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1 PERUSTIEDOT 
 

Hankkeen päätoteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry  
Tuensiirtokumppanit:  
Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, eteläinen palvelualue ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 

Hankkeen nimi: Energia Tehokkaasti Hämeessä  

Hanketunnus: 13371 

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 

Toimenpide: 16 Yhteistyö 

Alatoimenpide: 16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät 

Kohdennettu toimi: Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %) 

 
 

2 YHTEENVETO HANKKEESTA (1.1.2016 – 31.12.2018) 
 

 

Energia Tehokkaasti Hämeessä -hankkeen tavoitteena oli edistää energiatehokkuuden parantamista sekä 

uusiutuvaan energiaan siirtymistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulla. Hanke varmisti, että 

kohderyhmillä: maaseudun yrityksillä ja yhteisöillä on tarvittavat valmiudet päätöksenteon tueksi. 

Hankkeessa vertailtiin energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä monipuolisen 

energiayrittäjyysliiketoiminnan eri vaihtoehtoja. Hanke oli yhdistävä tekijä ja keskustelun mahdollistaja 

kohderyhmien välillä.  

 

Hanke valmisteli päätöksenteon tueksi materiaalia, markkinoi saatavilla olevia energiapalveluita sekä 

tarkasteli eri biomassojen hyödyntämisvaihtoehtoja ja soveltuvuutta yrityksiin. Hanke toimi tilanteen 

mukaan puolueettomana innostajana, hillitsijänä, raporttien tulkitsijana tai vertaistukena. 
 

Hankkeen tuloksena kohderyhmien käytössä on niiden omista lähtökohdista toteutetut tarkastelut 

energiatehokkuuden tai uusiutuvan energian seuraavista askelista. Energiayrittäjyydestä kiinnostuneiden 

käytössä on tiedot eri biomassojen hyötykäytöstä ja kannattavuudesta.  

 

Energia Tehokkaasti Hämeessä -hanke oli jaettu viiteen työpakettiin:  
1. Energiapalveluiden sekä energiatehokkuussopimusten edistäminen (Päätoteuttaja ProAgria, 

mukana myös Metsäkeskus). Työpaketissa toteutettiin 13 kpl alkukartoitusyhteydenottoja, joiden 

avulla ohjattiin yrityksiä energiatehokkaiden ratkaisujen pariin. Toteutettiin myös sähköinen 

jälkikartoituskysely Hämeen aikaisemmissa energiahankkeissa mukana olleille kohteille ja 
energiayrittäjille.  

Järjestettiin 3 kpl infotilaisuuksia kuntien kanssa uusiutuvan energian mahdollisuuksista. 

Tilaisuuksissa tuotiin esiin eri näkökulmat ja investointeihin vaikuttavia seikkoja. 

 

 

2. Rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisuihin liittyvän päätöksenteon tuki (Päätoteuttaja 

ProAgria) 

Työpaketissa autettiin kahta matkailuyritystä energiaratkaisujen pohdinnassa ja näistä molemmat 

toteuttivat omatoimisesti uusiutuvan energian ratkaisun: toinen aurinkopaneeli-investoinnin ja 
toinen hakelämpökeskusinvestoinnin. 
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3. Energiatehokas ja tuottava energiayrittäjyys – toimintamallien monipuolistaminen ja 
vahvistaminen (Päätoteuttaja Metsäkeskus, mukana myös ProAgria) 

 

Toteutettiin 9 kpl Energiatehokas energiayrittäjyys tarkasteluja, jotka koostuivat 

moduulikoulutuksista yrittäjille. aihepiireinä mm. metsäenergian laatuketjun hallinta, 
lämpölaitoksen esisuunnittelu, tarjouskilpailussa huomioitavat asiat. Toteutuksessa johtoajatus oli 

täsmä tietoa energiayrittäjyyteen liittyvistä asioista sekä tutustuminen jo toiminnassa oleviin 

laitoksiin. Tilaisuudet olivat luonteeltaan keskustelevia, mikä mahdollisti osallistujien keskinäisen 

tiedonvaihdon ja verkostoitumisen. Se, että paikalla oli jo energiayrittäjinä toimivia ja 

energiayrittäjäksi ryhtymistä suunnittelevia, mahdollisti hyvin verkostoitumisen. 

 

Toteutettiin 4 kpl energiayrittäjyyteen liittyviä tarkasteluja koivunkäytön lisäämiseksi 

hankealueella. 

 
Järjestettiin Energia- ja Metsämessut elokuussa 2016 Tuuloksessa ja 2017 Asikkalassa yhteistyössä 

eri tahojen kanssa. Messujen tarkoitus oli mahdollistaa uusiutuvan energian ja metsäalan 

tarjontaan koko toimitusketjun osalta Messut kokosivat yhteensä 2200 henkilöä energia-aiheen 

ympärille.   

 

Toteutettiin 5 kpl Energiayrittäjäpäiviä tuomaan tietoa energiasta kohdeyleisön käyttöön ja 

mahdollistamaan verkostoituminen.  

 

 

4. Biomassoista liiketoimintaa (Päätoteuttaja LADEC, mukana myös ProAgria) 
LADEC toteutti 3 kpl esiselvitystöitä: Oljen logistiikka pellolta kattilaan, Uusiutuvan energian käytön 

lisääminen Orimattilan Sampolan alueella ja Kuivamädätyslaitoksen koon arvioiminen käytettävän 

biomassa-määrän mukaisesti. ProAgria toteutti 3 kpl esiselvitystöitä: Tuuloksen biokaasuselvitys, 

Tammelan Portaan kylän energia- ja jätevesiselvitys ja Hauhon tuulivoimaselvitys. 

 

Selvitystöiden tuloksena syntyi konkreettiset näkymät jatkotoimenpiteistä ja miten asiaa kannattaa 

lähteä viemään eteenpäin ja tarkentamaan laskelmia. Biokaasuun liittyvät esiselvitykset 

osoittautuivat potentiaalisimmiksi jatkoselvityskohteiksi, sillä biokaasuun liittyvä tekniikka on 

kehittynyt ja liiketoimintamalleja hiotaan aktiivisesti koko Suomessa. 

 
 

5. Uuden tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön ja verkostoituminen (Päätoteutus ProAgria, 

mukana myös Metsäkeskus ja LADEC) 

Järjestettiin 2 kpl ulkomaan opintomatkaa: Energiaopintomatka Itävaltaan Welsin energiamessuille 

25.-28.2.2016. (17 osallistujaa) sekä Biokaasuopintomatka Saksaan ja Itävaltaan 7.-10.10.2018 (24 

osallistujaa. Järjestettiin 1 kpl kotimaan opintomatka: Biokaasumatka Juvalle ja Haukivuorelle 

yksipäiväisenä 15.3. Matka taittui Biokaasubussilla. (7 osallistujaa) 

 

Hanke järjesti tilaisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa ja oli esillä monessa tilaisuudessa. Myös 

yhteistyöpalavereita eri tahojen kanssa pidettiin ja pohdittiin, miten asioita voidaan tehdä yhdessä. 
Hanke mahdollisti keskustelun kuntapäättäjien ja yrittäjien välillä. Hanketyönä tutustuttiin myös 

energiamessuihin  ja osallistuttiin energiaseminaareihin, jotta kohderyhmille saatiin tuotua tieto 

uutuuksista.  
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ETH- hankkeen yhteinen uutiskirje InforMe -hankkeen kanssa ilmestyi 10 kertaa ja sen 

vastaanottajina oli yli 900 energiasta kiinnostunutta. ETH ja InforME -hankkeen yhteistyönä 

toteutettiin useita tapahtuma ja toteutettiin myös lämpöyrittäjyysvideot, joissa paikalliset 

energiayrittäjät olivat vahvasti mukana toteutuksessa. 

 
Hanketta toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen alueella; Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hanke 

toteutettiin yhteishankkeena, jossa toimijoina olivat ProAgria Etelä-Suomi ry, Suomen metsäkeskus ja 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.  

 

Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja oli ProAgria Etelä-Suomi ry ja hankkeen johtajana toimi Ari 

Toivonen, projektipäällikkönä Kaisa Halme ja taloushallinnosta vastasi Toni Kaijalainen.  

 

Hankkeen kesto oli 1.1.2016 – 31.12.2018. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen 28.1.2016 

päärahoittajalta (Hämeen ELY-keskus) ja hankkeen aktiivinen tekeminen käynnistyi tammikuussa 2016. 
Ladec ilmoitti jäävänsä pois hankkeesta ja Ladecin osalta tuensiirto päättyi 31.8.2017. Hankkeen 

asiakkaiden ja hankealueen hyödyn maksimoimiseksi tehtiin resurssien ja eurojen uudelleenjärjestelyä ja 

hankkeesta jätettiin muutoshakemus marraskuussa 2017, jota täydennettiin maaliskuussa 2018 ja johon 

saatiin myönteinen päätös rahoittajalta huhtikuussa 2018. 

 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 250 150 euroa, joka käytettiin kokonaan. Kustannusarvion ylittäneet 

kustannukset jäivät hanketoimijoiden omiksi kustannuksiksi.  

 

Hankkeen rahoitus  

EU + valtio:  200 120 euroa 
Yksityinen rahoitus: 50 030 euroa 

Kokonaisrahoitus: 250 150 euroa  

 

Hankkeen kotisivut www.proagria.fi/ETH 
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3 HANKKEEN TAVOITTEET 

3.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  

 

Hanke toteutti erityisesti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman prioriteetteja 1 ja 5. 

 

Prioriteetti 1: Tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja metsätaloudessa sekä 
maaseudulla.  Kohdealueet: 1A: Innovaatioiden ja tietämyspohjan edistäminen maaseutualueilla sekä 

1B: Yhteyksien vahvistaminen maatalouden, ruoan tuotannon, metsätalouden, tutkimuksen ja 

innovaatioiden välillä.  

 

Prioriteetti 5: Voimavarojen tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talouteen 

siirtymisen edistäminen maatalous-, elintarvike- ja metsäsektoreilla. Kohdealueet: 
5C: Uusiutuvien energialähteiden sekä biotalouteen tarkoitettujen sivutuotteiden, jätteiden, jäännösten ja 

muiden kuin elintarvikkeiksi tarkoitettujen raaka-aineiden hankinnan ja käytön helpottaminen. Myös 

Kohdealue 6A: Pienyritysten monipuolistamisen, uusien pienyritysten perustamisen ja kehittämisen sekä 

työpaikkojen perustamisen edistäminen liittyi vahvasti hankkeeseen, sillä uusiutuvaan energiaan liittyvän 
yrittäjyyden monipuolistaminen oli hankkeen keskeinen tavoite.  

 

Hanke toteutti useita Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman ”Vihreän kasvun Häme 2014-2020” 

tavoitteita. Hankkeessa bioenergian tuotantoa ja paikallista käyttöä lisättiin. Hanke myös lisäsi uusiutuvan 

energian tuotantoa ja edisti fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla polttoaineilla ja loi pohjaa 

biotalouden uusille sovellutuksille (energia, biotalous). Hankkeen kautta luotiin edellytyksiä uusien 

lämpökeskusten ja voimalaitosten käynnistämiseksi sekä edistettiin energiayrittäjyystoimintaa. 

 

Vahvana taustana ja ohjaavana tekijänä hankkeelle olivat myös Maakuntaliittojen laatimat 

Maakuntaohjelmat: Häme-ohjelma ja Päijät-Hämeen maakuntaohjelma sekä niiden 
toimeenpanosuunnitelmat. Energiahankkeen tekemistä viitoittivat myös Kanta- ja Päijät-Hämeen Kestävän 

energian ohjelmat (2011), Esiselvitys Biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä 

(2013), Hämeen metsä- ja peltoenergiaselvitys (2011) sekä Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma 

USVA. Näissä selvitystöissä annetut suositukset jatkotoimenpiteiksi olivat ETH -hankkeen lähtökohta ja 

näiden selvitystöiden jalkauttaminen hankealueelle oli energiahankkeen keskeistä toimintaa.  

 

3.2 Hankkeen tavoitteet koko hankeaikana 2016–2018 

 

Hankkeen tavoitteena oli maaseudun kilpailukyvyn parantaminen energia- ja materiaalitehokkuuden avulla: 

yritysten ja yhteisöjen tietoutta energia- ja materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista lisättiin sekä autettiin 

vertailemaan ja soveltamaan eri vaihtoehtoja. Keskeisessä roolissa oli eri biomassojen materiaali- ja 

energiahyötykäytön tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet.  

 
Hankkeen tavoitteena oli kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä uuden teknologian käyttöönottoon sekä rohkaista 

tiedonhakuun ja yhteiseen keskusteluun laajemmallakin näkökulmalla, jotta resurssitehokkuudelle tärkeä 

materiaalien mahdollisimman tehokas hyötykäyttö ja kierto toteutuvat. Hankkeen tavoitteena oli myös 

maaseudun työllisyyden ja energiahuoltovarmuuden lisääminen lähienergialla: hankkeessa edistettiin 

uusiutuvan lähienergian tuotantoa ja käyttöä, erityisesti hajautetun lähienergian tuotantomahdollisuuksia 

ja jalostamista.  



8 

 

Alla olevassa Taulukossa 1. on esitelty hankkeen viralliset indikaattoritiedot ja niiden toteutuminen 

 

Taulukko 1. Energia Tehokkaasti Hämeessä -hankkeen viralliset indikaattoritiedot 

 

 
 

 

Alla olevassa Taulukossa 2. on esitetty hankkkeen mittarit ja toteutuneet toimenpiteet maakunnittain 
 

Taulukko 2. Energia Tehokkaasti Hämeessä -hankkeen mittarit ja toteutuneet toimenpiteet maakunnittain 

hankkeen aikana. 

 

Päivitetty 11.3.2019

Energia Tehokkaasti Hämeessä -hankkeen mittarit koko hankeaikana

Työpaketti Mittari Kanta-Häme

Päijät-

Häme

Koko 

hankealue 

yhteensä

Kanta-

Häme

Päijät-

Häme

Koko 

hankealue 

yhteensä

Alkukartoitusyhteydenotot ja hankkeen palveluiden markkinointi 

(kpl) 10 30 40 8 5 13

Jälkikartoitus kyselyt aikaisemmissa energia hankkeissa mukana 

olleille yrityksille ja energiayrittäjille (kpl) 31

Infotilaisuudet yrityksille hankkeen palveluista (kpl) 2 1 3 3 0 3

Energiatehokkaat rakennukset – neuvonta ja keskustelukäynnit 

(kpl) 1 1 2 1 1 2

Kustannustarkastelut ja eri vaihtoehtojen vertailut (kpl) 1 1 2 1 1 2

Energiatehokas energiayrittäjyys - tarkastelut (kpl) 4 4 8 5 4 9

Paikkatietotarkastelut (kpl) 2 2 4 2 2 4

Energia- ja metsämessut (kpl) 1 1 2 1 1 2

Energiayrittäjäpäivät (kpl) 2 3 5 1 4 5

4. Biomassoista liiketoimintaa
konkreettiset esitykset, miten päästään eteenpäin 

liiketoimintojen kehittämisessä. 4 3 7 3 3 6

Ulkomaan opintomatkat 2 1

Kotimaan opintomatkat 1-2 1

Tavoite Toteutunut

1

1

1. Energiapalveluiden sekä energiatehokkuussopimusten 

edistäminen

2. Rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisuihin 

liittyvän päätöksenteon tuki

3. Energiatehokas ja tuottava energiayrittäjyys – 

toimintamallien monipuolistaminen ja vahvistaminen

5. Uuden tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön ja 

verkostoituminen

2

1-2  
 

 
Miten tuloksia seurattiin? 
 

Hankkeelle asetettiin taulukoissa 1 ja 2 näkyvät tavoitteet ja mittarit, joiden avulla hanketoimijat seurasivat 

hankkeen etenemistä yhdessä rahoittajan ja ohjausryhmän kanssa. Hanketoimijapalavereissa keskusteltiin 

onnistuneista käytännöistä ja parannusehdotuksista. 

 
Hankkeen tuloksia arvioitiin puolivuosittain suhteessa tavoitteisiin ja mittareihin. Kohderyhmien 

tyytyväisyyttä hankkeeseen arvioitiin mm. yhdessä InforME -hankkeen kanssa järjestettyjen tapahtumien ja 

keskustelujen jälkeen. Samalla koottiin myös parannusehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Puolivuosittain 
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seurattiin myös hankkeen talouden tilannetta ja tuensiirtokumppaneilta pyydettiin ajantasainen 

tilannekatsaus talous- ja hanketöiden edistymisen raportteina ohjaus-/seurantaryhmän palavereihin.  

 

 

 

4 HANKKEEN TOTEUTUS  

4.1 Toimenpiteet 

 

Hanke oli jaettu viiteen työpakettiin: 

1. Energiapalveluiden sekä energiatehokkuussopimusten edistäminen 

2. Rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisuihin liittyvän päätöksenteon tuki 

3. Energiatehokas ja tuottava energiayrittäjyys – toimintamallien monipuolistaminen ja vahvistaminen 

4. Biomassoista liiketoimintaa 

5. Uuden tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön ja verkostoituminen 

 

4.1.1 Työpaketti 1: Energiapalveluiden sekä energiatehokkuussopimusten 

edistäminen   

 

Päätoteutusvastuu: ProAgria, Toteuttajat: ProAgria, Metsäkeskus 

 

Kohderyhmä: Maaseudun yritykset ja yhteisöt (kylät, säätiöt) 
 

Tavoite:  

Alkukartoitusyhteydenotot muutetaan Jälkikartoitus-tyyppiseksi ArcGis Online kyselyksi. Tarvittaessa myös 

soitetaan perään. Kysely on tiivis ja sitä varten kootaan kysymyspatteristo, kyselystä tehdään niin 

yksinkertainen, että sen vastaukset voi naputtaa puhelun aikana suoraan lomakkeelle. Kysely kohdistetaan 

niille yrityksille, jotka ovat olleet aikaisemmissa energiahankkeissa mukana ja jotka ovat jääneet miettimään 

eri vaihtoehtoja. Selvitetään, minkälaista tarvetta yrityksillä on energiaan liittyen ja ohjataan sopivien 

asiantuntijoiden / yritysten puheille. 

 

Tulokset: Yritykset ja yhteisöt saavat niiden tarpeiden lähtökohdista koottua tietoa ja niille valmiiksi 
tulkittuna ja avattuna. Yrityksille muodostuu käsitys siitä, miten ne voivat säästää energiaa.  

ProAgria tekee energiankäytöstä kysymyspatteriston ja pyytää muilta kommentit. ProAgrian asiantuntijat 

hoitavat ArcGis Online kyselyä Kanta-Hämeen alueella ja Metsäkeskus Päijät-Hämeen alueella. 

Metsäkeskuksen työpanos painottuu markkinoinnilliseen ja viestinnälliseen tekemiseen sekä asiakkaiden 

lähtötilanteen kartoitukseen.  

 

Kontakteja luodaan yhteensä 40:een yritykseen, tehdään niille jälkihoitokysely ja kerrotaan 

energiapalveluista. ProAgria toteuttaa näistä 10 ja Metsäkeskus 30. => ProAgrian hankeosiossa tekemistä 

kohdistetaan enemmän laajempien Biomassoista liiketoimintaa -selvitystöiden tekemiseen. Järjestetään 3 

kpl infotilaisuuksia yrityksille hankkeen palveluiden markkinoimiseksi. ProAgria vastaa tilaisuuksien 
järjestelyistä. 
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4.1.2 Työpaketti 2. Rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisuihin 

liittyvän päätöksenteon tuki 

 

 

Päätoteutusvastuu: ProAgria  

 

Toteuttajat: ProAgria 

Kohderyhmä: Maaseudun yritykset ja yhteisöt (kylät, säätiöt) 
 

Tavoite: Kohderyhmä oppii kiinnittämään huomiota energiatehokkaaseen rakentamiseen ja 

peruskorjaukseen kokonaisuutena, jottei energiatehokkuutta tehtäisi jonkin toisen osa-alueen 

kustannuksella, kuten ihmisten terveys tai rakennuksen sisäilman laatu. Samalla kustannustehokkuuden 

merkitys korostuu ja eri vaihtoehtojen vertailu. Tavoitteena saada useampi lähekkäin sijaitseva yritys 

mukaan keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista.  

 

Alkuperäinen ajatus toteutuksesta: ProAgrian asiantuntijat toteuttavat neuvontakäyntejä yrityksiin. 

Toteutetaan yrityksille mallinnuskaavioita, joiden avulla kohderyhmien on helppo hahmottaa eri 

vaihtoehtojen ominaisuudet ja vertailla miten paljon tilaa mikäkin ratkaisu vaatii, tai miten ilmansuunta 
vaikuttaa lämpöpumpun tehokkuuteen.  

 

Hankkeen tuloksena kohderyhmille muodostuisi kokonaiskäsitys, miten energiatehokkuus toteutetaan 

toimivasti. Samalla kohderyhmien valmiudet kustannusten vertailuun ja eri vaihtoehtojen ominaisuuksien 

vertailuun paranevat. 

 

Alkuperäisestä ajatuksesta poiketen, työpaketti 2 päätettiin yhdessä ohjausryhmän kanssa pudottaa lähes 

kokonaan pois hankesuunnitelmasta, sillä ProAgrian rakennussuunnittelun resursseja ei ollutkaan 

käytettävissä ETH -hanketyöhön ja hankkeen toteutuksen kannalta tärkeintä oli kohdistaa resurssit 
työpakettiin 4 eli Biomassoista liiketoimintaa esiselvitystöihin. 

 

Hankkeen tavoitteiden osalta keskeisessä roolissa olivat eri biomassojen materiaali- ja 

energiahyötykäyttöön tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet. Tämän vuoksi hankesuunnitelma linjattiin 

ohjausryhmän toisessa kokouksessa 14.9.2016 uudelleen siten, että työpakettiin 4 Biomassoista 

liiketoimintaa suunnattiin enemmän resursseja ja työpaketin 2 Rakennusten energiatehokkuus 

tavoitemääriä pienennettiin merkittävästi.  

 

Energiatehokkaat rakennukset – neuvonta ja keskustelukäynnit (2 kpl)  

Kustannustarkastelut ja eri vaihtoehtojen vertailut (2 kpl)  
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4.1.3 Työpaketti 3: Energiatehokas ja tuottava energiayrittäjyys   – 

toimintamallien monipuolistaminen ja vahvistaminen 

 

 

Päätoteutusvastuu: Metsäkeskus 

 

Toteuttajat: Metsäkeskus, ProAgria 

Kohderyhmä: Energiatehokkaasta energiayrittäjyydestä tai omatoimisesta biolämmityksestä kiinnostuneet 
maaseudun yritykset ja yhteisöt (kylät, säätiöt) 

 

Tavoite: Maaseudun yrityksestä muotoillaan energiatehokkaan uusiutuvan energian laadukas ja 

palveluhenkinen polttopuuraaka-aineiden ja polttojakeiden tuottaja, energian kustannustehokas käyttäjä 

tai lämpöyrittämisestä kannattavan tuotannon ja bisneksen tekijä.  

 

Metsäkeskuksen osiossa päätehtävät ovat energiatehokkaan lämmöntuotannon ja tuottavan yrittämisen 

edistäminen yrityksissä: tavoitteena on perinteisten lämpöyrittäjyyden erilaisten toteutustapojen 

monipuolistaminen. Yrittäjien toimesta mahdollistetaan mm. energiapuun monipuolinen tuottaminen, 

varastoiminen ja niihin liittyvien laatutekijöiden huomioiminen hakelämmityksen tehokkuuden ja 
toimintavarmuuden osalta. Yrittäjä-vetoisissa kohteissa käytettävän puupolttoaineiden laadun 

korostaminen sekä paikkatiedon avulla hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksien osoittaminen, 

paikalliset kannattavuustarkastelut ja mm. potentiaalisten energiakohteiden markkinoiminen yrittäjille.  

 

Myös koneyrittäjien joukossa on havaittu olevan osavuotisesti energiapuun korjuussa työllistyviä ns. 

kausiyrittäjiä, jotka haluaisivat laajentaa omaa yritystoimintaa lämpöyrittämisen suuntaan. 

Metsänomistajien ja maa-taloustuottajien aktivoiminen osa-aikaiseen energia- ja lämpöyrittäjyyteen kuuluu 

myös työkokonaisuuteen, sillä sellainen maa- tai metsätalouden harjoittajalla, jolla on omakohtaista 

käytännön kokemusta puulla ja hakkeella lämmittämisestä ja laitteiden huoltamisesta on mahdollinen 
lämpöyrittäjä tai lämpöyrittäjärenkaan jäsen. 

 

Potentiaalisten yrittäjäkohteiden osalta osallistutaan lämpöyrittäjäkohteiden alkukartoitukseen ja 

asiantuntijatyönä tehtäviin kattiloiden mitoituslaskelmien laadintaan. Olemassa olevien tietojen perusteella 

selvitetään lämpöyrittäjyyskohteiden nykyiset sijainnit ja uudet potentiaaliset käyttökohteet. 

Metsäkeskuksessa tehtävät lämpöyrittämiseen liittyvät paikkatietoanalyysit pyritään linkittämään 

Lämpöyrittäjät.fi sivuston karttatietoon ja samalla ne ovat myös projektin käytössä visualisoituna.  Hämeen 

alueella olevista lämpöyrittäjä- ja alueellisista hakelämmityskohteista tehdään kustannus- ja 

tuottotarkasteluita, joita hyödynnetään lämpöyrittäjyyden markkinoinnissa Hämeessä.  

 
Metsävaratietoja ja paikkatieto-ohjelmistoa hyödyntäen voidaan toteuttaa myös aluelämpökeskuskohtaisia 

energiapuulaskelmia esim. Kemera- tuettavilta yksityismailta lämpökeskuksen välittömästä läheisyydestä ja 

tarjota esim. Metsään.fi -asiointipalvelun kautta työmaiksi metsänomistajien luvalla alueen energiapuuta 

korjaaville koneyrittäjille tai lämpöyrittäjille, jos yrittäjät ovat liittyneet asiointipalveluun hoito- ja 

hakkuutöitä tarjoaviksi toimijoiksi. 

 

Metsäkeskus on päätoteuttajana myös hankkeen puitteissa järjestettävillä Hämeen energia- ja 

metsämessuilla, jotka järjestetään 1-2 kertaa hankkeen aikana siten, että vuoden 2016 messutapahtuma 

pyritään järjestämään elokuussa Kanta-Hämeen alueella Hämeenlinnan Tuulosessa ja vuonna 2017 Päijät-

Hämeessä.  
 

Hanke järjestää energia- ja lämpöyrittämisen teemapäiviä paikallisesti, joita aktiivisesti markkinoidaan 

energiatoimialalla toimiville yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville. Teemapäiville ja messuille 
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osallistuvat kaikki hankkeessa toimivat toimijat Metsäkeskus, ProAgria, Ladec järjestäjien edustajina ja 

lisäksi metsä- ja energiamessuja markkinoidaan alueella toimiville metsä- ja energiatoimialan yrittäjille ja 

yrityksille.   

 

Metsäkeskuksen tehtävä hankkeessa ovat lämmitysvaihtoehtojen taloudellisuusselvitykset, lämpöyritys 
toiminnan käynnistämiseen liittyvät asiat mm. lämmöntoimitussopimukset ja lämmöntoimitussopimusten 

sopimusmallien kehittämisen tukeminen, energiainvestointien rahoitustukeen liittyvät kysymykset sekä 

materiaalien laajempaan hyödyntämiseen liittyvien ratkaisujen vertailu ja valinta. 

 

ProAgria tekee hankkeessa Metsäkeskuksen tukena energiatehokkaan energiayrittäjyyden tarkastelua mm. 

lämmitysjärjestelmän elinkaaren pidentämiseen, lämmitysvaihtoehtojen kustannuksiin ja 

energiaratkaisujen karkeisiin luonnossuunnitelmiin liittyen.  

 

Hankkeen tuloksena energiatehokkaasta ja tuottavasta energiayrittäjyydestä kiinnostuneilla on käytössään 
tietotaitoa, joka mahdollistaa toiminnan aloittamisen, laajentamisen tai kehittämisen. Verkostoitumisen 

tueksi eri alojen yrittäjillä on käytössään hankkeen toteuttajaorganisaatioiden yhteinen tietous ja kontaktit 

muiden alojen yrittäjiin. 

 

Metsäkeskus: 

Energiatehokas energiayrittäjyys tarkastelut (8 kpl)  

Energiayrittäjyyteen liittyvät paikkatietotarkastelut (4 kpl) 

Järjestetään Energia- ja metsämessut sekä markkinoidaan niitä aktiivisesti (2 kpl) 

Energiayrittäjäpäivien järjestäminen (5 kpl) 

 
ProAgria:  

Energiayrittäjyyden energiatehokkuuden rakennusteknisiin kysymyksiin liittyvät tarkastelut (0 kpl) => 

Hankkeen tekemistä kohdistetaan enemmän laajempien Biomassoista liiketoimintaa -selvitystöiden 

tekemiseen. 
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4.1.4 Työpaketti 4. Biomassoista liiketoimintaa 

 

Päätoteutusvastuu: LADEC 

 

Toteuttajat: LADEC, ProAgria Etelä-Suomi 

Kohderyhmä: maaseudun eri biomassojen liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneet yritykset, kunnat ja 
yhteisöt (kylät, säätiöt) 

Tavoite: HUE -hankkeen perusteella energiahankkeen esiselvitystyön kohteeksi esitetään seuraavia, koko 

hankealueella ajankohtaisiksi nousseita teemoja ja joiden tuloksia voidaan hyödyntää koko hankealueella: 

 

Biomassojen logistiikan ja esikäsittelyn tehostaminen: 

Biomassat kuten oljet, järvibiomassat, lannat jne. ovat monesti pienissä erissä ja hyödyntämisen kannalta 

tärkeää on niiden keräämisen ja esikäsittelyn järkevä teknis-taloudellinen järjestäminen.   

Esimerkiksi olki on Suomessa tällä hetkellä varsin vähän hyödynnetty materiaali. Isot energiayhtiöt eivät ole 

olleet siitä kiinnostuneita, koska sille ei ole ollut kattavaa keruujärjestelmää, sopivia yrittäjiä eikä siten 

energiayhtiöille riittävän laadukasta polttoainetarjontaa. Olki on kuitenkin alkanut kiinnostamaan eri 
tahoja: 1) Kouvolan Myllykoskelle suunnitellaan suurta bioetanolilaitosta ja 2) oljen energiahyötykäyttö 

kiinnostaa pienempiäkin yrityksiä. Oljen keruulogistiikka on kuitenkin ratkaistava, jotta koko ketju voisi 

toimia taloudellisesti. Pitää pystyä tuottamaan riittävän hyvälaatuista olkimassaa oikeassa aikataulussa. 

 

Toinen kehittämisen kohde on biomassojen erilaiset esikäsittelyratkaisut kuten kuivaus bioenergian 

tuotantoketjun tehostamiseksi. Biomassan energiahyödyntämisessä kosteuden vuoksi voidaan menettää 

merkittävästi taloudellista etua, jos biomassan kuivausta ei ole ratkaistu käsittelyketjussa optimaalisesti. On 

tärkeää luoda malleja biomassojen optimaaliselle kuivaukselle. Biomassat on jalostettava myös 

hyötykäyttöön sopivaan muotoon mm. palakoon osalta.  

 
Maakaasu- ja öljykohteiden muutos biopolttoaineille: 

Maakaasun hinta on noussut ja tulevien verolinjausten vuoksi nousee edelleen. Myös riski maakaasun 

saatavuudesta on ajankohtainen. Tämän vuoksi on tärkeää etsiä vaihtoehtoisia energiaratkaisuja, joilla 

maakaasua käyttävissä kohteissa voitaisiin korvata energianhankinta uusiutuvilla polttoaineilla. HUE-

hankkeessa tehtiin kaksi alustavaa kartoitusta, joita tässä hankkeessa syvennetään. Kohteina ovat tällöin 

maakaasua käyttävät yritykset ja laitokset, mistä esimerkkinä on Orimattilan Sampolan teollisuusalue, 

jonne mahdollisesti voitaisiin saada kaukolämpö Orimattilan lämmön biomassakattilasta. 

 

Lannan ja peltobiomassan hyödyntäminen:  

HUE-hankkeessa tarkasteltiin alustavasti lannan polttoa sekä lantojen mädätystä. Uuden hallitusohjelman 
mukaan lannan poltto voisi vapautua jätteenpolttostatuksesta, jolloin se voisi olla taloudellisesti 

mahdollista ja siten kiinnostaa mahdollisia toteuttajia. Lannan polttoa tarkastellessa on kuitenkin sitä 

verrattava myös lannan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen ja huomioitava biokaasun tuotanto- ja 

hyödyntämismahdollisuudet, jolloin energian ohella ravinteet saataisiin kiertoon. Esimerkiksi Lapinjärven 

Pukarossa on vastikään käynnistynyt päijäthämäläisen yrityksen toimittama sianlannan mädätyslaitos. 

 

Hankkeen tuloksena ovat konkreettiset esitykset, miten päästään eteenpäin näiden liiketoimintojen 

kehittämisessä. LADECin selvitysten (3 kpl) tuloksia voidaan hyödyntää koko tarkastelualueella. Osa 

selvityksistä teetetään ostopalveluina.  
 

ProAgria (4 kpl) selvitystä, aihepiireinä esim. biokaasun tuotantomahdollisuudet. 
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4.1.5 Työpaketti 5. Uuden tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön ja 

verkostoituminen 

 

Päätoteutusvastuu: ProAgria  

Toteuttajat: ProAgria, Metsäkeskus, LADEC 

Kohderyhmä: Maaseudun yritykset ja yhteisöt (kylät, säätiöt) 

Tavoite: Hankkeen kohderyhmillä on mahdollisuus päästä tapaamaan ulkomaisia tutkijoita, laitevalmistajia 

ja tutustua referenssikohteisiin sekä vaihtaa ajatuksia näiden kanssa. 
 

ProAgrian tehtävänä hankeosiossa on kotimaan ja ulkomaan opintomatkojen järjestäminen. Hanke 

järjestää toiminta-aikanaan 1-2 ulkomaan opintomatkaa Euroopan maihin esim. Itävalta / Saksa tai Ruotsi. 

ProAgrian hankeosiossa järjestetään helmikuun lopussa 2016 opintomatka Itävaltaan Welsin 

energiansäästö ja rakentaminen –messuille. Lisäksi vierailupäivät lähikohteissa, joissa erityisesti 

energiatehokkuuteen ja puurakentamiseen liittyvät toteutukset tutustumiskohteena. Keväällä tai kesällä 

2018 ProAgrian hankeosiossa toteutetaan biokaasuopintomatka Saksaan maatilakokoluokan 

biokaasulaitoksiin tutustumiseksi. 

 

Ulkomaan opintomatkojen lisäksi ProAgria järjestää hankeosiossa 1-2 kotimaan opintomatkaa, jotka 
suunnataan kohderyhmien kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. Opintomatkojen osallistujia kartoitetaan jo 

yritysten alkuyhteydenottojen aikana. Opintomatkojen tarkoitus on uusien toimintatapojen ja -

menetelmien oppiminen ja verkostoituminen. Matkoille osallistujat oppivat itse ja jakavat omaa tietouttaan 

muille. Matkoista laaditaan etukäteen matkasuunnitelma, joka hyväksytetään ELY-keskuksessa ja matkan 

jälkeen tehdään matkaraportti, joka on kaikkien kiinnostuneiden luettavissa hankkeen kotisivuilla.  

Muut hankkeen toteuttajaorganisaatiot osallistuvat opintomatkojen markkinointiin ja avustavat 

toteutuksessa. 

 

Kaikki hankkeen toteuttajaorganisaatiot: Aktiivinen tiedonhankinta ja -jakaminen  
Hanketyötä tekevien on tärkeää pysyä ajan tasalla tekniikan uusimmista mahdollisuuksista sekä 

verkostoitua laitevalmistajien ja eri toimijoiden kanssa. Tämän vuoksi hanketyöntekijät osallistuvat 

seminaareihin, retkiin, koulutustilaisuuksiin ja opintomatkoille hanketyönä, jolloin uusin tieto saadaan 

välittömästi hankkeen kohderyhmille hyötykäyttöön. Samalla hanketyötä tekevät myös kertovat hankkeen 

etenemisestä ja tulevista tapahtumista sidosryhmille. Energia Tehokkaasti Hämeessä –hankkeen 

asiantuntijat toimivat InforME –hankkeen kanssa yhdessä järjestettävissä tilaisuuksissa ja mukana 

suunnittelussa. 

 

Hankkeen järjestämissä tapahtumissa on mukana riittävästi hanketyöntekijöitä, joista yksi toimii 

vastuuhenkilönä ja muut asiantuntijoina tai avustajina. Osa asiantuntijatyöstä hankitaan tarvittaessa 
ostopalveluna. Toisinaan hanketyöpäivän pituus voi ylittää 8 h, ylittynyt työaika tasataan mahdollisimman 

pian. Hankkeessa työskentelevät voivat hanketyönä päivittää toimialaosaamistaan ja tarkistaa 

markkinatilannetta niiltä osin, kun se hyödyntää hankkeen kohderyhmiä. Hankkeen työntekijät osallistuvat 

hanketyön verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöpalavereihin. Yhteistyötä tekemällä vältytään päällekkäiseltä 

toiminnalta. 

 

Tuloksena kohderyhmät tietävät, mistä löytyy asiantuntemusta ja referenssikohteita. Kohderyhmät oppivat 

soveltamaan kansainvälistä tietoa omaan toimintaansa. 

 

Ulkomaan opintomatkat (2 kpl), Kotimaan opintomatkat (1-2 kpl)  
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4.2 Aikataulu 

 

Hankehakemus vireille 30.10.2015.  

Ennakkotieto Hämeen ELY-keskukselta sähköpostilla myönteisestä rahoituspäätöksestä 22.12.2015. 

Myönteinen alustava ilmoitus ELY-keskukselta päätöksestä sähköpostilla 28.1.2016  

Virallinen kirjallinen rahoituspäätös päärahoittajalta (Hämeen ELY-keskus) 11.8.2016 

Hankkeen aktiivinen tekeminen käynnistyi tammikuussa 2016.  

 

LADEC ilmoitti 29.9.2017, ettei jatka hankkeen toteutusta, sillä sopivia esiselvityskohteita ei LADECin 
alueelta löytynyt enempää 

LADECin osalta tuensiirto päättyi 31.8.2017. LADECin osiossa käyttämättä jääneet eurot siirrettiin 

ProAgrialle ja Suomen Metsäkeskukselle. 

Hankesuunnitelmaan haettiin muutosta muutoshakemuksella, joka jätettiin ELY-keskukselle 29.11.2017 ja 

jota täydennettiin 26.3.2018. 

Muutospäätös saatiin ELY-keskukselta 20.4.2018 

Mavin Maksatustarkastus 15.10.2018 

Hankesuunnitelman muutosilmoitus ELY-keskukselle 11.12.2018, koskien hankkeen jäljellä olevien eurojen 

kohdistamista mahdollisimman tarkasti kohderyhmien hyödyksi. 
 

 

4.3 Toteutuksen organisaatio ja resurssit 

 
Hankkeen keskeisiä toimijoita olivat ProAgria Etelä-Suomen, Suomen metsäkeskuksen ja Lahden Seudun 

Kehitys LADEC Oy:n asiantuntijat, jotka vastasivat projektin toteuttamisesta. Hankkeelle tehtiin yhteensä 

3,4 henkilötyövuotta (Htv) töitä.  

 

Hankesuunnitelmassa oli määritelty jokaisen toteuttajaorganisaation vastuualueet ja tehtävät hankkeessa. 

ProAgria Etelä-Suomi laati hankkeen toteutuksesta tuensiirtosopimukset hankekumppaneiden kanssa. 

Kukin organisaatio vastasi hankeosuudestaan ja yksityisen rahoituksen hankkimisesta rahoituspäätöksen, 

hankesuunnitelman ja tuensiirtosopimuksen mukaisesti.  
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4.4 Hankkeen kustannukset ja rahoitus  

 

Taulukossa 3 on esitetty hankkeen kokonaiskustannusten muodostuminen ja Taulukossa 4 on esitetty 

hankkeen rahoituksen muodostuminen.  

 

Taulukko 3: Hankkeen kokonaiskustannukset 

 

Kustannuslaji Hanketukipäätös Toteutuneet kustannukset

Palkat 172 827 173 359

Palkkiot (Ostopalvelut) 1 332 720

Vuokrat (Kohderyhmän tilaisuudet) 1 305 1 305

Ostopalvelut 37 150 37 150

Matkakulut 11 612 11 612

Muut välittömät kulut 0 0

Laskennallinen yleiskulut (palkoista) 25 924 26 004

Kokonaiskustannukset 250 150 250 150

Hankkeen tulot (-)

Kustannukset yhteensä (€) 250 150 250 150  
 

 

 

Taulukko 4. Hankkeen rahoitus 

 

Rahoituslaji Hanketukipäätös Toteutunut rahoitus

Eu ja valtio 200 120 200 120

Haettava tuki yhteensä 200 120 200 120

Kunnat 0 0

Muu julkinen rahoitus 0 0

Julkinen rahoitus yhteensä 200 120 200 120

Yksityinen rahoitus 50 030 50 030

Rahoitus yhteensä (€) 250 150 250 150  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



17 

 

 

 

4.5 Raportointi ja seuranta (kokoukset ja ohjausryhmätyöskentely) 

 

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet: 

 

Jyrki Näsi  MTK Häme   (varalla Päivi Rönni) 

Timo Kukkonen  Hämeen ELY-keskus  (varalla Lassi Hurskainen)  

Jari Eerola  Viljelijäedustaja, Tuulos  
Asko Ylöstalo Hämeen energiapalvelu Oy 17.1.2017 asti 

Seppo Niittymäki HAMK   (varalla Jari Komsi) 

Tuula Kallioinen  Lounaplussa ry   (varalla Jussi Pakari, Linnaseutu ry) 

Timo Kärkkäinen  Linnan Kehitys 12.4.2017 asti ja   

   Forssan Yrityskehitys Oy 15.8.2017 alkaen  

Susanna Vanhamäki LAMK 4.1.2017 asti  

Mari Eronen LAMK 5.1.2017 alkaen  (varalla Jussi Kuusela) 

Karen Wik-Portin  Suomen metsäkeskus  (varalla Jouni Rantala) 

Esa Ekholm  Lahden Seudun Kehitys, LADEC Oy 30.9.2017 asti  
Johanna Kilpi-Koski Lahden Seudun Kehitys, LADEC Oy 1.10.2017 alkaen 

Satu Nurmi  ProAgria Etelä-Suomi   (varalla Ari Toivonen) 

 

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 7 kertaa. (5.9. ja 7.2.2018), (21.11.; 7.9. ja 16.2.2017) sekä (14.9. 

ja 23.2.2016). Lisäksi hankkeen toiminnan päättävä loppukokous pidettiin 24.1.2019 ja talousluvut 

vahvistava sähköpostikokous maalis-huhtikuussa 2019.  

 

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Satu Nurmi. Ohjausryhmän varapuheenjohtajana 7.2.2018 

kokouksessa toimi Timo Kärkkäinen Forssan Yrityskehitys Oy:stä. Sihteerinä toimi projektipäällikkö Kaisa 

Halme.  

 
Asko Ylöstalo jäi työkiireiden takia pois ohjausryhmästä 17.1.2017. Hänen tilalleen ohjausryhmään ei valittu 

ketään. 

 

Timo Kärkkäinen 12.4.2017 jäi pois Linnan Kehitykseltä eikä Linnan kehitys nimennyt hänen tilalleen uutta 

ohjaustyhmän jäsentä. Timo Kärkkäinen aloitti ohjausryhmän jäsenenä Forssan Yrityskehityksen edustajana 

15.8.2017 alkaen.  

 

Esa Ekholmin jäätyä eläkkeelle 1.10.2017 hänen tilalleen ohjausryhmään valittiin Johanna Kilpi-Koski 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:stä. 

  
Jyrki Näsin varahenkilöinä ohjausryhmän kokouksessa 7.9.2017 toimi Päivi Rönni MTK Hämeestä ja Tuula 

Kallioisen varahenkilönä 23.2.2016 ja 14.9.2016 kokouksissa Jussi Pakari Linnaseutu ry:ltä. 

 

Hanketoimijoista kokouksiin osallistuivat: Markku Lappi, Antti Rusanen ja Kaisa Halme ProAgria Etelä-

Suomesta, Jari Toivoniemi ja Jouni Rantala Suomen metsäkeskuksesta sekä Johanna Kilpi-Koski Lahden 

Seudun Kehitys LADEC Oy:stä. Kutsuttuna asiantuntijana kokouksiin osallistui Maarit Kari ProAgria 

Keskusten Liitosta. 
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Hankkeen toiminnan toteutumista on seurattu hanketoimijoiden säännöllisissä yhteisissä seuranta- ja 

suunnittelupalavereissa.  Projektipäällikkö seurasi hankkeen tavoitteiden toteutumista. Hankkeen talouden 

resursseja seurattiin toteuttajaorganisaatioiden talousseurannasta saatavien raporttien myötä. 

 

Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kautta mahdollistui tiedon kulku molempiin suuntiin, Maarit Karin 
mukana olo ETH -hankkeen ohjausryhmän kokouksissa toi laajempaa näkökulmaa myös ETH-hankkeelle. 

 

Erityisesti ohjausryhmän yrittäjäjäsen Jari Eerola sekä Forssan Seudun kehityksen edustaja Timo Kärkkäinen 

toimivat aktiivisesti ETH-hankkeen toiminnan edistämiseksi ja auttoivat kontaktien luomisessa ja veivät 

biokaasuasiaa eteenpäin.  

 

4.6 Hankkeen toteutusoletukset ja riskit 

 

Toteutukseen merkittävimmin vaikuttavat riskit liittyivät toimintaympäristöön: Uusiutuvaan energiaan 

liittyvä Suomen ja EU:n investointitukipolitiikka sekä talouden yleinen taantuma saattaa vähentää yritysten 

kiinnostusta uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä investointeja kohtaan. 

Polttoöljyn ja sähkön hintamuutokset vaikuttavat myös merkittävästi uusiutuvan energian 

kiinnostavuuteen energianlähteenä. Hankkeessa varauduttiin edellä mainittuihin riskeihin, mm. 
seuraamalla aktiivisesti energiakeskustelua ja tiedottamalla hankkeen kohderyhmille ajankohtaisista 

muutoksista. Hankkeessa myös ohjattiin kohderyhmiä huomioimaan tulevat muutokset ja ennakoimaan 

muutosten vaikutusta.  

 

Hankkeen sisäisiä riskejä olivat hanketyöntekijöiden tietotaidon ajantasaisuus sekä hanketoimijoiden 

yhteistyön sujuvuus. Näihin voitiin varautua seuraamalla aktiivisesti laiteuutuuksien kehittymistä ja 

pitämällä säännöllisesti hanketoimijoiden yhteisiä suunnittelu- ja seurantapalavereita, samalla myös 

varmistettiin aktiivinen tiedonvälitys hanketoimijoiden kesken. LADECin jäädessä pois hankkeesta, eurojen 

uudelleenjako saatiin tehtyä hyvässä yhteisymmärryksessä kaikkien toimijoiden kesken. 

Kolmas hankkeen sisäinen riski liittyi kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen aktivoimiseen ja 
sitouttamiseen mukaan hankkeeseen. Tähän varauduttiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa linkittämällä 

toteutus tiiviisti alueen muihin hankkeisiin ja sopimalla tiedonvälityksestä ja asiakkaiden ohjaamisesta 

sopivimpaan hankkeeseen. Hankkeen toimenpiteet muotoiltiin siten, että kohderyhmien omat toiveet ja 

lähtökohdat olivat hankkeen ydinasia.  

 

Yhden laajemman esiselvitystyön osalta toteutui ennalta aavistamaton inhimillinen riski: esiselvitystyön 

tilaajille ei oltu toimitettu väliraporttia kommentoitavaksi, vaikka selvitystyön tulokset oli esitelty 

ohjausryhmälle. Tämän vuoksi myöskään yksityistä rahaa ei esiselvitystyöstä kertynyt, vaan ProAgria Etelä-

Suomi maksoi esiselvityksen yksityisen rahoitusosuuden. 

 
Kestävä kehitys on kaikkien hanketoimijaorganisaatioiden toimintaa ohjaava arvo. Tämän vuoksi 

hankkeessa kokonaisuutta katsottiin aina ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys huomioiden. 

Energiatehokkuus ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen tukee kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistavoitteita, sekä mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. 

 

Maaseudun pk-yrityksissä kestävä kehitys toteutuu arjen valintoina ja yhteistyöllä muiden kanssa, joita 

tässä hankkeessa edistettiin.  Hankkeen tapahtumien retkikohteet pyrittiin valitsemaan siten, että tuodaan 

esille jo toteutettuja hyviä käytäntöjä. Hankkeen matkat pyrittiin tekemään mahdollisuuksien mukaan 

kimppakyydeillä ja julkisilla kulkuneuvoilla, kun matkakohteen sijainti sen mahdollisti.  Hankkeen 

palavereissa oli etäyhteys-osallistumismahdollisuus. 
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5 YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
Hanke toteutettiin ProAgria Etelä-Suomen, Suomen metsäkeskuksen ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n 

yhteishankkeena. ProAgria Etelä-Suomi oli hankkeen päätoteuttaja ja kaksi muuta edellä mainittua 

organisaatiota olivat tuensiirtosopimuskumppaneita. 

Energia Tehokkaasti Hämeessä -hankkeen yhteistyökumppaneita olivat mm. seuraavat tahot: 

 

Hämeen ELY-keskus 

Alueen kunnat 

Alueelliset elinkeinojen kehittämiskeskukset 

MTK Häme  

Alueen Metsänhoitoyhdistykset 
Uusiutuvan energia-alan laitevalmistajat 

Alueen koulutusorganisaatiot (mm. HAMK, LAMK ja Koulutuskeskus Salpaus) 

Muiden alueiden koulutusorganisaatiot (mm. Karelia Amk) 

Alueen yrittäjäorganisaatiot 

Bioenergia ry 

Alueen uusiutuvan energian tuottajayrittäjät 

 

Alueen muut yritystoimintaa ja energiatehokkuutta edistävät hankkeet: 
 

Yrityksille verkostomainen toiminta oman alan lisäksi myös muiden alojen kanssa ja tietous biotalouden 
mahdollisuuksista vahvistaa maaseudun kilpailukykyä ja auttaa uusien innovaatioiden syntymisessä ja 

käyttöönotossa. Energia Tehokkaasti Hämeessä -hanke teki tiivistä yhteistyötä muiden energiahankkeiden 

kanssa. Yhteistyötä tehtiin erityisesti LAMKin koordinoiman ”Informaatiomuotoilulla maaseudun 

uusiutuvan energian mahdollisuudet esille (InforME)” –hankkeen kanssa, joka toimi yksinkertaisen ja 

vertailukelpoisen tiedon tuottajana, havainnollistajana ja välittäjänä sekä yhteistyöverkostojen rakentajana. 

Hankkeiden suunnitelmat laadittiin toisiaan tukeviksi. InforME -hankkeen kanssa ETH -hanke järjesti 

tapahtumia ja toteutti tiedotusmateriaalia. Teemapäiviä ja seminaareja toteutettiin myös laajemmassa 

yhteistyössä muiden hankkeiden ja sidosryhmien kanssa, sillä yhteistyöllä vältyttiin päällekkäiseltä 

toiminnalta. 

 
ProAgria Keskusten liiton koordinoiman Energiatehokkuudella kilpailukykyä maaseudulla - 
Valtakunnallisen energiatehokkuuden koordinaatiohankkeen tuottamaa sisältömateriaalia 

energiatehokkuudesta välitettiin InforME -hankkeen kautta Hämeeseen ja sitä sovellettiin Energia 

Tehokkaasti Hämeessä –hankkeen kautta käytäntöön yrityksissä. Vastaavasti Energia Tehokkaasti 

Hämeessä -hanke välitti koordinaatiohankkeelle tietoa Hämeessä toteutetuista hyvistä käytänteistä ja 

InforME –hankkeelle yritysten toiveita materiaalien sisällöksi.  

 

Hämeenraitti -tiedotushankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä ja tiedotettiin Energia Tehokkaasti Hämeessä -

hankkeen tapahtumista. Hämeenraitti mm. auttoi ETH -hankkeen esittelyvideon toteutuksessa. 

 
ProAgrian HYMY –hanke (Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä): jonka tavoitteena oli auttaa 

maaseudun yrittäjiä löytämään yritystoimintansa kehittämiseen oikeat neuvontakanavat ja sopivat 

rahoitusmahdollisuudet. Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian tuottajaksi/myyjäksi siirtyminen on 

yrityksen liiketoiminnalle merkittävä asia, joten HYMY -hankkeesta ohjattiin Energia Tehokkaasti Hämeessä 

-hankkeeseen yritykset, jotka ovat kiinnostuneet liiketoiminnan kehittämisestä energiatehokkuutta 

parantamalla tai energiayrittäjyydestä liiketoimintaa suunnittelevat tai tekevät. Myös 
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tapahtumayhteistyötä tehtiin HYMY ja ETH -hankkeiden välillä. HYMY hankkeen yritysasiantuntija Maija 

Pitkonen oli asiantuntijana ETH-hankkeen tilaisuudessa esittelemässä yritysryhmä hankkeen periaatteita.  

HYMY ja ETH tekivät yhteistyötä myös Puustia Pisnekseen päivän toteutuksessa. ETH toteutti päivään 

energiatehokkuuden työpajan. 

 
Metsäkeskuksen Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -hanke (Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat -

metsäpalveluyrittäjyys kasvuun): Valtakunnallinen hanke tarjosi mm. käytännönläheistä koulutusta ja 

eväitä yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Hankkeessa etsittiin ja kehitettiin 

metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä. Näitä kasvun lähteitä ovat esimerkiksi asiakaslähtöisen 

palvelukehityksen vauhdittaminen ja monipuolistaminen sekä metsäpalveluyritysten tunnettuuden, 

näkyvyyden ja verkostoitumisen lisääminen. ETH- hankkeessa tunnistettiin, että monet 

metsäpalveluyrittäjät olivat kiinnostuneita energiayrittäjyydestä. Hankkeiden yhteistyönä järjestettiin 

metsäpalvelu ja energiayrittäjien kontaktipäivä Lahdessa 2017. 

 
Poveria biomassoista -hankkeen Urpo Hassinen ja Poveria auringosta -hankkeen Kim Blomqvist olivat 

mukana ETH -hankkeen tilaisuuksissa luennoitsijoina ja toivat omien hankkeidensa terveiset Hämeeseen. 

 

 Asikkalan ja Padasjoen kunnassa käynnissä oleva EAKR –rahoitteinen VÄLKE (Vähähiilisyydestä uutta 
innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille) –hanke toteutti näiden kahden kunnan 

alueella energiatehokkuustarkasteluita yrityksille, joten näissä kahdessa kunnassa yhteistyö sovittiin 

parhaiten hankkeen kohderyhmiä täydentäväksi. 

 

Hankesuunnitelmassa oli alustavasti mietitty yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen hakeman Energiapuun 

saatavuuden ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen Etelä-Suomessa -hankkeen kanssa. (Hanke ei kuitenkaan 
saanut rahoitusta). Ajatuksena oli erityisesti pitkäjänteisyys ja luottamuksen rakentaminen 

terminaaliyrittäjien välille terminaalivarastoinnin kehittämisen näkökulmasta mikä on tärkeätä, alueellisten 

lämpökeskusten ja voimalaitosten polttoainehuollon kustannustehokkuuden varmistamiseksi, niin Päijät- 

kuin Kanta-Hämeessä. 

Naapurialueilta erityisesti Biobisnestä Pirkanmaalla -hankkeen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä 

tapahtumien markkinoinnissa ja tilaisuuksien suunnittelussa sekä tiedotuksessa. Biokaasuopintomatkan 

Saksaan lokakuussa 2018 markkinoinnissa Biobisnestä Pirkanmaalle -hankkeen toimijat Metsäkeskuksesta 

olivat korvaamaton apu.   

 

Uudenmaan puolella erityisesti TTS:n hankkeet: Uusiutuvista energiaa -hanke, Metsänomistajan 
talouskoulu -hanke ja FOBIA (Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery)-

hankkeiden kanssa tehtiin tiedotusyhteistyötä. 

 

Uudellamaalla Vihreän kasvun mahdollisuus –hanke toi alueen ulkopuolista näkökulmaa ja tietoa 

Uudenmaan hyvistä käytänteistä ETH -hankkeelle. 
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6 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

6.1 Työpaketti 1: Energiapalveluiden sekä energiatehokkuussopimusten 

edistäminen  

 

 
Alkukartoitusyhteydenotot ja hankkeen palveluiden markkinointi  
Tavoite koko hankeaikana yhteensä 40 kpl. 

 

Alkukartoituskäyntejä tehtiin hankkeen aikana yhteensä 13 kpl (8 kpl Kanta-Hämeessä ja 5 kpl Päijät-

Hämeessä)  

 
Kanta-Hämeessä: 

• Metsästysmatkailuyrityksen energiaratkaisujen pohdintaa  

• Elintarvikeyritys, öljyn korvaaminen uusiutuvalla energialla  

• Kylätalon lämmitysratkaisussa neuvominen  

• Alkukartoituskäynnit 2 kpl: sähköasennusyritys ja ohutlevytuotteita valmistava yritys  

• Ravikeskuksen alkukartoituskäynti  

• Tapaaminen yrittäjän kanssa tuulivoiman rakentamismahdollisuuksista 

• Palaveri Janakkalan kunnan edustajien kanssa, Tervakosken aluelämpöratkaisuista 

 

 

Päijät-Hämeessä: 

• Matkailuyrityksen uusiutuvan energian tuotanto (aurinkoenergia) investoinnin suunnittelua 

• Keskustelutilaisuus ja biokaasuinvestointien selvittäminen  

• Alkukartoituskäynti alueen yrittäjät 

• Biokaasuprojektin suunnittelu  

• Palveluasumisen keskukselle lämmöntarpeen vastaavuuden selvittäminen laajentuvaan 

kiinteistömassaan nähden => eteenpäin ohjaaminen 

 

Asetetusta tavoitteesta alkukartoitusten määrän suhteen jäätiin merkittävästi. Syynä tähän oli se, että 

hankesuunnitelmassa oli ajateltu rakennussuunnittelijoiden resurssien olevan käytössä ETH -hankkeessa. 

näin ei kuitenkaan ollut ja työpaketin 1 tekemistä jouduttiin linjaamaan uudelleen. Hankkeen tehtävä olisi 

ollut hankkia resurssit, jos näyttää, ettei alkuperäinen suunnitelma toteudu. Jo ETH -hankkeen edeltäjän eli 

Hämeen Uusiutuvan energian Tulevaisuus (HUE) -hankkeen aikana yritettiin hankkia ostopalveluna 

resursseja rakentamiskysymyksiin: myös silloin todettiin, että hankkeen puolueettomuuden säilyminen on 

ensiarvoisen tärkeää ja tämän vuoksi ostopalveluna rakentamisosaamisen hankkiminen on hankalaa. ETH -
hankkeen alkuvaiheessa myös todettiin yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa, että hankkeen 

painopistettä siirrettään työpakettiin 4., joka on hankkeen vaikuttavuuden kannalta merkittävin työpaketti. 

 

 

Alkukartoitusyhteydenotot muutettiin ohjausryhmän kanssa yhteisellä näkemyksellä sähköiseksi 

jälkikartoituskyselyksi Hämeen aikaisemmissa energiahankkeissa mietintävaiheeseen jääneille kohteille 

sekä energiahankkeissa mukana olleille yrityksille ja energiayrittäjille.  

 

Sähköinen kyselylomake lähetettiin 16:lle yritykselle ja 15:lle energiayrittäjälle. Kyselystä pyrittiin tekemään 

monipuolinen ja helposti lähestyttävä. Kysymykset olivat sekä monivalintakysymyksiä että avoimia. 
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Kyselyyn vastasi 10 mietintävaiheeseen jäänyttä yritystä ja 6 energiayrittäjää. Vastaukset on koostettu 

Liitteeseen 1. Alla on esitelty kyselyiden tuloksia. 

 

Aikaisemmissa bioenergiahankkeissa neuvonnan piirissä olleiden yritysten vastauksista kävi ilmi, että 

neuvonta ei ole johtanut suoraan toimenpiteisiin yrityksissä, tai kyselyn vastaaja ei ollut tietoinen onko 
jotakin toimenpiteitä tehty. Syiksi kerrottiin mm. liian korkeat investointikustannukset, neuvonnasta 

kulunut aika; ei muistikuvia, silloinen yhteyshenkilö ei ole yrityksen palveluksessa, tehontarpeen vaihtelut 

johon hakelämmitys ei taivu. Vastanneista yksi kertoi neuvonnan johtaneen toimenpiteisiin, vanha 

öljy/klapilämmitys oli korvattu hakelämmityksellä. Yksi vastaaja kertoi, että energiatehokkuutta parantavia 

toimenpiteitä olisi tehty joka tapauksessa.  

 

Kyselyyn vastanneiden yritysten rakennukset lämpiävät tällä hetkellä pääasiassa öljyllä tai sähköllä. Näiden 

jälkeen yleisin lämmitysmuoto on puuperäiset energiajakeet. Vastaajista suurin osa arvioi 

lämmityskustannusten pysyneen suunnilleen samana tai laskeneen viimeisen viiden vuoden aikana. Kolmen 
vastaajan mielestä kustannukset olivat nousseet.  

 

Kaksi vastaajaa oli osallistunut johonkin energiatehokkuutta käsittelevään tilaisuuteen viimeisen kolmen 

vuoden aikana. Lisätietoa vastaajat kaipaavat seuraavista energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvistä 

asioista: Kiinnostavimmat ovat aurinkoenergian mahdollisuudet ja energiatuet.  Seuraavaksi yrittäjien 

yhteishankinnat ja lämmöntalteenotto. Kiinnostusta herättivät myös energian käytön optimointi ja  

lämpöpumput. Yksi yritys kaipaa päivitettyä laskelmaa lämmitysratkaisun muuttamiseksi. Kyselyn vapaan 

sanan osiossa yrittäjät mm. kiittelivät neuvontatapahtumaa, kertoivat tarkemmin oman kohteensa 

taustoista ja kertoivat tulevaisuuden suunnitelmista, joihin liittyen puolueettomalle energianeuvonnalle 

olisi tilausta.  
 

Energiayritysten kartoitukseen saatiin kuusi vastausta. Vastaajien hoitamien lämpölaitosten lukumäärä 

vaihtelee yhden ja yhdeksän välillä. Vastaajista kolme arvioi vuotuiseksi tuotetuksi lämpöenergiaksi  

1 000-3 000 MW/h. Yksi arvioi tuottavansa 3 000-5 000 MWh/v ja loput 8 000 MW/h ja 10 000 MW/h. 

Neljä yrittäjää vastasi hakeneensa yrityksen investointeihin investointitukea. Kolme vastaajaa kertoi, että 

tukea saatiin koko lämpölaitosprojektiin, yksi ei muistanut mihin tukea saatiin. Yksi yrittäjistä oli toiminut 

investointituen suhteen itsenäisesti. Muut tukea hakeneet olivat saaneet asiantuntija-apua.   

Suurin osa vastaajista haluaa laajentaa ja etsii uusia asiakkaita. Tiedossa on myös investointeja laitosten 

korjauksiin/päivityksiin. Ainoastaan kaksi vastaajaa ei halua laajentaa. Toisella vastaajista on mietinnässä 

yritystoiminnan myynti. 
 

Kyselyyn vastanneista neljä oli osallistunut energia asioita käsitteleviin tilaisuuksiin. Lisätietoa vastaajat 

kaipaavat kyselyn mukaan seuraavista asioista: Enemmistö toivoi lisätietoa lämpölaitos 

automatiikasta/käytön optimoinnista. Seuraavaksi kiinnostavimmat aiheet ovat investointi ja energiatuet, 

palvelumuotoilu ja asiakkuuksien hoito. Yksi vastaaja haluaisi tietoa myös aurinkoenergiaratkaisuista. 

Kysymyksen kohtaan muu, kirjasi neljä yrittäjää lisäksi: Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon, uudet 

teknologiat, savukaasun puhdistusteknologia, yritysmyynti. 

 

Vapaan sanan kohdassa muutamat yrittäjät kirjasivat toiveita neuvonnalle, uusien kohteiden seulomiselle ja 

yleisinformaation tuottamiseen kentälle. Huolensa maalämmön aggressiivisesta markkinoinnista toi esille 
yksi yrittäjä.  

 

Kun lasketaan yhteen alkukartoituskäynnit ja sähköiset kartoituskyselyt toteutuneita yhteydenottoja on 44 

kpl. ETH -hankkeen resurssien puitteissa ei ollut enää mahdollista toteuttaa yhteenvedoissa mainittuja 

toimenpiteitä ja toiveita. Nämä voidaan ohjata muille hankkeille esim. energiayrittäjyyden 

koordinaatiohankkeelle. Neuvonnan vaikuttavuuden kannalta olisi hyvä, että toistettaisiin vastaavia 
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kyselyitä määrävälein. Tämän kyselyn koosteet toimitettiin kaikille vastaajille, jotta vastaajat pääsevät 

näkemään kokonaisuuden ja samalla asia pysyy heillä itsellään muistissa.  

 

Infotilaisuudet yrityksille hankkeen palveluista tavoite koko hankeaikana 3 kpl 
 
Toteutunut 3 kpl: 
Biokaasutilaisuus Hattulan kunnan kanssa Hattulassa 8.9.2016 (12 osallistujaa) 

Hämeen maaseutuneuvoston kokous Lammilla 1.6.2017 (13 osallistujaa) 

Jokioisten energiailta Jokioinen 21.09.2017 (6 osallistujaa) 

 

Tilaisuuksissa keskusteltiin mm. lainsäädännön ja asetusten vaikutuksista uusiutuvan energian toimialaan 

sekä siitä, miten tärkeää kokonaisuuden huomioiminen on energiaratkaisuja tehtäessä.  

Lämpölaitosinvestoinnit vaativat usein oman kypsyttelyaikansa ja päätöksenteon tueksi tarvitaan 

puolueetonta faktatietoa. Tilaisuuksissa oli koolla useiden eri alojen toimijoita, jolloin monipuolinen 
keskustelu oli taattua. 

 

6.2 Työpaketti 2: Rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisuihin 

liittyvän päätöksenteon tuki 

 

Kuten raportin kohdassa ”4.1.2 Työpaketti 2. Rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisuihin liittyvän 

päätöksenteon tuki” mainittiin, työpaketin 2 tavoitteita pienennettiin alkuperäisestä ja lopulta tavoitteena 

oli 2 kpl tarkasteluja ja ne molemmat toteutettiin. Tarkastelun kohteena oli matkailuyrityksen 
energiatehokkuuden parantamisen opastus ja energiavaihtoehtojen esittely Kanta-Hämeessä ja toinen 

kohde Päijät-Hämeessä. Näistä kahdesta kohteesta molemmat ovat ETH -hankkeen päättymiseen 

mennessä toteuttaneet energiaratkaisun: toinen aurinkoenergiainvestoinnin ja toinen hakelämpöratkaisun.  

ETH -hankkeen voidaan todeta olleen hyvänä tukena näiden yritysten päätöksentekoprosessissa.  

 

 

6.3 Työpaketti 3: Energiatehokas ja tuottava energiayrittäjyys   – 

toimintamallien monipuolistaminen ja vahvistaminen 

 

Energiatehokas energiayrittäjyys tarkastelut  
Tavoite koko hankeaikana 8 kpl, joista 4 Päijät-Hämeessä ja 4 Kanta-Hämeessä  
 
Energiatehokas energiayrittäjyys tarkastelut tarjottiin moduulikoulutuksena energiayrittäjille ja 

energiayrittäjyydestä kiinnostuneille Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Olemme havainneet, että kentällä on 

metsäalan yrittäjiä, joilla on kiinnostusta laajentaa yritystoimintaansa myös energiayrittäjyyteen. 

Hankealueella ei ole aikaisemmin tarjottu vastaavaa koulutusmahdollisuutta kohderyhmälle. Määrällinen 

tavoite ylitettiin järjestämällä 9 koulutusta hankeaikana. Koulutukset järjestettiin ProAgria Etelä-Suomen ja 

Metsäkeskuksen toimistoilla Hämeenlinnassa ja Lahdessa.  

 
Vuoden 2017 osalta pyrimme järjestämään koulutuksen siten että se tukee energiayrittäjyydestä 

kiinnostunutta saamaan kokonaisvaltaisen kuvan mitä energiayrittäjyys on ja mitä yrittäjäksi aikovan täytyy 

huomioida. Koulutuksiin kuului myös tutustumisretki eri kokoluokan lämmöntuotantoyksiköihin ja 

aurinkosähkövoimalaan. Tutustumisretki kiersi Kanta-Hämeellä ja Pirkanmaalla. Koulutuksista tiedotettiin 

myös tietyllä rajauksella metsänomistajia hankealueella. Ajankohdaksi valittiin maalis-huhtikuu, jolloin 
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mahdollisimman moni kiinnostunut voisi osallistua. Osallistujamäärä oli 15 henkilöä. Lisäksi 9 henkilöä, 

joista osa oli asiantuntijaluennoitsijoita ja osa hankehenkilöstöä. 

 

Päijät-Hämeessä energiapuunkorjuun parissa työskentelevät koneyrittäjät osallistuivat puunkorjuun 

laatukysymyksiin keskittyneeseen koulutuspäivään, jossa oltiin sekä sisätiloissa että maastossa. Päivä 
toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen kanssa, hyödyntäen heidän 

hakkuukohteitaan maastokoulutuksessa. Osallistujamäärä oli 34 henkilöä, joista suurin osa koneyrittäjiä. 

Lisäksi kaksi luennoitsijaa. 

 

Vuoden 2018 tilaisuuksista haluttiin enemmän jo alalla toimiville suunnattuja kehittämispäiviä. 

Kevätkaudella samalle kohderyhmälle järjestettiin tapahtumia sekä hankealueella että lähialueilla 

toimialapäivien ja lämpöyrittäjäpäivien muodossa. Tästä syystä päätimme siirtää toteutuksia myös 

syys/talvikaudelle. Koulutuksia järjestettiin kolme, joista kaksi oli energiayrittäjille suunnattuja ja yksi 

polttopuuyrittäjille. Polttopuuyrittäjien kehittämispäivään liittyivät tiiviisti paikkatietohaut. Koulutuksiin 
osallistui 13 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä sekä 9 henkilöä, joista osa asiantuntijaluennoitsijoita ja osa 

hankehenkilöstöä.  

 

Energiatehokasenergiayrittäjyys tarkasteluihin osallistuneiden joukossa oli jo alalla toimivia yrittäjiä, 

metsänomistajia sekä alasta kiinnostuneita metsäalan yrittäjiä. Tilaisuuksista pyrittiin tekemään 

keskustelevia enemmänkin kuin perinteisiä luentoja. Tässä onnistuttiin todella hyvin. Huomattiin myös, että 

eri taustoja omaavat osallistujat monipuolistivat sekä keskustelua että toivat uutta näkemystä 

koulutusaiheisiin. Halusimme luoda mahdollisuuden verkostoitua sekä alueellisesti että laajemmin. Tätä 

varten koulutuksiin pyydettiin asiantuntijoita ja jo alalla toimivia yrittäjiä esitelmöijiksi myös 

naapurimaakunnista. Luennoitsijoiden valinta onnistui myös hyvin, saimme koulutuksiin ne ammattilaiset 
luennoimaan, jotka halusimme. Verkostoitumisen onnistumisesta kertoo se, että eräs osallistuja sai 

koulutuksen jälkeen konkreettista apua asiantuntijalta koskien sopimusneuvotteluja. Koulutuksista 

pyydettiin myös osallistujapalautteet. Palautteiden perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksiin. 

Koulutusten kokonaisarvosana oli (asteikolla 1-5) 4,1. Palautteet on koostettu Liitteeseen 2. tarkempaa 

tutustumista varten. Koulutusten ohjelmat ovat Liitteessä 3. 

 

 

Energiatehokasenergiayrittäjyys tarkastelut: 

• Metsäenergian laatuketju hallintaan Hämeenlinna 14.03.2017 

• Bioenergialiiketoiminnan kannattavuus Lahti  21.03.2017 

• Lämpölaitoksen esisuunnittelu  Lahti 23.03.2017 

• Päästörajoitusten vaikutukset   Hämeenlinna 28.03.2017 

energiayrittäjyyteen, lämpöverkoston suunnittelu 

• Tutustumisretki lämpölaitoksiin ja aurinkovoimalaitokseen, 20.04.2017 

Kanta-Häme Pirkanmaa 

• Energiapuunkorjuun laatupäivä  Asikkala 26.04.2017 

• Tehokkuutta tarjouskäytäntöihin  Hämeenlinna 17.03.2018 

• Tehokkaasti kasvuun   Hämeenlinna 17.10.2018 

• Polttopuuyrittäjien ajankohtaispäivä Lahti 12.12.2018 

 
 
 
Energiayrittäjyyteen liittyvät paikkatietotarkastelut  

Tavoite koko hankeaikana 4 kpl, josta 2 Päijät-Hämeessä ja 2 Kanta-Hämeessä 
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Tarkastelut tehtiin vuoden 2017 aikana. Niissä hyödynnettiin metsävaratietoa ja metsäkeskuksen 

paikkatieto-osaamista. Paikkatietotarkastelut tehtiin yhteistyössä maakunnallisen sahalaitoksen kanssa. 

ETH-hankkeen osalta tarkastelussa kiinnosti koivunkäytön lisääminen hankealueella ja sahan sivuvirraksi 

luettava kuitupuukokoluokan puu ja miten se saataisiin kiertämään lähialueella laadukkaan polttopuun 

raaka-aineeksi. Tarkastelujen pohjalta järjestimme yhteistyössä sahalaitoksen kanssa koivunkäytön 
edistämiskampanjan, jonka pohjalta valmistelimme käsittelynäytökset 2 kpl Päijät-Hämeeseen ja 2 kpl 

Kanta-Hämeeseen. Näytöksiin kutsuttiin lähialueiden metsänomistajia ja energiayrittäjiä. Näytökset olivat 

syyskaudella 2017 ja niihin osallistui n. 100 kiinnostunutta metsänomistajaa/tapahtuma.  

 

Paikkatietotarkasteluiden aineisto on koostettu Liitteeseen 4. Paikkatietotarkasteluihin liittyi myös 

kiinteästi polttopuuyrittäjien ajankohtaispäivä, joka järjestettiin 2018. Siellä osallistujille esiteltiin sekä 

koivukampanja että mahdollisuus hankkia laadukasta raaka-ainetta jalostettavaksi polttopuuksi joko yksin 

tai yhteistyössä toisten yrittäjien kanssa. Aihe herätti paikalla olleissa kiinnostusta ja keskustelua. Ainakin 

osa myös vaihtoi yhteystietoja jatkosuunnittelua varten. 
 

Energia- ja metsämessut  

Tavoite koko hankeaikana 2 kpl, josta 1 Päijät-Hämeessä ja 1 Kanta-Hämeessä 

 

Täsmälleen vastaavia metsään ja energiaan keskittyneitä tapahtumia ei ole aikaisemmin järjestetty 

hankealueella. Messujen tarkoituksena oli tuoda hankealueen suurelle yleisölle ja yrittäjäkunnalle 

mahdollisuus tutustua uusiutuvan energian ja metsäalan tarjontaan koko toimitusketjun osalta. Toinen 

tarkoitus tarjota paikallisille toimijoille areena, jossa esitellä tuotteitaan ja palveluitaan. Messujen 

yhteydessä järjestettiin myös avoimien ovien päiviä lähialueen lämmöntuotantoyksiköissä ja Hämeenlinnan 

osalta myös työnäytöksiä maastossa, jonne messualueelta oli yhteiskuljetus. 
  

Energia- ja metsämessut järjestettiin ensimmäisen kerran kaksipäiväisinä Kanta-Hämeessä, Hämeenlinnan 

Tuuloksessa, kauppakeskus Tuulosen syysmarkkinoiden kanssa yhteistyönä. Messut olivat 26-27.8.2016. 

Tapahtumasta tiedotettiin laajasti erilaisissa foorumeissa mm. paikallislehdessä, suorilla kutsuilla 

lähikuntien metsänomistajille, tienvarsitiedotteilla ym. Esim. metsänomistajille naapurikuntiin ja 

Tuulokseen lähetettiin 1600 kirjekutsua, laajemmalle alueelle 2000 sähköpostikutsua. Lisäksi tekstiviestejä. 

 

Messujen osalta onnistuttiin hyvin siinä, että ne kiinnostivat toimijoita. Messuilla oli toimiva konsepti ja 

monipuolinen ohjelma sisältäen erilaisia työnäytöksiä messualueella ja maastossa ja mahdollisuuden 

tutustua kauppakeskuksen pellettilaitokseen opastetusti. Messualue oli myös hyvin saavutettavissa. 
Odotukset osallistujamäärän suhteen olivat korkealla. Tapahtuma ei kuitenkaan houkutellut kävijöitä 

odotetusti, paikalla kävi kahden päivän aikana arviolta parisen sataa vierasta.  Ajankohta oli todella 

haastava, ensinnäkin lähialueella oli isot messut saman kuukauden aikana. Toisekseen pitkän sateisen 

jakson jälkeen ensimmäinen messupäivä oli poutapäivä, jolloin maanviljelijät suuntasivat pelloille. Toiselle 

messupäivälle osui poikkeuksellinen kesämyrsky ja mm. kauppakeskuksen syysmarkkinat päättyivät 

etuajassa. Toteutuksessa huomattiin myös, että kaksipäiväisten messujen järjestäminen on liian työlästä. 

 

Toisen kerran messut järjestettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen kanssa 11.8.2017 

Vesivehmaalla, Jenkkapirtin ympäristössä. Messujen aikana oli mahdollisuus tutustua naapurikunnassa 

sijaitsevan puutarhan lämmöntuotantoon opastetusti. Metsä- ja energiamessujen päätyttyä elokuinen ilta 
huipentui juhlavasti metsäiltamiin. Edellisvuodesta otettiin oppia, järjestettiin yksipäiväiset messut ja 

tiedottamiseen panostettiin vielä enemmän henkilökohtaisten kutsujen osalta. Messuja markkinoitiin 

kirjekutsulla koko Päijät-Hämeen maakunnassa 7556 metsänomistajalle, lisäksi lähetettiin sähköposteja ja 

tekstiviestejä. Vesivehmaan tapahtuma ylitti odotukset: kävijöitä oli parisen tuhatta. Messuille 

osallistuneiden toimijoiden näkemykset tapahtumasta olivat pelkästään positiivisia. Liitteessä 5. on Maarit 

Karin kirjoittama blogiteksti tapahtumasta.  
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Energiayrittäjäpäivät 
Tavoite koko hankeaikana 5 kpl, joista 3 Päijät-Hämeessä ja 2 Kanta-Hämeessä. 

 
Energiayrittäjäpäivien tavoitteena oli tuoda uusinta tietoa aihealueesta kohdeyleisön käyttöön ja tarjota 

mahdollisuus verkostoitua. Päivien toteutuksessa tehtiin myös yhteistyötä toisten kehittämishankkeiden 

kanssa. Kaksi viimeistä tilaisuutta poikkesivat muista toteutuksista: Puustia Pisnekseen päivään tuotettiin 

työpaja energiatehokkuuteen liittyen ja InforME ja ETH -hankkeiden yhteiseen loppuseminaariin 

toteutettiin asiantuntijapuheenvuoro koskien maakuntauudistusta. Puheenvuoron piti muutosjohtaja 

Seppo Huldén. ETH -hankkeen kautta lähetettiin 3 300 sähköpostikutsua loppuseminaariin Päijät-Hämeen 

metsänomistajille. ETH -hankkeella oli loppuseminaarissa oma työpaja, jossa hankkeen tuloksia esiteltiin 

kiinnostuneille. Tapahtumista on kerätty palautetta, kokonaisarvosana (asteikolla 1-5) oli 3,3. Osallistujia 

neljään ensimmäiseen tapahtumaan on ollut yhteensä 65 henkilöä. Loppuseminaariin osallistui yhteensä 22 
henkilöä.  

 

• Metsäenergian ajankohtaisilta   Asikkala  21.4.2016 

• Energiayrittäjyystreffit   Hämeenlinna  25.1.2017 

• Metsä- ja energiayrittäjien kontaktipäivä  Lahti  14.12.2017 

• Energiatehokkuuden työpaja,   Lahti  16.10.2018 

Puustia Pisnekseen päivä 

• Uusiutuvan energian mahdollisuudet esillä  Lahti  28.11.2018 

seminaari 

 

Työpaketin erilaisissa tapahtumissa energiayrittäjiä pidettiin ajan tasalla toimialalla tapahtuvista 

muutoksista ja yrittäjillä oli mahdollisuus tutustua toimialan kehittäjiin henkilökohtaisesti.   

Tapahtumien ohjelmat löytyvät Liitteestä 6.  Palaute koostettuna liitteessä 7.  
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6.4 Työpaketti 4. Biomassoista liiketoimintaa 

 

LADEC:  

Oljen logistiikka pellolta kattilaan -esiselvitys 

Oljen keruulogistiikka -selvitys laadittiin 1 MW:n CHP-laitosta varten. Selvitystä tehtiin yhdessä Ferroplan 

Oy:n kanssa. Ferroplan Oy on kehittänyt 1 MW:n CHP-laitosta. Osa tässä laitoksessa tuotetusta energiasta 

hyödynnetään Ferroplanilla ja osa johdetaan kaukolämpöverkkoon, jolloin voidaan korvata maakaasun 

käyttöä Orimattilan alueella. Näin vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätään uusiutuvan 

energian käyttöä Orimattilassa.  

 

Tämän selvityksen tarkoituksena oli selvittää toimitusketju oljelle pellolta voimalaitoksen olkikattilaan. 

Selvityksessä esitellään toimitusketjun osat, ratkaisut sekä muut mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. 
Toimitusketjua on lähestytty maatalousyrittäjän näkökulmasta, heitä on haastateltu löytääkseen uutta 

tietoa alueesta sekä toimitusketjun kustannuksista ja käytänteistä. Toimitusketjusta on pyritty luomaan 

edullinen sekä kestävä, niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun näkökulmasta. Valmis 

toimitusketjuehdotus on testattu maatalousyrittäjillä. Selvityksen mukaan realistisimmaksi toimintamalliksi 

arvioitiin, että maanviljelijä itse karhottaa ja pöyhii oljen kerran sekä paalaa omilla koneillaan. 

  

Selvitykseen kuuluu oljen teknillis-taloudellinen selvitys, joka kattaa oljen poltto-ominaisuudet, 

toimitusketjun kustannukset sekä oljen poiston vaikutukset pellon maaperään. Kun tähän realistisimpaan 

toimintamalliin lisää korjuu- ja varastointikustannukset sekä kuljetuskustannukset 10 kilometrin päästä 18 

paalin kuormilla, saadaan oljen porttihinnaksi, eli hinnaksi perille toimitettuna, 90.75€. 
 

Osana selvitystä etsittiin myös tietoa Orimattilan alueella syntyvistä polttokelpoisista maatalouden 

biojätteistä. Orimattilassa syntyy biojätettä mm. viljakuivauksen esikäsittelyjakeesta 100 – 150 kuutiota, 

epäonnistuneista sadoista ja heinänsiemenen aluskasvustosta. Suojavyöhykkeillä kasvavat heinät päätyvät 

usein rehuksi ja laidunmaaksi. 

 

Uusiutuvan energian käytön lisääminen Orimattilan Sampolan alueella 

Hankkeessa toteutettiin yleissuunnitelma Sampolan teollisuusalueen kaukolämpöverkon rakentamisesta ja 

yritysten kytkemisestä verkkoon yhteistyössä Orimattilan Lämpö Oy:n kanssa. Sampolan alueella toimiva 

Ferroplan Oy on kehittänyt 1 MW:n CHP-laitoksen, joka olisi tarkoitus kytkeä kaukolämpöverkkoon, jolloin 

Orimattilan Lämpö Oy voisi vähentää maakaasun käyttöä energian tuotannossa.  Yleissuunnitelmassa 
otettiin huomioon myös muita yrityksiä, joilla syntyy hukkalämpöä, ja joka voitaisiin siirtää 

kaukolämpöverkkoon. Ulkopuolisille kaukolämpöjohdoille laadittiin kustannusarvio perustuen 

Energiateollisuus ry:n julkaisemiin kaukolämpöjohtorakentamisen yksikköhintoihin, joiden pohjana ovat 

toteutuneet johtorakentamiskustannukset Suomessa. 

 

Kuivamädätyslaitoksen koon arvioiminen käytettävän biomassa-määrän mukaisesti 

Tämä selvitystyö toteutettiin, koska Päijät-Hämeeseen on suunnitteilla viljelijöiden yhteishankkeena 

biokaasulaitos, joka hyödyntäisi naudan kuivalantaa ja peltobiomassoja. Tuotettu biokaasu käytettäisiin 

liikennepolttoaineena. Selvityksessä määriteltiin kuivamädätyslaitoksen kokoluokka käsiteltäessä 

kuivalantaa ja peltobiomassoja sekä tarvittaessa hevosen lantaa. Mädätyslaitoksen mitoituksessa käytettiin 

kokoluokkaa 4400-7800 t/a kuivalantaa ja peltobiomassaa.  Lisäksi huomioitiin mahdollisuus mädättää 
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hevosenlantaa noin 250 t/a.  Selvityksessä huomioitiin laitoksen laajentamismahdollisuus sekä kartoitettiin 

mahdollisia biokaasusta jalostetun ajoneuvopolttoaineen käyttäjiä.   

 

ProAgria:  

Tuuloksen biokaasuselvitys  
 
Yhtenä osana Energia Tehokkaasti Hämeessä-hanketta toteutettiin selvitystyö biokaasuliiketoiminnan 

mahdollisuuksista Lammi-Tuulos-alueella. Selvityksessä kartoitettiin alueen potentiaaliset syötteet 

biokaasulaitokseen, keskittyen maatalouden sivuvirtoihin, kuten naudan kuiva- ja lietelantoihin sekä 

perunakuorimoiden sivuvirtoihin. Syötteistä on tehty biokaasuntuottopotentiaalitesti HAMK:n 

laboratoriossa yhteistyössä InforMe-hankkeen kanssa. 

 

Selvitystyössä toteutettiin myös aluemallinnus, jonka perusteella yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin 

(teknisen toimen) kanssa käytiin keskustelua biokaasulaitoksen mahdollisesta sijoittumisesta. Käydyn 

keskustelun perusteella potentiaalisimmaksi biokaasulaitoksen sijoittumispaikaksi todettiin Pannujärven 

teollisuusalue. 
 

Biokaasulaitoksen tuottamasta kaasusta ja sen hyödyntämistavasta tehtiin myös kartoitus, jossa todettiin, 

että potentiaalisimmat biokaasun hyödyntämistavat ovat teollisuudessa ja liikennepolttoaineena. 

Osana selvitystä kartoitettiin myös eri biokaasulaitostekniikoita, laitostoimittajia ja 

biokaasulaitosinvestoinnin suuruutta. 

 

Biokaasuliiketoiminnan voitiin todeta lisäävän alueen energiaomavaraisuutta ja antavan positiivisia 

ympäristövaikutuksia alueen maataloudelle. Todettiin myös, että biokaasulaitostekniikat ovat kehittyneet 

ja ovat teknisesti jo hyvin kypsiä ratkaisuja. Todettiin myös, että biokaasulaitosinvestointi voidaan saada 
taloudellisesti kannattavaksi. 

 

Tammelan Portaan kylän energia- ja jätevesiselvitys  
 
Tammelan Portaan kylälle toteutettiin karkean tason energia- ja jätevesiselvitys. Selvityksen lähtökohtana 

oli tarkastella biokaasulaitoksen suunnittelua, aluelämpöverkon suunnittelua Portaan kylälle ja 

energiainvestointien kytkeytyminen kylälle samassa yhteydessä mahdollisesti rakennettavaan 

viemäriverkostoon ja jätevedenpuhdistamoon. Selvitystyössä hahmoteltiin kaukolämpöverkkoa ja tehtiin 

energiantuotantolaskelmia sekä karkea hahmotelma biokaasuprosessikaaviosta. 

 
Selvityksen tulosten perusteella biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon yhdistäminen ei ole 

taloudellisesti järkevää, sillä biokaasulaitoksen syötemäärä jää vähäiseksi. Jätevesien määrä on suhteessa 

sen verran pieni, että jäteveden tuominen biokaasulaitokseen vähentää mädätejäännöksen 

käyttökelpoisuutta, sillä viljelijät eivät ota pelloilleen yhdyskuntalietteitä kovin mielellään. Myöskään 

suunniteltuun 1,5 km:n lämpöverkkoon ei saataisi riittävästi lämmönkäyttökohteita, jotta 

lämmönmyynnistä saataisiin kannattavaa liiketoimintaa.  

 

 

Hauhon tuulivoimaselvitys 
 
Toteutettiin Hauholla tuulivoimaesiselvitys, jossa kartoitettiin tuulivoimaloille sopivia alueita, koottiin 

taustamateriaalia ja hankittiin lisätietoja mm. lupaprosessikuvauksiin perehtyminen ja kaavoitukseen 

liittyvien asioiden selvitys. Tehtiin karttatarkastelua potentiaalisista tuulivoimaloiden sijoitusvaihtoehdoista 

ja perustelut alueiden soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon. Hämeenlinnan kaupungin maankäytön 

strategisen tiimi käsitteli asiaa kokouksessaan tammikuussa 2019, ja kaavoituksesta saadun ilmoituksen 
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mukaan kaavoituksen puolesta ei ole estettä jatkaa tuulivoimaloiden suunnittelua Hauholle. Selvitettiin 

myös Puolustusvoimilta ja FinAvialta, mitä lupia ja lomakkeita prosessiin liittyy sekä selvitettiin myös 

alustavasti verkkoyhtiöltä, miten tuulivoimalan kytkennät verkkoon ym. tapahtuu ja onnistuu. 

 

Selvitettiin karkealla tasolla, kannattaako investointi eli selvitettiin iso kuva. Investointitukia ei ole enää 
mahdollista saada tuulivoimaan, sillä tuulivoima siirtyy kohti markkinaehtoista toimintaa. Lisäksi yhden 

tuulivoimalan rakentaminen on suhteessa kallista verrattuna kolmen tuulivoimalan rakentamiseen samalla 

kertaa. Yli 1 MW:n tuulivoimaloissa pitää päivittäin toimittaa klo 12 arvio seuraavan päivän 

sähköntuotannosta. Tätä kutsutaan sähköntuotannon tasehallinnaksi ja sen kustannukset ovat suuret. Joka 

hetki on pystyttävä toimittamaan sopimusta vastaava määrä sähköä. Tasehallintatahoja ovat mm. 

energiayhtiöt ja yksityiset tasahallintayritykset. Tasehallinta syö kannattavuutta ja sitoo omaa työaikaa. 

 

 

6.5 Työpaketti 5. Uuden tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön ja 

verkostoituminen 

 

Ulkomaan opintomatkat Tavoite 1-2 kpl, Toteutunut 2 kpl 

Energiaopintomatka Itävaltaan Welsin energiamessuille 25.-28.2.2016. Matkalle osallistui yhteensä 17 

henkilöä. Matkaraportti on luettavissa ETH -hankkeen kotisivuilla https://etela-

suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/matkaraportti_energiamatka_wels_2016.pdf 

 

Biokaasuopintomatkalle Saksaan ja Itävaltaan 7.-10.10.2018 osallistui 12 hanketukeen oikeutettua henkilöä 

Hämeestä ja lähialueelta sekä 12 ulkopuolista henkilöä. Matka piti alkuperäisen suunnitelman mukaan 

toteuttaa tammikuussa 2018, mutta tuolloin se jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän ja 
aikataulupäällekkäisyyksien vuoksi. Matkaraportti on luettavissa ETH -hankkeen kotisivuilla. https://etela-

suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/eth_biokaasumatka_saksa_lokakuu_2018_matkakertomu

s.pdf 

 
Kotimaan opintomatkat Tavoite 1-2 kpl, Toteutunut 1 kpl 

Toteutettiin Biokaasumatka Juvalle ja Haukivuorelle yksipäiväisenä 15.3.2017 Matka taittui 

Biokaasubussilla. Osallistujia oli 7 henkilöä + 2 hanketoimijaa. 

Suunniteltiin myös Lounais-Suomeen opintomatkaa 31.10.-1.11.2017, joka jouduttiin perumaan vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. 

 

Sekä kotimaan että ulkomaan opintomatkoilla korostuivat mm. seuraavat asiat: tarjolla oli paljon uutta 
tietoa, osallistujat pääsivät tapaamaan biokaasulaitosten käyttäjiä ja kysymään, tekisivätkö he jotain toisin, 

jos rakentaisivat nyt uuden biokaasulaitoksen. Taloudellisen kannattavuuden näkökulmia, teknisiä vinkkejä 

ja huomioita esim. siitä, mitä pitää ottaa huomioon Suomen kylmissä olosuhteissa, ettei mikään pääse 

biokaasulaitoksessa jäätymään.  

 

Yhden osallistujan toive: Pidättehän minut mukana listoilla jatkossakin osoittaa, että henkilö koki matkan 

hyödylliseksi ja toivoo lisää vastaavanlaisia retkiä. Kaksi osallistujaa myös kertoi olleensa aikaisempien 

energiahankkeiden järjestämillä retkillä mukana ja kokeneensa ne hyödyllisiksi tiedonhankinnan ja 

verkostoitumisen kannalta. Myös biokaasutoimialan yhtenäisyydelle biokaasuopintomatka oli yhteen 

hitsaava tekijä ja verkostot vahvistuivat ja uusia verkostoja syntyi. Kun ollaan yhdessä pois omalta 
mukavuusalueelta, yhdessä oppiminen ja keskusteleminen mahdollistaa uusien oivallusten syntymisen.  
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Myös se, että yksittäiset toimijat voivat vaikuttaa yhdistämällä voimansa ja saada vertaistukea kirkastui 

reissussa. Kun saman pöydän ääressä istuu viljelijöitä, biokaasulaitosten operoinnista vastaavia henkilöitä, 

laitetoimittajien edustajia, biokaasulaitosinvestointien tukien myöntämisestä vastaavia henkilöitä sekä 

henkilöitä, jotka tietävät kaiken biokaasulaitoksia pyörittävien dieselmoottoreiden korjauksesta, 
lopputuloksena on kattava näkemys, jossa yhdistävä tekijä on kannattava biokaasun tuotanto.  

Opintomatkan jälkeen havaittiin myös, että kun nimi ja naama yhdistyvät, on jatkossa helpompi soittaa 

henkilölle suoraan ja kysyä neuvoja. Ajankohtaisten tietojen vaihto ja viimeisimmät toimialan päivitykset 

saa samalla kertaa.  

 

Biokaasuopintomatka Saksaan poiki myös idean tutustumisretkestä 1.11.2018 Vimpeliin biokaasulaitoksen 

avoimin oviin. Tämän retkeilyn toteutti InforME -hanke. Lisää Vimpelin retkestä voi lukea InforMe -

hankkeen kotisivuilta http://blogit.lamk.fi/lamkgreen/biokaasuretkelta-kaytannon-kokemuksia-ja-

verkostoja/ 
 

 

ETH -hankkeen järjestämät tilaisuudet yhteistyössä muiden kanssa 

Biokaasutilaisuus Hattulan kunnan kanssa Hattula 08.09.2016

Järjestettiin Vaihtoehtoja lannoitukseen -kierrätysravinnepäivä Hämeenlinnassa 

yhteistyössä MTK:n ja HAMK:n kanssa Hämeenlinna 09.12.2016

Biotalouden verkottumisilta Lapinjärvellä 12.6.2017 Lapinjärvi 12.06.2017

Jokioisten energiailta Jokioinen 21.09.2017

Keskustelutilaisuus Tuuloksen biokaasuinvestoinnista Myllyn Kupissa ja Kakussa

Hämeenlinna 

Lammi 19.04.2018

InforME ja ETH -hankkeiden yhteinen loppuseminaari LAMKin kampuksella Lahti 28.11.2018  
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Osallistuminen ja hankkeen esittely muiden järjestämissä tilaisuuksissa 

Osallistuminen valtakunnallisen energiatehokkuuden koordinaatiohankkeen järjestämille 

hanketreffeille + ETH -hankkeen esittely Vantaa 09.02.2016

Peltotreffit Forssassa Forssa 18.03.2016

Osallistuttiin InforME -hankkeen järjestämän Hevostallien energiaretki Porvoo-

Orimattila-Jokimaa toteutukseen Porvoo 03.11.2016

Maanantaikerhon tilaisuus Janakkalassa hankkeen palveluiden esittely Janakkala 14.11.2016

Puheenvuorot InforME -hankkeen kyläilloissa Janakkala, Tarinmaa 23.2 ja Janakkala 23.02.2017

Tammela Letkun kylä 20.2.2017 Tammela 20.02.2017

Esiteltiin hanketta Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä tilaisuuksissa 

Hollolassa ja Hämeenlinnassa Hollola 17.03.2017

Hämeenlinna 22.03.2017

Osallistuttiin InforME -hankkeen Uusiutuvien energiamuotojen päivään Mustialassa 

9.3.2017 + esitelmä maatalouden biokaasulaitoksista

Tammela, 

Mustiala 09.03.2017

Esiteltiin hanketta peltotreffeillä Forssassa 31.3.2017 Forssa 31.03.2017

Hämeen maaseutuneuvoston kokous Lammilla puheenvuorot 1.6.2017

Hämeenlinna 

Lammi 01.06.2017

Neuvonnan ja aluekehittämisen yhteistyöryhmän kokous Hämeenlinna 21.11.2017

Maaseudun energiapäivän järjestelyt Energonilla InforME -hankkeen kanssa Lahti 30.11.2017

Uusiutuvan energian toimialapäiville Tuuloksen Kapakanmäellä 23.-24-4-2018

Hämeenlinna 

Tuulos 23.-24.4.2018

Energia Tehokkaasti Hämeessä -hankkeen esittely Raittiriihessä Tuuloksen 

Kapakanmäellä

Hämeenlinna 

Tuulos 24.08.2018

Metsäalan neuvontayhteistyöryhmän kokous Lahdessa ja ETH hankkeen ajankohtaiset 

asiat Lahti 21.11.2018  

ETH -hanketta on esitelty useissa tilaisuuksissa ja markkinoitu hankkeen palveluita kohderyhmille. 

Uusiutuvan energian toimialapäivien yhteydessä Tuuloksen biokaasuselvitystä esiteltiin.   
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Yhteistyöpalaverit 

Janakkalan teollisuusalueet Oy:n Markus Myhrbergin kanssa puhelinkeskustelu + 

hankkeen esittely 14.03.2016

Lämpöpumppujen mahdollisuudet -palaveri Hämeen Maalämmön kanssa Hämeenlinna 24.03.2016

Välke-hankkeen yhteistyöpalaveri Asikkala 05.04.2016

Hattulan kunnan kanssa palaveri energian ajankohtaiset teemat kunnan alueella + 

yhteisen biokaasutilaisuuden valmistelu Hattula 03.05.2016

Yhteistyöpalaveri J.Niskanen Terminaalit ja logistiikka -hanke Hämeenlinna 13.09.2016

Yhteistyöpalaveri O-P Koisti Hämeenlinna 30.09.2016

Energian kulutuksen mittaaminen Aki Roivainen Sensire Oy Etäyhteys 28.10.2016

Palaveri Metsäkeskuksen kanssa yhteistyömahdollisuuksista energiahankkeiden välillä Tampere 22.11.2016

Biotalous toimintamallit Häme ja Uusimaa tiedonvaihtopalaveri ja verkostoituminen 

Lapinjärven kunnantalolla 10.5 Lapinjärvi 10.05.2017

Tapaaminen Mikko Hilden HAMK ohutlevykeskus 25.08.2017

Palaveri Kari Tasala, Jokioisten yritysten energiaillan 21.9. suunnittelu 29.08.2017

Yhteistyöpalaveri Ari Räsänen, Linnan kehitys ja Hämeen alueen tärkkelyspitoisten 

sivutuotevirtojen mahdollisuudet 26.09.2017

Tapaaminen Petri Uusitalo Länsi-Maito Forssa 20.12.2017

Tapaaminen Jukka-Pekka Kataja MTK Häme, Liisa Stark ja Jari Eerola Hämeenlinna 24.01.2018  

ETH -hankkeen aikana pidettiin yhteistyöpalavereita yllä olevien tahojen kanssa. Yhteistyöpalaveri 

Lapinjärven kunnan kanssa oli hedelmällinen, sillä nykyisin Lapinjärven kunnalla on käynnissä oma 

energiahanke biokaasun tuotannon selvittämiseen liittyen. 

Erityisesti Tuuloksen biokaasuprojektiin liittyen on pidetty useita yhteistyöpalavereja eri tahojen kanssa.  

 

Messuihin tutustuminen 

Welsin Energiamesssuihin tutustuminen Itävalta 26.02.2016

Uusiin energiantuotantoratkaisuihin tutustuminen Okra-messuilla Oripää 07.07.2016

Tutustuminen KoneAgria näyttelyyn Jyväskylä 06.10.2016

Tutustuttiin uusiin energiantuotantoratkaisuihin Tampereen energiamessuilla Tampere 26.10.2016

Tutustuminen KoneAgria näyttelyn energia-osastoihin, energiaseminaariin ja 

verkostoituminen valtakunnallisen Energiayrittäjyyden koordinatiohankkeen 

järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Jyväskylä 12.10.2018

Tutustuttiin Energiamessuihin ExpoMark Tampere 23.10.2018  

Tutustumalla messuihin ja näyttelyihin tekniset uutuudet ja uudet toimijat tulivat hanketoimijoille tutuksi. 

Samalla osallistuttiin ajankohtaisseminaareihin ja työpajoihin. 

 

Osallistuminen ELY:n järjestämiin tilaisuuksiin 

Osallistuminen ELY:n hankekoulutukseen Lahti 25.02.2016

Osallistuttiin ELY:n tilaisuuksiin Biotalouden ajurit (Lahti) sekä Lahti 05.10.2016

Biotalous innostaa innovaatioihin (Lahti ja Hämeenlinna) Hämeenlinna 13.10.2016

Lahti 12.10.2016

sekä biotalouden hankepaja Evo

Hämeenlinna 

Evo 09.11.2016

Osallistuttiin ELY-keskuksen ravinnekierrätysinfoon 11.01.2017

Hämeenraitin Asiantuntija viestii koulutukseen osallistuminen 18.1 etäyhteydellä Etäyhteys 18.01.2018

Maaseutuohjelman väliarviointi työpaja, Lammin biologinen asema. 

Hämeenlinna, 

Lammi 26.09.2018  
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Osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin 

Viljankuivaus lämmöntalteenotto (InforMe -hanke) Lahti, Jokimaa 10.03.2016

Klapipäivä Rajamäellä (TTS ja Suomen metsäkeskus) Nurmijärvi 19.03.2016

Auringosta energiaa (InforME -hanke) Lahti, Jokimaa 30.03.2016

Lämpöyrittäjäpäivät (Bioenergia ry) Savonlinna 18.-19.4.2016

Osallistuttiin Motivan ja Bioenergia ry:n seminaariin "Hyödynnä bioenergiaa 

lämpöhuollossasi"  

Hollola, Viking 

Genetics 04.11.2016

Osallistuttiin "Ravinteiden kierron mahdollisuudet maatilalla" työpajaan Helsingissä Helsinki 27.09.2016

Metsäkeskuksen Biobisnestä Pirkanmaalle -hankkeen hakekattilaretkeilylle osallistuminen Tampere 16.12.2016

Osallistuttiin Metsäkeskuksen järjestämään Biokaasupäivään Ruovedellä Ruovesi 20.01.2017

Osallistuttiin HELMET areena tilaisuuteen hevosenlannan ravinnekierrätyksen ja 

energiakäyttöön liittyen Forssassa Forssa 02.03.2017

Biokattilat kuumaksi Pirkanmaalla -seminaariin Tampereella Tampere 12.04.2017

Energia-alan kasvupolun starttitilaisuuteetn Helsingissä Helsinki 19.04.2017

Biosähkön Pirkanmaalle seminaariin osallistuminen 12.5.2017 Tampere 12.05.2017

Kiertotalouden Kasvupolku tilaisuuteen osallistuminen 13.6.2017 Tampere 13.06.2017

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen  -seminaari ympäristöminiteriössä 

24.8.2017 24.08.2017

Osallistuminen Energiateollisuus ry:n työpajaan maaseudun tulevista energiaratkaisuista 05.09.2017

Opintomatka tutustumaan Itä-Lapin yritysten energiaratkaisuihin 6.-8.9.2017

TEM:n, MMM:n ja Varsinais-Suomen ELY:n järjestämä Energiavaikuttajaseminaari 

Turussa ja verkostoitumistilaisuus Turku 23.-24.11.2017

InforME:n järjestämä Biokaasutilaisuus Knehtilän tilalla Hyvinkää 12.12.2017

Millä Hämeenlinna lämpiää seminaari 19.2.2018 Hämeenlinna 19.02.2018

Ravinnekierrätyksen innovaatioleirille Tuusulassa 10.-11.4.2018 Tuusula 10.-11.4.2018

Lämpöyrittäjäpäivät (Bioenergia ry, TTS)

Lohja, 

Kisakallio 25.04.2018  

ETH -hanke oli esillä myös seuraavissa tapahtumissa: 

Koneistutusnäytös (Metsäkeskus)

Tammela, 

maasto 07.06.2018

Padasjoen metsätori (Metsäkeskus) Padasjoki 18.08.2018

Finnmetko messut (Metsäkeskus) Jämsä 30-31.8.2018  

Osallistumalla myös muiden toteuttamiin tilaisuuksiin ETH -hankkeen toteuttajat verkostoituivat muiden 

alueiden toimijoiden kanssa ja toivat ajankohtaiset terveiset myös Hämeeseen. Vastaavasti tilaisuuksissa 

päästiin kertomaan oman hankkeen toiminnasta. 

 

Tiedotus ja viestintä 

Tuulosen metsä ja energiamessujen artikkeli Keski-Häme lehteen 25.08.2016

Osallistuttiin Metsäenergian pullonkaulat -hankkeen toteuttamaan 

asiantuntijahaastatteluun energiatehokkuuden näkökulmasta 27.01.2017

Energiayrittäjyys videon suunnittelu ja ideointi + asiarunko 15.02.2017

Valmisteltiin ja lähetettiin tiedote energiatehokas energiayrittäjyys koulutuksista 24.02.2017

Osallistuttiin energiayrittäjyysvideon suunnittelupalaveriin informe-hankkeen kanssa 26.09.2017

Esittely powerpoint ja video hankeesta

Tiedote Tuuloksen biokaasuprojektista

Energia-artikkelin täydennykset ja hankkeen esittely Keski-Häme lehteen 21.6.2017 19.06.2018

Valmisteltiin ja lähetettiin hankkeen muutoshakemus 26.3.2018

Mavin maksatustarkastus 15.10.2018  
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Hankkeelle valmistui kotisivut ProAgria Etelä-Suomen kotisivujen sisälle. Kotisivuille suora linkki on 

www.proagria.fi/ETH Eri hanketoimijoiden kotisivut linkitettiin keskenään, ja kaikkien kotisivuilta oli linkki 

hankkeen sivuille. Kotisivuille on koottu hankkeessa tuotettua materiaalia raporteista ja esiselvityksistä. 

Kotisivuilla on myös hankkeen esittelyvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=thcKfaqRtj0&list=PLm4LLVr6fIFcVMlZKNepRXyXCfft-o-9J&index=13 

 

Metsäkeskuksen hankeosiossa toteutettujen energiayrittäjyystilaisuuksien materiaalit löytyvät täältä: 

https://www.metsakeskus.fi/energia-tehokkaasti-hameessa-yritysten-energiatehokkuuden-

kehittamishanke 

 

Hanke ilmoitettiin Energiatehokkaasti.fi -sivuston hankehakemistoon, joka on keskeinen 

energiatehokkuuden tiedotusfoorumi.  

 
Hankkeen tapahtumista ilmoitettiin tapahtumakalentereissa Energiatehokkaasti.fi ja Maaseutu.fi -

sivustoilla, hankkeen kotisivuilla ja yhteistyökumppaneiden kotisivuilla. Myös Hämeenraitti oli 

tiedotuskanavana. Tapahtumista lähetettiin tiedotteita myös suoraan kulloisellekin kohderyhmälle 

sähköpostitse, tekstiviestein ja kirjepostina. Hanketoimijat osallistuivat aktiivisesti tapahtumista 

tiedottamiseen.   

 

Hankkeelle tehtiin InforME -hankkeen kanssa yhteinen sähköinen uutiskirje. Uutiskirjeisiin koottiin 

ajankohtaiset asiat Hämeestä ja tarvittaessa laajemmalta alueelta, aina sen mukaan, miten ajateltiin olevan 

eniten hyötyä hankkeen kohderyhmille. Uutiskirjeen vastaanottajia oli noin 900 kpl. 

Uutiskirje ilmestyi yhteensä 10 kertaa: 
Vuonna 2016: 3.2., 21.6. ja 14.12. 

Vuonna 2017: 17.2., 11.4. ja 10.8. 

Vuonna 2018: 16.11., 5.4.; 31.7. ja 19.10.  

 

 

ETH -hankkeen ja InforME -hankkeen yhteistyönä syntyi Lämpöyrittäjyys videot ja animaatiot, joissa 

energiayrittäjät Tapani Brofeldt ja Kimmo Siivonen olivat mukana alusta asti toteutuksessa. ETH -hankkeen 

asiantuntijoiden tehtävä oli videoiden sisältörungon miettiminen toimialan laajemmassa näkökulmassa ja 

aikaisemmissa hankkeissa havaittujen hyvien käytäntöjen esiintuominen. 

 
Lähilämpö - Maaseutuyrittäjän mahdollisuus 

Uusiutuvaa energiaa metsästä. Osa 1: Lämmönlähteenä metsähake 

Uusiutuvaa energiaa metsästä. Osa 2: Kestävää metsänhoitoa 

Uusiutuvaa energiaa metsästä. Osa 3: Näkökulmia lämpöyrittäjyyteen 

 

Videot ja animaatiot löytyvät täältä: https://www.lamk.fi/fi/informe/videot 

 

Lämpöyrittäjävideoissa yhdistyi lähes 10 vuotta kaivattu visuaalisuus ja faktatieto. Muotoilun ja 

visuaalisuuden ammattilaisten osaaminen yhdistyi energiayrittäjien rautaiseen asiaosaamiseen. Kiinnostus 

yrityksillä olla mukana toteutuksessa, koska selkeä hyöty koko toimialalle. Opiskelijoille vastaavasti tietoa ja 
kokemusta energiantuotannosta sekä aito tilaustyö. Kertomalla opiskelijoille omasta työstään 

energiayrittäjät arvioivat samalla omaa työtään. Uudet elementit saatiin näppärästi mukaan ja videot 

toteutettiin kansankielisenä eli niissä ei vilissyt ammattitermejä, vaan kuka tahansa ymmärtää, mitä niissä 

puhutaan. Videoiden ja animaation tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen energia-alaa kohtaan.  

Opiskelijoiden motivaatio paranee, kun he saivat olla mukana tekemässä yrittäjien kanssa aitoa projektia. 

Videot ovat kaikkien saatavilla ja niillä on pysyvät Internet -linkit, joten mikä tahansa energiayritys voi 



35 

 

hyödyntää niitä markkinoinnissaan. Jos oltaisiin tehty irrallaan energiayrittäjien haastattelu ja opiskelijat 

omana työnään energia-aiheisen videon, ei lopputuloksella olisi samaa vaikutusta kuin nyt: molempien 

parhaat ominaisuudet yhdistyvät uudeksi, kiinnostavaksi, visuaaliseksi kokonaisuudeksi. 

 

 

6.6 Miten hankkeessa onnistuttiin ja mitä jäi parannettavaa 

 

Hanketoimijat arvioivat hankkeen toteutusta itsearviointina, jonka yhteenveto on esitetty alla:  

 
Hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaisesti? 
Alkuperäinen hankesuunnitelma muuttui hankkeen edetessä merkittävästi: Esim. Hankkeen toteutusaika oli 

aluksi 1.1.2016-30.4.2018 ja lopulta 1.1.2016 – 31.12.2018. Euromäärät muuttuivat eri toteuttajien välillä. 

ProAgrian osuudessa Työpaketista 2 (Rakennusten energiatehokkuus) siirrettiin tekemistä 4. työpakettiin 

(Biomassoista liiketoimintaa.) LADECin hankkeesta poisjäämisen myötä painotettiin ProAgrian osiossa 

tekemistä vielä enemmän työpakettiin 4 ja järjestettiin myös biokaasuopintomatka Saksaan. 

Metsäkeskuksen osioon lisättiin LADECilta käyttämättä jääneistä euroista mm. energiayrittäjäkoulutuksia.  

 

Metsäkeskuksen hankeosion suurin muutos liittyi toimenpiteiden ja toteutusajan kasvamiseen LADECin 
poisjäämisen myötä.  Hankeosio toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja toteutusajan muuttuminen 

mahdollisti lisäpanostuksia energiayrittäjyystarkasteluihin.   

 

Kaikki muutokset, lisäykset ja täsmennykset hankesuunnitelmaan tehtiin yhteisymmärryksessä hankkeen 

ohjausryhmän ja hankkeen rahoittajien kanssa. Osa alkuperäisistä suunnitelluista toimenpiteistä jäi 

toteuttamatta kokonaan ja osa toteutettiin eri muodossa (esim. alkukartoituskysely muutettiin 

jälkikartoituskyselyksi). Hankkeelle asetetut tavoitteet ohjasivat toimintaa. Hanketta pyrittiin toteuttamaan 

mahdollisimman tasapuolisesti Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. 

 

Hankkeen yksityisen rahoituksen kerääminen koettiin aika ajoin haastavaksi ja olisi ollut helpompaa, jos 
yksityisen rahan maksavat tahot olisivat olleet tiedossa jo hankesuunnitelmavaiheessa. Tällöin hankkeen 

tekemistä olisi voitu painottaa täysipainoisemmin hankkeen käytännön tekemiseen. 

 

 

 

 

Hankkeen ajankohtaisuus? 
Energiatehokkuus ja kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntäminen ovat viime vuosien aikana vain 

korostuneet. ETH -hankkeen toteutusaikana 2016-2018 kiinnostus aurinkoenergiaan nousi melkoisesti ja 

myös biokaasukiinnostus heräsi useassa kunnassa. Teknologian kehittyessä uusia vaihtoehtoja tulee 
yritysten ja maatilojen ulottuville ja mm. eri järjestelmien yhdistelmät kiinnostavat. Laitevalmistajien 

välinen kilpailu kiristyy ja puolueettoman tiedon tarve kasvaa, jotta eri kohteisiin löytyisi optimaalisimmat 

ratkaisut.  

 

Hajautettu lämmöntuotanto on keskeinen osa biotaloutta ja tarjoaa elinkeinomahdollisuuksia maaseudun 

yrittäjille. Hankealueella on orastavaa kiinnostusta energiayrittäjyyteen ja jo alalla toimivat yrittäjät ovat 

kiinnostuneita laajentamaan ja uudistamaan liiketoimintaansa. Energiatehokas energiayrittäjyys 

tarkasteluissa tuotettiin tietoa yrittäjyydestä kiinnostuneille ja alalla toimiville moduulikoulutuksen 

muodossa. Koulutukseen osallistui usean eri alan yrittäjiä ja tilaisuuksissa käytiin useasti keskusteluita 

monesta eri näkökulmasta. Toimialat ylittävä verkostoituminen voi tuoda yrittäjille ihan uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 
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Metsäenergiaan ja lämmöntuotantoon liittyvä keskustelu sekä EU, että kansallisella tasolla oli hankeaikana 

hyvin ajankohtaista. Energiapolitiikassa oli useita uudistuksia ja muutoksia esim. EU:n Uusiutuvan energian 

direktiivi-uudistus (RED2), joka sisältää mm. ehdotuksen biomassan kestävyydestä. Julkiset avaukset olivat 

ajalle tyypillisesti useasti hyvin polarisoituneita. Hankkeen toimesta toteutettiin energiayrittäjäpäiviä, joissa 
asiantuntijat toivat uudistusten sisältöä ja tilannetta yrittäjäkenttään.    

 

Hankkeen toimesta toteutettiin kartoituskyselyjä, joilla selvitettiin sekä aikaisemman bioenergian 

vaikuttavuutta, että energiayrittäjien tulevaisuudennäkymiä. Vastaajista useat toivovat edelleen 

puolueetonta tiedonvälitystä bioenergiaan liittyen.  

 

 

 

 
Hankkeen toimenpiteet ja tiedotus? 
Hankkeen kaikki tekemiset olivat konkreettisia ja tarpeellisia, joskin kohdistuivat hankkeen luonteesta 

johtuen suppeahkolle kohderyhmälle. (esim. laajemmat esiselvitykset) Toisaalta esimerkiksi 

opintomatkojen ja moduulikoulutusten muodossa tekemistä voitiin tarjota hankealueella myös hyvinkin 

laajalle kohderyhmälle. Kartoituskyselyt vielä omalta osaltaan laajensivat kohderyhmää jo aikaisemmin 

neuvontaa saaneisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Kyselyjen toteutus jäi hankkeen loppuvaiheeseen, eikä niitä 

voitu enää hyödyntää hankkeen toiminnan kehittämisessä. Kyselyt ja haastattelut kuitenkin toimivat 

omalta osaltaan herätteenä yrittäjille energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen uudelleen pohtimiseen. 

 

Hankkeessa pyrittiin tekemään yhteistyötä muiden Päijät- ja Kanta-Hämeessä toimivien hankkeiden kanssa. 
Yhteistyötä tehtiin mm. energiayrittäjäpäivien järjestämisessä ja tiedottamisessa. Yhteistyö oli pääosin 

sujuvaa ja toi uutta näkyvyyttä hanketoiminnalle. Tilaisuuksiin saatiin myös monipuolisempaa 

osallistujajoukkoa ja osallistujille tietämystä muista hankealueella toimivista yrittäjyyden 

kehittämishankkeista. 

 

 

Koska InforME -ja ETH -hanke olivat toistensa sisarhankkeita, jo alusta asti oli jaettu, että 100 % EU-

rahoituksella oleva InforME -hanke tuottaa tietoa ja materiaalia, jota ETH soveltaa käytäntöön. ETH -

hankkeella näkyvyyttä eri medioissa olisi voinut olla huomattavasti enemmän. Tiedotusta olisi voinut olla 

enemmän ja laajemmin. Vaikka näkyvyyttä mediassa ei saavutettu laajasti. Näkyvyyttä hankkeen teemoille 
tuotettiin suurelle yleisölle mm. metsä ja energiamessujen osalta, joissa vieraili yhteensä reilut parituhatta 

kävijää.  

 

Hankkeen tavoitteiden ja tulosten tasapaino? 
Hankkeen tavoitteita säädettiin vastaamaan realistisemmin toteutusta yhdessä ohjausryhmän kanssa. 

Tulokset ovat konkreettisia ja melko hyvin tasapainossa molempien maakuntien välillä. Hankkeen 

määrälliset tavoitteet saavutettiin.  

 

 

Jatkohankkeen tarpeellisuus? 
Jatkohanke on tarpeellinen, koska yritysten ja kiinteistönomistajien tarve energiaratkaisujen optimointiin ei 

ole poistunut. Hankkeen avulla voidaan edistää paikallisesti työllistäviä ja ympäristöystävällisiä 

energiaratkaisuja, jotka myös tuottavat energiankäyttäjälle kustannussäästöä. Uusiutuvan energian 

hankkeet ovat keskeinen työväline, jolla energia-asioita voidaan edistää monipuolisesti, puolueettomasti ja 

mahdollisimman tasapuolisesti. Hankkeen toteuttama kartoituskysely osoittaa olevan tarvetta 

puolueettomalle neuvonnalle niin energiayrittäjäkentässä kuin yritys- ja kiinteistönomistuskentässä.  
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Miten hankekumppanuus ja tuensiirto ovat onnistuneet? 
Hanketoimijoiden yhteistyö on toiminut hyvin organisaatiorajojen yli. Hankekumppanuus onnistui hyvin, 

kaikista asioista on pystytty sopimaan lyhyelläkin varoitusajalla. Hyvä yhteishenki ja toteutus oli vallitseva 
teema, hanketoimijapalavereissa pystyttiin suunnittelemaan asiat yhdessä ja pitämään toisemme ajan 

tasalla. Hanketyötä tekevien organisaatioiden yhteistyöverkostot ja yritysrekisterit mahdollistavat kentälle 

jalkautetun hankeyhteistyön. 

 

 

7 ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 
 

1. Energian varastoinnin ja huoltovarmuuden merkityksen korostuminen: 
 

 Maatilat, yritykset ja kunnat eivät halua sulkea mitään vaihtoehtoja kokonaan pois tässä 

 vaiheessa, sillä tekniikka kehittyy huimaa vauhtia. mm. seuraavat kysymykset kiinnostavat 

 energian käyttäjiä oletettavasti myös jatkossa: Miten sähkönkäyttöä voisi optimoida ja 

 säästää mm. siirtohinnoissa? Missä voi tutustua pilottikohteisiin? Kesäaikainen 

 viilennysmahdollisuus? Näihin liittyy vahvasti sähköturvallisuus ja varavoima. Kiertotalous ja 

 resurssien tehokas hyödyntäminen tulee olemaan lähtökohta kaikelle toiminnalle: valtio 

 ohjaa yhä enemmän lainsäädännöllä ja tukien myöntämisessä kiertotalouden 

 suuntaan. Tutkimustiedon jalkauttaminen yritysten arkeen ja hyödynnettäväksi yritysten 

 liiketoiminnassa tulee olemaan merkittävässä roolissa. 
 

 

2. Aurinkoenergian mahdollisuudet  
 

Erityisesti energiayrittäjien keskuudessa aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet 

hakelämpökeskusten kesäaikaisena energianlähteenä kiinnostavat Hämeessä, kuten myös 

muualla Suomessa.  Aurinkopaneelien hankintahinnat ovat laskeneet merkittävästi. Tämä 

tuo uusia käyttökohteita energia-asiakkuuden piiriin tulevina vuosina. 
 
3. Laadukkaan polttoaineen tuottaminen ja varastointi 

 
 Laadukkaalle ja riittävän kuivalle hakkeelle on varsinkin pienemmissä lämpölaitoksilla 

 tarvetta. Erityisesti taloudellisen kannattavuuden näkökulmalla on suuri merkitys. 

 
4. Energiankulutuksen tarkemman mittaustiedon hyödyntäminen energiatehokkuuden 

parantamisessa  
  
 Kokonaisvaltainen energiankäytön optimointi ja sähköautojen saaminen osaksi maatilan 

 tai yrityksen energiaverkkoa kiinnostaa useita tahoja.  

  
5. Hiilensidonta, biokaasu, biohiili ja maaperä + metsät 

 
 Ravinteiden kierrätys biokaasutuksen kautta kiinnostaa ja myös hiilen sitominen 

 maaperään niin pelloilla kuin metsissäkin. Liikennebiokaasulle on tarvetta tulevaisuudessa. 

 

 




