
                                                                               
 

 

 

 
 
 

 
Ilmastotyöryhmän kokous ma 30.5.2022  
Teams-kokous, klo 13.00–15.30  
 
 
 

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset ilmastoasiat, Maarit Virtanen / Päijät-Hämeen liitto 
 
Kevään aikana on järjestetty tietoiskusarja yrityksille kestävyysnäkökulmalla yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa, jatkoa voidaan miettiä ensi syksylle. Vauhtia vihreästä sähköstä - tapahtuma keräsi yrityk-
siä ja osallistujia mukavasti paikalle, yritykset olivat tyytyväisiä tilaisuuteen. Tulossa on myös Let’s do 
KETS tapahtuma Teamsissa Piku-hankkeen järjestämänä sekä elokuussa Pellonpiennartapahtuma vil-
jelijöille Orimattilassa.  
 
Maakunnallista energiaselvitystä on pohdittu ja sen tekeminen sai kannatusta tapaamisessa. Ajatuk-
sena on koota yhteen ainakin tiedot nykytilanteesta sekä mahdollisesti skenaarioita jatkoon, Päijät-
Hämeen liitto aloittaa työstämisen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
 

2. MAL-sopimus ilmastoasioiden näkökulmasta, Kaisa Mäkelä / Ympäristöministeriö 
 
MAL-sopimusten taustalla on velvoittaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen ja 
palvelujen kuntarajat ylittävän käytön järjestäminen. Ilmastonäkökulma on keskeinen sopimuksissa. 
Voimassa on 7 seudullista sopimusta vuosille 2020–2031. Toimenpiteet toteutetaan neljän vuoden 
jaksoissa. Valtion odotukset kaupunkiseuduille liittyvät mm. rakennetun ympäristön energiatehokkuu-
teen, rakentamisen resurssiviisauteen ja vähähiilisyyteen, kestävän liikkumisen olosuhteiden paranta-
miseen ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen kestävästi ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumi-
sen ehdoilla. Liikenteen toimet keskittyvät erityisesti yhdyskuntarakenteen kehittämisen mahdolli-
suuksiin. Seurantaa kehitetään vaikuttavuusindikaattoreilla, ja sopimusten vaikuttavuudesta on val-
mistunut arviointeja.  

 
3. Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus, Jaana Martikainen / Päijät-Hämeen liitto 

 
Lahden seudun MAL-sopimuksessa ovat mukana Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Lahti, Kärkölä, Orimat-
tila sekä Päijät-Hämeen liitto. Sopimus on vuosille 2021–2031, ja ensimmäiset toimenpiteet 2021–
2023. Teemoina ovat: Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä; Eheyttävästi 
kasvaen ja Vähähiilisesti matkaten ja rahdaten. Sopimuksessa on kaikkiaan 25 toimea, joista juuri teh-
dyn seurannan mukaan pääosa etenee aikataulussa. Nyt tehdyt selvitykset, kuten maakunnalliset lii-
kenneselvitykset, voivat johtaa jatkohankkeisiin. Osa toimista on ollut tässä vaiheessa yleispiirteisiä, 
jatkossa voidaan tarkentaa. Yhtenä toimena sopimuksessa on mainittu hiilinielut ja kompensaatio, 
mitä voisi viedä eteenpäin yhdessä Lahden kaupungin kanssa.   
 
 
 
 
 



                                                                               
 

 

 

 
4. Ilmastotyöryhmän jäsenten kuulumiset 

  
Asikkalaan on saatu toinen viranhaltija ympäristönsuojeluun ja työt jatkuvat etenkin PIKU-hankkeen 
ja Ilmastokumppanuuden kanssa. Hartolassa ja Sysmässä pidetään yhteinen tuulivoimaselvityksen 
yleisötilaisuus 14.6. 
 
Heinolan ilmastotiekarttatyö etenee ja valtuutetuille on tulossa työpaja elokuussa. Syksylle on luvassa 
myös kansalaisopistossa ympäristöaiheisia luentoja, ja kaupungille on valmistumassa useita opinnäyt-
tetöitä liittyen kestävän kehityksen ohjelman päivitykseen, hulevesiin, jätevedenpuhdistamon läm-
mön hyödyntämiseen sekä maa-aineksiin. Vierumäki – Urheiluopisto – Konnivesi -yleiskaavan valmis-
telussa hyödynnetään osallistavaa menettelyä ja siihen liittyy mm. puurakentamisen edistämisen 
miettimistä. Samoin keskusta-alueella Niemelänrannassa tiivistäminen ja puurakentaminen ovat esillä.  
Pyöräilyn ja kävelyn turvallisuuden edistämiseen saatiin hankerahaa Traficomilta Siltakadun parannus-
hankkeeseen.  
 
Hollolassa Hämeenkosken koulu sai Business Finlandin tuen energiatehokkuustoimille. Biokaasutilai-
suuksia on pidetty Hollolassa ja Asikkalassa. Uusia Ilmastokumppaneita on tulossa 6 ja allekirjoitusti-
laisuus pidetään 6.6. 
 
Iitissä aurinkovoimalahanke etenee, voimalan huipputeho on 60 MW ja tilaa tarvitaan 120 hehtaaria 
osin kunnan ja osin yksityiselle maalle. Luvitus on parhaillaan käynnissä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämi-
sen ohjelma on käynnissä ja kuntalaisille on tehty kysely. Metsäsuunnitelman uusiminen on tulossa, 
kunnalla on noin 1600 hehtaaria talousmetsää. Kärkölässä on tehty päätös siirtoviemärin rakentami-
sesta vaihtoehtona uuden puhdistamon rakentamiselle. 
 
Lahti on valittu mukaan EU:n uuteen 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia -ohjelmaan. Ohjelmasta 
toivotaan lisäresurssia käytännön toimiin hankerahoituksen kautta. Ohjelman puitteissa laaditaan Cli-
mate City Contract, mikä yhdistetään SECAP-päivitykseen. Kuntanielu-hanke on käynnissä ja siitä saa-
daan LUKEn kautta mm. laskelmia nieluista, tehdään pilotteja, sekä selvitetään kompensaatiomahdol-
lisuuksia. Liikenne on edelleen suurin päästölähde ja tähän mietitään lisätoimia.  

 
Orimattilassa on pidetty Kuivannon tuulivoimalan kuulemismenettelyyn liittyvä yleisötilaisuus. Muut 
ajankohtaiset asiat liittyvät mm. uuteen taloudenseurannan työkaluun, jota voi mahdollisesti hyödyn-
tää ilmastotyön seurannassakin, hulevesiin, Porvoonjoen kalatiehankkeeseen sekä uuden kevyenlii-
kenteenväylän rakentamiseen. Myös Padasjoella ajankohtaisena asiana on tuulivoima: tulossa on 
maakunnallisen tuulivoimaselvityksen yleisötilaisuus ja Tornimäen tuulivoimaloista on käynnistynyt 
YVA. Nyt juuri työllistää Geopark-juhlaviikon ohjelma.  

 
LAB-ammattikorkeakoulussa on valmisteilla uusia hankkeita sekä Interreg Europe -ohjelmaan että 
EAKR-hakuun. Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa on myös paljon hankkeita, opinnäytetöitä 
ja toimia ilmastoasioihin liittyen (mm. hiilijalanjälki ja kestävä liikkuminen). LUTissa valmistellaan myös 
uusia hankkeita sekä juhlittiin Lahden ensimmäistä tohtoripromootiota. Campaigners-hankkeessa teh-
dään kuluttajille kännykkäsovellusta, jolla voi laskea omat päästönsä ja sovellus antaa ilmastohaas-
teita. Sovellus on ladattavissa syksyllä.  

 
Lahti Energian osalta on aloitettu Hartwallin biokaasulaitoksen rakentaminen ja samoin lämpöpump-
pulaitos Ali-Juhakkalassa on työn alla. Ukrainan tilanteeseen liittyvät energiakysymykset ovat  



                                                                               
 

 

 

 
mietinnässä, maakaasua käytetään vielä vara- ja käynnistyspolttoaineena ja sen loppuminen voi näkyä 
öljynkäytön lisääntymisenä. Puun varmuusvarastoja kehitetään biopolttoainepuolella. 
 
Hämeen ELY-keskus on toteuttanut Päijät-Hämeen liiton kanssa sopeutumisen ja varautumisen työpa-
jan maakunnan yhteistyöryhmälle ja myös Hämeessä on tulossa vastaava työpaja. HELY:n ilmastoker-
tomus on ilmestynyt vuodelta 2021 ja tavoitteita oman hiilijalanjäljen pienentämiseen on kiristetty. 
Uusi ESR-ohjelmakausi on käynnistynyt ja Eira Rosbergia voi pyytää avuksi ilmastohankkeiden kehittä-
miseen. HELY:n yritysrahoituksessa haitattomuusperiaate on voimakkaasti esillä, mikä näkyy myös pis-
teytyksessä. Vihreän siirtymän hankkeet ovat entistä tärkeämpiä ja ympäristölupapuolella ajavat mui-
den ohi - ELY, AVI ym. ovat saamassa lisäresurssia lupien käsittelyyn. Hankkeita pitäisi nostaa parem-
min esille viestinnässä, myös YM pyytää listaa hankkeista ja onnistumisista. 
 
Uudenmaan ELY-keskus esitteli raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyvän selvityksen, 
missä VT12 on esimerkkinä päästösäästöistä. Oma liikennestrategia on myös valmistunut. Viime ko-
kouksessa esitelty Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä-selvitys on nyt julkaistu. Päijät-Hämeen liiton 
puolesta muistutettiin myös pyöräilyn pääverkkoselvityksen tulosten esittelystä 7.6. 

 
Päijät-Sotella on käynnistynyt Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Hämeessä-hanke, jossa kokeil-
laan erilaisia tapoja kestävän liikkumisen edistämiseen työmatkoilla ja työajan matkoilla. Käytössä ovat 
mm. Mankelit, potkulaudat, työsuhdepolkupyörät ja -matkaliput. Päijät-Soten hiilijalanjäljen selvitys 
on valmistunut ja löytyy kohtapuoliin nettisivuilta. Muut hankkeet liittyvät mm. digipalveluiden kehit-
tämiseen ja hankinnoissa on osallistuttu Keino-akatemiaan vähähiilisyyden kehittämiseksi.   

 
Päijät-Hämeen liitosta muistutettiin vielä maakunnalliseen tuulivoimaselvitykseen liittyvistä asukasti-
laisuuksista sekä retkestä tuulivoimapuistoon 6.6. Asukastilaisuuksien päivämäärät voi tarkistaa liiton 
tapahtumakalenterista, osa järjestetään lomien jälkeen. Myös Ilmastokumppanuus-toiminta jatkuu, 
ensimmäiset maatilat on saatu mukaan ja toiminnan jatkoa suunniteltu kuntien kanssa.   

 
 

5. Muut asiat ja seuraava kokous  
 
Seuraava kokous pidetään ke 7.9. klo 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ely-keskus.fi/documents/43511283/43940536/H%C3%A4meen+ELY-keskuksen+ilmastokertomus+2021.pdf/a6697c90-bc15-2fb3-1cdf-b719b8e7c4c5?t=1647582780904
https://www.ely-keskus.fi/documents/43511283/43940536/H%C3%A4meen+ELY-keskuksen+ilmastokertomus+2021.pdf/a6697c90-bc15-2fb3-1cdf-b719b8e7c4c5?t=1647582780904
https://www.skal.fi/sites/default/files/tiedotteiden_liitteet/kuorma-autokuljetusten_co2-paastojen_vahentaminen_raportti_2022_helmikuu.pdf
https://www.doria.fi/handle/10024/184670
https://paijat-hame.fi/events/

