
                                                                 
 

 

 

 
Muistio:  
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmän kokous 12.3.2019  
 

1. Tilaisuuden avaus ja osallistujien esittäytyminen / Petra Stenfors, Päijät-Hämeen liitto 
 

Petra kertasi lyhyesti CANEMURE-hankkeen tavoitteet ja ilmastotyöryhmän tehtävät:  
- Laatia alueelle ilmasto- ja energiatiekartta kytkeytyen erityisesti päästökauppasektoriin  
- Asettaa alueen ilmasto- ja energiatyön tavoitteet ja käynnistää pilotteja näitä tukemaan 
- Vaikuttaa alueen julkisen ja yksityisen sektorin päätöksentekoon tunnistettujen toimien edistämisek-

si ja tuottaa tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi 
- Jakaa tietoa hyvistä käytännöistä, päätöksenteon työkaluista ja edistää toimijoiden välistä vuoropu-

helua ilmasto- ja energiatavoitteiden edistämiseksi 
- Toteuttaa vuosittainen sidosryhmäseminaari/foorumi sekä muita alueellisia ja paikallisia tapahtumia 

edistämään valittuja toimia 
- Seurata alueella toteutettujen ilmasto- ja energiatoimien edistymistä 
- Edistää tavoitteiden toimeenpanoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä alu-

eella 
 

2. CANEMURE –hankkeen ajankohtaisia asioita / Laura Saikku, Suomen ympäristökeskus 
 
Laura esitteli CANEMURE-hanketta kokonaisuutena sekä ajankohtaisia asioita. Alueen kannalta kiinnostavia 
ovat mm. erilaiset osahankkeet, päästölaskennat ja –skenaariot sekä muu tuki ilmastotyöhön. 
 

3. Päijät-Hämeen alueellinen ilmasto- ja energianeuvonta / Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto 
 
Johanna kertoi lyhyesti energianeuvonnasta, jonka puitteissa on järjestetty mm. erilaisia tapahtumia, viimei-
simpänä taloyhtiöille suunnattu tilaisuus sähköautoista. Kuntien ilmastotoimet osaksi strategiaa –työpaja 
järjestetään 9.4. ja siihen ehtii vielä ilmoittautua (http://www.paijat-hame.fi/tapahtumat/kuntien-
ilmastotoimet-osaksi-strategiaa-tyopaja/) 
 

4. Päijät-Hämeen kuntien kasvihuonekaasupäästöjen nykytilanne/Maarit Virtanen, Päijät-Hämeen liitto  
 
Maarit esitteli tämän hetkisiä tietoja Päijät-Hämeen kuntien päästökehityksestä. Tarkemmat laskelmat saa-
daan SYKEltä vuoden loppuun mennessä.  
 

5. Työpaja: ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen liittyvät keskeisimmät teemat kunnissa 
 
Työpajaosuudessa kartoitettiin kuntien ja maakunnan kannalta keskeisimpiä teemoja ilmastonmuutoksen 
hillinnässä. Ilmastotyö on eri tasolla eri kunnissa ja osassa lähdetään liikkeelle nykytilanteen kartoituksesta, 
tehtyjen toimenpiteiden selvityksestä sekä tavoitteiden määrittelystä. Pienemmissä kunnissa ratkaisut voivat 
olla hyvin erilaisia kuin isoimmissa, joten olisi hyvä vertailla pieniä kuntia keskenään ja hakea hyviä käytäntöjä 
esim. HINKU-kuntien toteutetuista toimenpiteistä.  
 
Teemoista puhuttivat mm. energia; uusiutuvan energian ratkaisut ja energiatehokkuus. Toimenpiteitä toivot-
tiin esim. erillislämmityksen vaihtoehdoista tiedotukseen ja yhteishankintoihin. Uusiutuvaan energiaan toivot-
tiin ylipäätään helppoutta hankintamalleihin sekä energian syöttöön verkkoon. Kuntien rakentamisessa tulisi 



                                                                 
 

 

 

huomioida rakennusten koko elinkaaren energiakulutus ja energialuokat. Lisäksi toivottiin kuntiin katuvalo-
kampanjaa, johon kuuluisivat LED-valot, valojen ohjaus tarpeen mukaan sekä yhteishankinnat.   
 
Uusiutuvasta energiasta kiinnostusta on etenkin aurinkosähköön ja biokaasuun. Nämä linkittyvät myös maa- ja 
metsätalouden päästöjen vähentämiseen sekä hiilen sidontaan. Biokaasu on herättänyt kiinnostusta useissa 
kunnissa ja hankkeita on suunnitteilla. Aiheesta järjestetään erillinen tapaaminen ja mahdollisesti myös koh-
devierailu. Asikkala ja Orimattila ovat lisäksi mukana Ranku-hankkeessa, jonka etenemistä seurataan.  
 
Liikenteessä esiin nousivat joukkoliikenteen toimivuus, bio- ja kaasuautot, sähköautojen yhteiskäyttö sekä 
kuntien omat ajoneuvohankinnat. Palveluiden säilyminen on myös asia, mikä vaikuttaa liikkumistarpeeseen.  
 

6. Ympäristöministeriön rahoitushaku kuntien ilmastohankkeille 
 
Rahoitushakuun osallistumisesta keskusteltiin ja sovittiin ideoiden kirjaamisesta 19.3. mennessä. 
 

7. Muut asiat: Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on lähetetty lausunnoille sidosryhmille. Suunnitelmassa on jäsennetty liiken-
nejärjestelmän kehittämistä neljän strategisen painopisteen alla. Painopisteet ovat: kestävän liikkumisen 
edistäminen, Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen, tieliikenneturvallisuuden selkeä parantaminen 
ja kaupunkikeskustojen vetovoiman kehittäminen. 
 
Näistä etenkin kestävä liikkuminen linkittyy suoraan ilmastotyöhön. Luonnos on luettavissa osoitteessa: 
http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-tehtavat/liikenne/liikennejarjestelmasuunnitelma/ 
 

8. Ilmastotyöryhmän järjestäytyminen ja seuraava kokous 
 
Ilmastotyöryhmässä otetaan jatkossa käyttöön kiertävä puheenjohtajuus ja tapaamiset järjestetään vuoroin eri 
tahojen emännöiminä. Järjestävä taho johtaa puhetta ja voi halutessaan esitellä haluamaansa teemaa tai 
kohdetta. Kokousten valmistelusta vastaa Päijät-Hämeen liitto yhteistyössä emännöivän tahon kanssa. Koko-
ukseen kannustetaan järjestävän tahon osalta osallistumaan useampia henkilöitä, ja pj:ksi johtotasoa. 
 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.30 – 11.30. Paikka varmistetaan myöhemmin.  
 
   
 
Lisätietoja:  
 
Maarit Virtanen, ilmasto- ja energia-asiantuntija 
Päijät-Hämeen liitto 
maarit.virtanen@paijat-hame.fi 



                                                                 
 

 

 

 
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 



                                                                  
 

 

 

 

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 

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-kunnille-valtionavustusta-kavelyn-ja-pyorailyn-olosuhteiden-parantamiseen
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-kunnille-valtionavustusta-kavelyn-ja-pyorailyn-olosuhteiden-parantamiseen


                                                                               
 

 

 

 
 
 

 
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. ELY-
keskusten strategia- ja tulossopimusvalmistelua, missä hiilineutraalius ja ilmastonmuutokseen sopeu-
tuminen ovat keskeisiä teemoja. Aluehallinnossa on lisäksi käynnissä ilmastotiekartta-hanke, missä 
selvitetään ja lisätään aluehallinnon ilmastovaikuttavuutta. Samalla on koottu ELY:n ilmastoasiantun-
tijoiden 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-tapaami-
nen, johon pyydetään SYKE mukaan. Lisäksi käytiin keskustelua mm. tiekartan sisällöistä ja energiaky-
symyksistä. Maarit tekee kaikille pohjan ilmastotoimenpiteiden listaamisesta. Esitys on muistion liit-
teenä.  
 

3. Ilmastotyöryhmän jäsenet kertoivat ajankohtaisia kuulumisia. Lahdessa on käynnistynyt ympäristö-
kaupunki -ohjausryhmätyöskentely, missä tarkennetaan ympäristötavoitteiden kärkiä. Hiilinielujen 
kompensaatio-ohjelman ensimmäinen ehdotus on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn joulu-
kuussa. Lisäksi Lahdessa on tehty salapoliisityötä erillislämmityskohteiden selvittämiseksi.  
 
Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitosta muistutti Vähäpäästöisen liikenteen selvityksestä ja toimen-
pideohjelmasta sekä tähän liittyvästä työpajasta tammikuussa. Annu Tulonen Hämeen ELY:stä kertoi 
mm. rakennustarkastajien joulukahveista aiheena vähähiilinen rakentaminen sekä mahdollisesta puu-
rakentamisen seminaarista Päijät-Hämeessä vuonna 2020.  
 
Uusissa Hinku-kunnissa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä ja Orimattilassa on tehty sisäistä järjestäy-
tymistä 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 Tra-
ficomin 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 ta-
voitteenasettelu 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 kah-
desta uudesta hankkeesta: Energia - ja kiertotalouden toimintaympäristöt -hankkeessa kehitetään 
Mukkulan kampukselle pilotointiympäristöjä ja FINIX-hanke keskittyy tekstiilien sivuvirtojen hyödyn-
tämiseen. 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) 
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