloituneet ympäristöteknologian ja -liiketoiminnan opetukseen. Tämä edistää yritteliäiden
nuorten valmistumista alalle ja sitä kautta uusien
ympäristöalan yritysten syntymistä.

Kuntien toimenpiteet
Kunnat voivat vaikuttaa omiin ja kuntalaisten aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin kehittämällä kuntalaisille tarjottavia palveluita. Laadukkaat sähköiset neuvontapalvelut voivat vähentää
kuntalaisten tarvetta asioida esimerkiksi terve-

yskeskuksissa tai teknisissä virastoissa. Sähköiset
palvelut voivat vähentää sekä päästöjä että kuntien henkilöstömenoja.
Kuntien tulee myös sisällyttää ilmasto- ja
energiakriteerit hankintoihin ja tarjouspyyntöihin. Teknisen toimen puolella päästöihin
voidaan vaikuttaa esimerkiksi parantamalla aurauskaluston energiatehokkuutta. Sosiaali- ja
terveyssektorin infrastruktuurissa on myös suuri
energiansäästöpotentiaali. Sivistystoimen osalta
kustannuksia ja päästöjä aiheuttavia kuljetuksia
voidaan integroida yleiseen joukkoliikenteeseen
aina kun mahdollista.
Matkailun edistäminen on monen päijäthämäläisen kunnan prioriteetti. Kotimaan matkailun
lisääntyminen on ilmaston kannalta myönteinen
asia, jos se vähentää ihmisten tekemiä pidempiä
lomamatkoja. Kunnat voivat myös jakaa kuntalaisille tietoa kuluttamiseen liittyvistä valinnoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Yritysten toimenpiteet
Monissa tapauksissa vähentämällä yritystoiminnasta aiheutuvia päästöjä voidaan parantaa yritysten taloudellista kannattavuutta. Näin voidaan
tehdä esimerkiksi hyödyntämällä paikallisia
resursseja uusilla tavoilla. Paikallisten resurssien
hyödyntäminen liiketoiminnassa aiheuttaa energian ja materian sivuvirtoja, joita voidaan myös
hyödyntää. Näin voidaan luoda yhdellä innovaatiolla monia kassavirtoja. Päijät-Hämeestä löytyy
tästä jo useita esimerkkejä.

Heinolassa toimiva Versowood Oy tuottaa kotimaisista metsistä sahatavaraa ja jatkojalostettuja
puutuotteita. Tuotannosta syntyvät sivutuotteet
jalostetaan korkealaatuisiksi pelleteiksi, jotka
myydään ihmisten ja yritysten lämmitystarpeisiin.
Näin yhtiö vähentää tuotannostaan syntyvää jätettä, auttaa asiakkaitaan lisäämään uusiutuvan
energian käyttöä ja samalla lisää liikevaihtoaan.
Päijät-Hämeen jätehuolto Oy ottaa talteen
kaatopaikkakaasuja, jotka ilmakehässä kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta. Kaasuista tuotetaan
energiaa jäteyhtiön omiin tarpeisiin, ja kaasua
myydään Lahti Energia Oy:lle, joka tuottaa siitä
höyryä ja lämpöä Oy Hartwall Ab:lle. Tällä toiminnalla jäteyhtiö hillitsee ilmastonmuutosta ja tuottaa vähäpäästöistä energiaa samalla hyödyttäen
kumppaneitaan ja tekemällä rahaa. Hartwallin
tuotantolaitoksen yhteyteen perustettu St1:n bioetanolilaitos puolestaan käyttää raaka-aineenaan
Päijät-Hämeen Viljaklusterin sivutuotteita.
Näin siis Päijät-Hämeessä hyödynnetään paikallisia resursseja synnyttäen samalla monia kassavirtoja. Melkein mitä tahansa tuotannon sivuvirtoja
voidaan hyödyntää liiketoiminnassa, jos kekseliäisyyttä riittää. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii kuitenkin yrityksiltä rohkeutta astua ydinosaamisalueidensa ulkopuolelle.
Jopa pahamaineisesta hiilidioksidista voidaan saada aikaan liiketoimintaa hyödyntämällä sitä karbonaattimineraalina rakennusteollisuudessa tai
levän kasvattamisessa liikennepolttoaineeksi.
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Toimenpiteitä
• Koskisen Oy:n tuotantolaitoksilla ja Versowood Oy:n sahalla on parannettu
energiatehokkuutta ja lisätty uusiutuvan energian käyttöä
• Hartwallin tuotantolaitoksen yhteydessä tuotetaan bioetanolia
• Kehitetään uusia ratkaisuja uusiutuvan energian hyödyntämiseen tutkimuskeskus
Energonin tutkimus- ja laboratoriotiloissa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä
• Hennan pohjoisosaan rakennetaan ympäristöystävällistä teollisuutta
• Tuotetaan puusta energiatehokkaita talopaketteja Koskisen Oy:llä, energiatehokkaita
pientaloja Finndomo Oy:llä ja energiatehokkaita kerrostaloja RKL Reponen Oy:llä
• Vähennetään yksityistä kulutusta IMMU-hankkeen ilmastokampanjan avulla
• Lahden kaupungin Kelaa! -hanke on tiedottanut asukkaille ja yrityksille kestävään

Vaikutusten arviointi
Elinkeinoelämän nopea rakennemuutos perinteisestä teollisuudesta ympäristöystävälliseen liiketoimintaan voi aiheuttaa sekä positiivisia että
negatiivisia seurauksia. Yritykset eivät voi näissä
muutoksissa välttyä irtisanomisilta, ellei ympäristötehokkuuden parantamisen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetä koko yrityskentässä. Pidemmällä tähtäimellä ympäristöliiketoiminta on
paljon potentiaalisempi työllistäjä kuin perinteinen vientiteollisuus. Esimerkiksi vuonna 2009, kun
perinteinen teollisuus kärsi taantumasta, tuulivoimateknologian käyttöönotto kasvoi maailmanlaa-
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juisesti yli 30 prosentilla ja aurinkosähkön yli 40
prosentilla.
Energiateknologian vientiin erikoistuminen
pienentää vientiteollisuuden riskejä, koska yhteiskunnille elintärkeät energiatarpeet eivät ole niin
suhdanneherkkiä kuin monet muut vientiteollisuudenalat. Elinkeinorakenne tulee kuitenkin pitää monipuolisena.
Tietotekniikan hyödyntäminen kuntien tuottamissa palveluissa ja kuntalaisten palveluiden käytössä mahdollistaa taloudellisia säästöjä molemmille osapuolille.

3.6. Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Ilmastonmuutos on jo käynnissä ja se on ennen
kaikkea turvallisuuskysymys. Monet ilmastoon
liittyvät riskit koskettavat Päijät-Hämettä välillisesti maailman tapahtumien kautta. Tilanteen
tekee erityisen monimutkaiseksi se, että ilmastonmuutos on vuorovaikutuksessa muiden globaalien ja paikallisten ongelmien, kuten ruoka-,
energia- ja vesipulan, eriarvoisuuden kasvun,
poliittisen turhautumisen, terrorismin ja pakolaisuuden kanssa. Globaalit riskit voivat ilmetä
Päijät-Hämeessäkin yllättävinä taloudellisina,
teknologisina, sosiaalisina, ekologisina tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavina toimintaympäristön muutoksina.
Vaikka monet isot turvallisuuskysymykset ovat
Suomessa sisäasiainministeriön ja Puolustusvoimien vastuulla, niitä kannattaa miettiä hyvissä
ajoin myös maakunnan tasolla. Nopeita yhteiskunnallisia muutoksia on joskus äärimmäisen
vaikea ennustaa. Erilaisiin riskeihin on kuitenkin
mahdollista varautua vähentämällä maakunnan
elintärkeiden toimintojen haavoittuvuutta. Ruoka- ja energiaomavaraisuuden lisääminen edistää tätä tavoitetta. Myös energiantuotannon ja
-jakelun monipuolistaminen ja muut varautumistoimenpiteet vähentävät energian saatavuuteen
liittyviä riskejä.
Ilmastonmuutoksesta seuraava keskilämpötilojen nousu voi aiheuttaa riskejä Päijät-Hämeen
maa- ja metsätaloudelle esimerkiksi etelästä tulevien tuholaislajien seurauksena. Riskejä voidaan pienentää mm. pitämällä metsien puulajit
ja maatalouden tuotanto monipuolisina. Lämpötilojen nousun positiivisia seurauksia voivat olla
mm. viljelykauden piteneminen tai matkailun lisääntyminen.

Tulvien lisääntyminen on yksi ilmastonmuutoksen konkreettinen seuraus. Hämeen ELY-keskus on
tunnistanut Päijät-Hämeestä seuraavat kuusi tulvariskialuetta, joissa tulvilla voi olla haitallisia vaikutuksia (www.ely-keskus.fi/hame/tulvat):
•

Päijänne: Sysmän keskusta
(jäteveden puhdistamo, vedenottamo)

•

Päijänne: Padasjoella Kirkkojoen ja
Kirkkolammin ranta (vanhustentalot)

•

Vesijärvi, Päijänne: Asikkalan Vääksyssä
Saittaniemen teollisuusalue

•

Vesijärvi: Lahden Polttimon teollisuusalue

•

Vesijärvi: Siikaniemen jäteveden puhdistamo

•

Porvoonjoki: Oksasen alue Lahdessa

Maakunnalliset toimenpiteet
Päijät-Hämeelle laaditaan lähivuosina ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma. Ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittämiseen ja sopeutumistoimenpiteisiin tähtääviä tutkimushankkeita
rahoitetaan.

Kuntien toimenpiteet
Päijät-Hämeen kunnissa voidaan edistää omavaraista tuotantoa elintärkeiden tuotteiden kuten
energian ja ruoan kohdalla, jotteivät kaukana
tapahtuvien tuotantoketjujen tai markkinoiden
häiriöt olisi kohtalokkaita. Energiamuotojen monipuolisuus on erityisen tärkeää, koska emme
osaa tarkkaan ennustaa eri energiamuotojen saatavuutta tulevaisuudessa. Varavoimakoneilla voidaan puolestaan turvata yhteiskunnan kannalta
keskeisten palvelujen kuten sairaanhoidon tai vesihuollon toimivuus sähkökatkosten aikana.
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Kuntien tulee välttää kaavoitusta ja rakentamista tulvariskialueille. Olemassa olevaa rakennuskantaa tulee suojella tulvilta pystyttämällä
suojarakenteita ja luomalla tulvien ennustus- ja
varoitusjärjestelmät.

Yritysten toimenpiteet
Päijät-Hämeen elintärkeillä teollisuudenaloilla,

kuten ruoantuotannolla tai polttoainejakelulla,
tulisi olla riittävästi puskurivarastoja ja joustovaraa. Samalla yritykset voivat luottaa vähemmän muodissa olevaan "just in time" -tuotantoon, jottei tuotanto tai jakelu pysähtyisi tärkeän
raaka-ainetoimituksen keskeytyessä. Myös jakelu- ja alihankintaketjujen hajauttaminen ja monipuolistaminen pienentää toimintakatkosten
riskejä.

Toimenpiteitä
• Päijät-Hämeen liitto organisoi maakunnallisen ilmastonmuutokseen
sopeutumisohjelman laatimisen
• Sadan megan maakunta -hankkeessa edistetään nopeita ja luotettavia
tietoliikenneyhteyksiä, joista on apua kriisitilanteissa
• Lahden kunnallistekniikka huomioi ilmastonmuutokseen sopeutumisen
laatiessaan kaupunkimetsien hoito-ohjeistusta
• Kukonkoivun ja Salpakankaan teollisuusalueille ja Nostavan logistiikka-alueelle
suunnitellaan hulevesiratkaisut, erityistä huomiota kiinnitetään pohjaveden
suojeluun (STORMWATER-hanke ja mahdollinen jatkohanke)

Vaikutusten arviointi
Erilaiset varautumistoimet ilmastonmuutoksen seurauksiin vähentävät usein toimintojen
tehokkuutta lyhyellä tähtäimellä. Tämä johtuu
siitä, että tehokas järjestelmä on usein tiukasti
sitoutunut vallitsevaan toimintaympäristöön.
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Jotta selvitään tulevissa toimintaympäristön
muutoksissa, tulee olla varastossa resursseja, joilla yllättäviä ongelmia voidaan lieventää.
Tällöin nämä resurssit eivät voi olla koko ajan
tehokkaasti käytössä. Tehokkuuden vähentyminen on kuitenkin pieni hinta turvallisuuden parantumisesta.

4. Yhteenveto
Yhteenveto eri tahojen tehtävistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Maakunta
Energiankulutus

Asiantuntijapalvelut,
kuntien energiansäästöhankkeen
käynnistäminen

Energiantuotanto

Tuulivoima- ja
turvealueet
maakuntakaavaan

Liikenne ja
maankäyttö

Maa- ja metsätalous

Teollisuus ja palvelut

Sopeutuminen

Kunnat
Omien kiinteistöjen
korjausrakentaminen,
uudisrakentamisen
ohjaus

Investoiminen
biolämpölaitoksiin ja
kaukolämpö-verkkoon,
uusien asuinalueiden
lämpöratkaisut
Maakuntakaavan,
Uusien asuinalueiden
joukkoliikenneohjaaminen nykyisten
suunnitelman ja liikenne- taajamien yhteyteen,
järjestelmäsuunnitelman joukko- ja kevytliikenneyhteensovittaminen
lähtöinen suunnittelu,
maaseudulla
omavarainen ja aktiivinen
kylätoiminta
Alempi tieverkko,
Joutomaiden
maa- ja metsätalous
metsittäminen,
alueet maakuntakaavassa paikallisen
ruoantuotannon
edistäminen

Yritykset
Matalaenergiarakentaminen, yritysten
energiatehokkuussopimukset, yritysten sisäiset
kannustimet
energiansäästöön
Energiayhtiöiden
investointipäätökset
pitkän tähtäimen
näkökulmasta
Logistiikkaketjujen
yksinkertaistaminen,
palveluiden
sijoittaminen, uusimman
ajoneuvoteknologian
käyttöönotto

Maatilojen energiansäästö, typpilannoituksen
vähentäminen, metsien
monipuolinen
hyödyntäminen
liiketoiminnassa
Teollisuuden sijoittumiSähköiset palvelut, ilmas- Paikallisten resurssien
nen maakuntakaavassa, tokriteerit hankintoihin, hyödyntäminen uusilla
ympäristö-teknologian ja kotimaan matkailun
tavoilla
-liiketoiminnan koulutus edistäminen
Ilmastonmuutoksen
Omavaraisuuden
Ruoan, sähkön, lämmön
sopeutumissuunnitteledistäminen,
ja polttoaineiden jakelun
man laatiminen
tulvariskialueiden käytön turvaaminen
välttäminen
kriisitilanteissa
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Liite 1.
Esimerkkejä yksilötason ilmastonmuutoksen
hillintätoimenpiteistä kuntien ilmastoviestinnän tueksi

Keinoja sähkö- ja lämmityslaskun pienentämiseen:
• Asuntoa valitessasi voit kiinnittää huomiota sen energialuokkaan.
• Asuntoa valitessasi voit kiinnittää huomiota sen kokoon.
Ylimääräistä tilaa on turha pitää lämpimänä ja valaistuna.
• Voit parantaa asuntosi energiatehokkuutta peruskorjauksen yhteydessä.
• Voit valaista asuntosi energiasäästölampuilla.
• Voit hankkia mahdollisimman energiatehokkaat kodinkoneet ja
katkaisimella varustetut jatkojohdot.
• Voit pestä pyykkiä 30 asteessa.
• Voit ottaa kännykkälaturin pois pistorasiasta, kun et käytä sitä.
• Muista, että monet energiansäästöinvestoinnit kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.
Keinoja vaikuttaa energian tuotantomuotoihin:
• Voit vaihtaa sähkösopimuksesi ekologiseen sähköön.
• Voit tuottaa itse sähköä tai lämpöä kotonasi, mökilläsi tai maatilallasi. Pienimuotoiseen
energiantuotantoon soveltuvat hyvin aurinkoenergia, tuulivoima sekä maa-, vesi- ja
ilmalämpöpumput. Näihin investointeihin voi soveltaa kotitalousvähennystä.
Kiinteistökohtaiseen uusiutuvaan lämmöntuotantoon siirtyminen on järkevintä sähköja öljylämmitteisissä kiinteistöissä. Maalämpöpumppujen käyttöönottoa tulee välttää
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pohjavesialueilla vedenottamoiden läheisyydessä. Eri alueiden tuuliolosuhteita voi
alustavasti vertailla Suomen tuuliatlaksen avulla (www.tuuliatlas.fi). Pientuulivoiman
kannattavuuden arvioimiseen tuuliatlas sopii kuitenkin huonosti. Ennen lopullista
investointipäätöstä kannattaa aina suorittaa tarkemmat tuulimittaukset ja varmistaa
kunnan rakennustarkastajalta, että tuulivoimalan saa pystyttää. Yleensä suuret ja
keskisuuret tuulivoimalat ovat kannattavampia kuin muutaman kilowatin
pientuulivoimalat.
Keinoja liikkumisesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen:
• Voit liikkua pääsääntöisesti kävellen ja polkupyörällä.
• Voit tehdä pidemmät matkat junalla tai bussilla.
• Mikäli onnistut arjessasi välttämään auton käyttöä, voit harkita autosta luopumista.
Taksin käyttö ja auton vuokraus silloin tällöin voi olla halvempaa verrattuna kaikkiin
auton ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.
• Voit hankkia vähän polttoainetta kuluttavan auton.
• Voit sopia kimppakyytejä työtovereittesi kanssa.
• Voit välttää lentämistä. Jos kuitenkin joudut matkustamaan lentokoneella,
voit maksaa vapaaehtoisen lentomaksun, jolla edistetään ilmastotyötä.

Keinoja ruoan kulutuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseen:
•
•
•
•
•
•

Voit ostaa vain sen verran ruokaa kuin käytät.
Voit suosia lähellä tuotettua ruokaa.
Voit vähentää lihakarjan syöntiä ja suosi vihannes-, kala- ja riistaruokia.
Voit välttää prosessoitujen ja pitkälle jalostettujen ruokien osuutta ruokavaliossasi.
Voit kasvattaa itse vihanneksia ja mausteita pihallasi tai parvekkeellasi.
Voit kerätä ruokaa suoraan luonnosta. Päijät-Hämeen järvet, metsät ja joutomaat ovat
pullollaan kaloja, sieniä, marjoja ja syötäviä villikasveja – hiilineutraalia huippuruokaa!
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Keinoja muusta kulutuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseen:
•
•
•
•

Voit kuluttaa vähemmän tavaroita ja palveluita.
Voit kiinnittää huomiota määrän sijasta laatuun.
Kulutusvalintoja tehdessäsi voit suosia palveluita ja lähellä tuotettuja tavaroita.
Voit jakaa enemmän tavaroita muiden ihmisten kanssa. Monessa taloyhtiössä riittäisi,
että esimerkiksi kalliimmat työkalut olisivat yhteisomistuksessa. Harva meistä käyttää
vaikkapa porakonetta montaa tuntia elämänsä aikana.

Keinoja sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin:
• Voit pitää ruokaa, vettä, käteistä ja pattereilla toimivaa valaistusta saatavilla.
• Voit opetella erilaisia selviytymistaitoja henkilökohtaisen turvallisuutesi parantamiseksi.
• Voit miettiä, onko henkilökohtaisen ravitsemuksen, veden saannin, terveydenhuollon ja
lämmityksen ulkoistamisessa raja, jota ei ole turvallista ylittää.
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Liite 2.

Vesi-/maalämpöön
perustuva kaava-alue
Oma ilmasto-ohjelma

x
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x

x
x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sysmä

x

x

x

Padasjoki

Orimattila

Nastola

Lahti

Kärkölä

x

Hämeenkoski

x

x

Muu ympäristöohjelma tms.
Mukana jossakin valtion
ilmastohankkeessa
Raideliikenteen
lisäämispotentiaalia

Hollola

x

Heinola

Kunnalla energian
säästösopimus
Kaukolämpöverkon
laajennus
Öljylämmityksestä
bioenergiaan
Hyvä tuulivoimapotentiaali

Hartola

Asikkala

Yhteenveto kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteistä

x

x

x
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