
                                                                               
 

 

 

 
 

Ilmastotyöryhmän kokouksen muistio 
1.6.2021 klo 14-16, Teams-kokous  
 
 

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset ilmastoasiat, Maarit Virtanen / Päijät-Hämeen liitto 
 
Maarit Virtanen esitteli ajankohtaisia ilmastoasioita. Hiilivarastojen ja -nielujen laskennan tulosra-
portti ja muut aineistot on julkaistu ja löytyvät Päijät-Hämeen liiton nettisivuilta (https://paijat-
hame.fi/ilmastotiekartta/materiaalipankki/). Kuntien paikkatietoaineistoja voi pyytää Maaritilta. Ca-
nemure-hankkeessa on sen toisen vaiheen yhteydessä tarkoitus pidentää Päijät-Hämeen osuutta 
hankkeen loppuun saakka (10/2024) alkuperäisen budjetin ja omarahoituksen puitteissa. Ilmasto-
kumppanuus-hanke alkoi toukokuun alusta ja sille onkin jo paljon odotuksia kunnissa. Päijät-Hä-
meen liitto sai lisäksi rahoituksen ympäristöministeriöltä tuulivoimalle soveltuvimpien alueiden sel-
vitykseen.  
 

2. LUT-yliopiston kiertotalouden maisteriohjelma, Jarkko Levänen / LUT 
 
Jarkko Levänen esitteli LUTin toimintaa ja erityisesti Lahdessa toteutettavaa kiertotalouden maiste-
riohjelmaa (Circular Economy). Maisteriohjelman suosio on ollut jatkuvassa kasvussa ja tänä vuonna 
opiskelemaan hyväksyttiin 48 uutta opiskelijaa.  
 

3. Tuulivoimaselvityksen tuloksia, Eetu Tulonen / Hämeen ELY-keskus 
 

Eetu Tulonen kertoi Hämeen ELYn toteuttaman tuulivoimaselvityksen tuloksista. Suurin osa vastaa-
jista piti tuulivoiman hyötyjä haittoja suurempina. Haittojakin kuitenkin nähdään ja ilmastohyötyjä 
pitäisi saada tarkennettua paremmin.  

 

4. Ilmastotyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset  
 
Hollolassa, Asikkalassa ja Heinolassa järjestettiin kuntavaaleihin liittyvä ympäristöpaneeli, mistä 
saatiin kokoon konkreettisia tekoja. Hollola on lisäksi ollut mukana Motivan pilotissa energiatehok-
kuuden vertaisoppimisesta. Kokemukset tästä ovat olleet hyviä ja vertaisoppimista voisi miettiä 
meillekin. LABilta valmistui opinnäytetyö pienen kunnan viestinnästä, mihin kuuluu mm. kuntalaisen 
ABC-viestintäpaketti ja vuosikello (https://www.theseus.fi/handle/10024/499602).   
 
LABin opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat Green Capital -tapahtumiin liittyvän energiawebinaarin 
6.5. Ideana oli tuoda esiin uudempia energiaratkaisuja. Yhteistyötä LABin kanssa on luvassa myös 
Ilmastokumppanuus-hankkeen puitteissa. LAB on asettanut tavoitteekseen saavuttaa  
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hiilineutraalius vuonna 2025, mikä on viisi vuotta tiukempi tavoite kuin AMKien yhdessä sopima lu-
paus. Kaikissa tekniikan koulutusohjelmissa on nyt läpileikkaavana teemana hiilineutraalius. 
 
LUTissa on alkanut Campaigners -hanke Horisontti-ohjelmasta, tavoitteena on ihmisten kannustami-
nen ilmastomyönteisiin muutoksiin. Hankkeessa tehdään kännykkäsovellus, josta saa esim. viikko-
haasteita hiilijalanjäljen pienentämiseen. Myös palautteen kerääminen ja tieto päätöksentekoon 
ovat osa toimintaa.  
 
Iitissä tuulivoimarakentaminen etenee, rakennusluvat on käsitelty kuudelle voimalalle. Aikatauluista 
toteutukseen ei ole vielä tietoa ja lisäselvityksiä tarvittaneen.  
 
Heinolan ja Asikkalan rajalla olevan Huukinkorven tuulivoimala-alue on selvitysvaiheessa, ELYn pää-
töksen mukaan ei tarvita YVA-menettelyä. Asikkala ja Heinola miettivät vielä yhdessä kaavoituksen 
toteuttamista. Heinolan ilmastotiekarttaprosessi on käynnistysvaiheessa, aloituspalaveri on pidetty. 
Teemoiksi siinä valittiin: 1. Energia ja vesi, 2. Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, 3. Materiaalikierrot 
ja kulutus (ruoan tuotanto). Jatkotyön osalta ollaan avoimia yhteistyömahdollisuuksille. Heinolan 
kaupunki on myös merkittävä metsänomistaja, noin 60–70 % kasvusta hakataan. Merkittävä osa 
metsistä on virkistysaluetta ja luonnon monimuotoisuuden sekä maiseman kannalta tärkeää.  
 
Hartolassa on tapahtunut henkilöstönvaihdoksia ja Roope Kukkonen on jatkossa ilmastotyöryhmän 
varsinainen edustaja. Padasjoella on kehitetty ilmastoviestintää Kuntaliiton Ilmava-hankkeen 
myötä. Aurinkovoimaakin on tulossa kuntaan lisää, kun iso sikala asentaa suuren aurinkovoimalan. 
 
Asikkalassa jatkuu ympäristövuosi ja kestävä matkailu on ollut nyt teemana viestinnässä. Kunnan 
lapsille jaetaan todistuksen yhteydessä sekä päiväkodeissa niittysiemenpussi monimuotoisuuden 
lisäämiseksi. Kunnalle on tulossa uudet kotisivut ja sitä myötä saadaan lisää viestintämahdollisuuk-
sia ilmastoasioihinkin. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke on alkanut toukokuussa, esim. kuntalais-
kyselyä on luvassa liikuntatoimen vetämänä. 
 
Lahdessa on toteutettu liikenteen päästövähennystoimenpiteiden potentiaalin selvitys (SECAP ja 
SUMP toimenpiteistä), tiedote on tulossa lähiviikkoina. Suurin potentiaali on lyhyellä aikavälillä 
käyttövoiman muutoksista julkisessa liikenteessä sekä yksityisen liikenteen sähköistymisessä. Met-
sät ja hiilinielut keskusteluttavat myös. Suunnitelmissa on hiilinielukampanja yksityisille metsän-
omistajille, mitä voidaan mahdollisesti laajentaa myöhemmin Päijät-Hämeen liiton kanssa koko 
maakuntaan. 
 
Orimattilassa on käynnissä oman ilmasto-ohjelman toteutus ja kestävän kehityksen ohjelman päivi-
tys. Kauppaliikkeille on tulossa aurinkoenergiaa. Pintavesiselvitys tehdään kesäkuussa. Ei tuurilla 
vaan tiedolla -hankkeessa kehitetään mittareita ja seurantaa. Pyöräily- ja kävelyreittejä on lisäksi 
kunnostettu.  
 



                                                                               
 

 

 

 
Hämeen ELY-keskuskin on asettanut oman ilmastotavoitteensa; oman toiminnan päästöjen puolit-
taminen vuoteen 2025 mennessä. Hämeen ilmastovahti -hanke on käynnistynyt Kanta-Hämeen 
puolella HAMKin vetämänä. Maa- ja metsätalouden ilmastoturvallisuuden hanke on valmisteilla, 
mukaan ehtii vielä. Työvoimakoulutuksissa on kilpailutuksessa kiertotalouden asiantuntijan koulu-
tus.  
 
Liikkumisen osalta Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitosta esitteli Kestävät matkaketjut -selvi-
tystä, johon on tehty kuntahaastatteluja. Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on käynnissä, 
tulokset saadaan loppuvuonna 2022. Liikkumisen ohjaustyö on käynnistynyt Traficomin tuella, kun-
tien pilottitoimenpiteet ovat suunnittelussa. Toteutus tehdään syksyllä, vielä kaivataan pilotti-ide-
oita osasta kunnista. Anna Puolamäki Uudenmaan ELYstä kertoi vielä selvityksestä, missä tutkittiin 
kolmen ELYn yhteistyönä nopeusrajoitusten vaikutuksia CO2-päästöihin sekä myös meluun, matka-
aikaan, turvallisuuteen jne. neljällä MAL-seudulla. Mielenkiintoisia tuloksia on luvassa. MAL-sopi-
muksiin liittyen Lahden seudullekin on toivottavasti jatkossa luvassa entistä enemmän rahoitusta 
esim. kestävän liikkumisen infraan.  
 
Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitosta muistutti osallistumismahdollisuudesta maakuntaohjelman val-
misteluun, työpajoja on pidetty ja ideoita sisältöön voi vielä esittää liiton nettisivuilta löytyvän pa-
lautelomakkeen kautta. React EU-hakuun tulleet hankkeet on arvioitu, hakemuksia tuli noin 40 ja 
niistä noin puolet ehdotetaan hyväksyttäväksi. Uuden ohjelmakauden alku näyttää viivästyvän edel-
leen, mutta muita hakuja on aukeamassa. AKKE-rahaa on vielä tarjolla pieniin, elvyttäviin toimiin.  
 
Keskustelussa oli myös alueellinen yhteistyö vieraslajien torjunnassa. Hämeen ELYltä on tullut kun-
tiin kyselyä aiheesta ja luvassa on tapaaminen lomien jälkeen.  
 

 
5. Muut asiat ja seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 14.9.2021 klo 14-16. Kokouksessa esitellään Hollolan kokemuksia ener-
giatehokkuuden vertaisarvioinneista sekä kuullaan Uudenmaan ELY:ltä tuloksia liikenteen nopeusra-
joituksiin liittyvän selvityksen tuloksista.  
 
 
 
 
 
 


