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TIIVISTELMÄ 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeen tavoitteena on lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeen 
alueen energiaomavaraisuutta sekä edistää uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvää 
liiketoimintaa sekä investointeja. Hankkeen päätavoitteena on aktiivisesti aikaansaada uusiutuvan energian 
ja erityisesti bioenergian käyttökohteita. Kestävä lähienergia-ajattelu ja paikallisesti hyödynnettävä 
uusiutuva energia tukevat alueen työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa.  
 
Hankkeen avulla uusiutuva energia kytketään tiiviiksi osaksi kuntien päätöksentekoa, elinkeinoelämää, 
kulttuuria ja maisemaa. Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke jalkauttaa käytäntöön Kestävää 
energiaa Hämeestä -hankkeen tuloksia ja tuo mm. Metsä- ja peltoenergiavaraselvityksen tiedot 
kuntatasolle. 
 
Hankkeessa tuetaan energiayrittäjyyden laajentamista ja monipuolistamista. Verkostoituminen eri 
toimijoiden kesken ja yhteistyö ovat avainsanoja uusien menetelmien etsimisessä. 
 
 
Hankkeen hallinnointi 
 
Hakija ja vastuullinen toteuttaja ProAgria Häme ry 
Hankkeen johtaja  Timo Pullinen, toimitusjohtaja 
Projektipäällikkö tilapäisesti Kaisa Halme, kunnes virallinen projektipäällikkö 

valitaan 
Taloushallinto   Tarja Nieminen 
 
ProAgria Häme ry muuttuu 1.1.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry:ksi, joka jatkaa ko. nimellä hankkeen 
toteutusta. 
 
Hankkeen tuensiirtokumppanit 
Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa 
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) 
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy (LTYP) 
 
Hankkeen toimialue 
Hanketta toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen alueella; Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. 
 
Hankkeen kohderyhmät: 
Maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, metsänomistajat, yhteisöt ja kunnat.  
 
Hankkeen kesto 
1.5.2012 – 31.12.2014 
 
Hankkeen kokonaisbudjetti 
634 000 € 
 
Rahoitus 
Hämeen ELY-keskus 95,5 % 
Yksityinen rahoitus 4,5 % 
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1 HANKKEEN HAKIJA 

1.1 Hakijan perustiedot 

Hankkeen hakijana ja vastuullisena toteuttajana toimii ProAgria Häme ry. ProAgria Häme ry muuttuu 
1.1.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry:ksi, joka jatkaa ko. nimellä hankkeen toteutusta. 
 
ProAgria Häme ry. 
Vanajantie 10 B 
13110 HÄMEENLINNA 
 

1.2 Hakijan kuvaus 

ProAgria Häme ry on yksi 16:sta ProAgria-ryhmän alueellisesta maatalouden, maaseutuyrittämisen 
sekä koti- ja kalatalouden asiantuntijaorganisaatioista. ProAgria Hämeessä työskentelee 60 eri 
alojen asiantuntijaa, jotka työskentelevät eri puolilla maakuntaa maatalous- ja maaseutuyrittäjien 
toimintaympäristön tuntien. Toimipaikat sijaitsevat Hämeenlinnassa, Lahdessa, Forssassa, 
Jokioisissa, Kylmäkoskella, Lammilla, Riihimäellä, Somerolla sekä Sysmässä ja toiminta-alue kattaa 
31 kuntaa Lounais-, Kanta- ja Päijät-Hämeessä. ProAgria Hämeen toiminnan arvoja ovat: 
yhteisöllisyys, kehittyminen, jatkuvuus ja taloudellisuus. 
 
ProAgria Häme tarjoaa palveluja niin yrityksen kokonaisuuden ohjaamiseen ja johtamiseen 
kuin yrityksen jatkuvaan kehittämiseen laatuajattelun pohjalta. Toiminnalla tuotetaan asiakkaalle 
hyötyä, joka näkyy osaamisen kasvuna, toimintatapojen kehittymisenä, asiakastyytyväisyyden 
lisääntymisenä, ympäristön tilan parantumisena sekä talouden parantumisena. 
 
ProAgria Häme on hallinnoinut nykyisen ja edellisten ohjelmakausien aikana useita kymmeniä 
hankkeita; mm. Hämeen Bioenergia ja Hämeen Bioenergia II, Kasvin kasvua, Tankit Täyteen, 
Hoivayrittäjävalmennus, Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin, SYPVE, SYPVE II ja SYPVE III. 
 

2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 

2.1 Hankkeen tausta  

2.1.1 Kansalliset ohjelmat ja tavoitteet 

EU:n tavoitteena on päästökauppadirektiivin avulla vähentää energiantuotannon ja teollisuuden 
toimialojen päästöjä 21 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästökauppadirektiivin 
ulkopuolisten sektoreiden; liikenteen, talokohtaisen lämmityksen ja maatalouden päästöjä on Suomessa 
EU-komission esityksen mukaan leikattava kansallisin toimin vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 16 % 
vuoden 2005 tasosta. 
 
Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on energiankulutuksen kasvun 
pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun. Tavoitteena on, että vuonna 2020 energian loppukulutus on 
enintään 310 TWh vuodessa ja sähkön loppukulutus 98 TWh. Suomi on lisäksi sitoutunut siihen, että 
vuonna 2020 energian loppukulutuksesta 38 prosenttia tuotetaan uusiutuvalla energialla. 
 
Vuonna 2006 voimaantulleen EU:n energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) mukaisesti Suomi asetti 
yhdeksän prosentin ohjeellisen energiansäästön kokonaistavoitteen vuodelle 2016. Energiamääränä tämä 
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tarkoittaa 17,8 TWh. Samalla käynnistettiin myös menetelmät tavoitteen saavuttamiseksi. Vuoteen 2016 
mennessä energiansäästön on näillä energiatehokkuustoimilla arvioitu nousevan lähes 13 % tasolle, eli 
ylittävän selvästi tavoitteena olevan 9 %, ja vuoteen 2020 mennessä nousevan yli 17 % tasolle. 
 
Maatalous kuuluu energiapalveludirektiivin (ESD) soveltamisalaan ja merkittävin säästötavoitetta 
edistämään luotu työkalu on Maatilojen energiaohjelma, jonka tavoitteena on saada 80 % 
maataloussektorin energiankulutuksesta ohjelman piiriin. Ohjelman toiminnallinen tavoite on uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistäminen osaksi maatilan normaalia toimintaa ja energiatehokkuuden jatkuva 
parantaminen. Tila voisi parantaa kannattavuuttaan ja vähentää ympäristökuormitustaan mm. säästämällä 
energiaa ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 
 

2.1.2 Aiempi toiminta hankealueella 

 
ProAgria Häme, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Hämeen 
ammattikorkeakoulu ovat 2000 -luvulla olleet aktiivisesti mukana edistämässä bioenergian tuotannon ja 
käytön lisäämistä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Toiminnalle on saatu rahoitusta Hämeen ELY-keskuksen 
koordinoiman hankerahoituksen kautta. 
 
ProAgria Hämeen koordinoimana Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella on toiminut Hämeen Puuenergiahanke 
ajalla 1.10.2000 – 30.9.2003, Hämeen Puuenergiahanke II ajalla 1.10.2003 – 28.2.2006, Hämeen 
Bioenergiahanke ajalla 1.3.2006 – 30.6.2007 ja Hämeen Bioenergia II -hanke ajalla 3.10.2007–31.05.2012.  
 
Hankkeiden aikana on mm. neuvonnallisesti tuettu maatilojen bioenergiaratkaisuja ja biolämpölaitosten 
luonnossuunnittelua sekä edistetty lämpöyrittäjyystoiminnan käynnistämistä ja laajentumista alueella.  
Em. hankkeiden tuella on tehty lämpökeskusten luonnossuunnittelua lähes 300 yritykselle. 
Energianeuvontakäyntejä on tehty lähes 500 yritykseen. Hankkeiden tuella on järjestetty yli 60 energia-
aiheista teema- / koulutus- / retkipäivää, joihin on osallistunut yli 1800 henkilöä. 
 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä uusia toimintamalleja 
energiapuun hyödyntämiseen, mm. Metsäenergiaa kannattavasti Metka -hankkeessa. 
 
HAMKin koordinoimassa Kestävää energiaa Hämeestä -hankkeessa toteutettiin Kestävän energian ohjelmat 
Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, jotka toimivat strategian linjauksena koko maakunnalle ja päätöksentekijöille.  
 
Hamk tarjoaa bioenergian alalta sivuaineopintoja, erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta. Hämeen 
ammatti-instituutissa on mahdollista opiskella bioenergian tuottajaksi. Lisäksi Hamkin kestävän kehityksen 
koulutusohjelman yhteyteen Forssaan on vuoden 2011 hankerahoituksella perustettu Energiatoimisto 
Biopoint, joka nykyisin jatkaa osana koulutusohjelman opetustoimintaa. 
 
Hankkeen kohdealueella on käynnistynyt FUAS -ammattikorkeakoulujen  yhteistyönä   ”Verkoston 
luominen suomalaisten pk-yritysten uusiutuvan energian viennin edistämiseksi” -hanke (Connect-hanke), 
jonka tavoitteena on pk-energiayritysten kansainvälistäminen. Hanke on TEKESin Groove-ohjelman 
rahoittama. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä Päijät- ja Kanta-Hämeen alueelta. 
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2.2 Tarve Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeelle 

 
Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden 
liikkeistä saatava energia. Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu 
ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa.  
 
ProAgrian hallinnoimissa puu- ja bioenergiahankkeissa 2000 -luvulla on korostunut käytännön tekeminen ja 
konkreettisen hyödyn saaminen päätöksenteon tueksi esim. kunnissa ja yrityksissä. Erityisesti maaseudun 
kunnissa, yhteisöissä ja yrityksissä päätöksenteossa on mukana useita tahoja, joilla ei ole aikaa eikä 
mahdollisuutta perehtyä energia-asioihin.  Kun hankkeen kautta kunnat, yritykset ja yhteisöt saavat 
puolueetonta tietoa päätöksenteon tueksi, kynnys ajatella bioenergiaa potentiaalisena vaihtoehtona öljylle 
tai sähkölle madaltuu. Viime vuosina nopeasti kohonnut öljyn ja sähkön hinta on asettanut painetta 
edullisemman lämmitysratkaisun löytämiselle. 
 
Työllisyysnäkökulma on merkittävä tekijä HUE -hankkeen taustalla, sillä haketus, energiapuun korjuu, ja 
energiayrittäjyys työllistävät paikallisesti. Metsä- ja peltoenergian hyödyntämisasteen nosto ja 
monipuolisempi hyödyntäminen ovat avainasemassa kestävän lähienergian tuotannossa. Sellu- ja 
paperintuotantokapasiteettia on Suomessa purettu, joten puuta vapautuu enemmän energiakäyttöön. 
Kuljetusetäisyyksien merkitys on kohonneiden kuljetuskustannusten vuoksi noussut, joten olisi järkevää 
käyttää energia paikallisesti. 
 
Maatilojen energiaohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan aktiivista tiedotusta maatilan 
energiasuunnitelmien hyödyistä tiloille ja on kannustettava tiloja liittymään energiaohjelmaan. Tätä työtä 
edistämään tarvitaan eri kanavia ja Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke tavoittaa useita 
maatiloja ja mahdollistaa tiedon jakamisen. 
 
Kanta- ja Päijät-Hämeen Kestävän energian ohjelmien mukaan metsä- ja peltoenergiassa on lähes saman 
verran hyödyntämätöntä potentiaalia, joten ne ovat merkittävin uusiutuvan energian lisäämiskeino 
alueella. Myös tuulivoimalla on hyvät mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Hajautettu 
energiantuotanto, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, kestävä lähienergia ja energiatehokkuus ovat 
ohjelmien mukaan avainasemassa uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Kestävän energian ohjelmissa 
painotettiin myös energiatehokkuuden merkitystä ja energiatehokkuudesta tiedottamista kuluttajille.  
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke nimensä mukaisesti raivaa väylää tulevaisuuden 
tekniikalle ja ratkaisuille. Hankkeessa on kaksi tasoa, nykyhetki ja tulevaisuus. Hankkeessa tehdään 
nykyhetken tilanteeseen perustuvia esiselvityksiä uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Tulevaisuus on 
vahvasti mukana keskustelussa ja esiselvitykset sisältävät pohdinnan tulevaisuuden mahdollisuuksista. 
Esimerkiksi siitä, mitä uusia lämmitysmuotoja voi kytkeä hakelämmitysjärjestelmän rinnalle. 
 
HUE -hanke on ”pullonkaulojen poistaja” eli hanke pitää huolta siitä, että eri lämmitysvaihtoehdot ja 
omistusmallit selvitetään jo alkuvaiheessa ja otetaan huomioon maatilojen ja yritysten 
yhteismahdollisuudet lämmitysratkaisuja suunniteltaessa. Hanke myös huolehtii siitä, että päätöksentekoa 
varten tarvittavat lähtötiedot saadaan koottua oikein. HUE -hanke on keskustelun ylläpitäjä, joka tuo eri 
osapuolet yhteen ja koordinoi lämpökeskusprojektien alkuunsaamista. Tarvittaessa hanke on yritysten ja 
kuntien tukena eri vaiheissa ja kulkee rinnalla projektin edetessä. 
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2.3 Liittyminen ohjelmaan ja muihin hankkeisiin 

Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013: 
Toimintalinja 3: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen 
Toimenpide 311: Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle 
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeessa jalkautetaan käytäntöön mm. Kestävää energiaa 
Hämeessä -hankkeessa tehtyjen strategioiden johtopäätöksiä ja Hämeen Bioenergia II -hankkeessa tehdyn 
metsä- ja peltoenergiavaraselvityksen kuntakohtaisia tietoja.  
 
Hanke tekee yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Menestyvä alueyrittäjä -hankkeen 
kanssa ja Innoparkin hallinnoiman Kestävä asuminen ja ympäristö (K-EASY) -hankkeen kanssa. Myös Metka 
-koulutushankkeen kanssa tehdään yhteistyötä. Helsingin yliopiston ja Seinäjoen AMK:n vetämän 
Maaseudun energia-akatemia -hankkeen kanssa on sovittu yhteistyöstä: Maaseudun energia-akatemia- 
hankkeessa tehtyjen tutkimusten tuloksia jalkautetaan käytäntöön mm. Hämeen uusiutuvan energian 
tulevaisuus -hankkeen teemapäivissä. Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaan, Metsänhoitoyhdistys Päijät-
Hämeen ja Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES:n valmistelema Elinvoimaa metsistä -hanke keskittyy 
puukaupan aktivoimiseen ja puun liikkeelle saantiin. Hankkeen kanssa on sovittu yhteistyöstä ja todettu 
hankkeiden tukevan hyvin toistensa tavoitteita. 
 
Elämysten Päijänne -hankkeen kanssa tehdään yhteistyötä mm. Päijänne sertifikaatin luomisessa, jossa 
kestävä kehitys ja uusiutuva energia ovat merkittäviä aihepiirejä. 
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeessa seurataan tiiviisti naapurialueiden ELY-keskusten 
bioenergiahankkeiden toimintaa ja pyritään yhteisten tilaisuuksien ja teemapäivien järjestämiseen sekä 
hyvin käytäntöjen vaihtoon.  Myös muiden ProAgrioiden alueilla toimivien uusiutuvan energian hankkeiden 
hyviä käytäntöjä pyritään hyödyntämään Hämeeseen, esim. ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Etelä-
Savo. 
 
 

3 HANKKEEN TOTEUTUSAIKA 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeen toteutusaika on 1.5.2012 – 31.12.2014. Hankkeen 
toimenpiteistä tehdään puolivuosittain suunnitelma, joka käsitellään hankkeen ohjausryhmässä ja 
toimitetaan rahoittajalle. Puolivuotissuunnitelmassa kuvataan mm. suunniteltu toiminta teemapäivien ja 
retkeilyjen osalta. 
 
 

4 HANKKEEN KOHDERYHMÄ 

4.1 Toiminta-alue 

Hankkeen toteutusalueena on Hämeen ELY-keskuksen toimialue eli Kanta- ja Päijät-Hämeen 23 kuntaa.  
 
Vuoden 2013 alusta toteutuvan ProAgria Etelän myötä Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus –
hankkeessa voidaan tarvittaessa tehdä joitakin maatilojen herätekeskusteluja myös Hämeen ELY-keskuksen 
toimialueen ulkopuolella, jos kyseisellä alueella ei ole tarjolla vastaavaa hanketta ja palvelua energia-
asioista kiinnostuneille tiloille. Näistä neuvotellaan tarvittaessa erikseen ELY-keskuksen kanssa ja 
bioenergiahankkeiden välillä.  
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4.2 Kohderyhmät ja hyödynsaajat 

 
Hankkeen kohderyhmiä ovat bioenergian tuotannosta tai hyödyntämisestä kiinnostuneet sekä energian 
käytön tehostamiseen pyrkivät maatilat, maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, yhteisöt ja kunnat 
Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi hankkeen toiminnasta hyötyvät alueen metsänomistajat. 
 
Maaseutuyrityksellä tarkoitetaan maaseutualueella sijaitsevaa yritystä, jonka toimiala voi olla myös 
perinteisen maatilatalouden ulkopuolella. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat perinteistä maatilataloutta 
harjoittavien maatilojen lisäksi monialaiset maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset. 
Kohderyhmään kuuluvat niin toimintaa suunnittelevat ja aloittelevat kuin kehittävätkin yritykset.  
 
Monialaiseksi maatilaksi luokitellaan yritys, jonka liikevaihdosta vähintään 20 % muodostuu muusta kuin 
alkutuotannosta. Maaseudulla toimiva mikroyritys työllistää korkeintaan 10 henkilötyövuotta ja pienyritys 
korkeintaan 50 henkilöä.  
 
Käsite sisältää siis esimerkiksi maaseutualueella toimivat yritykset, jotka ovat kiinnostuneita lämpöyrittäjän 
palveluista tai toimimaan itse lämmön myyjänä. 
 
 

5 HANKKEEN OSATEHTÄVIEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 

5.1 Tavoitteet 

 

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on aktivoida potentiaalisia biolämmityskohteita. Lisäksi hankkeen 

tavoitteena on välittää mm. tiedotustilaisuuksien avulla tietoa bioenergian ja uusiutuvan energian 

hyödyntämisestä sekä yritysten energiatehokkuuden parantamisesta hankealueella. 

 Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen energiaomavaraisuutta ja edistää uusiutuvan energian 
tuotantoon ja käyttöön liittyvää liiketoimintaa sekä investointeja. 

 

 Hankkeessa tuetaan kuntien ja yritysten päätöksentekoa uusiutuvaan energiaan ja erityisesti 
bioenergiaratkaisuihin siirtymiseksi. Tämä lisää lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä kotimaisen energian 
käyttöä ja energiayritystoimintaa alueella.  

 

 Lisätään maaseutuyritysten tietotasoa energian käytön tehostamiseen, uusiutuvan energian 
käyttöön ja energiaomavaraisuuteen liittyen.  

 

 Parannetaan alueen valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon bioenergian tuotannossa ja 
käytössä hyödyntämällä nykytietoa sekä etsimällä aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. esim. 
maatilojen ja maaseutuyritysten keskinäisen yhteistyön lisääminen lämpölaitosten eri 
omistusmallien myötä. 

 

 Bioenergiayrittäjyyden edistäminen ja monipuolistaminen  
 

 Selvitetään mahdollisuus käynnistää hiilineutraalin maaseutualueen pilotointi. 
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5.2 Osatehtävä 1: Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden edistäminen  

(päätoteuttajina ProAgria Häme ja Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa) 

Pääosin Markku Lappi ja Kaisa Halme ProAgria Hämeestä sekä Olli-Pekka Koisti Suomen Metsäkeskus, 
Häme-Uusimaalta vastaavat yhdessä hankkeen osatehtävän 1: ”Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden 
edistäminen” ,  toteutuksesta.  Markku Lapin paikallistuntemus ja yhteistyöverkostot Päijät-Hämeessä sekä 
Olli-Pekka Koistin paikallistuntemus ja yhteistyöverkostot Kanta-Hämeessä luovat hyvät edellytykset 
hankkeen toiminnalle. Olli-Pekka Koistin asiantuntemus metsäpuolen bioenergia-asioissa korostuu mm. 
lämpöyrityskohteiden yhteydenotoissa kuntiin ja yrityksiin, sekä biolämpölaitosten kustannustarkasteluissa. 
Olli-Pekka Koisti on ollut mukana useiden biolämpökohteiden esiselvityksissä Hämeen Bioenergia II –
hankkeessa, ja Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus –hankkeessa tähdätään näiden kohteiden 
aktivointiin, jolloin jatkuvuus ja asiantuntemus korostuvat. Olli-Pekka Koistilla on lisäksi monipuolinen 
työkokemus myös maanomistajien yhteishankkeissa esim. tuulivoimapuistojen maanvuokraukseen liittyen.  
 

5.2.1 Lämpöyrityskohteiden aktivointi  

 
Edeltävissä bioenergiahankkeissa on tehty paljon esiselvityksiä biolämmityskohteista. Samalla on huomattu 
biolämpöön siirtymisen olevan usein pitkä, useamman vuoden prosessi, jossa kaivataan tietoa 
päätöksenteon tueksi. Tiedon lisäksi tarvitaan myös aktiivista tekijää viemään prosessia eteenpäin ja 
ylläpitämään keskustelua. 
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke pyrkii aktivoimaan kiinteistöjen omistajia ja myös 
lämpöyrittäjiä, jotta tehty suunnittelu- ja esiselvitystyö johtaisi tarjouspyynnön tekemiseen ja veisi askeleen 
eteenpäin kohti investoinnin toteutumista. Hanke tarjoaa tietoa ja neuvontaa bioenergiaan siirtymiseen ja 
eri biolämmitysvaihtoehtojen pohtimiseen. Yritysten investointi- ja riskinottokykyyn hanke ei kuitenkaan 
voi vaikuttaa, vaan yritykset ratkaisevat tämän itse. 
 
Aiempien bioenergiahankkeiden kokemuksia hyödynnetään, kun mietitään miten esiselvityksessä 
kannattavaksi osoittautuneen kohteen kanssa pitäisi edetä. Samalla pohditaan mitkä ovat lämmön ostajan 
ja lämmöntoimittajan näkökulmasta prosessin ongelmakohdat.  
 
 
Hankkeen palvelut / esiselvitysten päivittäminen 
 
Hankkeen tarjoamat palvelut ovat kuntien, yritysten ja yhteisöjen päätöksentekoa tukevia esiselvityksiä 
liittyen uusiutuvan energian hyödyntämiseen pienyrityksissä ja potentiaalisissa ”lämpöyrityskokoluokan” 
biolämpökohteissa. Hankkeen palvelut koostuvat seuraavista asiakokonaisuuksista: 
 

 uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvä tekninen neuvonta  

 biolämpökeskusten luonnossuunnitelmat ja kustannusarvioinnit 

 lämmitysvaihtoehtojen taloudellisuusselvitykset 

 lämpöyritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä neuvonta, mm. lämmöntoimitussopimukset 

 energiainvestointien rahoitustukeen liittyvä neuvonta ja tuki yrityksille 
 
Palveluiden kohderyhmänä ovat maaseudun kunnat, yritykset ja yhteisöt. Palveluista tiedotetaan 
aktiivisesti kohderyhmille lehti-ilmoituksilla, sähköisellä materiaalilla ja suorilla kontakteilla. Aikaisemmissa 
hankkeissa esillä olleisiin kohteisiin tarjotaan päivitystä esiselvityksiin, sillä energian hinnat ja 
päästömääräykset ovat muuttuneet merkittävästi viiden vuoden aikana. 
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Hankkeen toiminnan tasot 
 
Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla: nykyhetki ja tulevaisuuden näkökulma huomioiden. Painotus 
perinteisten hakelämmitysjärjestelmien lisäksi olki-, biokaasu- ja CHP -laitosten mahdollisuuksien 
esiintuomisessa. Hankkeessa tehtävissä esiselvityksissä ja kustannustarkasteluissa huomioidaan myös 
uuden teknologian takaisinmaksuaika, jolloin kohderyhmä saa tietoa päätöksenteon tueksi myös 
tulevaisuutta koskien. Hankkeen palveluissa korostetaan lämmitysjärjestelmien yhteismuotoja, kuten hake-
aurinko tai hake-tuuli -vaihtoehtoja. 
 
Hanketyötä tekevien on tärkeää pysyä ajan tasalla tekniikan uusimmista keksinnöistä ja verkostoitua 
laitevalmistajien ja eri toimijoiden kanssa. Tämän vuoksi hanketyöntekijät osallistuvat uusiutuvan energian 
seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin hanketyönä, jolloin uusin tieto saadaan välittömästi hankkeen 
kohderyhmille hyötykäyttöön. Seminaareihin ja koulutuksiin osallistumisesta neuvotellaan aina 
tapauskohtaisesti hankkeen projektipäällikön kanssa.  
 
 
Kunnat ja maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset 
 
Osassa Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa on jo tehty paljon bioenergian edistämiseksi. Tämän vuoksi 
hankkeen palveluita suunnataan kuntiin, joissa tahtotila on olemassa uusiutuvan energian käyttöön, mutta 
tietoa kaivataan päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on, että hankkeen aikana otetaan suoria kontakteja 
kahdeksaan kunnan tekniseen johtajaan tai kylien kyläasiamieheen, jotta päästään suoraan keskustelemaan 
potentiaalisesta kiinnostuksesta biolämpöön siirtymiseen. Hankkeen tavoitteena kyseisissä kunnissa on 
myös kaavoitusyhteistyö, että kokonainen infra saataisiin esim. teollisuusalueille tai uusiin taloryhmittymiin 
(vesi, jätevesi, lämpö) kerralla tai varaus jo kaavoitusvaiheessa biolämpölaitokselle. 
 
Kohteeksi valittavien kuntien teknisiä johtajia ja kiinteistöpäälliköitä lähestytään suorilla kontakteilla. 
Teknisillä johtajilla ja kiinteistöpäälliköillä on hyvä käsitys siitä, mitkä kiinteistöt oman kunnan alueella 
voisivat olla potentiaalisia biolämpöön siirtyjiä ja heidän asiantuntemustaan sekä paikallistietouttaan 
hyödynnetään.  Suorat kontaktit on aiemmissa hankkeissa todettu parhaimmaksi keinoksi päästä 
keskustelussa eteenpäin.   
 
Kunta- ja yrityspäättäjien aktivoimiseksi ja päätöksenteon tueksi voidaan järjestää tutustumisretkeilyjä 
esim. sähkön- ja lämmön yhteistuotantoon ja biokaasuun liittyen. Retkeilyt toteutetaan pienissä ryhmissä, 
jolloin osallistujilla on mahdollisuus esittää enemmän kysymyksiä ja kuulla käyttökokemuksia. 
 
Aiempien hankkeiden aikana on kertynyt tietoa potentiaalisista biolämmityskohteista maaseutuyrityksissä. 
Myös näiden osalta otetaan suorat kontaktit käyttöön, sillä henkilökohtainen yhteydenotto on havaittu 
tehokkaimmaksi keinoksi. Pyritään saamaan myös yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajat mukaan keskusteluun 
ja käydään vuoropuhelua yritysten välillä etsien mahdollisia yhteisiä lämmitysratkaisuja.  
 
 
Kehittyvät teollisuusalueet 
 
Kuntien kehittyville teollisuusalueille kohdennetaan hankkeen palveluiden markkinointia, sillä näillä alueilla 
energiamuodon valinta on merkittävä kysymys. Painotetaan ennakoivaan näkökulmaan ja kehittyvillä 
teollisuusalueilla biolämmön ottamista osaksi suunnittelua. Kehittämiskeskus Oy Hämeen kotisivuilta 
pääsee tutustumaan Hämeenlinnan ja Hattulan teollisuusalueisiin ja vapaisiin teollisuustontteihin. Kyseistä 
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palvelua hyödynnetään esim. mahdollisen biolämpölaitoksen sijoittamispaikkaa mietittäessä. Linkki 
palveluun: http://www.kehittamiskeskus.fi/sijoittumispalvelut/. Edellä mainittu palvelu on koko maan 
mittakaavassa uusi, sillä Hämeenlinnan seutu on ollut ensimmäisenä ottamassa palvelua käyttöön. 
 
Esimerkkinä lämpölaitoksen sijoittamisen pohtimistarpeesta: Tuuloksen Pannujärven teollisuusalue, jossa 
Hakevelho Oy on yrityksenä kiinnostunut sijoittumaan alueelle: biolämpölaitos ja mahdollisesti hakkeen 
terminaalitoiminta kiinnostavat. Alueen etuja: hyvät kulkuyhteydet, maaperä hiekkaa / moreenia, 
rakenteilla oleva alue, olemassa olevaa teollisuutta. 
 
 

5.2.2 Energiakylän pilotoinnin mahdollisuuksien selvittäminen 

 
Hankkeessa selvitetään mahdollisuus hiilineutraalin maaseutualueen pilotoimiseksi, esim. 
energiaratkaisujen matkailua hyödyttävästä näkökulmasta ja asukkaiden aktivoimisesta mukaan.  Kanta- ja 
Päijät-Hämeen kestävän energian ohjelmien mukaan alueelle tarvitaan pilottikohteita, esim. asuinalueita, 
joissa sähköä ja lämpöä tuotetaan lähienergialla varmasti, kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti. 
Hankkeessa voidaan erillisselvityksenä teettää mm. energiakylän pilotointiin liittyen esim. kiinnostuksen 
selvittäminen energiakylään ja eri vaihtoehtojen positiiviset ja negatiiviset puolet. 
 
Avainhenkilöiden aktivointi kylissä 
 
Hanke aktivoi avainhenkilöitä esim. kyläyhteisöissä ja maaseutuseuroissa uusien, yhteisten 
biolämpöratkaisujen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi Samsøn saarella Tanskassa on hyviä kokemuksia 
paikallisen aktiivihenkilön merkityksestä, kun saari toteutti kymmenessä vuodessa tavoitteensa siirtyä 
omavaraisuuteen sähkön ja lämmön osalta. Paikallisten aktiivien löytäminen edistää myös Hämeessä 
uusiutuvan energian asennemuutoksen aikaansaamista.  
 
Omistusmallien pilotoinnin selvittäminen 
 
Tuulivoima, viljan yhteiskuivurit ja biokaasulaitokset ovat potentiaalisia eri omistusmallien 
pilotointikohteita. Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke on tarvittaessa mukana 
yhteisprojektien käynnistämiseksi. Hanke järjestää keskustelutilaisuuksia ja vie projektia eteenpäin. 
Pilotoitavia omistusmalleja voivat olla esim. osuuskunta / yhteenliittymä. Kansainvälisten malliesimerkkien 
soveltamista Suomeen voidaan pohtia hankkeen avulla. Samalla voidaan tutkia eri vaihtoehtoja ja tarjota 
mahdollisuus maaseutuyrityksille verkostoitua laitevalmistajien kanssa.   
 
ProAgria Häme on hankkimassa ArcGis paikkatieto-ohjelmasta neljää kelluvaa suppeaa lisenssiä, joista yksi 
lisensoidaan puoliksi Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeen ja ProAgria Hämeen 
Kalatalouskeskuksen käyttöön lisenssin hankintahinnan mukaan. Paikkatieto-ohjelman avulla voidaan 
hankkeessa tutkia lämpölaitoksen eri sijoituspaikkavaihtoehtoja ja lämpöverkon vaikutusalueella olevien 
rakennusten ja asukkaiden määrää. Ohjelmalla voidaan tuottaa havainnollistavia karttoja esim. 
lämpölaitoksen polttoaineen hankintasäteestä tai potentiaalisten lämpöyrittäjien toimialueesta ja 
lämmitettävien kohteiden sijainneista. Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot ja laserkeilausaineisto 
muuttuvat toukokuussa 2012 kaikille maksuttomiksi, jolloin paikkatieto-ohjelman avulla aineistot saadaan 
tehokkaasti hyötykäyttöön tuomaan lisäarvoa hankkeelle. Oletuskäytön perusteella on arvioitu, että 
lisenssin hankintakustannuksesta Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeen osuus on 50 %. 
Lisenssissä on aluksi kertakorvaus ja tämän jälkeen vain vuosittainen ylläpito ja päivityskustannus. 
 

http://www.kehittamiskeskus.fi/sijoittumispalvelut/
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Yhteistyö Elämysten Päijänne -hankkeen kanssa Päijänne-sertifikaattiin liittyvän kriteeristön 
rakentamisessa 
 
Elämysten Päijänne -hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö Päijänne -sertifikaattiin liittyvän kriteeristön 
rakentamisessa (ympäristö, kestävä kehitys, uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet) Juotavan 
Hyvä Etelä-Päijänne ry:n alueelle (Asikkala, Padasjoki ja Sysmä) 
 
Kestävään kehitykseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien hyvien käytänteiden vaihtaminen 
työpajatyyppisessä tilaisuudessa syksyllä 2012 (osallistujina mm. Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän kuntien 
matkailuyritykset). 
 
 

5.2.3 Maatilojen sekä maaseudulla toimivien  mikro- ja pienyritysten 

energiatehokkuus  

 
Suomen toisessa kansallisessa energiatehokkuuden toimintaohjelmassa (NEEAP-2) maataloudelle on 
esitetty viisi energiansäästötoimenpidettä ja laskettu näille arviot energiansäästöstä. Arvioiden mukaan 
lämpökeskusinvestoinnit ja maatilojen energiaohjelma ovat merkittävimmät keinot 
energiansäästötavoitteen saavuttamisessa, ja näiden kahden toimenpiteen avulla saavutettava säästö on 
noin 2197 GWh vuodessa vuoteen 2020 mennessä. 
 
 
Tilakohtainen herätekeskustelu 
 
Maatiloille asetettujen ilmasto- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että maatiloilla on 
saatavissa yleisten teemapäivien ja tapahtumien lisäksi mahdollisuus maksuttomaan, reilun kahden tunnin 
mittaiseen tilakohtaiseen herätekeskusteluun, jolloin kynnys pohtia uusiutuvia energialähteitä 
uusiutumattomien energialähteiden korvaajina madaltuisi. Hankkeessa tehdään herätekeskusteluja 
maatiloille. Keskustelujen aikana ei tehdä luonnoksia vaan keskustellaan ja pohditaan mitä vaihtoehtoja 
olisi uusiutuvan energian käyttöön siirtymiseen. Tavoitteena on useamman tilan yhteinen lämmitysratkaisu, 
johon maksuton herätekeskustelu kannustaa. Näkyvyyttä ja vaikuttavuutta lisätään seuraamalla muutamaa 
kiinnostavaa kohdetta ja edistymistä hankkeen aikana tarkemmin esim. lehtiartikkelein. 
 
 
Teemapäivät ja retket 
 
Hanke tiedottaa aiheeseen liittyvistä teemoista mm. lehtiartikkelein ja -ilmoituksin ja järjestää aiheeseen 
liittyviä tilaisuuksia, retkiä ja teemapäiviä kohderyhmille. Tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia aiheita 
liittyen maatilojen ja muiden maaseudulla toimivien mikro- ja pienyritysten energiatehokkuuteen ja 
energiaomavaraisuuteen. Vuoden 2012 alusta tiukentuneet rakennusmääräykset ja energiatehokas 
rakentaminen ovat ajankohtaisia teemoja niin maatiloilla kuin yrityksissäkin. Viljan kuivaaminen 
kotimaisella biopolttoaineella öljyn sijaan on myös viljelijöitä kiinnostava teema. Teemapäiviä järjestetään 
yhteensä noin 10 kpl. 
 
Ulkomaan opintomatkat  
 
Hanke järjestää kaksi ulkomaan opintomatkaa, jotka suuntautuvat Saksaan / Itävaltaan / mahdollisesti 
myös Ruotsiin. Ulkomaan opintomatkoilla tutustutaan hyviin käytäntöihin hajautetussa 
energiantuotannossa ja uusimpaan teknologiaan.   



14 

 

 
Kasvinviljelytilojen ja urakoitsijoiden energiamatka ja bioenergiamessut Hannover Saksa 15.-18.11.2012 
 
Energiamatka ja messut Saksa / Itävalta maaliskuu 2013 (esim. bioenergiakylä, lämpöyrittäjyys, 
klapiyrittäjyys ja energia maatilamatkailussa) Toisena vaihtoehtona on energiamatka Ruotsiin vuonna 2014.  
Teemana  ovat oljenkäyttö, biokaasu, tuulivoima ja lämpöyrittäjyys. Hankkeen kohderyhmiltä selvitetään 
kiinnostusta matkakohteisiin jo vuoden 2012 aikana ja lopullinen matkakohdemaa toiselle ulkomaan 
opintomatkalle valitaan kohderyhmien kiinnostuksen perusteella. 
 
Uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyvän hankkeen suunnittelu uudelle ohjelmakaudelle 
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke tarvittaessa selvittää uuden ohjelmakauden alkuun 
ajoittuvan uusiutuvan energian hankkeen tarvetta ja edellytyksiä. Mikäli hankkeen ohjausryhmä päättää, 
että tarvetta uudelle hankkeelle on, Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke tarvittaessa 
valmistelee hankesuunnitelman. Valmistelussa voidaan mm. selvittää mahdollisuudet alueellisesti 
laajemman hankkeen toteuttamiseen lähialueiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa.  
 
 
 
 

Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyviä määrällisiä tavoitteita: 
 

 Suoria kontakteja otetaan 25:een lämpöyritys- tai muuhun yrityskohteeseen (vähintään kahden 
tunnin mittainen asiakaskohtainen selvitystyö). Tavoitteena on aktivoida kohteita käynnistämään 
energiaratkaisuihin liittyvä laajempi selvitystyö, joka johtaa tarjouspyynnön / 
investointitukihakemuksen jättämiseen.  
 

 Suoria kontakteja otetaan kahdeksaan kunnan tekniseen johtajaan / kiinteistöpäällikköön / kylien 
kyläasiamieheen. Ekokylä- ajatus on vahvasti mukana kylien lisäksi myös kirkonkylissä ja taajamissa. 
Tavoitteena on selvitystyö biolämpökohteiden käynnistämiseksi ja eteenpäin viemiseksi. 
 

 Em. suorat kontaktit johtavat 8 kpl tarjouspyynnön lämpöyrittäjyydestä / 
investointitukihakemuksen tekemiseen  

 

 Maatiloille tehdään yhteensä noin 20 kpl maksuttomia kahden tunnin herätekeskusteluja 
uusiutuvan energian eri vaihtoehtojen pohtimiseksi. 

 

 Tavoitteena on, että hankkeen vaikutuksella saadaan alulle 3 kpl maatilojen yhteistä osuuskuntaa  / 
yhtiötä, jotka voivat ryhtyä tuottamaan uusiutuvaa energiaa esim. lämpöyrittäjänä 

 
 
Hankkeen sekundääriset tavoitteet (vain osittain hankkeen toiminnasta johtuvia): 
 

 Lämpöyrityskokoluokan (200 – 3000 kW) lämpökeskuksia käynnistää toimintansa 8 kpl. Bioenergian 
hankinnan ja laitoksen hoidon työllisyysvaikutus on näissä yrityksissä noin 6 htv. 
 

 Uusi biolämpökeskus valmistuu 25:een maaseutu- / maatilayritykseen (alle 200 kW/kohde). 
Bioenergian hankinnan ja laitoksen hoidon työllisyysvaikutus on näissä yrityksissä noin 5 htv.  

 

 Alueen vuotuinen hakekäyttö lisääntyy hankeaikana em. pienkäytön osalta noin 10 000 irto-m3. 
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5.3 Osatehtävä 2: Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen 

Päätoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu 

1. Perustetaan asiantuntijoista työryhmä, joka priorisoi Kanta- ja Päijät-Hämeen kestävän energian 
ohjelmien käytännön toimenpiteet.  Priorisoidut toimenpiteet muokataan tiedotusmateriaaliksi 
kohdealueen toimijoille. Työryhmä järjestää kestävän energian päivät syksyllä 2012 ja syksyllä 2013. 
Kustannukset 24 000 euroa (3,5 kk työtä, kokous- ja seminaarikulut, tiedotuskulut, matkat). 
 
2. Toteutetaan kuntatiedotus opiskelijavoimin hankkeen asiantuntijan ohjauksessa. Mm. kuntaliitolta 
selvitetään tiedot, mitkä kunnat Kanta- ja Päijät-Hämeessä ovat tehneet kestävän kehityksen strategian, 
jolloin pystytään tarjoamaan kunnille mahdollisuutta jalkauttaa strategiaa käytäntöön ja saada selkeyttä 
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla päästään viemään kestävän kehityksen 
viestiä kuntiin ja vaikuttamaan asenteisiin uusiutuvaa energiaa kohtaan. Tavoitteena on perustella kunnille 
ja kunnissa toimiville yrityksille bioenergiaan siirtymisen kokonaistaloudellisia hyötyjä. Hankkeen varoin 
hoidetaan yhteydet kuntiin ja alueen yrityksiin, koordinoidaan toimintaa, taitetaan ja painetaan lehti. 
Kohdealueina on neljä kuntaa, jotka valitaan projektipäällikön, projektin toimijoiden ja kyseisten kuntien 
yhteisellä päätöksellä. Järjestetään kohdekunnissa tiedotustilaisuus ja työpaja paikallisten toimenpiteiden 
määrittämiseksi sekä laaditaan kuntakohtainen tiedotuslehti. Kustannukset 31 000 euroa (työtä 4 kk, 
tabloid-lehden taitto ja painatus, kokouskulut, matkakuluja). 
 
3. Tuetaan kohdealueen bioenergialaitosten tekniikan kehittämistä, että ne voivat hyödyntää myös alueen 
korsipohjaista biomassaa, pääasiassa viljan olkea mutta myös ruokohelpeä. Tämä on tärkeää, koska puulle 
suunnitellut laitokset eivät useinkaan pysty ottamaan vastaan korsipohjaista biomassaa, joka on kuitenkin 
sekä Kanta- että Päijät-Hämeen alueella mittava, lähes hyödyntämätön uusiutuva energialähde. Työ sisältää 
tekniikan selvitystyötä, aiheeseen liittyvän osaamisen kokoamista tiedotusmateriaaliksi ja asiantuntija-apua 
laitosten polttoainehuollon kehittämiseksi. Kustannukset ovat 34 000 euroa (työtä 5 kk, tiedonhankinta- ja 
tiedotuskuluja, matkakuluja). 
 
Osatehtävät toteutetaan vuosien pääosin vuosien 2012-2013 aikana, hyvin vähäisessä määrin vuonna 2014.  
 
 

5.4 Osatehtävä 3: Energiainvestointien projektointi 

Päätoteuttajana Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 

Tausta ja perustelut hankeosiolle 

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:llä (LTYP) on runsaasti kontakteja bioenergia-alan operointi-, laite- ja 
laitosvalmistusyrityksiin. Toisaalta LTYP:llä on hankkeistamiskokemusta, joka voidaan hyödyntää 
hankeaihioiden konkretisoimisessa. 
 
 
Kohderyhmä,  

Investointia suunnittelevat tahot kuten kunnat, maatilat, metsänomistajat. 
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Sisältö, toimenpiteet ja tavoitteet  

LTYP:n tehtävä tässä projektissa on työstää kunnista ja muista lähteistä esitettyjä uusiutuvan energian 
tuotantoon ja käyttöön liittyviä hankeaihioita eteenpäin niin, että työn lopussa olisi laadittu 
hankesuunnitelma 3-5 konkreettiseen osaprojektiin. 3-5 osaprojektin kehittäminen on järkevämpää, jotta 
saadaan konkreettisia investointituloksia varmemmin aikaan, kuin vain monia aihioita.  
 
LTYP osallistuu muiden osapuolten nimeämien hankkeiden arviointiin sekä jatkokehittelyyn ja valittavien 
projektien valintaan. Tämän jälkeen laaditaan yleissuunnitelmat, kustannusarviot ja hankesuunnitelma 
esitettäväksi investointien rahoittajille. Konkreettisissa osaprojekteissa rajaus tehdään selkeäksi, jolloin ne 
ovat sovellettavissa myös muualle, ja niistä saatava hyöty on suuri. Samalla tavoitteena on luoda 
esimerkkejä hyvistä käytännöistä kuntien ja yritysten uusiutuvan energian projektien eteenpäinviemisessä: 
selvittää mitkä asiat hidastavat päätöksentekoa ja yhteistyötä eri tahojen välillä, ja millaisia ratkaisumalleja 
on sovellettavissa. 
 
On myös havaittu, että usein tarvitaan ulkopuolinen taho kokoamaan esim. kaukolämpöverkon piiriin 
mahdollisesti tulevien rakennusten omistajat yhteen sekä pitämään keskustelua yllä, jotta asiaa saadaan 
vietyä eteenpäin. 
 
LTYP:n hankeosioon sisältyy kolme hankehenkilöiden ulkomaan matkaa messuille ja seminaareihin 
Euroopassa, joiden aikana hankitaan tietoa uusimmista referenssikohteista ja laitoksista sekä uusimmasta 
tekniikasta hankeosiossa toteutettaviin osaprojekteihin. Samalla hankeosiossa projektoitaviin kohteisiin 
saadaan tuotua tietotaitoa uutuuksista ja verkostoitumismahdollisuuksista. Tarkat matkakohteet 
muotoutuvat osaprojektien tarpeiden mukaan ja niistä esitetään matkasuunnitelmat Hämeen uusiutuvan 
energian tulevaisuus -hankkeen tarkennettujen puolivuotissuunnitelmien yhteydessä. Matkoista tehdään 
lisäksi matkapäiväkirjat, jolloin hankkeen kautta tietoa uutuuksista saadaan laajasti hankkeen toimialueella 
hyötykäyttöön. 
 
Hankeosiossa tavoitteena olevien 3-5 hankkeistettavan osaprojektin investointien tavoitetaso on noin 
200 000 € - 2 milj.€  per kohde, eli hankeosiolla on merkittävä vaikutus alueen uusiutuvan energian 
tuotannon ja käytön lisäämiseksi. Kuntien, metsänomistajien ja maatilojen yhteisprojektit ovat 
hankeosiossa pääroolissa ja tavoitteena on tuoda yhteen eri alan toimijoita samaan projektiin, Esim. 
haketta polttoaineena käyttävien aluelämpölaitosten tai biokaasun tiimoilta. 
 
Koska projektoitavat kohteet valitaan yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa hankkeen alkuvaiheessa, ei 
kohteita pysytä vielä luettelemaan tarkasti, vaan ne tarkentuvat hankkeessa tehtävien 
puolivuosisuunnitelmien yhteydessä.  Mahdollisissa kohteissa voi olla mukana Bioenergia II -hankkeen 
aikana esille tulleita kohteita, kuten Bioenergia II -hankkeen loppuvaiheessa keskusteluun tullut Nastolan 
kunnan aluelämpölaitos Villähteelle.  
 
Henkilöt 

LTYP:n osalta vastuullisena johtajana toimii DI Esa Ekholm, jolla on yli 30 vuoden kokemus erilaisten 
laitosten konsultoinnista, suunnittelusta, rakentamisesta sekä käyttöönotosta. Hän on ollut hankkimassa 
myös useita bioenergiaan ja biologisiin materiaalien käsittelyyn liittyviä laitoksia.  Ekholmin lisäksi 
hankkeessa toimii osa-aikainen projektipäällikkö sekä assistentti ja LTYP:n taloushallinnon sekä viestinnän 
henkilöitä. Kaikki LTYP:n hankeosiossa työskentelevät henkilöt tekevät osa-aikaisesti töitä hankkeelle. 
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6 HANKKEEN TOIMINTAMUODOT 
 
Hanketta toteutetaan aiemmissa puu- ja bioenergiahankkeissa hyviksi havaituilla toimintamuodoilla. 
Lämpöyrityskohteissa suorat yhteydenotot etukäteen kohteisiin, jonka jälkeen tehdään henkilökohtaiset 
neuvontakäynnit ja esiselvitykset.  Henkilökohtainen keskustelu (noin 2 h) on havaittu hyväksi 
toimintamuodoksi ja useamman tahon paikallaolo tuo syvyyttä keskusteluun. Kuntia lähestyttäessä myös 
yritysten edustajien läsnäolo toisi lisäarvoa keskusteluun. 
 
Erilaiset teemapäivät, seminaarit, työnäytökset sekä tiedotustilaisuudet ovat hyvä toimintamuoto jakaa 
tietoa uutuuksista ja huomioitavista asioista. Tilaisuuksissa syntyvä keskustelu ja verkostoituminen muiden 
kanssa on koettu hyväksi toimintamalliksi. Myös isommissa yleisötapahtumissa esilläolo mahdollistaa 
verkostoitumisen sidosryhmien kanssa ja tuo positiivista näkyvyyttä hankkeelle. 
 
Retkeilyt, ulkomaanmatkat ja tutustumiskäynnit mahdollistavat käyttökokemusten kysymisen ja mielikuvan 
muodostumisen uusiutuvan energian hyödyntämisestä. 
 
 

7 HANKKEEN TULOKSET: MITTARIT JA HYÖDYT 

7.1 Hankkeen määrälliset mittarit 

 

Kaikkien hanketoimijoiden yhteinen tavoite tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamääristä on esitetty alla 

olevassa taulukossa 1. 

Taulukko1: Hankkeen tavoitteet tapahtumien, matkojen ja erillisselvitysten osalta 

Tilaisuudet ja tapahtumat: mm. teemapäivät, retkeilyt, 
työmaanäytökset, seminaarit yms. 

tavoite kaikki toimijat yht. 
noin 15 kpl 

Tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärä  
tavoite yht. noin 450 

henkilöä 

Ulkomaan matkat  2 kpl  

Teetettävät erillisselvitykset  1-2 kpl 
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Hankkeen tavoitteet ja mittarit osatehtävittäin on esitetty alla olevassa taulukossa 2. 
 
Taulukko 2: Hankkeen tavoitteet ja mittarit 

Osatehtävä 1. Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden edistäminen  

    Mittari Nykytila Tavoite hankkeen aikana Miten seurataan 

Suorat kontaktit yrityksiin potentiaalisten 
lämpöyrityskohteiden aktivoimiseksi  

Aiempien hankkeiden 
esiselvityksissä tietoa 
kertynyt, kohteiden 
aktivointi tarpeellista 25 kpl Hankeseuranta 

Suorat kontaktit kuntien teknisiin johtajiin ja 
kylien kyläasiamiehiin potentiaalisten 
lämpöyrityskohteiden aktivoimiseksi (ekokylä -
ajatus vahvasti mukana kylissä, taajamissa ja 
kirkonkylissä) 

Aiempien hankkeiden 
aikana pohjatietoa 
kertynyt, kohteiden 
aktivointi tarpeellista 8 kpl Hankeseuranta 

Tarjouspyynnöt lämpöyrittäjyydestä / 
investointitukihakemukset 

Prosessi kestää monta 
vuotta ja alkuun 
pääsemiseen tarvitaan 
neuvontaa 8 kpl 

Hankeseuranta ja ELY-
keskuksen tilastot 

Maatilojen maksuttomat energia-aiheiset 
herätekeskustelut  

Toiveita tullut 
kohderyhmiltä n. 20 kpl Hankeseuranta 

Maatilojen yhteisten osuuskuntien  / yhtiöiden 
aikaansaaminen, jotka voivat ryhtyä 
tuottamaan uusiutuvaa energiaa 

Positiivisia esimerkkejä 
lähialueilta mm. viljan 
yhteiskuivurit, 
tuulivoimalat 3 kpl Hankeseuranta 

    Tavoitteita, joihin hankkeen toiminnalla 
voidaan osin vaikuttaa: 

   

Uudet biolämpölaitosinvestoinnit (kokoluokka 
200-3000 kW) 

Bioenergia II -hankkeen 
aikana 8 kpl. Lisäksi 
muutamia lupaavia 
kohteita, jotka vaativat 
jatkotyöstämistä 8 kpl 

ELY-keskuksen tilastot, 
hankeseuranta 

Uudet biolämpölaitosinvestoinnit (kokoluokka 
alle 200 kW) 

Bioenergia II -hankkeen 
aikana 59 kpl 25 kpl 

ELY-keskuksen tilastot, 
hankeseuranta 

Alueen vuotuisen hakekäytön lisääntyminen 
(em. laitoksissa) 17 500 i-m3 10 000 i-m3 

Metsäkeskuksen 
tilastot, 
hankeseuranta 
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Osatehtävä 2. Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen     

    Mittari Nykytila Tavoite hankkeen aikana Miten seurataan 

Aiempien selvitysten tulokset 
tiedotusmateriaaliksi ja Kestävän energian 
päivät syksyllä 2012 ja 2013 

aineistot selvityksistä 
olemassa, tarvitaan 
käytäntöön viemistä 

tiedotusmateriaalin 
laatiminen hankealueen 
toimijoille, 2 tilaisuutta 
järjestetään Hankeseuranta 

Kestävän energian kuntatiedotus  ja siihen 
liittyvät tiedotustilaisuudet ja työpajat 

uutta, työpajatoimintaa 
pilotoitu Kestävää 
energiaa Hämeestä -
hankkeessa 4 kunnan alueella Hankeseuranta 

Kuntakohtainen kestävän energian 
tiedotuslehti pilotoitu 2 kunnassa 4 kunnan alueella Hankeseuranta 

 
 
 

   Osatehtävä 3. Energiainvestointien 
projektointi       

    Mittari Nykytila Tavoite hankkeen aikana Miten seurataan 

Hankesuunnitelmat konkreettisiin uusiutuvan 
energian investointiprojekteihin 

uutta, aiempien 
hankkeiden tietoja 
hyödynnetään 
kohdevalinnassa, tarve 
taholle, joka pitää 
prosessin hallussa 3-5 kpl Hankeseuranta 

Tavoitetaso hankkeistettavien osaprojektien 
investoinneille, johon valmistelu tähtää  

200 000 € - 2 milj.€ per 
kohde 

Hankeseuranta, ELY-
keskuksen tilastot 

 

 

7.2 Hankkeen hyödyt 

 
Alueelle syntyy uusia biolämpökeskuksia, joissa käytetään paikallisesti tuotettua biopolttoainetta. Tällä on 
suora merkitys yrittäjyydelle ja aluetaloudelle. (työllisyysvaikutus, veroeurot, lähienergia ja ympäristö)  
 
Lämpöyrittäjyys laajenee energiayrittäjyydeksi, kun yhteistyötä lisätään. 
Uutta teknologiaa otetaan käyttöön eri omistusmallien kautta, jolloin laitokset toimivat esimerkkinä muille. 
 
Energia-asioista tulee luontainen osa maisemaa (lämpökeskusten maisemointi) ja palveluyrittäjyyttä eli 
tärkeitä muillekin kuin alan toimijoille. (Hiilijalanjäljen huomioiminen, kestävä lähienergia-ajattelu) 
 
Aikaisemmissa hankkeissa saatuja tuloksia jalkautetaan käytäntöön ja kehitetään edelleen. mm. aiemmin 
tehdyt lämpökeskusten luonnossuunnitelmat pyritään viemään kohti toteutusta.  
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8 HANKKEEN ORGANISOINTI 

8.1 Hankkeen työntekijät 

Hankkeelle työskentelevät henkilöt ovat ProAgria Hämeen, Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaan, 
Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden tiede- ja yrityspuiston henkilöstöä ja työskentelevät hankkeessa 
osa-aikaisesti.  
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeen johtajana toimii ProAgria Hämeen toimitusjohtaja 
Timo Pullinen. Hankkeelle haetaan ja valitaan projektipäällikkö. Kaisa Halme ProAgria Hämeestä toimii 
tilapäisesti hankkeen projektipäällikkönä, siihen asti kunnes virallinen projektipäällikkö hankkeelle on 
valittu. Hankkeen taloushallinnosta vastaa ProAgria Hämeen taloussihteeri Tarja Nieminen. 
 

8.2 Hankkeen yhteistyötahot 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat: 
 
Hämeen ELY-keskus 
Alueen kunnat 
Alueelliset elinkeinojen kehittämiskeskukset 
MTK Häme  
Alueen Metsänhoitoyhdistykset 
Uusiutuvan energia-alan laitevalmistajat 
Alueen koulutusorganisaatiot (mm. HAMK, LAMK ja Koulutuskeskus Salpaus) 
Alueen yrittäjäorganisaatiot 
Alueen muut yritystoimintaa edistävät hankkeet (mm. Kestävä asuminen ja ympäristö K-EASY ja METKA -
koulutushanke) 
Helsingin yliopisto, Maaseudun energia-akatemia -hanke 

8.3 Ohjausryhmän kokoonpano 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeen ohjausryhmäksi esitetään pääosin samaa 
ohjausryhmää kuin Hämeen Bioenergia II -hankkeen ohjausryhmä.  
 
Ohjausryhmän jäsenet:  
 
Jukka-Pekka Kataja   MTK Häme 
Kaj Lindh    Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa 
Timo Pullinen    ProAgria Häme 
Tapani Brofeldt  bioenergia-alan yrittäjä 
Jari Yli-Talonen  Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme 
Petri Lauttia   maaseutuyrittäjä  
Marianne Dahlgren  Kehittämiskeskus Oy Häme 
Antti Peltola   Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK 
Timo Kukkonen  Hämeen ELY-keskus 
Lassi Hurskainen  Hämeen ELY-keskus 
 
Lauri Ylöstalo   Lahden Tiede- ja yrityspuisto    
Maarit Virtanen  Lahden ammattikorkeakoulu 
Juha Sipilä    Hämeenkosken kunta 
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Ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös hanketoimijat. 
 
ProAgria Häme laatii hankkeen toteutuksesta tuensiirtosopimukset Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaan, 
Hämeen Ammattikorkeakoulun ja Lahden tiede- ja yrityspuiston kanssa. Sopimuksista toimitetaan jäljennös 
Hämeen ELY-keskukselle. 
 

9 HANKKEEN TIEDOTTAMINEN 

9.1 Raportointi 

Hankkeen toimihenkilöt raportoivat toimistaan, tuloksistaan ja ajankäytöstään, joista projektipäällikkö 
koostaa puolivuosittain väliraportin, johon sisältyy myös hankkeen talousselvitys. Hankkeen päätyttyä 
projektipäällikkö laatii loppuraportin. 
 

9.2 Tiedottaminen 

Hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotetaan määräajoin sähköpostitiedotteina ja sähköisellä uutiskirjeellä 
hankkeen sidosryhmille. ProAgria Hämeen kotisivuilla ja Satoa -lehdessä kerrotaan hankkeen tapahtumista 
ja hankkeen edistymisestä. Kaikkien hanketoimijoiden kotisivuilla tiedotetaan hankkeen tapahtumista.  
Hankkeen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan ammatti- ja paikallislehdissä sekä Bioenergiatieto.fi -
sivustolla. Hankkeelle tehdään omat www-sivut, joita päivitetään hankkeen edetessä. 
 

9.3 Hankkeen arviointimenettely 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanketta seurataan ja arvioidaan puolivuosittain tehtävien 
raporttien perusteella ohjausryhmän kokouksissa. Hankkeen päätyttyä ohjausryhmälle esitetään 
loppuraportti, jonka perusteella arvioidaan hankkeen toteutusta koko hankeajalta. 
Hanketoimijapalavereissa keskustellaan onnistuneista käytännöistä ja parannusehdotuksista. 
 
 
 

10 HANKKEEN RISKIANALYYSI 
 
Hankkeen toteutuksen riskit liittyvät lähinnä alan toimintaympäristöön. Bioenergiaan liittyvä valtion ja EU:n 
investointitukipolitiikka vaikuttaa hankkeen painopisteenä olevan energiayritystoiminnan 
kysyntälähtöisyyteen. Epävarma tukipolitiikka voi hidastaa erityisesti puuenergian käytön lisäämistä.   
Talouden yleinen taantuma saattaa vähentää yritysten kiinnostusta bioenergiainvestointeja kohtaan. 
Polttoöljyn ja sähkön hintamuutokset vaikuttavat myös merkittävästi bioenergian kiinnostavuuteen 
energianlähteenä.  
 
Hankkeen sisäisiä riskejä ovat hanketyöntekijöiden tietotaidon pysyminen ajan tasalla teknologian 
kehittyessä nopeasti. Tätä voidaan varmistaa seuraamalla aktiivisesti alan uutuuksia ja etsimällä lisätietoa. 
Hanketoimijoiden yhteistyön sujuvuus ja sisäisen viestinnän merkitys on olennainen tekijä hankkeen 
toiminnan onnistumisen kannalta. Avoin tiedottaminen hanketoimijoiden kesken ja säännölliset yhteiset 
palaverit varmistavat tiedonkulun. 
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11 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO 
 

Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty koko hankkeen kustannusarvio. Osatehtävien ja hanketoimijoiden 
vuosittaiset kustannusarviot on esitetty liitteenä olevissa erillisissä laskelmissa. 
 
 
Taulukko 3: Hankkeen kustannusarvio € 
 

 
ProAgria Metsäkeskus HAMK LTYP yhteensä 

Palkat 165 200 69 300 76 200 124 720 435 420 

Ostopalvelut 58 020 2 800 2 700 22 970  86 490 

Vuokrat 9 200   900 8 205 18 305  

Kotimaan matkakulut 13 090 10 500 6 500 825 30 915 

Ulkomaan matkakulut 55 000     2 055 57 055 

Muut kustannukset 490 1 400 2 700 1 225 5 815 

      Kaikki yhteensä 301 000 84 000 89 000 160 000 634 000 

 
 
 
 

12 HANKKEEN RAHOITUS 
 
Ely-keskus 95,5 % 
Yksityinen rahoitus 4,5 % 
 
Rahoituksen jakautuminen eri vuosille on esitetty alla olevassa taulukossa 4 
 
Taulukko 4: Hankkeen rahoitussuunnitelma € 
 

 
2012 2013 2014 Yhteensä 

ELY-keskus 172 941 266 674 165 855 605 470 

Yksityinen rahoitus 8 149 12 566 7 815 28 530 

     Kokonaisrahoitus 181 090 279 240 173 670 634 000 

 
 
 
Yksityinen rahoitus kerätään kokonaan kahden järjestettävän ulkomaan opintomatkan avulla siten, että 
matkan hinnasta noin 52 % on osallistujille omakustanteista.  
 
Hankkeen järjestämiin kahteen ulkomaan opintomatkaan on budjetoitu yhteensä 55 000 €, joka on noin 8,6 
% hankkeen kokonaisbudjetista.  
 
 


