
                                                                               
 

 

 

 
 

Ilmastotyöryhmän kokouksen muistio 
24.2.2022 klo 14–16, Teams-kokous  
 
 

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset ilmastoasiat, Maarit Virtanen / Päijät-Hämeen liitto 

Maarit esitteli ajankohtaisia ilmastoasioita; Päijät-Hämeen ilmastotiekartta on nyt päivitetty toimenpiteiden 
toteutuksen osalta ja varautumiseen liittyvistä asioista on tehty kysely kunnille, PHHYKY:lle ja Pelastuslaitok-
selle yhdessä Hämeen ELYn ja LABin kanssa. Vastauksista näkyy tarpeet lisätiedolle ja koulutuksille sekä orga-
nisaatioiden sisällä että päättäjille kohdennettuna. Hämeen ELYn kanssa pidetäänkin varautumistyöpaja 
Maakunnan yhteistyöryhmälle maaliskuussa ja kuntajohtajille myöhemmin keväällä.  
 
Keväälle on tiedossa useampia tapahtumia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa:  

• Työpaja yrityksille: Ennakoi ja varaudu tulevaan – liiketoiminta muuttuu 6.4. 
• Webinaarisarja: Kestävyydestä liiketoimintaa – Vinkit muutokseen, alkaen 8.4.  
• Sähköiset hyötyajoneuvot - tapahtuma, alustavasti 24.5.  
• Maatalouteen liittyvä pellonpiennartapahtuma kesäkuussa.  

 
2. Liikkumisen ohjauksen hankkeen tuloksia, Jaana Martikainen / Päijät-Hämeen liitto 

 
Jaana esitteli vuonna 2021 toteutetun liikkumisen ohjauksen hankkeen tuloksia. Hankkeessa tehtiin liikkumi-
sen ohjauksen pilotteja kaikissa kunnissa sekä laadittiin toimenpideohjelmat. Jatkossa liikkumisen ohjaus or-
ganisoidaan liikenneturvallisuusryhmien kautta, mitkä toimivat kaikissa kunnissa. Tarkemmat tiedot hank-
keen toimista löytyvät sen loppuraportista: https://paijat-hame.fi/kunnille-evaita-kestavan-liikkumisen-edis-
tamiseen/  
 
 

3. Kestävät matkaketjut -hankkeen tuloksia, Anna Puolamäki / Uudenmaan ELY-keskus 
 
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tärkeimpiä kestäviä matkaketjuja jatkokehitystä varten. Kestäväksi mat-
kaketjuksi katsotaan tässä yhteydessä ketju, mikä hyödyntää pääliikkumismuotona joukkoliikennettä, esim. 
töihin pyörällä – bussilla - kävellen. Tunnistetut tärkeät matkaketjut on luokiteltu viiteen luokkaan tärkeys-
luokan mukaan ja jatkossa näiden kehittämiseen voidaan hakea rahoitusta esim. MAL-sopimuksen mukaisina 
toimina. Hankkeen loppuraportti valmistuu maaliskuun puolivälissä.  
  
Lisäksi kestävän liikkumisen laatukäytävän suunnittelu Päijät-Hämeeseen alkaa. Kyseessä on uuden tyyppi-
nen suunnitteluhanke, mikä rahoitetaan Väyläviraston toimesta. 
 

4. Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin -hanke, Taina Peltonen 

 
Piku-hankkeen ilmastokoordinaattori Taina Peltonen esittäytyi ja kertoi hankkeen aloituksesta. Mukana 
hankkeessa ovat nyt Hollola, Asikkala, Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Päijät-Hämeen liitto on lisäksi yhteis-
työkumppanina toteutuksessa. Hankkeen nettisivut: https://paijat-hame.fi/piku-ilmastohanke/ 
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5. Ilmastotyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset 

 
Asikkalassa on avoinna rekrytointi toiseen ympäristönsuojelutarkastajan virkaan. Asikkala on myös mukana 
Päijänne biosfääriksi -valmistelussa, jota Jyväskylän yliopisto koordinoi. Hartolassa pohditaan vielä Piku-
hankkeeseen osallistumista ja viedään eteenpäin kunnan kiinteistöihin liittyviä aurinkoenergia- ja ilmanvaih-
toratkaisuja.  
 
Heinolassa ilmastotiekarttatyö etenee ja toinen työpaja lähestyy. Lisäksi on pohdittu mm. laskureita ja seu-
rantaa sekä tutustuttu eri työkaluihin. Keskusteltiin Lahden kaupungin kokemuksista Ympäristövahti-palve-
lusta, mitä ollaan Lahdessa laajentamassa skenaariotyökalun käyttöönotolla. Heinolan kaupunginstrategia on 
päivityksessä ja ilmastotyö nivotaan tähän. Yhden koulun osalta on tehty elinkaari- ja hiilijalanjäljen laskentaa 
ja lisäksi aurinkopaneeleita on tulossa.  
 
Hollolassa ollaan myös lisäämässä aurinkopaneeleita kunnan rakennuksiin. Ilmastotavoitteet saatiin mukaan 
kunnan strategian osatavoitteisiin. Luonnon monimuotoisuuden tilasta kaivattaisiin tietoa keskusteluun pää-
töksentekijöiden kanssa. Aihetta on pohdittu myös Päijät-Hämeen liitossa, Lahden kaupungilla sekä muissa 
kunnissa ja sovittiinkin, että tästä järjestetään erillinen Teams-tapaaminen.  
 
Iitissäkin päivitetään kunnan strategiaa, missä näkyy etenkin luonto ja matkailu. Myös Iitissä odotetaan pal-
jon Piku-hankkeelta, samoin kuin Padasjoella. Padasjoella on käyty läpi energiatehokkuustoimia, mitkä ovat 
edenneet hyvin.  
 
Kärkölässä keskusteluissa ovat mm. aurinkoenergiahankkeet kouluille, tuulivoimahankkeet, sähköautojen 
latauspisteet, sekä pyöräilyn ja kävelyn edistäminen. 
 
Lahti on mukana Kuntanielu-hankkeessa, mikä sai rahoituksen MMM:ltä. Hankkeessa ovat mukana Lahti, 
Turku, Espoo, Helsingin yliopisto, SYKE ja Luke. Hankkeen päätoimia on hiilinielu ja -kompensaatiomallin ke-
hittäminen, tavoitteena on saada se Lahdessa käyttöön vuonna 2025. Kuntakoordinaattori tukee kuntia pai-
kallisessa työssä. Lisäksi Lahdessa on valmistumassa diplomityö kaupunkimetsien kehittämisestä ilmasto- ja 
monimuotoisuuden näkökulmista. 
 
Orimattilassa Abo Windin tuulivoimahanke on menossa eteenpäin kaavoitusasiana. Aurinkoenergia ja öljy-
lämmityksestä luopuminen kiinnostaa sekä julkisella että yksityisellä puolella. Vesivoiman osalta tehdään esi-
selvitys Porvoonjoen vaellusesteiden poistamisesta. Orimattilassa on oma ilmasto-ohjelma ja käynnissä kes-
tävän kehityksen ohjelman päivitys - mietinnässä yhdistäminen ja seuranta. 
 
LABin koordinoima Hämeen ilmastoturvallisuus -hanke on käynnistynyt vuoden alusta maaseuturahaston tu-
kemana. Traficomilta saatiin myönteinen rahoituspäätös Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Sotessa-
hankkeelle, mitä toteuttavat PHHYKY, LAB ja LUT.  Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaivattaisiin hyviä 
esimerkkejä alueilta tai kunnista. 
 



                                                                               
 

 

 

Hämeen ELYn sisäinen ilmastokertomus on valmistumassa vastuullisuusraportointiin liittyen, esillä on mm. 
ELYn rooli rahoittajana. Do no significant harm on myös keskusteluissa rahoitukseen liittyen, voi olla jatkossa  
 
merkittävä asia rahoituksen jaossa. Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta on valmistunut ja seuranta ta-
pahtuu Kanta-Hämeen ilmastovahdissa. HELY on mukana biosfäärihankkeessa, missä tärkeänä näkökulmana 
on ympäristökasvatus.   
 
Lahti Energialla Hartwallin biokaasulaitos edistyy, kuten myös Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon läm-
möntalteenotto. Tilastotietona kaukolämmön ominaispäästö oli 57.34 gCO2/kWh vuonna 2021. Päästötöntä 
vihreää lämpöäkin on tarjolla.   
 
Päijät-Hämeen liiton puolesta kerrottiin pyöräilyn pääverkkoselvityksen tilanteesta, keskeisten yhteysvälien 
kartoitus on käynnissä ja työpajoja on pidetty kuntien kanssa. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi Heinola-Ori-
mattila rataselvityksistä, niihin voi tutustua alla olevista linkeistä:  

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2021-79a_alueellinen_junaliikenneselvitys_web.pdf 
• https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2021-79b_alueellisen_junaliikenteen_web.pdf 
• https://www.lahti.fi/tiedostot/paijat-hameen-duoraitiotieselvityksen-loppuraportti/ 

 
 

6. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään 30.5. klo 13. 
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