
                                                                               
 

 

 

 
 

Ilmastotyöryhmän kokouksen muistio 
3.3.2021, klo 9-11, Teams-kokous  
 
 

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset ilmastoasiat, Maarit Virtanen / Päijät-Hämeen liitto 
 
Maarit Virtanen esitteli ajankohtaisia ilmastoasioita ja tulevia tapahtumia. Selvitys maakunnan ja kuntien 
maankäytön hiilinieluista ja -varastoista on tilattu FCG:ltä ja se valmistuu huhti-toukokuussa. Ympäristöminis-
teriölle on jätetty rahoitushakemus Ilmastokumppanuus-toimintamallin laajentamisesta koko Päijät-Hämee-
seen. Tulevaan alueelliseen yhteistyöhön toivottiin erityisesti ilmastotyön seurannan kehittämistä. Esitys on 
muistion liitteenä.  
 

2. Rahoitusinfo, Juha Hertsi / Päijät-Hämeen liitto  
 

Juha Hertsi kertoi tulevista rahoituksista, joista nyt on avoinna REACT-EU sekä aiemmista EAKR-hankkeista 
vapautuneet rahat.  Rahoitushaku on avoinna 31.3 saakka. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea alueellis-
ten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Haussa on hankkeita, mitkä voivat käynnistyä nopeasti ja suun-
nitelmat ovat realistisia: https://paijat-hame.fi/eakr-haku-avoinna-31-3-2021-saakka/  Esitys on muistion liit-
teenä.  
 

3. Ilmastotyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset, toimenpide-ehdotukset ensi vuodelle sekä 
hankeideat 
 

Asikkalan ja Heinolan rajalla olevan tuulivoima-alueen suunnittelu etenee ja kunnat ovat laatimassa lausun-
toa ELYlle.  Asikkalan ympäristövuosi-tiedotuskampanja on käynnissä vuosikalenterilla, jolla aktivoidaan yh-
distyksiä ja asukkaita. Asikkala, Heinola, Hollola ja Orimattila ovat mukana Ei tuurilla vaan tiedolla -hank-
keessa, jossa yhtenä pilottina on ilmastotiedon hyödyntäminen päätöksenteossa. Heinola on lisäksi laati-
massa ilmasto-ohjelmaansa yhteistyössä Hartolan ja Sysmän, sekä mahdollisesti Iitin kanssa.  KETS-raportoin-
tia on tehostettu Heinolassa ja tuloksista julkaistiin artikkeli Itä-Hämeessä. Heinola sai myös tukea Kävelyn ja 
pyöräilyn investointiohjelmasta.  

Hollolassa on hyväksytty kunnan sisäinen ilmasto-ohjelma, minkä pohjalta laaditaan julkinen ohjelma. Hol-
lola on mukana Motivan KETS vertaisarviointi-pilotissa, vertailussa ovat mukana Hämeenlinna ja Turku. Ilma-
vassa on tulossa kaksi sparrauskertaa esim. uusien valtuutettujen työpaja. Hollola toteuttaa Asikkalan tapaan 
ympäristövuosi-kampanjaa ja myös viestintäyhteistyötä on tehty.  

Iitti osallistui ensimmäistä kertaa ilmastotyöryhmän kokoukseen, edustajina Anniina Jäntti ja Harri Hoffren. 
Tarkempia toimenpiteitä vielä selvitetään, mutta kunnassa on menossa mm. tuulivoiman rakennusluvitusta 
Perheniemeen, tuulivoimakaava on jo olemassa. Kärkölään saatiin myös tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämi-
seen, konsultti laatii tarkemmat suunnitelmat. Juna-asemalle on tulossa lisäksi uudet pyörätelineet.  

Lahdessa on paljon käynnissä mm. Ympäristöpääkaupunkivuoteen liittyen. Lahtikin on mukana ILMAVA-
hankkeessa sekä uudessa Reetta-hankkeessa, jossa pilotoidaan ilmastoasioiden parempaa yhdistämistä ta-
loussuunnitteluun. Lahti sai Traficomilta avustusta lasten koulumatkoihin liittyvään hankkeeseen. 



                                                                               
 

 

 

 

 

Orimattilassa on saatu vuoden 2019 päästölaskennan tiedot CO2-raportista ja nämä julkistetaan piakkoin. 
Päästöt ovat laskeneet 4 % edellisestä vuodesta. Uusi kevyen liikenteen väylä rakennetaan tänä vuonna Por-
voonjoen varteen. Orimattilassakin on tuulivoimakaavoitusta menossa, hankkeelle on sekä vastustajia että 
puoltajia. Ympäristöpääkaupunkitiedotusta tehdään myös, vetäjänä yritysvastaava.  

Padasjoella ja Sysmässä tuulivoima-asiat ovat myös käsittelyssä. Padasjoella maanomistajat ovat vuokraa-
massa maata hankkeelle ja Sysmässä tehdään tuulivoiman osayleiskaavaa. Päijät-Hämeen liitto on valmiste-
lemassa rahoitushakemusta ympäristöministeriölle maakunnallisten tuulivoima-alueiden selvityksen päivittä-
miseksi. Hämeen ELY-keskus taas tekee kyselyä tuulivoimasta kunnille. Tuloksista järjestetään webinaari to-
dennäköisesti 3.6. Lisäksi tulossa on laskelma ELYn omasta hiilijalanjäljestä ja ilmastoasioiden näkyvyyttä 
hankkeissa on selvitetty.   

Lahti Energia esitteli energiantuotannon päästöjen kehitystä 1990–2020.  Kaukolämmön päästökerroin on 
nyt 58,48 CO2/kWh eli päästöjä on saatu vähennettyä nopeasti. LUT-yliopistolla on käynnissä useita hank-
keita ja tutkimusta aihepiiristä. Näitä ja Lahden maisteriohjelmaa esitellään tarkemmin seuraavassa kokouk-
sessa.  

Uudenmaan ELY-keskuksen Anna Puolamäki osallistui uutena edustajana kokoukseen ja kertoi liikenteeseen 
liittyvistä hankkeista, joissa Päijät-Häme on mukana, kuten Kestävät matkaketjut -hanke (liityntäpysäköinti 
ym. muut infraselvitykset). Päijät-Hämeen liiton osalta liikennejärjestelmätyöryhmä sai rahoitusta Trafico-
milta liikkumisen ohjauksen käynnistämiseksi kaikissa kunnissa. Työohjelma on muistion liitteenä. Lisäksi val-
misteilla on liikennemallin demo, jolla voidaan arvioida esim. maankäytön muutosten vaikutusta liikentee-
seen. Keskusteltiin myös mahdollisuuksista hyödyntää valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta kunnissa. 

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hankkeessa jatketaan puhelinneuvontaa asukkaille ja tulossa on 
lämpö palveluna yhteishankintapilotti alueena Patomäki-Venetsia Lahdessa. Työpaja hankekunnille pidetään 
13.4. ja lopputilaisuus 26.5. energiateemaisena webinaarina yhdessä Canemure-hankkeen kanssa.   

 

Muut asiat ja seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään ke 1.6.2021 klo 14–16. Kokouksessa esitellään LUT-yliopiston Lahden maisterioh-
jelma ja muuta toimintaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 


