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Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmän /
Canemure alueyhteistyöryhmän kokous
Aika: 12.3.2019

Yhteenveto kokouksesta
Lisätietoja:
Maarit Virtanen, ilmasto- ja energia-asiantuntija
Päijät-Hämeen liitto
maarit.virtanen(at)paijat-hame.fi

1. Tilaisuuden avaus ja osallistujien esittäytyminen / Petra
Stenfors, Päijät-Hämeen liitto
Petra kertasi lyhyesti CANEMURE-hankkeen tavoitteet ja ilmastotyöryhmän tehtävät:
- Laatia alueelle ilmasto- ja energiatiekartta kytkeytyen erityisesti päästökauppasektoriin
- Asettaa alueen ilmasto- ja energiatyön tavoitteet ja käynnistää pilotteja näitä tukemaan
- Vaikuttaa alueen julkisen ja yksityisen sektorin päätöksentekoon tunnistettujen toimien
edistämiseksi ja tuottaa tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi
- Jakaa tietoa hyvistä käytännöistä, päätöksenteon työkaluista ja edistää toimijoiden välistä
vuoropuhelua ilmasto- ja energiatavoitteiden edistämiseksi
- Toteuttaa vuosittainen sidosryhmäseminaari/foorumi sekä muita alueellisia ja paikallisia
tapahtumia edistämään valittuja toimia
- Seurata alueella toteutettujen ilmasto- ja energiatoimien edistymistä
- Edistää tavoitteiden toimeenpanoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden
käynnistymistä alueella

2. CANEMURE –hankkeen ajankohtaisia asioita / Laura Saikku,
Suomen ympäristökeskus
Laura esitteli CANEMURE-hanketta kokonaisuutena sekä ajankohtaisia asioita. Alueen kannalta
kiinnostavia ovat mm. erilaiset osahankkeet, päästölaskennat ja –skenaariot sekä muu tuki
ilmastotyöhön.

3. Päijät-Hämeen alueellinen ilmasto- ja energianeuvonta /
Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto
Johanna kertoi lyhyesti energianeuvonnasta, jonka puitteissa on järjestetty mm. erilaisia tapahtumia,
viimeisimpänä taloyhtiöille suunnattu tilaisuus sähköautoista. Kuntien ilmastotoimet osaksi
strategiaa –työpaja järjestetään 9.4. ja siihen ehtii vielä ilmoittautua (http://www.paijathame.fi/tapahtumat/kuntien-ilmastotoimet-osaksi-strategiaa-tyopaja/)

4. Päijät-Hämeen kuntien kasvihuonekaasupäästöjen
nykytilanne/Maarit Virtanen, Päijät-Hämeen liitto
Maarit esitteli tämän hetkisiä tietoja Päijät-Hämeen kuntien päästökehityksestä. Tarkemmat
laskelmat saadaan SYKEltä vuoden loppuun mennessä.
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5. Työpaja: ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen liittyvät
keskeisimmät teemat kunnissa
Työpajaosuudessa kartoitettiin kuntien ja maakunnan kannalta keskeisimpiä teemoja
ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ilmastotyö on eri tasolla eri kunnissa ja osassa lähdetään liikkeelle
nykytilanteen kartoituksesta, tehtyjen toimenpiteiden selvityksestä sekä tavoitteiden määrittelystä.
Pienemmissä kunnissa ratkaisut voivat olla hyvin erilaisia kuin isoimmissa, joten olisi hyvä vertailla
pieniä kuntia keskenään ja hakea hyviä käytäntöjä esim. HINKU-kuntien toteutetuista toimenpiteistä.
Teemoista puhuttivat mm. energia; uusiutuvan energian ratkaisut ja energiatehokkuus.
Toimenpiteitä toivottiin esim. erillislämmityksen vaihtoehdoista tiedotukseen ja yhteishankintoihin.
Uusiutuvaan energiaan toivottiin ylipäätään helppoutta hankintamalleihin sekä energian syöttöön
verkkoon. Kuntien rakentamisessa tulisi huomioida rakennusten koko elinkaaren energiakulutus ja
energialuokat. Lisäksi toivottiin kuntiin katuvalokampanjaa, johon kuuluisivat LED-valot, valojen
ohjaus tarpeen mukaan sekä yhteishankinnat.
Uusiutuvasta energiasta kiinnostusta on etenkin aurinkosähköön ja biokaasuun. Nämä linkittyvät
myös maa- ja metsätalouden päästöjen vähentämiseen sekä hiilen sidontaan. Biokaasu on
herättänyt kiinnostusta useissa kunnissa ja hankkeita on suunnitteilla. Aiheesta järjestetään erillinen
tapaaminen ja mahdollisesti myös kohdevierailu. Asikkala ja Orimattila ovat lisäksi mukana Rankuhankkeessa, jonka etenemistä seurataan.
Liikenteessä esiin nousivat joukkoliikenteen toimivuus, bio- ja kaasuautot, sähköautojen yhteiskäyttö
sekä kuntien omat ajoneuvohankinnat. Palveluiden säilyminen on myös asia, mikä vaikuttaa
liikkumistarpeeseen.

6. Ympäristöministeriön rahoitushaku kuntien ilmastohankkeille
Rahoitushakuun osallistumisesta keskusteltiin ja sovittiin ideoiden kirjaamisesta 19.3. mennessä.

7. Muut asiat: Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on lähetetty lausunnoille sidosryhmille. Suunnitelmassa on
jäsennetty liikennejärjestelmän kehittämistä neljän strategisen painopisteen alla. Painopisteet ovat:
kestävän
liikkumisen
edistäminen,
Päijät-Hämeen
saavutettavuuden
parantaminen,
tieliikenneturvallisuuden selkeä parantaminen ja kaupunkikeskustojen vetovoiman kehittäminen.
Näistä etenkin kestävä liikkuminen linkittyy suoraan ilmastotyöhön. Luonnos on luettavissa
osoitteessa: http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liitontehtavat/liikenne/liikennejarjestelmasuunnitelma/

8. Ilmastotyöryhmän järjestäytyminen ja seuraava kokous
Ilmastotyöryhmässä otetaan jatkossa käyttöön kiertävä puheenjohtajuus ja tapaamiset järjestetään
vuoroin eri tahojen emännöiminä. Järjestävä taho johtaa puhetta ja voi halutessaan esitellä
haluamaansa teemaa tai kohdetta. Kokousten valmistelusta vastaa Päijät-Hämeen liitto yhteistyössä
emännöivän tahon kanssa. Kokoukseen kannustetaan järjestävän tahon osalta osallistumaan
useampia henkilöitä, ja pj:ksi johtotasoa.
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.30 – 11.30. Paikka varmistetaan
myöhemmin.

