
                                                                 
 

 

 

 
Muistio:  
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmän kokous 22.5.2019  
 

1. Tilaisuuden avaus / Jouni Nieminen, kansliapäällikkö 
 
Jouni Nieminen esitteli Kärkölän ilmastotyötä, erityisesti energiaan liittyviä ratkaisuita. Hänen toiveenaan on 
saada jatkossa ympäristö- ja ilmastoasiat systemaattisemmin päätöksentekoon sekä esimerkiksi uuden kaavoi-
tettavan asuinalueen suunnitteluun.  
 

2. Ajankohtaisia asioita / Ilmastotyöryhmän jäsenet 
 

Ilmastotyörymän jäsenet esittelivät ajankohtaisia asioita. Hollolassa on käynnistymässä ilmasto-ohjelman laa-
timinen kunnan sisäisellä työpajalla. Orimattilassa maatilan biokaasulaitos on saanut ympäristöluvan ja Erkko-
lukio sekä muut toimijat odottavat jo alkavaa 1,5 -asteen elämäntapa-hanketta. Lahdessa ympäristö- ja ilmas-
toasiat yhdistetään resurssiviisauden ohjelmaan, mikä on menossa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 
Lahti on finalistina European Green Capital-kilpailussa ja toivoo muitakin kuntia vahvemmin mukaan toimin-
taan. Lahteen on myös saatu uusi ympäristökasvattaja ja sitä kautta ilmastoasioita tuodaan jatkossa enemmän 
kouluihin.  
 
Heinolassa valmistellaan kaupungin strategiaa, missä ilmastoasiat ovat mukana resurssiohjelman kautta. Tä-
män valmisteluun on perustettu oma työryhmä ja lisäksi valmisteilla on opinnäytetyö, mihin kootaan jo tehdyt 
toimenpiteet ja verrataan näitä HINKU-kuntiin. Asikkalassa on käynnissä biokaasuselvitys yhdessä Padasjoen 
kanssa. Muita ajankohtaisia kysymyksiä Asikkalassa, kuten muissakin kunnissa, on mm. metsien käyttö. Myös 
Sysmässä on tehty biokaasuselvityksiä ja suunnitelmissa on opinnäytetyö jo tehdyistä muista toimenpiteistä. 
Sysmässä ja muissa mökkikunnissa kiinnostava kysymys on myös kesäasukkaiden rooli ilmastoasioissa. 
 
Lahti Energialta on Kärkölään liittyen tulossa Koski Powerille uusi biokattila. Lahti Energia on siirtynyt biodie-
selin käyttöön ajoneuvoissaan, lisäksi käytössä on sähköautoja. LUTissa alkaa Hämeen ilmastoviisas maaseutu- 
ja energiayrittäjyys-hanke, jonka aiheisiin kuuluvat mm: metsän hyödyntäminen, erilaiset yrittäjyyden mallit ja 
ilmastokestävyys; hiilinielujen luominen päästöjen kompensoimiseen ja uudet metsästä jalostettavat tuotteet. 
LAMKissa järjestetään kesäkuussa Climate University-workshop, johon ilmastotyöryhmän jäsenet ovat terve-
tulleita. Sekä LAMKista että LUTista voi kysyä opiskelijoita avuksi esim. erilaisten selvitysten tekoon.  

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

 
Petra kertoi kuulumisia Kuntaliiton ilmastonmuutosaiheisesta maakuntafoorumista ja Maarit esitteli muita 
ajankohtaisia asioita. Esitys on liitteenä ja alla muutama keskeinen asia.  
 
Ilmastotiekarttaa käsitellään kuntajohtajien kokouksessa kesäkuussa. Tarkoituksena on keskustella yhteisestä 
visiosta ja päättää keskeisimmät teemat. Ilmastotyöryhmän jäseniltä pyydetään vielä erikseen kommentteja 
tähän. Tiekarttaa valmistellaan syksyllä 2019 tulevaisuustyöpajoissa, joiden teemoja ovat alustavasti: kiertota-
lous, metsät, liikenne ja kaavoitus / energiatehokkuus yhdyskunnissa.  
 
Ympäristöministeriö myönsi rahoituksen 1,5 asteen kunta -hankkeelle, missä ovat mukana Hartola, Hollola, 
Heinola, Lahti, Padasjoki, Orimattila ja Päijät-Hämeen liitto. Hanke alkaa 1.8.2019. 
 
 



                                                                 
 

 

 

 
 

4. Alueellinen energianeuvonta / Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto; Johanna Kirkinen, Energiavirasto; 
Juha Jalovaara, Ramboll Oy; Anna-Maria Rauhala, Ramboll Oy 

 
Johanna Snell esitteli päättyneen energianeuvontahankkeen tuloksia, esitys on liitteenä. Alueellista energi-
aneuvontaa toteuttaa jatkossa Ramboll ja suunnitelmissa on mm. tapahtumia, energiailtoja ja seminaareja 
sekä mahdollisesti energiaekspertti-koulutuksia. Kunnille on tarjolla tukea mm. KETSiin liittyvissä asioissa. 
Rambollilla yhteyshenkilöinä ovat Jukka Jalovaara (jukka.jalovaara@ramboll.fi) ja Anna-Maria Rauhala (anna-
maria.rauhala@ramboll.fi).  

 
5. Ilmastotyöryhmän seuraava kokous 

 
Työryhmän seuraava kokous pidetään Orimattilassa 15.8.2019. Kokouksen ohessa vieraillaan lämpölaitoksella 
tai muussa sopivassa kohteessa.   
   
 
 
Lisätietoja:  
 
Maarit Virtanen, ilmasto- ja energia-asiantuntija 
Päijät-Hämeen liitto 
maarit.virtanen@paijat-hame.fi 


