
                                                                               
 

 

 

 
 

Ilmastotyöryhmän kokouksen muistio 
14.9.2021 klo 14-16, Teams-kokous  
 
 

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset ilmastoasiat, Maarit Virtanen / Päijät-Hämeen liitto 
 
Maarit esitteli ajankohtaiset ilmastoasiat. Juha Hertsi tiedusteli kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa kuu-
kausitasolla. CO2-raportoinnissa on viikoittainen seuranta, mutta eri laskentamenetelmä kuin Hinku-kun-
nissa. Maarit järjestää kunnille ilmastotyöpajan ja lähettää Doodle-kyselyn ajankohdasta. Rahoitusta on saa-
tavilla paljon ilmastotyöhön, listaus on esityksessä. Ympäristöministeriön haku on auki 1.10. saakka.  
 

2. Liikkumisen ohjauksen hanke, Pilvi Lehtonen / Sitowise 
 
Pilvi kertoi Liikkumisen ohjauksen hankkeesta sekä siitä, mitä kestävä liikkuminen ja liikkumisen ohjaus tar-
koittavat. Käytännössä liikkumisen ohjaus voi olla mm. suunnittelua työpaikoilla tai kouluissa ja esimerkiksi 
työsuhdepyörien hankinnasta päättämistä. Viestintä ja neuvonta ovat pääasialliset liikkumisen ohjauksen vä-
lineet, positiivinen viestintä on tärkeää. Tällä hetkellä hankkeessa ovat menossa kuntatyöpajat, niiden aika-
taulut löytyvät esityksestä. PHHYKY ilmaisi kiinnostuksensa olla jatkossa mukana toimissa. Liikkumisen oh-
jaukseen on rahoitusta saatavilla Traficomilta.  
 

3. ILMAVA-hankkeen kokemuksia 
 
Ilmastojohtamisen hankkeessa on ollut useampia Päijät-Hämeen kuntia mukana vaihtelevalla aktiivisuudella. 
Päättäjiä on ollut valitettavan vähän mukana. Aino Kulonen kertoi Lahden kaupungin kokemuksista hank-
keessa, Lahti on tehnyt mm. vertaisarviointia Turun ja Tampereen kanssa, mikä on koettu antoisaksi.  
 

4. Maakuntaohjelman laadinta ja uusi ohjelmakausi, Juha Hertsi / Päijät-Hämeen liitto 
 
Juha esitteli käynnissä olevaa uuden maakuntastrategian ohjelmatyötä. Työssä hahmotetaan, minkälaista 
maakuntaa tavoitellaan, mm. ilmastotyön kannalta maakunnan rakenteella on merkitystä. Strategiset paino-
pisteet ovat vetovoima ja uudistumiskyky. Älykkään erikoistumisen uudet kärjet ovat 1) sportti, 2) ruoka ja 
juoma, sekä 3) valmistus. 
 
Rahoituspuolella vanhan rakennerahastokauden hankkeet voivat jatkua vuoteen 2023, ja vanhan kauden ra-
hoituksesta tullee vielä haku auki 11/2021. Uusi ohjelmakausi (2021–2027) on alkamassa 11/2021 ja ensim-
mäinen haku aukeaa todennäköisesti vuoden 2022 alussa. AKKE-rahoitus, jota liitto myöntää koronan jälkei-
seen elpymiseen, on lyhyellä tauolla, mutta sitäkin on taas jatkossa saatavissa pieniin hankkeisiin.  
 

5. Ilmastokumppanuus, Johanna Snell / Päijät-Hämeen liitto 
 
Johanna esitteli lyhyesti Ilmastokumppanuuden laajenemista koko Päijät-Hämeen laajuiseksi, pohjalla käyte-
tään Lahden toimintamallia. Ilmastokumppanuus tutuksi-webinaari pidetään 20.9.2021 klo 9.00–9.30. Ensim-
mäinen yhteinen sitoumusten allekirjoitustilaisuus 30.11.2021. https://paijat-hame.fi/ilmastokumppanuus/ 

https://paijat-hame.fi/ilmastokumppanuus/


                                                                               
 

 

 

 
 
Jo päättyneen Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle – hankkeen videot ovat katsottavissa: 
https://www.youtube.com/watch?v=zmQMrobFX0s  
https://www.youtube.com/watch?v=xLJRWcm_t2c  
 

6. Ilmastotyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset 
 
LABissa Susanna Vanhamäki on palannut opintovapaalta. LAB valmistelee Maaseuturahaston hakuun ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää hanketta yhdessä HAMKin, MHY:n ja Metsäkeskuksen kanssa. 
BIOREGIO-hanke on saanut jatkoajan 31.8.2022 asti, perusteena tukea biokiertotalouden edistämistä uudella 
ohjelmakaudella. LABin opiskelijat ovat mukana Ilmastokumppanuudessa auttaen yrityksiä alkukartoituk-
sessa ja tavoitteiden asettamisessa. Ilmasto- ja ympäristökoulutuksissa on alkamassa Sustainable solutions 
koulutus, joka toteutetaan täysin verkossa. LABin oma tavoite on olla hiilineutraali 2025, hiilinegatiivinen 
2030. 
 
LUTissa suoraan vähähiiliseen elämäntapaan liittyviä hankkeita on käynnissä pari: kulutusperustainen las-
kenta asukkaille - yhteiskunnan mahdollistamat ja asukkaiden toimet tarkastelussa, lisäksi on kehitteillä so-
vellus, millä asukkaat voisivat laskea hiilijalanjälkensä.  
 
Hämeen ELY-keskukseen on tulossa harjoittelija hiilikädenjälkiasiaan. Kanta-Hämeen ilmastovahtiprojekti jat-
kuu ja myös kiertotalouden tiekartta valmistumassa. ELYn oman toiminnan hiilijalanjälkilaskennan täsmentä-
miseksi on tulossa liikkumisen kysely ja tulossa oleva toimitilauudistus tukee päästöjen pienentämistä. Ilmas-
toturvallisuushanketta on suunniteltu ja lausuntoja tehty ilmastolain ehdotuksesta, CAP-suunnitelmasta yms. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksessa Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä-projektissa suunnitellaan kestävän liik-
kumisen lisäämiseen tähtääviä infran parantamistoimia, projekti valmistuu syksyn aikana. Yhteistyössä Päijät-
Hämeen liiton ja kuntien kanssa on käynnistymässä Päijät-Hämeen pyöräilyn pääreitti -selvitys loppuvuoden 
aikana. 
 
PHHYKYssä Riitta-Maija Hämäläinen on aloittanut kestävän kehityksen koordinaattorina, hän on vastuussa 
keke-asioista ja raportoinnista. PHHYKY on kiinnostunut yhteishankkeista, hiilijalanjälki ja -kädenjälkilasken-
noista. 
 
Asikkalassa uudet nettisivut ovat tulossa pian, ja niiden kautta enemmän ilmastoasioita esille. Ilmasto- ja ym-
päristöasiat ovat tulossa kuntastrategiaan, toiveissa lisäresurssia. Hartolassa Roope Kukkonen on aloittanut 
kesäkuussa ympäristönsuojelutarkastajana. Heinolassa on ilmastoaiheisia opinnäytetöitä tulossa syksyllä 
XAMKin ja Tampereen yliopiston puolelta. Hollolassa on 100 toimenpidettä listaus päivityksessä. Lisäksi Hol-
lola ja muut edellä mainitut kunnat osallistuvat Ympäristöviikkoon. 
 
Kärkölässä uusi jätevesiratkaisu on menossa päätöksentekoon syyskuussa. Siirtoviemäriratkaisu on suunnit-
teilla, tähän ei ole saatu ilmastoon liittyviä laskelmia. Iitissä on kiinnostusta ilmastoasioihin ja SYKEn kanssa 
palaveri tulossa. 
 
Lahdessa ilmastojohtaminen ollut painopisteenä, tulossa vertaisarviointi. Kärkihankkeena on hiilineutraali 
kaupunki ja selvitetään tytäryhtiöiden velvoittamista ympäristöraportointiin. Lahti on mukana useammassa 
hankkeessa: KULMA-hankkeessa kehitetään kulutusperustaista hiilijalanjälkilaskentaa; 1,5 asteen elämäntapa  

https://www.youtube.com/watch?v=zmQMrobFX0s
https://www.youtube.com/watch?v=xLJRWcm_t2c


                                                                               
 

 

 

 
 
-hankkeelle on tulossa jatkoa; ILMAVA-hankkeessa on tulossa hankintojen ilmastovaikutukset-miniseminaari 
ja REETTA-hankkeessa talousarvioihin sisältöä ilmastoasioista. Lisäksi on tulossa hiilinieluihin liittyviä opin-
näytetöitä, Hiilestä kiinni-hakuun valmistellaan hanketta ja tiedekasvatusta nuorille on pilotoitu 8-luokkalais-
ten kanssa.  GreenLahti- tapahtumasivuilta löytyvät tulevat tapahtumat.  
 
Orimattilassa on avattu Tönnön ilmastopolku, avajaisissa oli mukana uusia päättäjiä. Jatkossa toiveena on 
kehittää sähköistä asiointia ympäristönsuojeluun. Keke-ohjelman päivitys on tulossa. Padasjoella suunnitel-
laan energiansäästöinvestointeja ensi vuodelle ja tuulivoimakeskustelua jatketaan yleisötilaisuudessa. Sys-
mässä Tiina Reiman on aloittanut ympäristönsuojelutarkastajan viransijaisena elokuussa.  
 
 

7. Muut asiat ja seuraava kokous 
 
Keijo Houhala Heinolasta mainitsi tulossa olevasta ympäristönsuojeluun liittyvästä kyselystä, johon toivotaan 
kaikilta kunnilta vastauksia.  
 
Seuraava kokous pidetään 1.12.2021 klo 14–16. Tavataan mahdollisuuksien mukaan kasvokkain, paikka saa 
ehdottaa.   
 

 
 
 
 
 
 
 


