
                                                                  
 

 

 

 

Muistio:  
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmän kokous 15.8.2019  
 
 

1. Tilaisuuden avaus / Osmo Pieski, Orimattilan kaupunginjohtaja 

 
Osmo Pieski esitteli Orimattilan historiaa ja ilmastotyötä. Orimattilassa on toteutettu esimerkiksi monia uusiu-
tuvaan energiaan liittyviä ratkaisuja.  
 

2. Ajankohtaisia asioita / Ilmastotyöryhmän jäsenet 
 

Ilmastotyöryhmän jäsenet esittelivät ajankohtaisia asioita. Useammassa kunnassa on käynnissä ilmasto-ohjel-
man laatiminen, mihin liittyen sovittiin kuntien yhteisen ilmasto-ohjelmatapaamisen järjestämisestä. Ilmasto-
työ vaatii koordinaattoria, ja tämä voisi olla myös useamman kunnan yhteinen. 
 
Lahden kaupunki toivoo Päijät-Hämeen kuntia laajasti mukaan European Green Capital-vuoteen, jonka tee-
moja ovat osallisuus, biodiversiteetti, kiertotalous ja hiilineutraalius. Lahdessa järjestetään lukiolaisten semi-
naari 7.10. Päijät-Hämeen liitto järjestää yhden seminaarin työpajoista ilmastotiekarttaan liittyen.   
 
Todettiin, että ilmastotyöhön on saatavilla rahoitusta eri lähteistä, ja esimerkiksi YM:ltä avautumassa – mah-
dollisesti vuoden vaihteessa – uudelleen vastaava haku, josta saatiin rahoitusta 1,5-asteen hankkeelle. Tästä 
voisi hakea tukea esimerkiksi kuntien yhteisen ilmastokoordinaation käynnistymiseen. 

 
3. CANEMUREn ajankohtaisia asioita / Maarit Virtanen, Päijät-Hämeen liitto 

 
Päijät-Hämeen ilmastotiekarttaa ja sen visiota käsiteltiin kuntajohtajien ilmastotyöpajassa kesäkuussa. Yhtei-
nen näkemys oli, että Päijät-Häme on edelläkävijä ilmastoasioissa ja visio sen mukainen. Samassa yhteydessä 
keskusteltiin Hinku-verkostoon liittymisestä maakuntana. Asia esitettiin tiedoksi myös maakuntahallituksen 
kokouksessa 12.8. Hinku-verkostoon liittyminen viedään käsiteltäväksi kunnanvaltuustoihin mahdollisimman 
pian.  
 
Ilmastotiekartan visioksi muotoiltiin: "Päijät-Häme on kansainvälisesti tunnustettu, Suomen johtava ilmasto-
maakunta, jonka elinvoima pohjautuu koko maakunnan yhteiseen, ennakkoluulottomaan ilmastotyöhön". Ta-
voitteena on, että Päijät-Häme on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa kasvihuonekaasu-
päästöjen vähennystä 80% vuodesta 1990 ja hiilensidontaa. Ilmastotiekartta viedään maakuntahallituksen hy-
väksyttäväksi keväällä 2020.  
 
Ilmastotiekartan toimenpiteitä määritetään syksyn aikana työpajoissa, joiden aiheet ovat: 1. Kiertotalous ja 
ilmasto (26.9.), 2. Metsien hiilensidonta (15.10), 3. Liikenne (marraskuu) ja 4. Yhdyskuntarakenne (joulukuu). 
Liikennetyöpaja linkitetään Päijät-Hämeen liikennejärjestelmätyöhön ja siinä hyödynnetään mm. tulevaa sel-
vitystä vähäpäästöisen liikenteen edellytyksistä. Yhdyskuntarakenteen osalta tarkemmista sisällöistä keskus-
tellaan vielä erikseen.  
 
 
 
 
 



                                                                  
 

 

 

4. Muut asiat 
 
Kuntien katuverkon kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrahankkeisiin tarkoitettu valtionavustus on haettavana 
pe 30.9. mennessä. Linkin tiedotteessa lisää asiasta: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-kun-
nille-valtionavustusta-kavelyn-ja-pyorailyn-olosuhteiden-parantamiseen 
 

5. Ilmastotyöryhmän seuraava kokous 
 

Työryhmän seuraava kokous pidetään 4.12.2019 klo 9.30 alkaen Hämeen ELY-keskuksessa.    
 
 
 
Lisätietoja:  
 
Maarit Virtanen, ilmasto- ja energia-asiantuntija 
Päijät-Hämeen liitto 
maarit.virtanen@paijat-hame.fi 
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