Päijät-Hämeen ilmastotyöryhmän kokous 4.12.2019

Hämeen ELY-keskus, klo 9.30 – 11.30 ja kohdekävely 11.30-12.30
1. Ilmastotyöryhmän kokouksen avasi Hämeen ELY-keskuksen Teea Lyytikäinen. Hän esitteli mm. ELYkeskusten strategia- ja tulossopimusvalmistelua, missä hiilineutraalius ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat keskeisiä teemoja. Aluehallinnossa on lisäksi käynnissä ilmastotiekartta-hanke, missä
selvitetään ja lisätään aluehallinnon ilmastovaikuttavuutta. Samalla on koottu ELY:n ilmastoasiantuntijoiden verkosto, missä Kirsi Lehtinen on Hämeen ELY:n edustajana. Esitys on muistion liitteenä.
2. Maarit Virtanen Päijät-Hämeen liitosta esitteli Canemure-hankkeen ajankohtaisia asioita. Uusien
Hinku-kuntien ja Hinku-maakuntastatuksen ansiosta päätettiin järjestää alkuvuodesta Hinku-tapaaminen, johon pyydetään SYKE mukaan. Lisäksi käytiin keskustelua mm. tiekartan sisällöistä ja energiakysymyksistä. Maarit tekee kaikille pohjan ilmastotoimenpiteiden listaamisesta. Esitys on muistion liitteenä.
3. Ilmastotyöryhmän jäsenet kertoivat ajankohtaisia kuulumisia. Lahdessa on käynnistynyt ympäristökaupunki -ohjausryhmätyöskentely, missä tarkennetaan ympäristötavoitteiden kärkiä. Hiilinielujen
kompensaatio-ohjelman ensimmäinen ehdotus on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn joulukuussa. Lisäksi Lahdessa on tehty salapoliisityötä erillislämmityskohteiden selvittämiseksi.
Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitosta muistutti Vähäpäästöisen liikenteen selvityksestä ja toimenpideohjelmasta sekä tähän liittyvästä työpajasta tammikuussa. Annu Tulonen Hämeen ELY:stä kertoi
mm. rakennustarkastajien joulukahveista aiheena vähähiilinen rakentaminen sekä mahdollisesta puurakentamisen seminaarista Päijät-Hämeessä vuonna 2020.
Uusissa Hinku-kunnissa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä ja Orimattilassa on tehty sisäistä järjestäytymistä Hinku- ja KETS-työhön ja tätä jatketaan edelleen. Hollolaan on suunnitteilla myös kuntapyöriä
ensi keväälle. Myös metsien hoitoa ja hiilinieluja mietitään. Hollola ja Padasjoki ovat hakemassa Traficomin avustusta kestävän liikkumisen edistämiseen omille hankkeilleen. Padasjoella KETS-työ jatkuu
ja ensi vuodelle on määritetty energiansäästötoimenpiteet. Samoin Orimattilassa on 15 toimenpidettä
listattuna KETS:iin. Orimattila on mukana ympäristöministeriön rahoittamassa Kestävän kehityksen tavoitteenasettelu ja seuranta kunnissa -hankkeessa. Lisäksi ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu ja siihen
liittyvään ilmastokyselyyn saatiin hyvin vastauksia asukkailta ja lukiolaisilta.
Lahti Energialla uuden biolämpölaitoksen käyttöönotto etenee ja uusiutuvaa energiaa on tulossa lisää
myös Fazerille ja Koski Powerille. Kauppakadun toimiston katolle on asennettu 160 aurinkopaneelia ja
biodiesel-autot ovat olleet nyt vuoden käytössä, millä on saatu päästövähennyksiä. LUT kertoi kahdesta uudesta hankkeesta: Energia - ja kiertotalouden toimintaympäristöt -hankkeessa kehitetään
Mukkulan kampukselle pilotointiympäristöjä ja FINIX-hanke keskittyy tekstiilien sivuvirtojen hyödyntämiseen. Ville Uusitalolle voi myös ehdottaa projektitöiden aiheita kevään kiertotalouskurssille.

4. Lopuksi keskusteltiin hankeideoista ympäristöministeriön kuntien ilmastorahoituksen hakuun sekä
Metsäkeskuksen kanssa ideoidusta metsien hiilinieluihin liittyvästä hankkeesta. Maarit kokoaa näistä
hankeideat Teamsiin ja valmistelua jatketaan pienemmissä ryhmissä.
5. Seuraava kokous ke 4.3 klo 9.30 LUTin emännöimänä LAMKin NiemiCampuksella
6. Kokouksen päätteeksi tutustuttiin Hämeen ELY-keskuksen Annu Tulosen johdolla lähialueen historiaan
ja rakennuksiin aiheena rakennusten elinkaari ja uudelleen käyttö.

Lisätietoja: Ilmastoasiantuntija Maarit Virtanen, Päijät-Hämeen liitto (maarit.virtanen@paijat-hame.fi)

