
Päijät-Hämeen
ilmastotiekartta

TIEKARTTAAN



Päijät-Hämeen tavoitteena on saavuttaa hiili-
neutraalius vuoteen 2030 mennessä, mikä 
tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
nystä 80 % vuodesta 2007 ja hiilen-
sidonnan lisäämistä. Ilmastotyön tavoite ja
painopisteet on hyväksytty maakuntahalli-
tuksessa ja nämä vahvistettiin liittymällä
Suomen ympäristö-keskuksen (SYKE) kuntien
ja maakuntien Hinku-edelläkävijä-verkostoon
vuonna 2019. 

Ilmastotiekarttaan on koottu toimenpiteet, 
joilla päästään kohti ilmastotavoitteita. Tie-
karttaa päivitetään vuosittain ja jatkossa 
kehitetään myös ilmastonmuutoksen sopeu-
tumisen toimia, tietoa ja toimenpiteitä hiilen-
sidonnan lisäämiseksi sekä seurantaindi-
kaattoreita. Ilmastotiekartan kokoaminen on 
osa valtakunnallista Canemure -hanketta, jota
toteutetaan EU:n Life-ohjelman tuella.

Päijät-Häme on kansainvälisesti tunnustettu, 
Suomen johtava ilmastomaakunta,  jonka 
elinvoima pohjautuu koko maakunnan yhteiseen, 
ennakkoluulottomaan ilmastotyöhön

ALUEEN TOIMIJAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖTSOPEUTUMINEN

Tutustu myös: 

TIEKARTTAAN

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure


TAKAISIN

Alueen toimijat
Päijät-Hämeen ilmastotyötä tehdään laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja sitä koordinoi maa-
kunnan ilmastotyöryhmä. Tällä sivulla esiteltyjen toimijoiden lisäksi esimerkiksi yritysten rooli on keskeinen 
kestävän muutoksen aikaansaamisessa. 

SOPEUTUMINENTutustu myös: KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

«

Asikkalan kunta
Harri Hirvonen
harri.hirvonen@asikkala.fi  

Hartolan kunta 
Sameli Männistö
ymparisto@hartola.fi
Janne Myntti
janne.myntti@hartola.fi

Heinolan kaupunki 
Helka Sillfors
ymparisto@heinola.fi

Harri Kuivalainen
harri.kuivalainen@heinola.fi

Hollolan kunta 
Pekka Laitinen
pekka.laitinen@hollola.fi

Iitin kunta 
Anniina Jäntti
anniina.jantti@iitti.fi

Kärkölän kunta 
Markku Koskinen
markku.koskinen@karkola.fi 
Riitta Hyytiäinen
riitta.hyytiainen@karkola.fi 

Lahden  kaupunki 
Aino Kulonen
aino.kulonen@lahti.fi
Päivi Sieppi
paivi.sieppi@lahti.fi

Orimattilan kaupunki 
Kirsi Liukkonen-Hämäläinen
kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi
Mirja Mynttinen
mirja.mynttinen@orimattila.fi

Padasjoen kunta 
Jari Komsi
jari.komsi@padasjoki.fi
Piritta Sirén
piritta.siren@padasjoki.fi

Sysmän kunta 

Susanna Uusi-Kytölä
susanna.uusi-kytola@sysma.fi 
Aki Tiihonen
aki.tiihonen@sysma.fi

Päijät-Hämeen kunnat ja kaupungit:

LUT-yliopisto:

Lahti Energia:
Kymenlaakson Sähkö:

Elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus:

Päijät-Hämeen liitto:

LAB-ammattikorkeakoulu:

Päijät-Hämeen 
kunnat ja 
kaupungit

Ville Uusitalo
ville.uusitalo@lut.fi

Suvi Konsti-Laakso
suvi.konsti-laakso@lut.fi

Anne-Marie Tuomala
anne-marie.tuomala@lab.fi

Susanna Vanhamäki
susanna.vanhamaki@lab.fi

Maarit Virtanen
maarit.virtanen@paijat-hame.fi

Juha Hertsi
juha.hertsi@paijat-hame.fi

Tommi Muilu
tommi.muilu@ely-keskus.fi

Kirsi Lehtinen
kirsi.lehtinen@ely-keskus.fi

Heikki Rantula
heikki.rantula@ksoy.fi

Esa Niemelä
esa.nimela@ksoy.fi

Eeva Lillman
eeva.lillman@lahtienergia.fi

Juhani Palmunen
juhani.palmunen@lahtienergia.fi
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Kasvihuone-
kaasupäästöt
Päijät-Hämeen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodes-
ta 2007 vuoteen 2018 noin 23 % melko samaan tahtiin kansallisen 
päästökehityksen kanssa. Suunta on siis oikea, mutta lisätoimia tar-
vitaan päästövähennysten vauhdittamiseksi kaikilla sektoreilla ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Päästökehitystä seurataan SYKEn Hinku-päästölaskennan avulla. 
Laskenta painottaa kuntien ja maakuntien tavoitteiden seurantaa, 
joten siitä on jätetty pois esim. päästökauppaan kuuluvan teollisuu-
den polttoaineiden käyttö. 

Oheisessa kuvassa on esitetty Päijät-Hämeen päästökehitys, arvio 
tilanteesta vuonna 2030 nyt tiedossa olevilla toimilla sekä tavoitetila. 
Tiedossa olevissa toimissa on huomioitu alueella päätetyt toimenpi-
teet sekä kansallinen kehitys ja tavoitteet esim. liikenteen päästöjen 
ja energiatehokkuuden parantamisen suhteen. Vuoden 2018 las-
kennassa ei näy vielä Lahti Energian energiakäännös, mikä vähen-
tää merkittävästi kaukolämmön päästöjä vuodesta 2019 eteenpäin. 
Päästövähennys sisältyy vuoden 2030 arvioon. 

ALUEEN TOIMIJAT SOPEUTUMINEN

Tutustu myös: 

Päijät-Hämeen kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioitu kehitys 2007–2030
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TAKAISIN

Sopeutuminen
Ilmasto tulee muuttumaan merkittävästi, vaikka 
ilmastonmuutosta saataisiin hillittyä nykytavoit-
teiden mukaisesti. Hillintätoimenpiteiden ohella 
onkin kehitettävä ilmastonmuutokseen sopeu-
tumista ja varautumista sekä varmistettava, että 
toimenpiteet tukevat toisiaan. Päijät-Hämeessä 
Lahden kaupunki on laatinut kattavan ilmas-
tonmuutokseen varautumisen suunnitelman, 
mutta muissa kunnissa ja maakuntatasolla 
tämä työ on vasta käynnistymässä. 

Varautumistoimia on suunniteltu kunnissa 
esim. hulevesiin ja myrskytuhoihin liittyen, 
mutta laajemmat kaikki sektorit kattavat tar-
kastelut puuttuvat. Maankäytön suunnittelulla 
voidaan vaikuttaa esim. hulevesien hallintaan 
sekä ekologisten käytävien kehittämiseen ja 
säilyttämiseen kuntien ja maakunnan tasolla.

Maakunnallinen tarkastelu ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja 
niihin varautumisesta Päijät-Hämeessä. 

Toimenpidesuositusten laatiminen kunnille ilmastonmuutokseen 
varautumisesta maakunnallisen selvityksen pohjalta.

Ekologisen verkoston tarkempi huomioiminen maakuntakaavan 
päivityksen yhteydessä.

Kuvaus toimenpiteestä

Päijät-Hämeen 
liitto

Päijät-Hämeen liitto, 
LAB-ammattikorkea-
koulu

Päijät-Hämeen 
liitto 

Päijät-Häme 2020/2021

2021

jatkuva

Kaikki kunnat

Päijät-Häme

Aikajänne VaikutusOrganisaatioKunta/maakunta

Selite: Vaikutus: Vähäinen Keskiverto Erittäin merkittävä 
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Teemat
Ilmastotyötä tehdään laajasti eri sektoreilla ja tavoit-
teena on sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, 
lisätä hiilensidontaa että edistää ilmastonmuutok-
seen sopeutumista. Ilmastotavoitteet on jaettu seu-
raaviin painopisteisiin: Energia, liikenne, kierto-
talous, maatalous, metsät ja maankäyttö sekä 
päätöksenteko.

PÄÄTÖKSENTEKO

ENERGIA LIIKENNE

KIERTOTALOUS

METSÄT JA MAANKÄYTTÖ

MAATALOUS

Tutustu myös: 

Tutustu: 

ALUEEN TOIMIJAT

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

SOPEUTUMINEN



TAKAISIN

Tarve ilmastotoimille ja vahvalle ilmastojohtajuudel-
le on kasvanut ja voimistuu koko ajan. Kunnat ovat 
osaltaan suunnannäyttäjiä niin ihmisten arjen muo-
dostumisessa kuin asumisen ja yrityselämän toimin-
taympäristön luomisessakin. Päijät-Häme alueena on 
nostamassa profiiliaan ilmastoasioiden edelläkävijänä 
ja kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen vastaises-
sa taistelussa. Tämä luo merkittäviä mahdollisuuksia 
alueen imagon ja vetovoimaisuuden kehittämiselle 
niin uusien yritysten kuin asukkaidenkin näkökulmas-
ta. Nuorille kiinnostava maakunta on ilmastoasioissa 
vastuullinen. Ilmastojohtajuus on valttikortti myös elin-
keinoelämälle. 

Kuntien rooli vihreän maakunnan rakentamisessa on 
keskeinen. Sillä on merkitystä, miten ilmasto näkyy niin 
päätöksenteossa kuin viestinnässäkin. 

Ilmastotyötä ei tehdä vain kuntaorganisaatiossa vaan 
yhteistyö mm. asukkaiden, yritysten, korkeakoulujen ja 
muiden toimijoiden kanssa on ratkaisevaa; esimerkiksi 

Hollolassa, Orimattilassa ja Sysmässä onkin tehty 
kysely ilmastoasioista asukkaille ja päättäjille. Tuloksia 
hyödynnetään ilmasto-ohjelmien valmistelussa. 

Lahdessa on testattu lisäksi esim. osallistuvaa budje-
tointia, missä yhtenä teemana on ympäristö. Euroo-
pan ympäristöpääkaupunkivuoteen liittyen on tarjolla 
myös rahoitusta alueen toimijoiden ympäristöprojek-
teille. 

Päätöksenteko

TOIMENPITEET

Tutustu:
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Kuvaus toimenpiteestä Kesto Vaikuttavuus Toimijat

Päätöksenteko
Toimenpiteet ja indikaattorit

Kaikissa Hinku-verkostoon kuuluvissa kunnissa toimivat KETS- ja 
Hinku-työryhmät sekä toimenpideohjelmat

Ilmastoasioiden kytkeytyminen kunnan elinkeino- ja elinvoima- 
politiikkaan, hankintoihin, kaavoitukseen, maankäyttöön jne. tun-
nistetaan, ja ilmastoasioita käsi- tellään säännöllisesti näihin liit-
tyvissä johtoryhmissä tms.

Ilmasto-asioiden johtaminen vastuutetaan kunnissa. 

Työpajat kaikkien kuntien johtoryhmässä syksyllä 2020  ilmastotoi-
menpiteiden tarkentamiseksi yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa

Kunnan oman ilmasto-ohjelman laatiminen Hollolassa, Heinolas-
sa ja Orimattilassa sekä Hinku-toimenpideohjelmien laatiminen 
Hinku-kunnissa

Yritysyhteistyön vahvistaminen, esim. Ilmastokumppanit -toimin-
nan jatkaminen ja laajentaminen Lahdesta muihin kuntiin 

Kuntaliitto toteuttaa kuntien ilmastojohtamisvalmennuksen  
vuoden 2021 aikana osana Lahden Euroopan ympäristöpääkau-
punkivuotta yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa

Kehitetään ilmastovaikutusten arviointia kuntien päätöksenteossa

Toimenpide ja kuvaus Aikajänne VaikutusOrganisaatioKunta/
maakunta

Lahti

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme

2021

2021

2021

Jatkuva

Jatkuva

2020–2021

2020–2021

Asikkala, Hartola, Heinola, 
Hollola, Kärkölä, Lahti, 
Orimattila ja Padasjoki

Kaikki kunnat

Kaikki kunnat

Kaikki kunnat

Kaikki kunnat

Kaikki kunnat

Päijät-Hämeen liitto,
Kaikki kunnat

Kuntaliitto, Lahti, 
muut osallistuvat  
kunnat

Selite: Vaikutus: Vähäinen Keskiverto Erittäin merkittävä 
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Energia
Energiankäytön tehostaminen, vähäpäästöisen energian 
tuotannon lisääminen ja puhdas sähköistäminen ovat kes-
keisiä keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.  
Uusiutuvan energian lisäksi lämpöpumput voivat vähen-
tää huomattavasti päästöjä, kun niiden energialähteenä 
on hukkalämpö sekä maa-, vesi- ja ilmalämpö.

Päijät-Hämeessä kunnat ovat jo pitkälti siirtyneet omien 
kiinteistöjensä lämmityksessä uusiutuvaan energiaan, 
ja Lahti Energian energiakäännös on vähentänyt erit-
täin merkittävästi kaukolämmön päästöjä vuodesta 2019 
eteenpäin. Erillislämmityksen osuus Päijät-Hämeen kasvi-
huonekaasupäästöistä oli noin 16 % vuonna 2018, mistä öl-
jylämmityksen osuus on 5 %. Kotitalouksia kannustetaan-
kin siirtymään kestävämpiin lämmitysmuotoihin. 

Päijät-Hämeen kunnista Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, 
Kärkölä, Lahti, Orimattila ja Padasjoki ovat mukana kun-
ta-alan energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–
2025. Energiansäästötavoite sopimuskaudelle on 7,5 % liit-
tyjän energiankäytöstä.

Uusiutuvan energian osalta aurinkosähkön suosio on 
kasvussa niin yrityksissä, kunnissa kuin kotitalouksissa-
kin. Myös tuulivoimaa on suunnitteilla mm. Sysmässä ja 
Hartolassa. Tuulisähkön osuus Lahti Energian kokonais-
tuotannosta oli 22 % vuonna 2019. Biokaasuselvityksiä on 
tehty alueella useita, mutta uusia hankkeita ei ole tällä 
hetkellä toteutuksessa. 

Vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskus on aloit-
tanut toimintansa Lahdessa vuonna 2020. Keskuksen ta-
voitteena on löytää uusia tapoja ja teknisiä ratkaisuja ra-
kentamisen hiilijalanjäljen vähentämiseen ja tuotteistaa 
näitä.

TOIMENPITEET
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Toimenpide ja kuvaus Aikajänne VaikutusOrganisaatioKunta/
maakunta

Energia
Toimenpiteet ja indikaattorit

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen – Tavoite vuodelle 2025 vastaa   
7,5 % liittyjän energiankäytöstä. 

Uusiutuvan energian kuntakatselmus, jossa selvitetään kunnan uusiutuvan energian   
käytön lisäämisen mahdollisuudet.

Lahden kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelman toteutus sisältäen 
useita eritasoisia toimenpiteitä energiasektorille.

Kotitalouksien kannustaminen öljylämmityksestä luopumiseen sekä energiatehokkuuden  
parantamiseen Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle-hankkeen kautta 2020-2021

TKI-toiminnalla tuetaan uusien energia- ja kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa. Energia- ja 
kiertotalouden yrityslähtöisten toimintaympäristöjen tekeminen Mukkulaan, (mm. kampuksen 
energiasäätöjärjestelmä, yrityskäyttöön tarkoitetut mädätys- ja kaasutuslaboratoriolaitteistot

Selvitys biokaasun mahdollisuuksista Päijät-Hämeessä sekä hukkalämmön hyödyntämisestä

Hämeen ELY-keskus rekrytoi tuulivoimakoordinaattorin edistämään tuulivoiman käyttöönottoa 

Uusiutuvan energian käytön edistäminen ajan tasalla olevilla selvityksillä ja aluevarauksilla 
maakuntatasolla.

Asikkala, Heinola, 
Lahti, Padasjoki

LAB-ammatti- 
korkeakoulu

Päijät-Hämeen liitto, 
Päijät-hämeen pelas-
tuslaitos

LAB-ammattikorkeakoulu, 
RESINDUSTRY(Interreg Europe)

Hämeen 
ELY-keskus

Päijät-Hämeen 
liitto

Lahti

Heinola

2017–2025

2019–2030

2021

2020

2020

2020–2021

Jatkuva

Jatkuva

Asikkala, Hartola, Heinola, 
Hollola, Kärkölä, Lahti, 
Orimattila ja Padasjoki

Selite: Vaikutus: Vähäinen Keskiverto Erittäin merkittävä 

Indikaattorit: 
Kulutussähkön kasvihuonekaasupäästöt Päijät-Hämeessä: 138 kt CO2 ekv. vuonna 2018. Päästövähennys -47 % vuodesta 2007

Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt Päijät-Hämeessä: 550 kt CO2 ekv. vuonna 2018. Päästövähennys -22 % vuodesta 2007 
(sähkölämmitys, kaukolämpö, öljylämmitys ja muu lämmitys)
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Liikenne
Päijät-Hämeessä tieliikenteen osuus kokonais-
päästöistä oli 26 % vuonna 2018. Liikenteen pääs-
töjen suhteellinen osuus tulee jatkossa vielä 
kasvamaan, kun energiantuotannon päästöt vä-
henevät.  Liikenteen päästöjen vähentäminen 
riippuu osittain kansallisen tason taloudellisesta 
ohjauksesta ja muusta säätelystä, mutta näiden 
lisäksi voidaan toteuttaa monia paikallisia ja alu-
eellisia toimenpiteitä. 

Keväällä 2020 valmistunut Päijät-Hämeen vähä-
päästöisen liikenteen toimenpideohjelma kokoaa 
ratkaisuja suurempiin keskuksiin, taajamiin ja 
haja-asutusalueille. Toimenpideohjelman toteut-
taminen on osa maakunnan liikennejärjestelmä-
työtä sekä merkittävä osa ilmastotyötä. Lahden 
kaupunkiseutu on lisäksi mukana MAL-sopimus-
neuvotteluissa. MAL-sopimuksilla edistetään il-
mastonmuutoksen hillintää mm. yhdyskuntara-
kenteen eheyden ja kestävien liikkumismuotojen 
kautta. 

Lahden kaupunki edistää kestävää kaupunkilii-
kennettä monien liikkumiseen ja maankäyttöön 
liittyvien toimenpiteiden kautta, jotka on listattu 
Lahden kestävän energian ja ilmastonmuutoksen 
toimenpidesuunnitelmaan (SECAP 2019-2030). 

Lisäksi Lahdessa on laadittu Kestävän kaupun-
kiliikkumisen ohjelma (SUMP) vuonna 2020. Ta-
voitteena on nostaa kestävien liikkumismuotojen 
osuus yli 50 %:n kulkutapaosuuksissa vuoteen 
2030 mennessä. CitiCAP-hankkeessa toteutetaan 
asukkaan päästökauppaa ensimmäisenä kaupun-
kina maailmassa ja toimintaa on tarkoitus skaala-
ta muihin kaupunkeihin.

TOIMENPITEET
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Kuvaus toimenpiteestä

Liikenne
Toimenpiteet ja indikaattorit

Joukkoliikenteen siirtyminen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin vähintään 
EU:n edellyttämässä aikataulussa. Lahdessa tavoitevuosi uusiutuvalla 
dieselillä, biokaasulla tai sähköllä toimivalla bussiliikenteelle on 2030. 

Vähäpäästöiseen liikenteen toimenpideohjelman toteuttaminen  
Päijät-Hämeessä.

Lahden kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpide- 
suunnitelman (SECAP 2019-2030) sekä Kestävän kaupunkiliikku- 
misen ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto Lahdessa vuonna 2021.

Toimintaohjelma pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden kehittämiseksi. 

Kestävän liikkumisen edistäminen Päijät-Hämeessä, liikkumisen  
ohjauksen valtionavustuksen haku vuodelle 2021.

kaikki kunnat, 
Päijät-Hämeen 
liitto

Päijät-Hämeen 
liitto koordinoi

Heinola

Lahti

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme,  
Lahti

Lahti

Aikajänne VaikutusOrganisaatioKunta/
maakunta

2030

2030

2021

2021

2020

Jatkuva

Selite: Vaikutus: Vähäinen Keskiverto Erittäin merkittävä 

Indikaattorit: 
Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt Päijät-Hämeessä: 363 kt CO2 ekv. vuonna 2018. 
Vähennys -12 % vuodesta 2007.

Kulkutapajakauma: kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus 37 % vuonna 2016 (jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne)
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Kiertotalous
Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta laadittiin 
vuonna 2017 ja sitä päivitetään vuosittain. Kierto-
talouden avulla voidaan edistää ilmastotavoittei-
den saavuttamista sekä luoda uutta kestävämpää 
liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kiertotalousvision 
toteuttaminen onkin osa Päijät-Hämeen ilmasto-
työtä ja ilmastotiekarttaa. 

Kiertotalouden tiekartassa on viisi teemaa: mate-
riaalikierrot, biotalous, energia, uudet palvelut ja 
edelläkävijyys. Kiertotaloutta edistetään maakun-
nassa mm. useissa korkeakoulujen hankkeissa, joi-
ta toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Yritykset 
ovatkin ratkaisevassa asemassa uusien tuotteiden 
ja palveluiden kehittämisessä. Biotalouden osalta 
Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuun-
nitelma tarkentaa toimia.  

TOIMENPITEET
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Kiertotalous
Toimenpiteet

Kiertotalouden tiekartan toteutus ja päivittäminen. 

Biokiertotalouden toimintasuunnitelman toteuttaminen ja seuranta. 

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia päivitetään toimijoiden yh-
teistyössä tavoitteena kärkien kirkastaminen ja alueen innovaatiotoiminnan 
kehittäminen. 

Lahden kaupunki laatii oman kiertotalouden tiekartan ja tarkentaa    
ympäristökärkiä. 

Kiertotalouden edistäminen julkisten hankintojen kautta,      
esimerkkinä Lahden kaupungin hankintaohjelma. 

Tiekartan toimenpiteiden toteutus hanketoiminnan kautta, esimerkiksi biokier-
totalouden ja asukaslähtöisen kiertotalouden kehittäminen. 

Rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen lisääminen esim. LABin RAPA –   
rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen avulla.

Kiertotalouskoulutuksen kehittäminen korkeakouluissa ja muilla oppiasteilla. 

Kiertotalouden ja luovien alojen keskuksen toteuttaminen Sopenkorpeen laa-
jassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 

Kuvaus toimenpiteestä

Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen liitto

Lahden kaupunki

Korkeakoulut, 
oppilaitokset, kunnat

LAB-ammattikorkea-
koulu

Päijät-Hämeen liitto, korkeakoulut, 
kunnat, yritykset, maakunnan   

Kiertotalousryhmä koordinoi

Päijät-Hämeen liitto, korkeakoulut, 
kunnat, yritykset, maakunnan   

Kiertotalousryhmä koordinoi

Painovoima Oy., Lahden kaupunki, Lau-
lumaa Oy, LAB-ammattikorkeakoulu, 

LADEC, Päijät- Hämeen liitto ja yritykset

LAB-ammattikorkeakoulu, esim. CECI 
(Interreg Europe), ASKEL (EAKR), Maal-
lemuuttajat 2030 (Maaseuturahasto) 

sekä Biosykli (EAKR)
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Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme
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Maatalous
Maatalous muodosti noin 11 % Päijät-Hämeen kas-
vihuonekaasupäästöistä vuonna 2018. Pienem-
missä, maatalousvaltaisissa kunnissa osuus on 
kuitenkin suurempi, koska laskentatapa kohden-
taa päästöt alueille maatalouden tuotannon eikä 
tuotteiden kulutuksen mukaan. 

Suurin osa maatalouden kasvihuonekaasupääs-
töistä on peräisin maaperästä ja päästöjä onkin 
mahdollista vähentää muuttamalla toimintata-
poja ja maankäyttöä. Hyvät viljelykäytännöt sekä 
edistävät hiilensidontaa että parantavat maape-
rää. Päijät-hämäläisiä maanviljelijöitä on mukana 
Carbon Action-alustalla pilotoimassa viljelytoi-
menpiteitä, jotka tähtäävät hiilen varastoimiseen 
ja maan kasvukunnon parantamiseen. Asikkalan 
kunta ja Orimattilan kaupunki ovat lisäksi mukana 
Ravinneneutraalit kunnat-hankkeessa, jossa kehi-
tetään ravinnekierrätyksen toimintamallia kunnil-
le (2018–2020). 

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöihin voidaan 
vaikuttaa myös mm. maatilojen energiaratkaisuil-
la, kuten siirtymällä fossiilista polttoaineista uusiu-
tuvaan energiaan ja lisäämällä biokaasun tuotan-
toa. Energiaratkaisuista on jo hyviä esimerkkejä 
Päijät-Hämeessä ja lisäksi on selvitetty mahdolli-
suuksia biokaasun tuotantoon maatilojen yhtey-
dessä mm. Asikkalassa ja Padasjoella. 

Kulutusvalinnat ovat merkittävässä roolissa ruo-
kaketjun kasvihuonekaasupäästöjen pienentä-
misessä. Uudet, kasvispohjaiset tuotteet ovatkin 
nousussa ja niiden tuotannossa ollaan siirtymäs-
sä vilja- ja palkokasvien käyttöön aiemmin paljon 
käytetyn soijan asemesta. Esimerkiksi Päijät-Hä-
meen Ateriapalvelut Oy on lisännyt kasvisruoan 
käyttöä ja kaikki toimipaikat ovat Portaat Luo-
muun -ohjelmassa. Ruokapalveluiden vastuulli-
suutta voi lisätä myös suomalaisen ja lähiruoan 
käytöllä sekä ruokahävikin välttämisellä. 

TOIMENPITEET



TAKAISIN

Maatalous
Toimenpiteet ja indikaattorit

Selite: Vaikutus: Vähäinen Keskiverto Erittäin merkittävä 

Kuvaus toimenpiteestä Aikajänne VaikutusOrganisaatioKunta/
maakunta

Lisätään yhteistyötä toimijoiden kesken maatalouden päästöjen vähentämi-
seksi ja kestävyyttä lisäävien toimenpiteiden tukemiseksi.

Selvitys maatalouden päästöjen vähentämisestä ja hiilen sidonnan lisäämi-
sestä Päijät-Hämeessä alueen erikoispiirteet huomioiden.

Biomassojen käytön kehittäminen, kuten oljen kestävä keruu ja jatkojalostus, 
osana Maaseuturahaston rahoittamaa Vihreän kasvun biokylä -hanketta.

LABin tavoitteena on kehittää liiketoimintaa, jossa edistetään maaseudun 
hiilensitojakasvien (erityisesti paju) käyttöä biohiilenä. 

Lahti toteuttaa osana ympäristöpääkaupunkivuotta 2021 Uudistavan viljelyn 
verkkokurssit seudun viljelijöille ja muille kiinnostuneille.

2021Reaktor, Baltic Sea 
Action Group

LAB-ammattikorkea-
koulu

Heinolan kaupunki, 
LUT-yliopisto, LAB-

ammattikorkeakoulu

Päijät-Hämeen liitto, 
korkeakoulut

Viljelijät, Hämeen ELY- keskus, 
MTK Häme, Päijät-Hämeen 

liitto, ProAgria, kunnat ja 
korkeakoulut

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme

Päijät-Häme

2021

2019–2021

Jatkuva

Jatkuva

Indikaattorit: 
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Päijät-Hämeessä: 159,4 kt CO2 ekv. vuonna 2018. 
Vähennys – 6 % vuodesta 2007.

Maatilat, jotka ovat mukana Carbon Action toiminnassa tai toteuttavat muita hiilensidontaa lisääviä toimenpiteitä 
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Metsät ja maankäyttö
Hiilineutraaliuden saavuttaminen tarkoittaa, että 
päästöt ja hiiltä sitovat nielut ovat yhtä suuria. Maan-
käyttösektorin muutokset voivat joko lisätä kasvi-
huonekaasupäästöjä tai vähentää niitä. Maankäyttö-
sektorilla metsät, mukaan lukien puusto ja maaperä, 
toimivat merkittävimpinä hiilinieluina ja tällä hetkellä 
näiden hiilinielujen vahvistaminen onkin tärkein kei-
no hiilensidonnan lisäämiseen. Lisäksi pitkäikäisiin 
puutuotteisiin sitoutuu hiiltä. Päijät-Hämeen liitto, 
Lahden kaupunki ja Hämeen ELY-keskus valmiste-
levat maakunnallista selvitystä hiilinieluista sekä sen 
kautta suosituksia näiden vahvistamisesta.

Metsätalouden kasvihuonekaasupäästöihin voidaan 
vaikuttaa ennen kaikkea kestävillä metsänhoidon 
menetelmillä. Toimintaan kuuluu mm. metsien kas-
vun tukeminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
esim. puulajien monipuolistamisella sekä vapaaehtoi-
sen suojelun lisääminen. Toisaalta toimissa on huomi-
oitava luonnon monimuotoisuus ja muut kestävyys-
kysymykset.

Maankäytössä tulisi välttää metsäalueiden raivausta 
ja keskittää esim. rakentamista jo rakennetuille alueil-
le. Sekä maankäytön että hiilinielujen ja -varastojen 
osalta kaivataan vielä selkeää tietoa toimenpiteiden 
vaikutuksista kuntien ja maakunnan tasolla. Maan-
käytön vaikutuksia voidaan myös kompensoida hyvin 
valituilla toimenpiteillä, joita voivat olla esim. soiden 
ennallistaminen tai erilaiset metsityshankkeet. 

TOIMENPITEET

TAKAISIN
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Metsät ja maankäyttö
Toimenpiteet

Hiilinielujen nykytilan selvittäminen Päijät-Hämeessä sekä toimenpide-ehdotuk-
set kunnittain niiden kehittämiseen.

Maankäytön hiilinielujen vahvistaminen on yksi Ympäristökaupunki Lahti   
-toimenpideohjelman 2020-2021 toimenpiteistä. 

Lahden hiilinielu- ja kompensaatiosuunnitelman toteuttaminen, suunnitelma 
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuonna 2020.

Neuvonnan tehostaminen yksityisille metsänomistajille kestävästä metsänhoi-
dosta, joka lisää hiilensidontaa. Haetaan yhteistyössä metsäalan toimijoiden 
kanssa rahoitusta neuvontakampanjan toteuttamiseen.

Hämeen alueellisen metsäohjelman ilmastokestävän metsänhoidon    
toteuttaminen samalla monimuotoisuutta lisäten.

Suomen Metsäkeskuksen metsityskampanjan toteuttaminen ja laajentaminen 
Päijät-Hämeessä yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Korkean jalostusarvon tuotteiden kehittäminen biomateriaaleista, kuten puu-
tuotteet ja muut biotalouden tuotteet. Esim. puuraaka-aineen hemiselluloosan ja 
ligniinin erottaminen ja jalostaminen korkean jalostusarvon tuotteiksi.

Maankäytön ilmastovaikutusten arvioinnin menetelmien kehittäminen    
ja käyttöönotto maakuntatasolla .

Kuvaus toimenpiteestäKuvaus toimenpiteestä
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Lahti
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