
                                                                               
 

 

 

 
Ilmastotyöryhmän kokous ke 9.9.2020 
Teams-kokous, klo 9.45–11.30  
 
 

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset ilmastoasiat, Maarit Virtanen / Päijät-Hämeen liitto 
 
Ilmastotiekartta on kommentoitavana Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla ja se on lähetetty sidosryhmäläisille 
sähköpostilla, kommentit 22.9. mennessä. Ilmastotiekartan oma nettisivu on työn alla. Kunnilta tarvittaisiin 
vielä lisää toimia, joita on tarkoitus koota kuntien johtoryhmissä syksyn aikana. SYKEltä on tulossa skenaario-
työkalun ensimmäinen osa testattavaksi syksyn aikana.  
 
Aurinkosähkön yhteishankinta -kampanjalle haetaan rahoitusta Ympäristöpääkaupunki-avustuksista yhdessä 
kaikkien kuntien kansa. Hanke voisi alkaa marraskuun alusta, Päijät-Hämeen liitto koordinoi hakemuksen.  
 
Metsäkeskuksen järjestämä metsityskampanja pidetään Heinolassa pe 11.9. ja Hollolassa v. 2021. Muitakin 
alueita voi olla mahdollista ottaa mukaan keväällä.  
 
Kaikki kyytiin -kimppakyytipalvelu on tarjolla kokeiluun ilmaiseksi maaseudulle, osa kunnista on ilmoittanut 
kiinnostuksesta ja mukaan ehtii vielä. Energiansäästöviikko on tulossa, ainakin Energiavartti-tietovisaan 
helppo ja kiva osallistua. Myös SYKEn Hiilineutraali-webinaareja kannattaa seurata. 
 

2. Biokaasun potentiaali ja pullonkaulat Päijät-Hämeessä, Sami Luste ja Paavo Lähteenaro /  
LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Sami Luste ja Paavo Lähteenaro esittelivät biokaasun tuotannon haasteita ja mahdollisuuksia Päijät-Hä-
meestä päivitettyjen materiaalivirtatietojen pohjalta. Biokaasun tuotanto Päijät-Hämeessä tapahtuu tällä 
hetkellä isoissa laitoksissa: Labio, Kariniemen ja Ali-Juhakkalan vedenpuhdistuslaitokset. Lisäksi Heinolassa 
Stora Ensolla on tehtaansisäinen järjestelmä. 
 
Materiaalien tilannekuva: jätevesien biokaasupotentiaali jo hyödynnetty pääosin. Elintarviketeollisuuden jä-
tettä menee jopa Ruotsiin. Maatalouden virrat ovat hyödyntämättä, mutta tuki tms. tarvittaisiin, jotta niitä 
olisi järkevää hyödyntää. 
 
Potentiaalia:  

• lanta, pieniä laitoksia tiloille voitaisiin rakentaa, mutta kannattavuus yksinään heikko. 1 % lannasta 
hyödynnetään tällä hetkellä biokaasuna.  

• olki, hanke meneillään Heinolassa, voidaan hyödyntää myös korkea-asteisempana materiaalina kuin 
energiana 

• heinä/nurmi, luonnonhoitopeltojen, suojavyöhykkeiden ja kesantojen materiaali kiertoon, jonkin ver-
ran myös säilörehunurmea 

• Kuntien potentiaalit laskettu, Orimattilassa suurin potentiaali 
• Synergiakartta biokaasupotentiaalista tehty 

 
Lisäksi esiteltiin pohjavesienergian hyödyntämistä ATES järjestelmällä, Salpausselän alue on parhaimpia tä-
hän Suomessa. Järjestelmässä on sekä lämmitys- että jäähdytyspotentiaalia, hyödyntäminen tapahtuu 



                                                                               
 

 

 

lämpöpumppujen avulla. Askon alueella ollut käytössä v 2017 alkaen. Luvitus herätti keskustelua, on vesilain 
alainen.  
 

3. Heinolan biotaloushankkeet, Sami Luste / LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Sami Luste esitteli biotalouden kehittämistä Heinolassa, mihin kuuluu LABin ja Heinolan kaupungin yhteistyö-
sopimus. Suunnitteilla on iso biojalostamo Heinolaan, bio- ja kiertotalouden ekosysteemiä edistetään Vih-
reän kasvun biokylä-hankkeessa. Lisäksi Extra-CT-hankkeessa kehitetään vähähiilistä uuttamista ja uuttakin 
rahoitusta ollaan hakemassa.  
 

4. Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle, Johanna Snell / Päijät-Hämeen liitto  
Pikainen katsaus hankkeen ajankohtaisiin. Asukaskyselyn vastauksien käsittely on työn alla. 
 

5. Ilmastotyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset 
 
Ilmastotyöryhmän jäseniin on tullut muutoksia: Lahdesta on uutena edustajana Aino Kulonen, Padasjoelta 
Piritta Sirén sekä Jari Komsi ja Hämeen ELY-keskuksesta Eira Rosberg. Sysmästä kutsutaan lisäksi mukaan Aki 
Tiihonen.  
 
Kunnissa työ KETS-toimenpideohjelman kanssa on käynnissä, Heinolassa myös ilmasto-ohjelman teko ete-
nee. Orimattilan ilmasto-ohjelma on valmistunut ja nyt tiedotetaan sen tuloksista. Myös ilmastopolku on tu-
lossa. Kärkölä saa lisävoimia ilmastotyöhön LABin harjoittelijasta. Sysmässä kunnan työntekijät saivat lataus-
pisteen polkupyörille. Hollolassa kunnan ilmastotyöryhmän kokous on tulossa, tiedonkeruu toimenpiteistä on 
käynnissä ja kunnan työntekijöiden sitouttaminen etenee. Lisäksi yhdistysavustuksiin on tulossa ilmastokri-
teeristö.  
 
Hämeen ELY-keskuksessa ovat aloittaneet sisäiset poikkihallinnolliset ryhmät: ilmasto, kiertotalous ja työlli-
syys. Lisäksi Hämeen ELYyn on tulossa tuulivoimakoordinaattori. LABista ja LUTista muistutettiin yhteistyö-
mahdollisuuksista, esim. 40 uutta kiertotalouden opiskelijaa on aloittanut maisteriohjelmassa LUTilla Lah-
dessa ja hankkeet jatkuvat.  
 
Lahti Energia on ottamassa käyttöön Kärkölässä uuden biokattilan ja opiskelijatyönä on valmistunut selvitys 
vastuullisista polttoainehankinnoista. Myös kaukokylmä pohjavedestä-hanke on tulossa. KSOY:n verkkoalu-
eelle on kytketty 1 000 aurinkosähköjärjestelmää ja toiminta on menossa hiilineutraaliksi lähivuosina. 
 
Päijät-Hämeen liiton puolesta muistutettiin Traficomin tukihausta kävelyn ja pyöräilyn infraan kunnille. Haku-
aika on syyskuun loppuun ja Jaana Martikainen voi auttaa haussa https://www.traficom.fi/fi/asioi-kans-
samme/hae-kavelyn-ja-pyorailyn-investointiohjelman-valtionavustusta . Liikkumisen ohjaukseen liittyvää tu-
kea on tulossa syys-lokakuussa. Rahoituspuolella uuteen elpymisvälineeseen vaaditaan ilmastotoimia 30 
%:iin hankkeista. Lisärahoitusta on tulossa loppuvuodesta hakuun liitolla. 
 

6. Muut asiat ja seuraava kokous 
 
Kuntaliiton järjestämän kuntien ILMAVA-valmennuksen haku on käynnissä ja mukaan on hakenut kuntia Päi-
jät-Hämeestä.  
 
Seuraava kokous ke 2.12.2020 klo 9.00 
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