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Etelä-Karjalan Canemure-alueyhteistyöryhmän kokous
Aika:
Paikka:

ke 25.9.2019 kello 13.00–15.00
Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40, kokoushuone Koivikko

1. Tilaisuuden avaus
Puheenjohtaja Matti Vaittinen avasi kokouksen 13.00

2. Aluekoordinaatiotoiminta ja alueellisten työryhmien toiminta
ja tavoitteet
Käytiin läpi aluekoordinaatiotyötä ja työryhmän tehtäviä ja tavoitteita. Päätettiin,
että aluekoordinaattori laatii SYKE:n avulla organisaatiokaavion ja tarkemman
kuvauksen työryhmän tehtävistä ja vastuista.

3. Hiilineutraalin maakunnan tiekartta: hankittavat lähtötiedot ja
järjestettävät työpajat
Alueelliset tiekartat – aikataulu, DL Q2 2020
Keskusteltiin maakunnan hiilineutraaliuden tiekartan tekotavasta. Keskustelun
pohjalta päädyttiin siihen, että alueella pidetään 3-4 teemoittaista työpajaa.
Alustavasti keskustelun pohjalta valittiin seuraavat teemat työpajoihin.
•

Liikenne-työpaja.

•

Hiilinielut-työpaja

•

energia-työpaja

•

kestävät elämäntavat

4. Etelä-Karjalasta HINKU-maakunta?
Matti Vaittinen esitteli HINKU-maakuntastatuksen hakemista ja kriteereitä. HINKUmaakuntastatuksen hakeminen viedään kuntien työvaliokuntaan. Etelä-Karjalan liitto hakee
statuksen myöntämistä Suomen ympäristökeskukselta. HINKU-maakunnan työryhmänä
toimisi Hiilineutraali Etelä-Karjala –työryhmä (CANEMURE-työryhmä).Työryhmää
laajennetaan kutsumalla mukaan jäseniä kaikista maakunnan kunnista.

5. Alueiden parhaat käytännöt
-

9.1.2020

6. Tapahtumat alueella
•

Vuosiseminaari 2019
Vuosiseminaarin teemaksi valittiin hiilinielut ja keskitytään mahdollisiin
tehokkaisiin käytännön toimenpiteisiin hiilinielujen ja hiilensidonnan
lisäämiseksi.
Vuosiseminaarin ajankohdaksi ehdotettiin keskiviikkoa 27.11.2019 kello
12.00-18.00 välisenä aikana. Asiantuntija-alustukset (MTK, LUT, LUKE,
SYKE, Itä-Suomen yliopisto?)

•

Greenreality-karnevaali 2020. Hiilineutraali Etelä-Karjala esillä karnevaaleilla.

•

Sähköautojen latausinfra (as oy ja isännöintiyritykset)

•

29.10 kulutusjousto kiinteistöissä (GRN)

•

7.10-13.10 Energiasäästöviikko

7. Lämpöakkupilotin tilanne
Käynnistyy 3/2020. Lämpöakku valmistuksessa. Kytkentäurakka alkaa lähipäivinä.
Testausohjelmaa varten palkataan osa-aikainen työntekijä osahankkeelle.

8. Tulevat hankkeet ja yhteistyöprojektit
•

HINKUA Etelä-Karjalaan –hanke valmistelussa.

•

Markku Mäki-Hokkonen esitti, että Maakuntakaavatyöskentelyn
yhteydessä voisi tehdä maakunnallisen hiilinielun kartoituksen.
Pohdittavaksi.

9. Muut asiat

10.

•

Hankkeen käyttöön luodaan Teams-ryhmä, Hiilineutraali Etelä-Karjala

•

Hankkeen nettisivut: ei uutta sivustoa, hankesivut perustetaan LPR
kaupungin tai ymp. toimen sivustolle. Koko hankkeen nettisivusto
löytyy osoitteesta http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure

•

hankkeesta viestittäessä pyritään käyttämään nimeä Hiilineutraali
Etelä-Karjala. Hankkeen virallinen nimi CANEMURE mainitaan
suluissa ensimmäistä kertaa hankkeesta mainittaessa.

•

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja Kaakkois-Suomen
liikennestrategian päivitys. Ilmastotavoitteet mukana.

Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 27.11 kello 11.00 Lappeenrannassa
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