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1 PERUSTIEDOT 
 

Hankkeen päätoteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry  
Tuensiirtokumppanit:  
Suomen metsäkeskus Häme-Uusimaa, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
Hankkeen nimi: Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)  
Hanketunnus: 17603 
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013  
Toimintalinja: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen 
Toimenpide: Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle 

 

 

2 YHTEENVETO HANKKEESTA (1.5.2012 – 31.12.2014) 
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeen tavoitteena oli lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeen 
alueen energiaomavaraisuutta sekä edistää uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvää 
liiketoimintaa sekä investointeja. Hankkeen päätavoitteena oli aktiivisesti aikaansaada uusiutuvan energian 
ja erityisesti bioenergian käyttökohteita. Kestävä lähienergia-ajattelu ja paikallisesti hyödynnettävä 
uusiutuva energia tukevat alueen työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa.  
 
Hankkeen kohderyhmiä olivat maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, 
metsänomistajat, yhteisöt ja kunnat. Hanketta toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen alueella; Kanta- ja 
Päijät-Hämeen maakunnissa. 
 
Hanke toteutettiin yhteishankkeena, jossa toimijoina olivat ProAgria Häme ry (1.1.2013 alkaen nimi 
ProAgria Etelä-Suomi ry), Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja 
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy (1.1.2013 alkaen nimi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy). 
 
Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja oli ProAgria Etelä-Suomi ry ja hankkeen johtajana toimi Ari 
Toivonen, projektipäällikkönä toimi Kaisa Halme ja taloushallinnosta vastasi Toni Kaijalainen. 
 
Hankkeen kesto oli 1.5.2012 – 31.12.2014. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen kesäkuun 2012 lopussa 
päärahoittajalta (Hämeen ELY-keskus) ja hankkeen aktiivinen tekeminen käynnistyi elokuussa 2012. 
Muuttuneen Alv -käytännön osalta hanke sai uuden hankepäätöksen, jossa Alv ei jää hakijan lopulliseksi 
kustannukseksi. Hankkeen asiakkaiden ja hankealueen hyödyn maksimoimiseksi tehtiin resurssien ja 
eurojen uudelleenjärjestelyä ja hankkeesta jätettiin muutoshakemus lokakuussa 2014, johon saatiin 
myönteinen päätös rahoittajalta marraskuussa 2014.  
 
HUE -hankkeeseen kuului kolme osatehtävää: (Kaikki materiaalit löytyvät HUE -hankkeen kotisivulta 
www.proagria.fi/hue) 
 
Osatehtävä 1: Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden edistäminen (päätoteuttajina ProAgria Etelä-
Suomi ja Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa) 
Osatehtävä 2. Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen (päätoteuttajana Hämeen 
ammattikorkeakoulu)  
Osatehtävä 3: Energiainvestointien projektointi (päätoteuttajana Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy) 
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Osatehtävässä 1: Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden edistäminen tehtiin esiselvitystyötä uusien 
lämpöyrityskohteiden käynnistämiseksi ja nykyisten lämpöyrittäjien toiminnan laajentamiseksi alueella. 
Lisäksi tuettiin neuvonnallisesti maaseutuyritysten uusiutuvan energian hyödyntämiseen tähtääviä 
energiaratkaisuja. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat lämpöyrityskohteiden kustannustarkastelut ja 
biolämpökeskusten luonnossuunnitelmat, neuvontakäynnit, energia-aiheiset teemapäivät, 
tiedotustilaisuudet ja retkeilyt sekä bioenergiaan liittyvä tiedotus ja lehtiartikkelit. Hankkeen toiminta-
aikana selvitystyön kohteena oli yhteensä 26 kohdetta, joissa biolämmitys tai lämpöyritystoiminnan 
käynnistäminen olisi mahdollinen vaihtoehto. Hankkeen aikana oltiin lisäksi yhteydessä kymmenen kunnan 
tekniseen johtajaan. Maatiloille tehtiin yhteensä 16 kpl energiaherätekeskusteluja, joissa kannustettiin 
pohtimaan lämmitysratkaisuja myös useamman tilan yhteisenä vaihtoehtona.   
 
Osittain hankkeen toimenpiteiden seurauksena alueelle syntyi viisi uutta lämpöyrityskokoluokan 
biolämpölaitosta: Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikköön Hattulassa, Lammin Biologiselle 
asemalle Hämeenlinnassa, Adven Oy:n hakelämpölaitos Hausjärvelle, Kauppakeskus Tuulonen 
Hämeenlinnassa sekä Kiipulasäätiölle Janakkalaan. Näistä viidestä lämpölaitoksesta Lammin Biologisen 
aseman lämpölaitosta hoitaa lämpöyrittäjä, muissa lämmitystyön hoitaa valtakunnallinen yhtiö tai oma 
kiinteistönhoitaja. Sysmän Sato Oy:n rakentama viljan yhteiskuivuri Sysmässä alkoi hyödyntää viereisen 
ikkuna- ja ovitehtaan ylijäämäpuuta lämmityksessä ja lämmitystä hoitaa lämpöyrittäjä eli yhteiskuivurille 
tuotetaan energia ikkuna- ja ovitehtaan hakelämpökattilalla. 
 
Maatilakokoluokan biolämpökeskuksia syntyi noin 33 kpl, ja todennäköisesti määrä on suurempi, sillä tilan 
omistajat ovat voineet omatoimisesti toteuttaa biolämpöratkaisuja ilman hankkeen neuvontaa tai ELY-
keskuksen investointitukia.  
 
Alueen vuotuinen hakkeen käyttö em. laitosten osalta lisääntyi yhteensä noin 37 000 i-m³, mikä oli 
huomattavasti enemmän kuin hankkeen tavoitteiden mukainen määrä (10 000 i-m³).  
 
Metsähakkeen käyttö on kasvamassa voimakkaasti myös hankkeen kohderyhmää suuremmissa laitoksissa. 
Lahti Energia suunnittelee Lahteen uutta 310 MW voimalaitosta, jonka pääpolttoaineena on metsähake. 
Lisäksi Elenia rakensi vuonna 2014 Turenkiin 10 MW biolämpölaitoksen ja Lahti Energia suunnittelee 
Asikkalaan 5 MW:n hakelämpölaitosta.   
 
Toiminta-aikanaan Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanke järjesti yhteensä 20 energia-
aiheista teemapäivää, retkeilyä/seminaaria, joihin osallistui yhteensä noin 605 henkilöä. Lisäksi hanke 
järjesti yhdessä muiden hankkeiden kanssa neljä seminaaripäivää, joihin osallistui noin 185 henkilöä. Hanke 
oli esillä myös suuremmissa yleisötapahtumissa ja yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa.  
 
Hanke järjesti kaksi uusiutuvan energian ulkomaan opintomatkaa, joiden matkaraportit löytyvät hankkeen 
kotisivuilta:  
 

 Energiaopintomatka Saksaan Hannoveriin 12.–15.11.2012, jossa tutustuttiin EuroTier-messuihin ja 
Euroopan suurimpiin Bioenergy Decentral  bioenergiamessuihin. Lisäksi tutustuttiin useisiin 
tilakohteisiin. Matkalle osallistui 21 lähtijää, joista 10 Hämeestä, 9 Hämeen lähialueelta, ja 2 
muualta.  

 

 Energiaopintomatka Saksaan Hannoveriin 9.- 12.11.2013, Agritechnica – näyttelyyn ja tutustuttiin 
myös tilakohteisiin. Matkalle lähtijöiden määrä oli 54 henkilöä, joista 47 hanketukeen oikeutettuja 
ja 4 ulkopuolista asiantuntijaa, 2 matkanjohtajaa HUE -hankkeesta ja 1 matkaopas matkatoimiston 
kautta.  
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Osatehtävässä 2. Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen jatkettiin Hämeen Bioenergia II -
hankkeessa toteutettua lähinnä kuntapäättäjille suunnattua tiedotuskokeilua uusiutuvan energian ja 
energiansäästön merkityksestä ja hyödyistä kuntatasolla. Keväällä 2013 HUE -hankkeessa toteutettiin 
Kestävän energian kuntatiedotuslehdet neljään kuntaan (Asikkala, Nastola, Loppi, Hausjärvi). Keväällä 2014 
järjestettiin kuntatiedotustilaisuudet kolmessa kunnassa (Asikkala, Nastola ja Loppi). Kuntatiedotuksen- ja 
materiaalien toteutuksessa olivat mukaan Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat. 
Kuntatiedotusmateriaalin vastaanotto oli positiivinen ja kiinnostunut. 
 
Hankkeessa järjestettiin Kestävän energian päivät syksyllä 2012 ja 2013 sekä kaksi seminaaripäivää syksyllä 
2014, toinen Kanta-Hämeessä ja toinen Päijät-Hämeessä. Tilaisuuksissa oli ajankohtaista asiaa uusiutuvan 
energian mahdollisuuksista ja tutustumista jo käytössä oleviin lämpölaitoksiin. 
 
Hankesuunnitelmaan kirjattu Energiakylän pilotointimahdollisuuksien selvittäminen muotoutui Kestävä 
kylä-kokeiluksi, jossa kahteen kylään; Letkulle Tammelassa ja Viralaan Janakkalassa tehtiin kestävä kylä 
toimintasuunnitelmat yhteistyössä kyläläisten kanssa. Toimintasuunnitelmissa tarkasteltiin kaikkia 
kestävyyden tasoja. Pilottikylien kokemusten ja arvioinnin perusteella laadittiin Kestävä kylä –toimintamalli, 
jota voidaan soveltaa muihin kyliin ja auttaa kyliä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Toteutuksesta vastasivat Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat ja työntekijät. 
Keväällä 2014 toteutettiin Ekokyläopintomatka Oulun seudulle, jossa tutustuttiin energiaomavaraisiin kyliin 
ja mm. sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP). Kestävä kylä –selvitystyöstä koottiin sähköinen julkaisu, 
joka löytyy hankkeen kotisivuilta. 
 
Hankkeen osana toteutettiin Korsibiomassa selvitystyö, jossa saatiin tietoa ja kokemuksia korsibiomassojen 
energiapotentiaalin hyödyntämisestä Hämeessä.  
 
 
Osatehtävässä 3: Energiainvestointien projektointi tehtiin yhteensä seitsemän esiselvitystä, joissa 
mallinnettiin ja etsittiin eri toteutusvaihtoehtoja: (Kaikkien esiselvitysten raportit löytyvät hankkeen 
kotisivuilta) 
 
Etelä-Suomen bioenergiakeskukseen liittyvässä energiapuun logistiikka- ja terminaaliselvityksessä kuvattiin 
neljä pääratkaisua puun varastoinnin ja haketoimitusten toteuttamisesta: käyttöpaikkaterminaali, 
lähiterminaali, alueelliset terminaalit ja hajautettu energiapuun varastointi. Bioenergiakeskuksen 
energiapuulogistiikan vaatimille tieyhteyksille ja mahdollisille rautatieyhteyksille esitettiin linjaukset. 
Korkealaatuisen hakkeen tuotannon asettamat vaatimukset toimitusketjulle kuvattiin. Lisäksi selvitettiin, 
millä hallinnointimalleilla energiapuuterminaaleja voidaan operoida. Selvitys tukee Hattulan kunnan ja 
Hämeen liiton tavoitetta löytää bioenergiakeskukselle investoija, joka ryhtyy toteuttamaan suunnitelmia. 
Terminaaliselvityksen tulokset energiapuun hankinnasta ja varastoinnista ovat yleisesti kaikkien toimijoiden 
hyödynnettävissä.  
 
Orimattilan hevosenlannan energiahyötykäyttötarkastelussa selvitettiin mahdollisuudet polttaa, kaasuttaa 
tai mädättää hevosenlantaa. Tekniset, taloudelliset ja lainsäädännölliset näkökohdat huomioon ottaen 
mikään vaihtoehdoista ei ollut suoraan toteutettavissa. Mikäli hevosenlannan energiahyötykäyttö 
aloitetaan, voidaan energia käyttää hevoskylän vieressä sijaitsevilla Sampolan ja Orivillen teollisuusalueilla. 
Selvitys tarkensi Orimattilan kaupungille, tallinomistajille ja hevosenlannan käsittelystä kiinnostuneille 
lannan hyötykäyttömahdollisuuksia. Hevosenlannan hyötykäytön jatkosuunnittelu etenee Orimattilan 
kaupungin johdolla yhteistyössä tallinomistajien ja lannan laitosmaisesta käsittelystä kiinnostuneiden 
yrittäjien kanssa. 
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Rastikankaan yritysalueen aluelämpöratkaisusta toteutettiin alueen yrityksille kysely, johon saatiin niukasti 
vastauksia. Vastanneilla yrityksillä oli hyvin erilaisia lämmitysratkaisuita: maalämpö, öljy, hake ja suora 
sähkölämmitys. Alueen asemakaavaluonnoksen pohjalta tehtiin arvio lämmöntarpeesta ja 
aluelämpöratkaisun toteutusedellytyksistä. 
Hollolan Kukonkoivun yritysalueen ja Kukonkankaalle suunnitellun asuinalueen aluelämpöratkaisun tueksi 
tehtiin selvitys mahdollisista aluelämpöjärjestelmän hallintomalleista. Keskustelua aluelämpöratkaisun 
toteuttamisesta käytiin Hollolan kunnan ja mahdollisten lämpöyrittäjien kanssa koko vuosi 2014. Hollolan 
kunta huomioi aluelämpöratkaisun asemakaavoituksessa. 
 
Oljen polttoon soveltuvasta pien-CHP-teknologiasta teetettiin selvitys ÅF Consult Oy:llä. Selvityksen tuloksia 
olivat oljen polttoon ja sähköntuotantoon soveltuvat teknologiat sekä eurooppalaiset laitevalmistajat. 
Selvitys auttaa oljen energiakäyttöä ja omaa sähköntuotantoa suunnittelevia maatiloja ja yrityksiä 
arvioimaan oljen energiakäytön ja mahdollisen sähköntuotannon toteutusedellytyksiä omalla kohdallaan.  
Mikäli kiinnostus herää investoinnin suunnitteluun, niin selvitys tarjoaa yhteystiedot laitevalmistajiin. 
 
Maitotilojen ja perunankuorimoiden mahdollisuudesta yhteiseen biokaasulaitosinvestointiin teetettiin 
selvitys Envitecpolis Oy:llä. Selvityksessä kuvattiin yleiset edellytykset kannattavalle maatalouden 
biokaasulaitosinvestoinnille ja tarkasteltiin neljässä eri kokoluokassa maitotilojen ja perunankuorimoiden 
yhteisen biokaasulaitoksen materiaali- ja energiavirtoja sekä kannattavuutta. Selvityksen perusteella 
nykyisessä markkinatilanteessa biokaasulaitosinvestoinnissa on vaikeaa päästä alle seitsemän vuoden 
takaisinmaksuaikaan, joten selvitys ei käynnistänyt välitöntä investoinnin toteutuksen suunnittelua. 
Tilallisilla oli kuitenkin kiinnostusta jatkaa biokaasuinvestoinnin suunnittelua. Biokaasulaitosinvestoinnin 
jatkokehittelyyn pyritään perustamaan ryhmä asiasta kiinnostuneille maaseutuyrittäjille. 
 
Hankkeen lopussa toteutettiin pienimuotoinen selvitys yritysalueista, joilla on käytössä maakaasu ja 
ratkaisuista, joilla maakaasun voi korvata uusiutuvilla energiantuotantoratkaisuilla. Tulokset auttavat 
yrityksiä pohtimaan vaihtoehtoja maakaasulle. Maakaasun käyttökohteiden kartoitus auttaa ohjaamaan 
jatkossa uusiutuvan energian tiedotusta maakaasua käyttäville yrityksille. 
 
Uuden hankkeen valmistelu 
 
HUE -hankkeessa valmisteltiin uusiutuvan energian jatkohanke uudelle ohjelmakaudelle, sillä HUE -
hankkeen aikana havaittiin maatilojen ja maaseutuyritysten tiedontarpeen monipuolistuneen. Työaika 
alkaa olla niukin resurssi niin maatiloilla kuin yrityksissäkin, joten yrittäjät arvostavat valmiiksi esiseulottuja 
vaihtoehtoja eli he saavat tietoa juuri niistä energiamuodoista jotka heitä kiinnostavat ja heidän tiloihinsa 
soveltuvat. Teknologian kehittyessä ja vaihtoehtojen määrän kasvaessa päätöksenteon tueksi tarvitaan 
entistä enemmän tietoa ja konkreettista kustannustarkastelua uusiutuvan energian eri vaihtoehdoista. 
Hämeessä uusia bioenergian käyttökohteita tarvitaan edelleen lisää ja aktiivista tiedotusta uusiutuvan 
energian mahdollisuuksista. mm. edellä mainituista syistä johtuen ohjausryhmä katsoi jatkohankkeen 
olevan tarpeellinen.  
 
Biotalous on merkittävä tekijä Suomen tulevaisuuden kasvunäkymien kannalta ja metsäenergian merkitys 
korostuu tulevaisuudessa. Energiatehokkuus ja energiansäästö ovat tekijöitä, joiden kautta maaseudulla 
voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja samalla säästää myös euroja.  
 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 634 000 euroa, joka käytettiin kokonaan. Kustannusarvion ylittäneet 
kustannukset (1 979,92 €) jäivät ProAgria Etelä-Suomen omiksi kustannuksiksi.  
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Hankkeen rahoitus  
EU + valtio:  595 082,32 euroa 
Yksityinen rahoitus:   28 040,53 euroa 
Hankkeen tulot:    12 622,32 euroa  
Kokonaisrahoitus: 635 745,17 euroa  
 

3 HANKKEEN TAVOITTEET 

3.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  

 
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 
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. 
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanke oli osa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuosille 2007–2013. Hanke toteutti toimintalinjaa Maaseutualueiden elämänlaatu ja 
maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen, toimenpiteellä Taloudellisen toiminnan laajentaminen 
maatalouden ulkopuolelle. 
 
Hankkeen taustalla oli myös Hämeen alueellinen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007–2013, jossa 
tärkeässä osassa oli Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaatu 
sekä Maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen. 
 
 
 
 
 
 



9 

 

3.2 Hankkeen tavoitteet koko hankeaikana 2012–2014 

 
Hankkeen toiminnallisena tavoitteena oli aktivoida potentiaalisia biolämmityskohteita. Lisäksi hankkeen 
tavoitteena oli välittää mm. tiedotustilaisuuksien avulla tietoa bioenergian ja uusiutuvan energian 
hyödyntämisestä sekä yritysten energiatehokkuuden parantamisesta hankealueella. 
 

 Lisätä alueen energiaomavaraisuutta ja edistää uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön 
liittyvää liiketoimintaa sekä investointeja. 

 

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

 

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

 

 Parantaa 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  
 

 Selvittää mahdollisuus käynnistää hiilineutraalin maaseutualueen pilotointi. 
 
 
 
Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyviä määrällisiä tavoitteita Osatehtävässä 1: Energiayrittäjyyden ja 
energiatehokkuuden edistäminen 
 

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

 Suoria kontakteja otetaan kahdeksaan kunnan tekniseen johtajaan / kiinteistöpäällikköön / kylien 
aktiivisiin toimijoihin. Ekokylä- ajatus on vahvasti mukana kylien lisäksi myös kirkonkylissä ja 
taajamissa. Tavoitteena oli 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 oli, että hankkeen vaikutuksella saadaan alulle 3 kpl maatilojen yhteistä osuuskuntaa  / 
yhtiötä, jotka voivat ryhtyä tuottamaan uusiutuvaa energiaa esim. lämpöyrittäjänä 
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Hankkeen sekundääriset tavoitteet Osatehtävässä 1: Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden 
edistäminen (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. 
 

Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyviä määrällisiä tavoitteita Osatehtävässä 2: Kestävän energian tiedon ja 

ohjelmien jalkauttaminen 

 Järjestetään 3 kpl Kestävän energian päiviä (syksyllä 2012, 2013 ja 2014) 

 Tehdään Kestävän energian kuntatiedotus ja järjestetään siihen liittyvät tiedotustilaisuudet ja 

työpajat 4 kunnan alueella 

 Kuntatiedotukseen liittyen tehdään kuntakohtainen kestävän energian tiedotuslehti 4 kunnan 

alueelle 

 Kestävän kehityksen kylä toimintamallin luominen 

 

Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyviä määrällisiä tavoitteita Osatehtävässä 3: Energiainvestointien 

projektointi 

 3-5 kpl hankesuunnitelmia konkreettisiin uusiutuvan energian investointiprojekteihin  

 Tavoitetaso hankkeistettavien osaprojektien investoinneille, johon valmistelu tähtää,  

200 000 € – 2 milj. € per kohde.  
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4 HANKKEEN TOTEUTUS  

4.1 Toimenpiteet 

 

4.1.1 Osatehtävä 1: Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden edistäminen  

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

4.1.1.1 Lämpöyrityskohteiden aktivointi  

 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke pyrki aktivoimaan kiinteistöjen omistajia ja myös 
lämpöyrittäjiä, jotta tehty suunnittelu- ja esiselvitystyö johtaisi tarjouspyynnön tekemiseen ja veisi askeleen 
eteenpäin kohti investoinnin toteutumista. Hanke tarjosi tietoa ja neuvontaa bioenergiaan siirtymiseen ja 
eri biolämmitysvaihtoehtojen pohtimiseen. Yritysten investointi- ja riskinottokykyyn hanke ei kuitenkaan 
voi vaikuttaa, vaan yritykset ratkaisevat tämän itse. 
 
Hankkeen palvelut / esiselvitysten päivittäminen 
 
Hankkeen tarjoamat palvelut olivat kuntien, yritysten ja yhteisöjen päätöksentekoa tukevia esiselvityksiä 
liittyen uusiutuvan energian hyödyntämiseen pienyrityksissä ja potentiaalisissa ”lämpöyrityskokoluokan” 
biolämpökohteissa. Hankkeen palvelut koostuivat 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 
 
Hankesuunnitelmaan muutoshakemusvaiheessa lokakuussa 2014 lisättyä Hankealueen lämpö- ja 
klapiyrittäjien energiayrittäjyyden kehittämiseen liittyvien toiveiden ja odotusten näkökulman kartoitusta ei 
työajan puitteissa ehditty hankkeessa toteuttaa. Hankkeessa mukana olleiden lämmityskohteiden hyviä 
käytäntöjä ja päätöksentekoprosessin haasteita koottiin yksiin kansiin aiottua huomattavasti suppeammin 
aikataulusyistä. Näihin varatut eurot ja työaika kohdennettiin hankkeen loppuvaiheessa maatilojen 
energiaherätekeskustelujen ja lämpöyritystarkastelujen tekemiseen, sillä niille oli tilausta ja ne olivat 
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä. 
 
 
Hankkeen toiminnan tasot 
 
Hankkeessa toimittiin kahdella tasolla: nykyhetki ja tulevaisuuden näkökulma huomioiden. Painotus 
perinteisten hakelämmitysjärjestelmien lisäksi olki-, biokaasu- ja CHP -laitosten mahdollisuuksien 
esiintuomisessa. Hankkeessa tehtävissä esiselvityksissä ja kustannustarkasteluissa huomioitiin myös uuden 
teknologian takaisinmaksuaika, jolloin kohderyhmä sai tietoa päätöksenteon tueksi myös tulevaisuutta 
koskien. Hankkeen palveluissa korostettiin lämmitysjärjestelmien yhteismuotoja, kuten hake-aurinko tai 
hake-tuuli -vaihtoehtoja. 
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Hanketyötä tekevien oli tärkeää pysyä ajan tasalla tekniikan uusimmista keksinnöistä ja verkostoitua 
laitevalmistajien ja eri toimijoiden kanssa. Tämän vuoksi hanketyöntekijät osallistuivat uusiutuvan energian 
seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin hanketyönä, jolloin uusin tieto saatiin välittömästi hankkeen 
kohderyhmille hyötykäyttöön.  
 
 
Kunnat ja maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset 
 
Osassa Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa on jo tehty paljon bioenergian edistämiseksi. Tämän vuoksi 
hankkeen palveluita suunnattiin kuntiin, joissa tahtotila on olemassa uusiutuvan energian käyttöön, mutta 
tietoa kaivataan päätöksenteon tueksi. Tavoitteena oli, 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 oli 
myös kaavoitusyhteistyö, että kokonainen infra saataisiin esim. teollisuusalueille tai uusiin taloryhmittymiin 
(vesi, jätevesi, lämpö) kerralla tai varaus jo kaavoitusvaiheessa biolämpölaitokselle. 
 
Kohteeksi valittujen kuntien teknisiä johtajia ja kiinteistöpäälliköitä lähestyttiin 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 
hyödynnettiin.  Suorat kontaktit on aiemmissa hankkeissa todettu parhaimmaksi keinoksi päästä 
keskustelussa eteenpäin.   
 
Yrityspäättäjien aktivoimiseksi ja päätöksenteon tueksi järjestettiin kaksi tutustumisretkeilyä kahdelle eri 
porukalle. Retkeilyt toteutettiin pienissä ryhmissä, jolloin osallistujilla oli mahdollisuus esittää enemmän 
kysymyksiä ja kuulla käyttökokemuksia. 
 
Aiempien hankkeiden aikana on kertynyt tietoa potentiaalisista biolämmityskohteista maaseutuyrityksissä. 
Myös näiden osalta otettiin suorat kontaktit käyttöön, sillä henkilökohtainen yhteydenotto on havaittu 
tehokkaimmaksi keinoksi.  
 
 
Kehittyvät teollisuusalueet 
 
Kuntien kehittyville teollisuusalueille kohdennettiin hankkeen palveluiden markkinointia, sillä näillä alueilla 
energiamuodon valinta on merkittävä kysymys. Painotettiin ennakoivaan näkökulmaan ja kehittyvillä 
teollisuusalueilla biolämmön ottamista osaksi suunnittelua. Lämpölaitoksen sijoittamisen pohtimistarvetta 
tarkasteltiin Tuuloksen Pannujärven teollisuusalueella, Hollolan Kukonkankaalla ja Janakkalan 
Rastikankaalla. 
 
 
Polttopuu- ja lämpöyrittäjien yhteydenpito 

 
Muutamien polttopuuyrittäjien kanssa oli yhteydenpitoa polttopuun tuotantoon ja markkinointiin liittyvissä 
asioissa. Lisäksi oli muutamien lämpöyrittäjien kanssa yhteydenpitoa lämpöyrittäjyyteen liittyvissä asioissa.  
 
Lämpöyrittäjille tarjottiin videokoulutustapahtuma lämpöyrittäjyyden taloudenhallinnasta yhteistyössä 
Keski-Suomen energiahankkeen ja muiden Länsi-Suomen energiahankkeiden kanssa. Hämeessä ei saatu 
lämpöyrittäjiä metsäkeskuksessa järjestettyyn videokoulutustilaisuuteen.    
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4.1.1.2 Energiakylän pilotoinnin mahdollisuuksien selvittäminen 

 
Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa mainittu Energiakylän pilotoinnin mahdollisuuksien selvittäminen, eli 
selvitystyö hiilineutraalin maaseutualueen pilotoimiseksi, esim. energiaratkaisujen matkailua hyödyttävästä 
näkökulmasta ja asukkaiden aktivoimisesta mukaan, muotoutui Kestävän kehityksen kylä -kokeiluksi, jossa 
kestävyyden kaikkia tasoja tarkastellaan samalla kertaa. ProAgria vastasi Ekokyläretkeilyn Oulun seudulle 
suuntautuneen Ekokyläretkeilyn järjestelyistä ja kustannuksista. HAMK vastasi Kestävä kylä -kokeilun 
toteutuksesta ja kustannuksista sekä raportoinnista. ProAgrian ja Metsäkeskuksen asiantuntijat olivat 
HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoiden tukena ja asiantuntijaroolissa energiakysymyksissä kokeilun 
toteutuksessa.  
 
 

a) Avainhenkilöiden aktivointi kylissä 
 
Hanke aktivoi avainhenkilöitä esim. kyläyhteisöissä ja maaseutuseuroissa uusien, yhteisten 
biolämpöratkaisujen aikaansaamiseksi. Paikallisten aktiivien löytäminen edistää myös Hämeessä uusiutuvan 
energian asennemuutoksen aikaansaamista.  
 
Kestävä kylä kokeilun pilottikylien löytämiseksi perustettiin työryhmä, jossa oli Kehittämiskeskus Häme 
Oy:n, Hämeen kylät ry:n, ProAgria Etelä-Suomen, Hämeen ammattikorkeakoulun, Tammelan kunnan, 
Janakkalan kunnan, Tammelan kylät ry:n sekä Viralan kyläyhdistyksen edustajia. Työryhmässä valittiin 
Kestävän kehityksen kylä -kokeilun kohteiksi Janakkalan Viralan kylä ja Tammelan Letkun kylä.  Janakkalan 
Viralassa ja Tammelan Letkulla aktivoitiin kylien yhteyshenkilöt ja kyläläiset mukaan kestävän kehityksen 
kylä –kokeilun toteutukseen yhdessä HAMKin, Hämeen kylät ry:n, Tammelan kylät ry:n, Kehittämiskeskus 
Oy Hämeen kanssa. 
 
 

b) Yhteistyö Elämysten Päijänne -hankkeen kanssa Päijänne-sertifikaattiin liittyvän kriteeristön 
rakentamisessa 

 
Elämysten Päijänne -hankkeen kanssa oli tarkoitus tarvittaessa tehdä yhteistyötä mm. Päijänne -
sertifikaattiin liittyvän kriteeristön rakentamisessa (ympäristö, kestävä kehitys, uusiutuvan energian 
hyödyntämismahdollisuudet) Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:n alueelle (Asikkala, Padasjoki ja Sysmä) 
Yhteistyö Elämysten Päijänne -hankkeen kanssa oli tiedonvälitystä, eikä muita konkreettisia toimia tehty. 
 

4.1.1.3 Maatilojen sekä maaseudulla toimivien mikro- ja pienyritysten 

energiatehokkuus  

 
Tilakohtainen herätekeskustelu 
 
Maatiloille asetettujen ilmasto- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi oli 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 tehtiin energiaherätekeskusteluja 
maatiloille. Keskustelujen aikana ei tehty luonnoksia vaan keskusteltiin ja pohdittiin mitä vaihtoehtoja 
maatilalla olisi uusiutuvan energian käyttöön siirtymiseen. Samalla tarkasteltiin mahdollisuudet useamman 
tilan yhteiseen energiaratkaisuun.  
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Omistusmallien pilotoinnin selvittäminen 
 
Tuulivoima, viljan yhteiskuivurit ja biokaasulaitokset ovat potentiaalisia eri omistusmallien 
pilotointikohteita. Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke oli mukana muutaman yhteisprojektin 
esiselvitysvaiheessa. Yhteiskuivurit kiinnostavat Hämeessä ja potentiaalisten kohteiden kanssa keskusteltiin 
ja mietittiin sopivia toteutusmalleja sijoituksen ja investointien kannalta. Alustavaa kiinnostusta myös 
maatilojen yhteisiin biolämpölaitoksiin on Hämeessä olemassa, ja hanke pyrki olemaan tilojen tukena 
päätöksentekoa varten tarvittavien tietojen selvittämisessä.  
 
Hanke piti yllä keskustelua ja oli mukana tiedonhankinnassa. Pilotoitavia omistusmalleja voivat olla esim. 
osuuskunta / yhteenliittymä. Kansainvälisten malliesimerkkien soveltamista Suomeen voitiin pohtia 
hankkeen avulla. Samalla voitiin tutkia eri vaihtoehtoja ja tarjota mahdollisuus maaseutuyrityksille 
verkostoitua laitevalmistajien kanssa.   
 
ProAgria Etelä-Suomen hankkimasta paikkatieto-ohjelmasta yksi kelluva, suppea lisenssi lisensoitiin puoliksi 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeen ja ProAgria Hämeen Kalatalouskeskuksen käyttöön. 
Paikkatieto-ohjelman avulla voitiin hankkeessa tutkia lämpölaitoksen eri sijoituspaikkavaihtoehtoja ja 
lämpöverkon vaikutusalueella olevien rakennusten ja asukkaiden määrää.  
 
 
Teemapäivät ja retket 
 
Hanke tiedotti aiheeseen liittyvistä teemoista mm. lehtiartikkelein ja -ilmoituksin ja järjesti aiheeseen 
liittyviä tilaisuuksia, retkiä ja teemapäiviä kohderyhmille. Tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita 
liittyen maatilojen ja muiden maaseudulla toimivien mikro- ja pienyritysten energiatehokkuuteen ja 
energiaomavaraisuuteen. Vuoden 2012 alusta tiukentuneet rakennusmääräykset ja energiatehokas 
rakentaminen olivat ajankohtaisia teemoja niin maatiloilla kuin yrityksissäkin. Viljan kuivaaminen 
kotimaisella biopolttoaineella öljyn sijaan oli myös viljelijöitä erityisesti kiinnostava teema.  
 
 
Ulkomaan opintomatkat  
 
Hanke järjesti kaksi ulkomaan opintomatkaa, jotka suuntautuivat Saksaan. Ulkomaan opintomatkoilla 
tutustuttiin energiamessujen lisäksi hyviin käytäntöihin hajautetussa energiantuotannossa ja uusimpaan 
teknologiaan.         
 
 
Uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyvän hankkeen suunnittelu uudelle ohjelmakaudelle 
 
Hankkeessa selvitettiin tarvetta uudelle uusiutuvan energian hankkeelle ja valmisteltiin alustava 
hankesuunnitelma. 
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4.1.2 Osatehtävä 2. Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen 

(Päätoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu) 

4.1.2.1 Kestävän energian päivät I, II ja III 

 
Kestävän energian päivä I  
 
Tilaisuus järjestettiin yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa Hämeenlinnassa 13.12.2012 klo 8.30- 14:45 
ja avainluennoitsijana toimi tutkija Jukka Paatero Aalto yliopistosta. Tilaisuutta markkinoitiin sähköpostitse 
mm. Hämeen elinkeinoyhtiöille, kuntien ympäristöviranomaisille, eri koulutusorganisaatioille sekä 
yksityishenkilöille. Tilaisuudesta julkaistiin lehti-ilmoitukset Hämeen ja Etelä-Suomen Sanomissa sekä 
Forssan Lehdessä. Päivä sisälsi asiantuntijaluentoja sekä ryhmätöitä, joissa laadittiin ehdotukset Kestävän 
energian ohjelmien toteuttamisesta käytännön toimenpiteiksi. Tilaisuudessa jaettiin Kanta-Hämeen 
monipuolisista luonnonvaroista energiaa -julkaisua 16 kpl ja vastaavaa Päijät-Hämeen julkaisua jaettiin 5 
kpl. 
 
 
Kestävän energian päivä II  
 
Tilaisuus järjestettiin Lahdessa Iskun huonekalutehtaan tiloissa 26.11.2013 yhteistyössä muiden 
hanketoimijoiden kanssa. Tilaisuuden ohjelma suunniteltiin Kestävän energian päivä I mukaisesti, mutta 
ohjelman alueellinen painotus oli Päijät-Hämeen näkökulmasta. Ohjelman suunnittelua varten on 
perustettu sähköinen asiantuntijafoorumi sekä sähköpostilista. Tilaisuudessa pääpuhujana oli tutkija Jukka 
Paatero Aalto-yliopistosta ja muita puheenvuoroja oli 13 kappaletta. Päivän aikana päijät-hämäläiset 
energian tuottajat kertovat erilaisista lähienergian muodoista, mm. kuivamädätyksestä, hevosenlannasta, 
fossiilisten polttoaineiden kytkemisestä uusiutuvaan energiaan ja metsäalan logistiikasta. Seminaarissa 
julkistettiin biokaasulaskuri sekä luovutettiin Traktorin taloudellisen ajon loppuraportti Motiva Oy:lle. 
Tilaisuuteen laadittiin Kestävän energian päivä I ryhmätöiden tulokset ja ne jaettiin päivään osallistujille.  
 
 
Kestävän energian päivä III 
 
Kestävän energian päivä III toteutettiin kaikkien hanketoimijoiden yhteistyönä kahtena eri tilaisuutena 
Kanta- ja Päijät-Hämeessä syksyllä 2014. Päijät-Hämeen tilaisuus järjestettiin Asikkalassa Koulutuskeskus 
Salpauksen tiloissa 27.10. ja Kanta-Hämeen tilaisuus järjestettiin 30.10. HAMKin tiloissa Lepaalla. 
Molemmissa tilaisuuksissa pääpuhujana on europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja hän kertoi 
tilaisuuksissa Euroopan Unionin energiapolitiikasta ja sen vaikutuksista Suomeen.  Tilaisuudet toimivat 
myös HUE-hankkeen päätösseminaareina ja päivien aikana esiteltiin HUE-hankkeen toimintaa ja tuloksia. 
Asikkalan tilaisuudessa pohdittiin miltä uusiutuvan energian tulevaisuus näyttää Päijät-Hämeessä ja 
vastavuoroisesti Lepaan tilaisuudessa mietittiin uusiutuvan energian tulevaisuutta Kanta-Hämeessä. 
Asikkalassa osallistujilla oli aamupäivällä ennen tilaisuutta mahdollisuus tutustua Uusiutuvan energian 
tutkimuskeskus Energoniniin sekä Villähteen päiväkodin sekä Mikko Metsäkankaan tilan 
hakelämmitysjärjestelmiin. Lepaalla osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Kauppakeskus Tuulosen 
pellettilämpölaitokseen sekä Hattulan Biolämpö Oy:n Katinalan lämpölaitokseen sekä HAMKin Lepaan 
hakelämpölaitokseen. 
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4.1.2.2 Kuntatiedotus  

 
Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien ympäristö- ja kestävän kehityksen strategioiden tilanne kartoitettiin 
lokakuussa 2012. Kartoituksen tuloksena ja hanketoimijoiden avulla valittiin kuntatiedotuksen 
kohdekunniksi Asikkala, Nastola, Loppi ja Hausjärvi. 
 
Keväällä 2013 toteutettiin kuntakohtaisten tiedotuslehtien aineiston keruu, sisällön suunnittelu ja taitto 
sekä lehtien painatus ja julkaisu verkossa. Tiedostuslehtien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat 
ammattikorkeakouluopiskelijaryhmä osana Kestävän kehityksen koulutusohjelman ympäristöviestinnän 
opintojaksoa.  Lehdet toimitettiin kohdekuntiin vapaasti jaettavaksi kesäkuun 2013 aikana. Lisäksi lehtiä 
jaettiin kuntatiedotustilaisuuksissa, Viralan ja Letkun kyläilloissa ja Kestävän energian päivillä. 
 
Kestävän energian tiedotustilaisuudet toteutettiin keväällä 2014. Tilaisuuksien kohderyhmänä olivat kunkin 
kunnan asukkaat, päättäjät, maataloustoimijat, yrittäjät sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. Tilaisuuksien 
ohjelmat räätälöitiin kuntakohtaisesti huomioiden kunkin kunnan toiveet ja tarpeet.  Kuntakohtaiset 
tiedotus- ja työpajatilaisuudet järjestettiin Nastolassa 27.3.2014, Asikkalassa 1.4.2014 ja Lopella 8.4.2014. 
Hausjärven kuntaan ei tiedotustilaisuuden järjestäminen kevään 2014 aikana sopinut kuntapäättäjien 
aikataulun vuoksi. Tilaisuuksissa jaettiin tietoa erilaisista uusiutuvista energiamuodoista sekä niiden 
käyttömahdollisuuksista kunkin kunnan alueella. Tarkoituksena oli edistää uusiutuvan energian lisäämistä 
kunnissa sekä herättää kiinnostusta uudenlaiseen lämpöyrittäjyyteen. 
 

4.1.2.3 Korsibiomassa-selvitystyö 

 
Selvitystyötä varten laadittiin aiheesta kirjallisuus tutkimus, toteutettiin kolme (3) lämpölaitosvierailua sekä 
toteutettiin sähköinen kysely Hämeen alueen biolämpölaitoksille. Kirjallisuustutkimus kattaa perustietoa ja 
kokemuksia korsibiomassan hyödyntämisestä polttoaineena. Ulkomaan esimerkit ovat kerätty Tanskasta, 
joka on korsibiomassojen hyödyntämisen kärkimaita. Esimerkkilaitokset edustavat maatilakokoluokan 
ratkaisuja sekä suuremman mittakaavan lämpölaitoksia. Lämpölaitosvierailuilla saatiin tietoa ja kokemuksia 
viljan lajittelusta sekä oljen briketöinnistä ja poltosta. Kyselyllä selvitettiin mitä polttoaineita Hämeen 
biolämpölaitokset käyttävät ja mitä kokemuksia laitoksilla on korsibiomassoista. Kysely lähetettiin 75:een 
eri laitokselle ja vastauksia saatiin 38 laitoksesta. Vastausprosentti oli 51 %. Korsibiomassa –selvitystyön 
kirjallisuustutkimusta tekemään palkattiin projektityöntekijäksi elokuun 2014 ajaksi 
ammattikorkeakouluopiskelija. 
 

4.1.2.4 Kestävä kylä-selvitystyö 

 
Selvitystyö toteutettiin  vuoden 2014 aikana ja se korvasi hankesuunnitelmassa aiemmin olleen 
Energiakylän pilotoinnin. Selvitystyössä muodostettiin kahden pilottikylän avulla Kestävä kylä-toimintamalli, 
jota voidaan soveltaa myös muissa kylissä kestävän kehityksen edistämiseksi. Selvitystyön tuloksista 
laadittiin sähköinen julkaisu, jossa esitellään pilotoinnin kokemukset ja tulokset.  
 
Selvitystyön toteutuksessa mukana olivat Hämeen ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen 
koulutusohjelman opiskelijaryhmä, Hämeen ammattikorkeakoulu, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen Kylät ry, 
Kehittämiskeskus Oy Häme, Janakkalan kunta, Viralan kyläyhdistys ry, Letkun kylätoimikunta ja Tammelan 
kylät ry. Kestävä kylä-toimintamallin toteutusta ja selvitystyön raportointia varten palkattiin elokuun 2104 
ajaksi projektityöntekijäksi ammattikorkeakouluopiskelija tekemään arviointia pilottikylien kokemuksista ja 
laatimaan Kestävä kylä toimintamallia.  
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Selvitystyötä varten hanketoimijat toteuttivat kaksipäiväisen tutustumismatkan, jonka pääkohteina olivat 
Kempeleen ekokylä ja osittain energiaomavarainen Alpuan kylä. Matkalla tutustuttiin myös muihin 
kohteisiin, jotka edustavat energia-alan uusinta ja kehittyneintä teknologiaa. Tutustumismatkaan osallistui 
26 henkilöä. Matkaraportti on saatavissa osoitteesta: http://www.proagria.fi/sisalto/3039 
 
 
Kestävä kylä -toimintasuunnitelmien laatimisprosessi Viralan ja Letkun kylissä tapahtui seuraavasti: 
 

 kyliin tutustuminen mm. nettisivujen kautta 

 tutustumiskäynnit kylissä, Viralassa 30.1. ja Letkulla 3.2. 

 ensimmäinen kyläilta, hankkeen esittely ja kylän kehittämisteemojen valinta. Tilaisuudet olivat 
Viralassa 20.2. ja Letkulla 10.3. 

 asukaskysely kylien kehittämisestä, jaettiin paperisena kaikkiin kotitalouksiin. Viralassa kysely 
jaettiin 150 talouteen ja vastaukset saatiin 47 taloudesta. Letkulla kysely jaettiin 220 talouteen ja 
vastauksia saatiin 53 taloudesta. 

 Kestävä kylä -toimintasuunnitelmien laadinta kyselyn vastausten ja kyläillan perusteella 

 toinen kyläilta, asukaskyselyn tulosten esittäminen ja toimintasuunnitelman luonnoksen esittely, 
Viralassa 22.5. ja Letkulla 26.5. 

 Viralassa tilaisuuksiin osallistui yhteensä 51 henkilöä ja Letkussa osallistujina oli yhteensä 41 
henkilöä. 

 Kestävä kylä -toimintasuunnitelmien viimeistely kesäkuussa, valmiit suunnitelmat toimitettiin kylien 
yhteyshenkilöille 2.7. Toimintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen aloitettiin 
Viralan kylässä järjestämällä vielä Uusiutuvan energian ilta -tilaisuus 23.10. klo 17:30 – 20:00. 

 Pilottikylien kokemuksia ja Kestävä kylä -toimintamallia esiteltiin 30.9.2014 Lahdessa järjestetyssä 
Yhdessä tulevaan -hankkeen työpajassa. 

 
 

4.1.3 Osatehtävä 3: Energiainvestointien projektointi 

 
(Päätoteuttajana Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy) 
 
LADECin tehtävänä oli 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.  
 
LADEC osallistui muiden osapuolten nimeämien hankkeiden arviointiin sekä jatkokehittelyyn ja valittavien 
projektien valintaan. Tämän jälkeen laadittiin yleissuunnitelmat, kustannusarviot ja hankesuunnitelma 
esitettäväksi investointien rahoittajille. Konkreettisissa osaprojekteissa rajaus tehtiin selkeäksi, jolloin ne 
ovat sovellettavissa myös muualle, ja niistä saatava hyöty on suuri. Samalla tavoitteena oli 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. 
 

http://www.proagria.fi/sisalto/3039
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LADECin hankeosioon sisältyi hankesuunnitelmassa kolme hankehenkilöiden ulkomaan matkaa messuille ja 
seminaareihin Euroopassa, joiden aikana oli tarkoitus hankkia tietoa uusimmista referenssikohteista ja 
laitoksista sekä uusimmasta tekniikasta hankeosiossa toteutettaviin osaprojekteihin. Samalla hankeosiossa 
projektoitaviin kohteisiin saataisiin tuotua tietotaitoa uutuuksista ja verkostoitumismahdollisuuksista. Näitä 
matkoja ei toteutettu, vaan näihin varatut eurot siirrettiin Kestävä kylä –kokeilun toteutuksen tekemiseen. 
 
Hankeosiossa tavoitteena olevien 3-5 hankkeistettavan osaprojektin investointien tavoitetaso oli noin  
200 000 € - 2 miljoonaa € per kohde, eli hankeosiolla olisi merkittävä vaikutus alueen uusiutuvan energian 
tuotannon ja käytön lisäämiseksi. Kuntien, metsänomistajien ja maatilojen yhteisprojektit olivat 
hankeosiossa pääroolissa. Projektoitavat kohteet valittiin yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa sitä 
mukaa kun aihioita tuli esille, kohteet tarkentuivat hankkeessa tehtyjen puolivuosisuunnitelmien 
yhteydessä.  Mahdollisissa kohteissa voi olla mukana Bioenergia II -hankkeen aikana esille tulleita kohteita. 
 
Hankesuunnitelmaan kirjattiin muutosvaiheessa, että LADEC tekee tarvittaessa prosessin arvioinnin 
Kiipulan uudesta hakelämpölaitoksesta onnistuneena prosessina. Tämä toteutettiin suppeana infona 
hankkeen käytännön tekemistä kuvaavaan loppuraportin erilliseen tiivistelmään. 
 
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hankeosiossa työstettiin konkreettisia esiin nousseita mahdollisia 
uusiutuvan energian investointikohteita, joissa oli useita toimijoita mukana ja nähtävissä projektin 
edistämisen alueellinen hyöty. Lisäksi tehtiin yleishyödyllisiä esiselvityksiä uusiutuvan energian 
tuotantoratkaisuista, joihin Hämeessä oli yleisesti kiinnostusta. Kaikkiaan projektoitavia kohteita ja 
esiselvityksiä työstettiin LADECin hankeosiossa 7 kpl. 
 
Hattulan Merveen suunniteltuun Etelä-Suomen bioenergiakeskukseen liittyen hankkeessa toteutettiin 
selvitys bioenergiakeskuksen energiapuutoimitusten vaatimista logistiikka- ja terminaaliratkaisuista, 
energiapuun laadunhallinnasta ja terminaalien hallinnointiratkaisuista. http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/energiapuun_logistiikka_ja_terminaalit_-
_merven_bioenergiakeskus.pdf 
 
Hevosenlannan hyödyntäminen ja lantahuollon kustannusten alentaminen on noussut tärkeäksi 
kysymykseksi Hämeen hevoskeskittymissä. Hankkeessa toteutettiin selvitys Orimattilan hevoskylän 180 
hevosen lannan energiakäyttömahdollisuuksista. Tarkasteltavina teknologioina oli poltto, kaasutus ja 
mädätys. Lisäksi selvitettiin mahdollisuudet hyödyntää energiaa hevoskylän ympärillä olevilla 
teollisuusalueilla. http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hevosenlannasta_energiaa_orimattilassa.pdf 
 
Rastikankaan yritysalueelle tehtiin selvitys aluelämpöratkaisun edellytyksistä. Alueen yrityksille tehtiin 
maaliskuussa 2014 kysely energian käytöstä ja kiinnostuksesta aluelämpöratkaisuun. Asemakaavan 
mahdollistaman alueen kasvun pohjalta arvioitiin lämmön tarvetta tulevaisuudessa ja aluelämpöratkaisun 
kannattavuutta. http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/rastikankaan_aluelamporatkaisu.pdf 
 
Hollolan kunta toivoo, että Hollolan Kukonkoivun laajenevan yritysalueen ja uuden 150 pientalon 
Kukonkankaan asuinalueen lämmitys voitaisiin toteuttaa paikallisella uusiutuvalla energialla. 
Aluelämpöjärjestelmän hallintomalleista tehtiin selvitys kunnan päätöksenteon tueksi. Keskustelua Hollolan 
kunnan ja mahdollisten lämpöyrittäjien kanssa käytiin koko vuosi 2014. http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/aluelampojarjestelman_hallintomallit_-
_hollolan_kukonkangas.pdf 
 
 

http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/energiapuun_logistiikka_ja_terminaalit_-_merven_bioenergiakeskus.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/energiapuun_logistiikka_ja_terminaalit_-_merven_bioenergiakeskus.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/energiapuun_logistiikka_ja_terminaalit_-_merven_bioenergiakeskus.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hevosenlannasta_energiaa_orimattilassa.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hevosenlannasta_energiaa_orimattilassa.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/rastikankaan_aluelamporatkaisu.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/rastikankaan_aluelamporatkaisu.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/aluelampojarjestelman_hallintomallit_-_hollolan_kukonkangas.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/aluelampojarjestelman_hallintomallit_-_hollolan_kukonkangas.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/aluelampojarjestelman_hallintomallit_-_hollolan_kukonkangas.pdf
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Olki on Hämeessä runsas biomassavara, jota ei hyödynnetä juuri ollenkaan. Toisaalta maatiloilla ja 
yrityksissä on kasvava kiinnostus energiaomavaraisuuteen ja omaan sähköntuotantoon. Hankkeessa 
teetettiin selvitys oljen käyttöön yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa soveltuvista teknologioista ja 
laitevalmistajista. http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/pien-chp_-
_olki_polttoaineena.pdf 
 
 
Lammin seudulla on useita maitotiloja, jotka ovat kasvattaneet karjakokoa ja ovat kiinnostuneita 
biokaasuntuotannosta. Lisäksi Lammilla on perunankuorimoita, jotka mielellään antaisivat perunankuoren 
biokaasulaitokseen käsiteltäväksi. Hankkeessa teetettiin selvitys karjatilojen ja perunankuorimoiden 
yhteisen biokaasulaitoksen toteuttamisen edellytyksistä ja kannattavuudesta eri kokoluokissa. http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/biokaasua_lannasta_ja_perunankuorista_lammin_seudull
a.pdf 
 
 
Hankkeen lopussa toteutettiin lisäksi pienimuotoinen selvitys maakaasun käytöstä Hämeessä ja yritysten 
mahdollisuuksista vaihtaa maakaasu uusiutuvaan energiantuotantoratkaisuun. http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maakaasun_vaihtoehdot.pdf 
 
 

4.1.4 Muuta hanketoimintaa 

 
HUE -hankkeen asiantuntijat olivat monipuolisesti mukana erilaisissa tapahtumissa luennoimassa ja 
tutustumassa laiteuutuuksiin sekä verkostoitumassa. Liitteessä 1 on lueteltu tapahtumat ja tekemiset. 
 
 

4.2 Aikataulu 

 
Kesäkuun 2012 lopussa hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen päärahoittajalta (Hämeen ELY-keskus) 
Hankkeen aktiivinen tekeminen käynnistyi elokuussa 2012. Vuonna 2012 hanke järjesti neljä energia-
aiheista teemapäivää, joihin osallistui yhteensä noin 155 henkilöä. Lisäksi järjestettiin Kestävän energian 
seminaaripäivä Hämeenlinnassa, johon osallistui 55 henkilöä.  
 
Potentiaalisille lämpöyrityskohteille tehtiin esiselvitystyötä. Raportointikauden aikana hankkeen 
selvitystyön kohteena oli yhteensä seitsemän kohdetta, joissa uusiutuva energian hyödyntäminen tai 
lämpöyritystoiminnan käynnistäminen olisi mahdollinen vaihtoehto. Maaseutuyritysten 
energiaselvitystarpeisiin vastattiin hankkeelle esitetyn kysynnän mukaan. Maatilan herätekeskustelua 
pilotoitiin yhdellä tilalla.  
 
HAMKin hankeosiossa selvitettiin kuntien kiinnostusta osallistua kuntatiedotukseen ja tiedotusmateriaalin 
sisällön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2012. 
 
LADECin hankeosiossa aloitettiin potentiaalisten kohteiden etsiminen. 
 
Vuoden 2013 alussa ProAgria Häme ry muuttui ProAgria Etelä-Suomi ry:ksi ja Lahden Tiede- ja yrityspuisto 
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ksi. 
 
Vuoden 2013 aikana hanke järjesti kaksi energia-aiheista retkeilyä, joihin osallistui yhteensä 38 henkilöä.  

http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/pien-chp_-_olki_polttoaineena.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/pien-chp_-_olki_polttoaineena.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/biokaasua_lannasta_ja_perunankuorista_lammin_seudulla.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/biokaasua_lannasta_ja_perunankuorista_lammin_seudulla.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/biokaasua_lannasta_ja_perunankuorista_lammin_seudulla.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maakaasun_vaihtoehdot.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maakaasun_vaihtoehdot.pdf
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Lisäksi järjestettiin Järkivihreä energiapäivä Forssassa yhteistyössä Envi Grow Parkin – ekoteollisuuspuisto 
biotalouden ja ympäristöteknologian tiennäyttäjäksi, Lounaplussa ry:n ja HAMKin koordinoiman VIHI – 
Forssan seudun yritysten ja innovaatioiden kehittäminen -hankkeen kanssa. HUE -hanke järjesti yhdessä 
Uusimaaseutu -hankkeen kanssa Viljankuivauksen energiapäivän Lahdessa ja Maaseudun energia-akatemia 
-hankkeen kanssa Ainutlaatuisen energiaseminaarin Hämeenlinnassa. Näihin kolmeen tilaisuuteen osallistui 
yhteensä 146 henkilöä.  HUE -hankkeen järjestämä, HAMKin koordinoima Kestävän energian päivä II 
järjestettiin Lahdessa ISKU:n huonekalutehtaan tiloissa, osallistujia oli 58. HUE -hankkeen toimintaa 
esiteltiin lisäksi omalla messuosastolla Kymppi-hankkeen Energia-messuilla Hämeenlinnassa ja Bioenergia 
NYT! messuilla Lahdessa. 
 
Potentiaalisille lämpöyrityskohteille tehtiin esiselvitystyötä. Raportointikauden aikana hankkeen 
selvitystyön kohteena oli yhteensä 11 kohdetta, joissa uusiutuva energian hyödyntäminen tai 
lämpöyritystoiminnan käynnistäminen olisi mahdollinen vaihtoehto. Lisäksi kunnallisia kohteita oli kolme 
selvitystyön kohteena. Maaseutuyritysten energiaselvitystarpeisiin vastattiin hankkeelle esitetyn kysynnän 
mukaan. Maatilan herätekeskustelu tehtiin kuudella tilalla.  
 
HAMKin hankeosiossa tehtiin kuntatiedotuslehdet neljään kuntaan: Asikkalaan, Nastolaan, Hausjärvelle ja 
Lopelle. Lopen kunnassa käytiin esittelemässä valtuustolle kuntatiedotusmateriaalia ja Lopen kunnan 
bioenergiapotentiaaleja. Suunniteltiin Kuntatiedotus-osion tiedotustilaisuuksien ja työpajojen toteutus sekä 
käynnistettiin Korsibiomassa- ja Kestävä Kylä- selvitystyöt.  
 
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toiminta HUE –hankkeessa käynnistyi täysimääräisenä Antti Rusasen 
aloitettua projektipäällikkönä 17.6.2013. LADECin hankeosiossa laadittiin muiden hanketoimijoiden ja 
ohjausryhmän kanssa yhdessä kriteerit projektoitavien kohteiden valinnalle. Syksyllä 2013 toteutettiin 
selvitykset Merven bioenergiakeskuksen terminaali- ja logistiikka ratkaisuista sekä Orimattilan 
hevosenlannan energiankäyttömahdollisuuksista. Selvitykset valmistuivat joulukuussa 2013 ja kohteet 
olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa lisätietoon, jota voidaan soveltaa myös muualla Suomessa.  
 
Vuoden 2014 tammikuussa hanke sai uuden päätöksen hanketuesta, sillä arvonlisävero ei ole tukikelpoinen 
julkisoikeudellisten yhteisöjen hankkeissa, joten HAMKin ja Metsäkeskuksen osalta arvonlisäverokäytäntö 
muuttui hankkeessa.  
 
Vuoden 2014 aikana hanke järjesti kaksi energia-aiheista retkeilyä, joihin osallistui yhteensä 36 henkilöä.  
Potentiaalisille lämpöyrityskohteille tehtiin esiselvitystyötä. Raportointikauden aikana hankkeen 
selvitystyön kohteena oli yhteensä kahdeksan kohdetta, joissa uusiutuva energian hyödyntäminen tai 
lämpöyritystoiminnan käynnistäminen olisi mahdollinen vaihtoehto.  Maaseutuyritysten 
energiaselvitystarpeisiin vastattiin hankkeelle esitetyn kysynnän mukaan. Maatilan herätekeskustelua 
pilotoitiin kahdeksalla tilalla.  
 
HAMKin hankeosiossa toteutettiin Kuntatiedotus-osion tiedotustilaisuudet ja työpajat, toteutettiin 
Korsibiomassa- selvitystyö, toteutettiin Kestävä Kylä-selvitystyön kyläillat ja kysely sekä toteutettiin 
Kestävän energian päivä III-seminaarit Asikkalassa ja Lepaalla. Järjestettiin Viralan kylän Uusiutuvan 
energian ilta -tilaisuus ja työstettiin Kestävä kylä-toimintasuunnitelmat Viralan ja Letkun kyliin.  
 
LADECin hankeosiossa keväällä 2014 aloitettiin selvitykset Hollolan Kukonkoivun ja Janakkalan Rastikankaan 
yritysalueiden uusiutuvaan energiaan pohjautuvista alue-energiaratkaisuista. Hollolan Kukonkoivun osalta 
keskustelua kunnan ja mahdollisten lämpöyrittäjien kanssa jatkettiin hankkeen loppuun. Oljen polttoon 
soveltuvasta CHP-teknologiasta teetettiin selvitys keväällä 2014. Kesällä 2014 käynnistettiin selvitys 
Lammin seudun maitotilojen mahdollisuuksista yhteiseen biokaasulaitosinvestointiin. Maatalouden 
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biokaasulaitoksen mahdollisuuksista järjestettiin keskustelutilaisuus joulukuussa 2014. Selvitys maakaasun 
käytöstä Hämeessä tehtiin joulukuussa 2014. 
 
Hankkeesta jätettiin muutoshakemus lokakuussa 2014 Hämeen ELY-keskukselle, jotta hankkeen resurssit ja 
eurot pystyttiin paremmin kohdentamaan hankkeen asiakkaiden ja hankealueen hyödyksi. Myönteinen 
muutospäätös saatiin 12.11.2014. 
 
 

4.3 Toteutuksen organisaatio ja resurssit 

 
Hankkeen keskeisiä toimijoita olivat ProAgria Etelä-Suomen, Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaan, 
Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n asiantuntijat, jotka vastasivat 
projektin toteuttamisesta. Liitteessä 2 on listattu hankkeelle vuosina 2012–2014 työskennelleet henkilöt ja 
henkilötyövuodet. Hankkeelle tehtiin yhteensä 8,83 henkilötyövuotta töitä.  
 
 

4.4 Hankkeen kustannukset ja rahoitus  

 
Hankkeelle myönnetty kokonaisrahoitus oli 634 000,00 €. Hankkeelle myönnetty rahoitusrakenne koko 
hankeajalle oli: Hämeen ELY-keskus 95,5 % ja yksityinen rahoitus 4,5 %. Rahoituspäätöksessä hyväksytty 
yksityisen rahoituksen määrä euroina oli 28 040,53 €. Yksityistä rahoitusta kertyi hankeaikana 40 662,85 €, 
eli yksityisen rahoituksen määrä ylittyi 12 622,32 €. Yksityisen rahoituksen ylityksen aiheutti koti- ja 
ulkomaan opintomatkoista kertynyt rahoitus. Yksityisen rahoituksen ylitys käsitellään maksatuksessa 
hankkeen tulona. 
 
Kun hankkeen kokonaiskustannuksista vähennettiin kertyneet tulot, ylittyivät hankkeelle hyväksyttävät 
kustannukset 1 979,92 €. Tämä ylitys jäi ProAgria Etelä-Suomen omiksi kustannuksiksi. Hankebudjetissa 
kustannuslajien välillä tapahtui pieniä ylityksiä ja alituksia, mutta ne olivat hyvin kohtuullisia eivätkä 
vaikuttaneet hankkeen luonteeseen. Taulukossa 1 on esitetty hankkeen kokonaiskustannusten 
muodostuminen ja Taulukossa 2 on esitetty hankkeen rahoituksen muodostuminen.  
 
 
Taulukko 1: Hankkeen kokonaiskustannukset 
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Taulukko 2: Hankkeen rahoitus 
 
 

 
 
 

4.5 Raportointi ja seuranta (kokoukset ja ohjausryhmätyöskentely) 

 
Hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet seuraavat jäsenet:  
 
Jukka-Pekka Kataja   MTK Häme 
Kaj Lindh    Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa 
Timo Pullinen   ProAgria Etelä-Suomi ry 
Ari Toivonen    ProAgria Etelä-Suomi ry 
Tapani Brofeldt  Bioenergia-alan yrittäjä 
Jari Yli-Talonen  Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme 
Petri Lauttia   Maaseutuyrittäjä  
Marianne Dahlgren  Kehittämiskeskus Oy Häme 
Ari Räsänen    Kehittämiskeskus Oy Häme 
Antti Peltola   Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK 
Timo Kukkonen  Hämeen ELY-keskus 
Lassi Hurskainen  Hämeen ELY-keskus 
Lauri Ylöstalo    Lahden Seudun kehitys LADEC Oy 
Esa Ekholm   Lahden Seudun kehitys LADEC Oy    
Maarit Virtanen  Lahden ammattikorkeakoulu 
Juha Sipilä    Hämeenkosken kunta 
 
 
Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kuusi kertaa. (23.10.2012) (6.3., 15.8. ja 28.11.2013) (20.3. ja 
2.9.2014). Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous (25.1.2013). Hankkeen toiminnan päättävä loppukokous 
pidettiin 20.1.2015 ja talousluvut varmistava sähköpostikokous maaliskuussa 2015. 
  
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Timo Pullinen 25.3.2013 asti. Ohjausryhmän varapuheenjohtajana 
toimi Kaj Lindh Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaasta. Sihteerinä toimi projektipäällikkö Kaisa Halme.  
 
Timo Pullisen siirryttyä pois ProAgria Etelä-Suomen palveluksesta ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja 
hankkeen johtajaksi valittiin 25.3.2013 Ari Toivonen ProAgria Etelä-Suomesta. 
  
Marianne Dahlgrenin siirryttyä pois Kehittämiskeskus Oy Hämeen palveluksesta, hänen tilalleen 
ohjausryhmään valittiin Ari Räsänen. 
 



23 

 

Lauri Ylöstalon jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen ohjausryhmään valittiin Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys 
LADEC Oy:stä. 
  
Jukka-Pekka Katajan varahenkilöinä ohjausryhmässä toimivat Kari Aikio ja Jyrki Näsi MTK Hämeestä. 
Jari Yli-Talosen varahenkilönä ohjausryhmässä toimi Antti Alhola Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeestä. 
Ari Räsäsen varahenkilönä ohjausryhmässä toimi Timo Kärkkäinen Kehittämiskeskus Oy Hämeestä. 
Maarit Virtasen varahenkilönä ohjausryhmässä toimi Reetta Jänis Lahden ammattikorkeakoulusta. 
 
Hanketoimijoista kokouksiin osallistuivat: Markku Lappi ja Esko Parkkonen ProAgria Etelä-Suomesta, Olli-
Pekka Koisti Suomen metsäkeskus Häme-Uusimaasta sekä Virpi Mustonen ja Antti Rusanen Lahden Seudun 
Kehitys LADEC Oy:stä. 
  
Hankkeen toiminnan toteutumista on seurattu hanketoimijoiden säännöllisissä yhteisissä seuranta- ja 
suunnittelupalavereissa, joita järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 15 kertaa.  
(29.8., 16.10. ja 18.12.2012) (8.2, 10.4., 18.6., 3.9., 28.10, ja 17.12.2013) (18.2., 9.4., 17.6., 26.8, 11.11. ja 
8.12.2014.) Lisäksi HAMKin HUE-projektiryhmä kokoontui kolmetoista (13) kertaa omaan 
suunnitelupalaveriinsa. 
  
Projektipäällikkö seurasi hankkeen tavoitteiden toteutumista. Hankkeen talouden resursseja seurattiin 
toteuttajaorganisaatioiden talousseurannasta saatavien raporttien myötä. 
 

4.6 Hankkeen toteutusoletukset ja riskit 

 
Hankkeen toteutuksen riskit liittyivät lähinnä alan toimintaympäristöön. Bioenergiaan liittyvä valtion ja 
EU:n investointitukipolitiikka vaikutti hankkeen painopisteenä olevan energiayritystoiminnan 
kysyntälähtöisyyteen. Energiapuun korjuun epävarma tukipolitiikka hidastaa energiapuun käytön lisäämistä 
ja etenkin energiapuun korjuusta vastaavien koneyrittäjien investointeja. Talouden yleinen taantuma 
saattaa vähentää yritysten kiinnostusta bioenergiainvestointeja kohtaan ja pankkien kiristyneet lainaehdot 
voivat vaikeuttaa investointien rahoitusta. Öljyn hinnanlasku hankkeen lopussa voi lykätä 
suunnitteluvaiheessa olleita bioenergiainvestointeja.   
 
Hankkeen sisäisiä riskejä olivat hanketyöntekijöiden tietotaidon pysyminen ajan tasalla teknologian 
kehittyessä nopeasti. Tietotaidon ylläpitämistä varmistettiin seuraamalla aktiivisesti alan uutuuksia ja 
etsimällä lisätietoa. Hanketoimijoiden yhteistyön sujuvuus ja sisäisen viestinnän merkitys oli olennainen 
tekijä hankkeen toiminnan onnistumisen kannalta. Avoin tiedottaminen hanketoimijoiden kesken ja 
säännölliset yhteiset palaverit varmistivat tiedonkulkua. 
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5 YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
Hanke toteutettiin ProAgria Etelä-Suomen, Suomen metsäkeskus Häme-Uusimaan, Hämeen 
ammattikorkeakoulun sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n yhteishankkeena.  ProAgria Etelä-Suomi oli 
hankkeen päätoteuttaja ja kolme muuta edellä mainittua organisaatiota olivat 
tuensiirtosopimuskumppaneita. 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -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) 
Alueen yrittäjäorganisaatiot 
Alueen muut yritystoimintaa edistävät hankkeet (mm. Kestävä asuminen ja ympäristö K-EASY ja METKA -
koulutushanke) 
Helsingin yliopisto, Maaseudun energia-akatemia –hanke 
 
 
 

6 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

6.1 Tapahtumat, osallistujamäärät ja erillisselvitykset 

 
Alla olevassa Taulukossa 2 on esitetty hankkeen toteutuneet tapahtumat, osallistujamäärät ja 
erillisselvitykset verrattuna hankesuunnitelman tavoitteisiin. 
 
 
Taulukko 2: HUE –hankkeen toteutuneet tapahtumat, osallistujamäärät ja erillisselvitykset 

 

Toimenpide Tavoite yht.

Toteutunut 

hankkeessa 

yhteensä

Tilaisuudet ja tapahtumat: mm. teemapäivät, retkeilyt, 

työmaanäytökset, seminaarit yms. noin 15 kpl 20

Muiden hankkeiden kanssa yhdessä järjestetyt 

tilaisuudet 4

Tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärä yht. noin 450 henkilöä 605

Muiden hankkeiden kanssa yhdessä järjestettyjen 

tilaisuuksien osallistujamäärä 185

Ulkomaan matkat 2 kpl 2

Teetettävät erillisselvitykset 1-2 kpl 2  
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Teemapäivät ja retket 
 
Hanke järjesti toiminta-aikanaan yhteensä 20 energia-aiheista teemapäivää/retkeilyä/seminaaria, joihin 
osallistui yhteensä noin 605 henkilöä.  Lisäksi hanke järjesti yhdessä muiden hankkeiden kanssa neljä 
energia-aiheista tilaisuutta, joihin osallistu yhteensä noin 185 henkilöä.  
 
Tilaisuuksien lukumäärältään ja tilaisuuksien osallistujamäärältään hanke ylitti asetetut tavoitteet.  
Hankkeen järjestämät tilaisuudet ja yhdessä muiden hankkeiden kanssa järjestetyt tilaisuudet on listattu 
tarkemmin Liitteessä 3.  
 
Liitteessä 3 mainittujen tilaisuuksien lisäksi hanke oli mukana kolmen tilaisuuden järjestelyissä tai 
esittelemässä toimintaansa: Bioenergia NYT! -näyttelyssä Lahdessa 27.- 28.9.2013 HUE:lla oli oma osasto. 
HUE -hankkeen toimintaa esiteltiin omalla messuosastolla Kymppi-hankkeen Energia-messuilla 16.11.2013 
Hämeenlinnassa. HAMKin Kestävän kehityksen opiskelijat osallistuivat messuosaston suunnitteluun ja 
toteutukseen.  HUE:n tuloksia ja toteutusta esiteltiin Maaseudun tiedetreffit tapahtumasarjan Biotalous –
päivässä Hämeenlinnassa 24.09.2014.  
 
Hankkeen tapahtumissa käytännön ja teorian yhdistelmä toi syvyyttä aihepiiriin. Esimerkiksi Uusimaaseutu 
–hankkeen kanssa yhdessä järjestetyssä Viljankuivauspäivässä Jokimaalla oli mukana tutkimus, neuvonta, 
laitevalmistajat, laitteiden käyttäjät ja iltapäivällä tutustuttiin kolmeen eri  kohteeseen bussikierroksella. 
Bussissa keskusteltiin päivän aiheista ja kerrottiin etukäteistietoa kohteesta. Se, että osallistujia oli 
Hämeestä ja Uudeltamaalta toi keskusteluun monipuolisuutta.  
 
Tuulivoimaopintoretki Huittisiin ja Ahvenanmaalle 17.–19.4.2013 oli myös hyvä osoitus hankkeen 

monipuolisuudesta: Retkellä tutustuttiin mm. Lännen Lintu Oy:n kahteen tuulivoimalaan Huittisissa, neljän 
tuulivoimalan tuulivoimapuistoon Maarianhaminassa sekä Jomalan kunnan ja Ålands Mejeriet, ÅCA:n 
energiayhteistyöhön: biokaasulaitokseen ja sen vieressä olevaan haketta polttoaineena käyttävään 
aluelämpölaitokseen. Bussissa käytiin läpi tuulivoiman lainsäädäntöä, ympäristövaikutuksia ja 
tulevaisuuden näkymiä. Matkaraportti hankkeen kotisivuilla: http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/ahvenanmaa_tuulivoimaopintomatka_matkakertomus_10
_05_2013.pdf 
 
Hankkeen järjestämillä tapahtumilla oli myös merkitystä verkostoitumisen kannalta: Tutustumisretkeilyillä 
kiinteistön hoidosta vastaavat henkilöt pääsivät kyselemään käyttökokemuksia toisilta kollegoilta ja 
energiainvestoinnin päätöksenteon tueksi tarvittavan materiaalin keräämisestä vastaavat henkilöt pääsivät 
kyselemään jo toteutettujen kohteiden vastuuhenkilöiltä projektiin liittyvistä eri vaiheista. 
 
Tapahtumissa oli välillä sisältöä ehkä liikaakin, jolloin puheenvuorot jäivät melko lyhyiksi. Tapahtumien 
materiaalit olivat osallistujien saatavissa myös myöhemmin, ja esim. puhujien yhteystiedot oli saatavissa. 
Tältä osin hankkeen tapahtumat toivat esiin eri organisaatioiden edustajia ja mahdollistivat useaan 
lämmitysratkaisuun tutustumisen samana päivänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/ahvenanmaa_tuulivoimaopintomatka_matkakertomus_10_05_2013.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/ahvenanmaa_tuulivoimaopintomatka_matkakertomus_10_05_2013.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/ahvenanmaa_tuulivoimaopintomatka_matkakertomus_10_05_2013.pdf
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Ulkomaan opintomatkat 
 
Hanke järjesti kaksi ulkomaan opintomatkaa: 
 
 
Opintomatka 12–15.11.2012:  
Energiaopintomatka Saksaan Hannoveriin, jossa tutustuttiin EuroTier-messuihin ja Euroopan suurimpiin 
Bioenergy Decentral  bioenergiamessuihin. Lisäksi tutustuttiin useisiin tilakohteisiin. Matkaa markkinoitiin 
ensisijaisesti Kanta- ja Päijät-Hämeen kohderyhmille. Matkalle osallistui 21 lähtijää, joista 10 Hämeestä, 9 
Hämeen lähialueelta, ja 2 muualta. Matkaraportti hankkeen kotisivuilla: http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hue_hannover_opintomatkakertomus_2012_ml.pdf 
 
 
Opintomatka 9.-12.11.2013: 
Syksyllä 2013 järjestettiin energiaopintomatka Saksaan Hannoveriin Agritechnica – näyttelyyn ja tutustuttiin 
tilakohteisiin. Matkalle lähtijöiden määrä oli 54 henkilöä, joista 47 hanketukeen oikeutettuja ja 4 
ulkopuolista asiantuntijaa, 2 matkanjohtajaa HUE -hankkeesta (Markku Lappi ja Olli-Pekka Koisti) ja 1 
matkaopas matkatoimiston kautta (Fredrik Ek). Matkan suosio yllätti ja hämäläisiä lähtijöitä oli 
ennätysmäärä. Matkaraportti hankkeen kotisivuilla: http://etela-
suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/saksan_energiamatka_raportti_2013.pdf 
 
 
Teetettävät erillisselvitykset:  

Hankkeen osana toteutettiin Korsibiomassaselvitys ja Kestävä kylä -toimintamalli. (kts.s.32 ja 33, 
Osatehtävä 2 Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hue_hannover_opintomatkakertomus_2012_ml.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hue_hannover_opintomatkakertomus_2012_ml.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/saksan_energiamatka_raportti_2013.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/saksan_energiamatka_raportti_2013.pdf
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6.2 Osatehtävä 1 Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden edistäminen 

6.2.1 Lämpöyrityskohteiden aktivointi  

 
Taulukossa 3 on eriteltynä määrällisten tavoitteiden toteutuminen hankkeen loppuun mennessä. Hankkeen 
toiminnalliset tavoitteet olivat suoraan kiinni hanketoimijoiden tekemisistä. Hankkeen sekundääriset 
tavoitteet riippuivat hankkeen toiminnan lisäksi alueen yrittäjien aktiivisuudesta ja biolämpökeskusten 
investointiaktiivisuudesta alueella. 
 
Taulukko 3: Osatehtävä 1: Energiayrittäjyyden ja energiatehokkuuden edistäminen toteutuneet tulokset 
 

Mittari Tavoite hankkeen aikana

Toteutunut 

hankkeessa 

yhteensä

Suorat kontaktit yrityksiin potentiaalisten 

lämpöyrityskohteiden aktivoimiseksi 25 kpl 26

Suorat kontaktit kuntien teknisiin johtajiin ja kylien 

aktiivisiin toimijoihin potentiaalisten 

lämpöyrityskohteiden aktivoimiseksi (ekokylä -ajatus 

vahvasti mukana kylissä, taajamissa ja kirkonkylissä) 8 kpl 10

Tarjouspyynnöt lämpöyrittäjyydestä / 

investointitukihakemukset 8 kpl 3

Maatilojen maksuttomat energia-aiheiset 

herätekeskustelut n. 20 kpl 16

Maatilojen yhteisten osuuskuntien  / yhtiöiden 

aikaansaaminen, jotka voivat ryhtyä tuottamaan 

uusiutuvaa energiaa 3 kpl 1 (osittain)

Toteutunut 

hankkeessa 

yhteensä

Uudet biolämpölaitosinvestoinnit (kokoluokka 200-3000 

kW) 8 kpl 5

Uudet biolämpölaitosinvestoinnit (kokoluokka alle 200 

kW) 25 kpl 33

Alueen vuotuisen hakekäytön lisääntyminen (em. 

laitoksissa) 10 000 i-m3 37 000

Tavoitteita, joihin hankkeen toiminnalla voidaan osin vaikuttaa:
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Suorat kontaktit yrityksiin potentiaalisten lämpöyrityskohteiden aktivoimiseksi  
 
Potentiaalisille lämpöyrityskohteille tehtiin esiselvitystyötä. Hankkeen selvitystyön kohteena oli yhteensä 
26 kohdetta, joissa biolämmitys ja lämpöyritystoiminnan käynnistäminen voisi olla mahdollinen vaihtoehto. 
Esiselvityksiin sisältyi mm. biolämpökeskusten luonnossuunnitelmia ja karkeita kustannusarvioita, eri 
polttoainevaihtoehtojen kustannustarkastelua sekä avustamista investointitukihakemuksen täytössä. 
Kohteet on esitetty tarkemmin Liitteessä 4. Suorien kontaktien määrä oli asetetun tavoitteen mukainen. 
 
 
Suorat kontaktit kuntien teknisiin johtajiin ja kylien aktiivisiin toimijoihin potentiaalisten 
lämpöyrityskohteiden aktivoimiseksi (ekokylä -ajatus vahvasti mukana kylissä ja taajamissa) 
 
Suora kontakti otettiin kymmenen kunnan tekniseen johtajaan eli asetetun määrällisen tavoitteen 
mukaisesti: 
 

 Jokioisten kunta: Pohdittiin kunnan teknisen osaston kanssa mahdollisia energiansäästöratkaisuja 
kunnan kiinteistöissä. Lisäksi tehtiin suuntaa antava luonnoslaskelma uusiutuvan energian 
lämmitysratkaisuksi Kuuman koulukiinteistöön. 

 

 Nastolan kunta toimitti lähtötiedot koulujen lämmitykseen kuluvasta öljymäärästä. Erityisesti 
Villähteen energiaratkaisut Nastolan kunnalle ajankohtainen asia. Kunnalla omaa metsää ja 
bioenergian käyttömahdollisuuksien selvitystarvetta. HUE –hanke pohti sopivia vaihtoehtoja. 

 

 Asikkalan kunta kiinnostunut kuntatiedotusmateriaalin lisäksi biokaasun mahdollisuuksista 
 

 Tammelassa tehtiin suuntaa antavia luonnoslaskelmia lämmitysratkaisuiksi Ruisluodon 
palvelukeskuksessa ja päivitettiin Bioenergia II-hankkeessa tehtyjä karkeita laskelma ja lähtötiedot. 
Kunta päättikin pyytää tarjoukset lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelusta sekä tarjoukset 
lämpöyrittäjiltä mahdolliseksi lämpöyrityskohteeksi. Elomatic teki tarkemman laskelman ja 
kilpailutti lämmöntoimittajan.   

 

 Janakkalassa tutustuttiin kunnan teknisen johdon kanssa Tervakosken taajaman ja Rastikankaan 
teollisuusalueen olemassa oleviin energiaratkaisuihin, joiden kehittämiseksi valmistellaan tulevalla 
kevätkaudella uusiutuvan energian vaihtoehtoja. Tehtiin lämmityksen vertailulaskelmaa kunnan 
omistamiin kiinteistöihin Tervakoskella mm. uimahalli, koulu, 2 päiväkotia ja kerhotalo sekä 
pohdittiin Rastikankaan teollisuusalueen lämmitysratkaisuja 

 

 Hartolan kunnassa akuuttia tarvetta energiatarkasteluille ei ole, sillä keskustaajama lämpiää 
hakelämmöllä. 

 

 Kärkölän kunnassa suurin osa kunnan rakennuksista on jo biolämmössä, pidemmällä tähtäimellä 
kirkon, koulun ja kahvilan lämmitysratkaisu voisi jossain vaiheessa tulla uudelleen ajankohtaiseksi 

 

 Orimattilan, Hattulan ja Hollolan kuntien osalta LADEC on selvittänyt energiatarkasteluiden tarvetta 
samassa yhteydessä kun projektoitavia kohteita on työstetty tai suunniteltu niiden projektoimista. 
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Tarjouspyynnöt lämpöyrittäjyydestä / investointitukihakemukset 
 
Tarjouspyyntöjä lämpöyrittäjyydestä toteutui kolme kappaletta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 
tavoitteena ollut 8 kpl. 
 
Lämpöyrittäjyyttä on parikymmentä vuotta edistetty ja nyt on mietittävä miten aktiivisesti edistämistä 
pitäisi jatkossa tehdä, jos pohjaa kiinnostukselle ei ole odotuksiin nähden ollut riittävästi. Alueelle on tullut 
muutamia lämpöyrittäjiä lisää, mutta enemmänkin mahtuisi. 
 
Hankkeen tavoitteiden asettelu oli korkea: 8 kpl tavoitteena tarjouspyyntöjä / investointitukihakemuksia ja  
toteutunut 3.  Esim. neljä kappaletta olisi voinut olla realistisempi tavoite. 
 
Osaltaan potentiaalisissa lämpöyrityskohteissa yritys onkin itse halunnut hoitaa lämmitystyön. Tekniikka 
kehittyy nopeasti ja mm. etäohjaus mahdollistaa reaaliaikaisen lämpökeskuksen seurannan. Lämmitysasiat 
pidetään mielellään omassa hallinnassa erityisesti, jos on olemassa omaa henkilökuntaa hoitamaan 
lämpölaitosta. Halpa öljynhinta vaikuttaa osaltaan bioenergiaan siirtymisen ja investointipäätösten 
viivästymiseen. 
 
Maatilojen energia-aiheiset herätekeskustelut 

 
Tilakohtaisia maatilan herätekeskusteluja tehtiin yhteensä 16 kpl eli asetetusta 20 herätekeskustelun 
tavoitteesta jäätiin neljällä. Kuudestatoista herätekeskustelukäynnin kohteena olleesta maatilasta kaksi on 
liittynyt maatilojen energiaohjelmaan ja sitoutunut energiatehokkuuteen. Herätekeskustelujen näkyvyyttä 
ja vaikuttavuutta oli tarkoitus lisätä seuraamalla muutamaa kiinnostavaa kohdetta ja niiden edistymistä 
hankkeen aikana tarkemmin esim. lehtiartikkelein. Lehtijuttua ei tehty maatilan herätekeskusteluista, sillä 
monet kohteet halusivat pitää tulevaisuuden suunnitelmansa omana tietonaan ja pohtia rauhassa. 
 
Herätekeskustelut tehtiin seuraavista aiheista:  
 

Kanta-Häme Lämmitysratkaisun eri vaihtoehdot  

Kanta-Häme Biokaasun mahdollisuudet  

Kanta-Häme Maatilan biolämmityksen pohdinta 

Kanta-Häme Aurinkoenergian hyödyntäminen  

Kanta-Häme Biokaasu kiinnostaa, mahd. myös laajempi alue yhteistyöhön  

Kanta-Häme Hakelämmityksestä lisätietoa maatilayrityksen lämmönlähteeksi 

Kanta-Häme CHP laitteisto hakekattilan yhteyteen 

Kanta-Häme Viljankuivaus hakkeella, yhteinen hakelaitos naapurin kanssa 

Päijät-Häme Biokaasu kiinnostaa ja uusiutuvan energian yhdistelmät 

Päijät-Häme Lämpöyrittäjyys  

Päijät-Häme Yhteinen lämpökeskusajatus naapurin kanssa 

Päijät-Häme Maatilan biolämmityksen pohdinta 

Päijät-Häme Hakelämmityksestä lisätietoa 

Päijät-Häme Yhteiskuivuri (haketta polttoaineena käyttävä) 

Uusimaan ja Kanta-
Hämeen rajaseutu Kanalan lämmitysratkaisut 

Pirkanmaan ja 
Kanta-Hämeen 
rajaseutu Tietoa maalämmöstä ja hakkeesta 
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Energiatehokkuusnäkökulma  
 
Lämmityskohteiden toteutus kustannustehokkaasti ja säätöjen merkitys on korostunut: Erityisesti 
kohdekäynneillä näköhavainnot ja energiaratkaisujen kokonaisvaltainen tarkastelu ovat olleet niin 
maatiloilla kuin yrityksissäkin merkittävässä osassa. Myös polttoaineen laadun merkityksen korostaminen 
keskusteluissa oli hankkeessa kiinteänä osana. Maatilojen energiaherätekeskusteluissa 
energiatehokkuuden merkitys korostui ja nykyisen lämmitysjärjestelmän hyödyntäminen mahdollisimman 
pitkään / hybridiratkaisut kiinnostavat maatiloja. 
 
Lämmönsiirtoputki vie usein enemmän energiaa kuin putken päässä oleva talo, joten monelle tilalle on 
tullut yllätyksenä lämpöhäviön määrä, jos on alustavasti suunniteltu esim. maatilan ja naapurin 
omakotitalon liittämistä samaan lämpöverkkoon. 
 
 
Maatilojen yhteisten osuuskuntien  / yhtiöiden aikaansaaminen, jotka voivat ryhtyä tuottamaan 
uusiutuvaa energiaa  
 
Hankkeen aikana toimintansa aloitti yksi yhtiö, joka hyödyntää uusiutuvaa energiaa viljan yhteiskuivurissa 
(Sysmän Sato oy). Asetettu tavoite oli (3kpl) eli tämä tavoite ei toteutunut suunnitellusti. 
 
Sysmän Sato Oy:ssä viisi viljelijää rakennutti viljan yhteiskuivurin, joka toimii läheisen ikkuna- ja ovitehtaan 
hukkapalikoista ja metsästä saatavasta energiapuusta tuotetulla lämmöllä.  Kuivurin rakentumisen vaiheita 
pystyi seuraamaan kuivurivalmistajan kotisivuilla (www.tornum.fi) 
 
Myös Kärkölässä yhteiskuivurista kiinnostuneiden kanssa pohdittiin eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. 
Tämä on raportointihetkellä mietintävaiheessa.  
 
Uudet biolämpölaitosinvestoinnit (kokoluokka 200–3000 kW) 
 
Osittain hankkeen toimenpiteiden seurauksena alueelle syntyi viisi uutta lämpöyrityskokoluokan 
biolämpölaitosta: Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikköön Hattulassa, Lammin Biologiselle 
asemalle Hämeenlinnassa, Adven Oy:n lämpölaitos Hausjärvelle, Kauppakeskus Tuuloseen Hämeenlinnassa 
sekä Kiipulasäätiölle Janakkalaan. Näistä viidestä lämpölaitoksesta Lammin Biologisen aseman 
lämpölaitosta hoitaa lämpöyrittäjä, muissa lämmitystyön hoitaa valtakunnallinen yhtiö tai oma 
kiinteistönhoitaja. Kohteet on eritelty tarkemmin Liitteessä 5. Kiipulan hakelämpökeskukseen myönnettiin 
TEM:n investointitukea. 
 
 Sysmän Sato Oy:n rakentama viljan yhteiskuivuri Sysmässä alkoi hyödyntää viereisen ikkuna- ja ovitehtaan 
ylijäämäpuuta lämmityksessä ja lämmitystä hoitaa lämpöyrittäjä eli yhteiskuivurille tuotetaan energia 
ikkuna- ja ovitehtaan hakelämpökattilalla. 
 
Bioenergia II -hankkeen takautuvana tuloksena, voidaan HUE -hankkeen toiminta-ajalta pitää Lepaan 1,2 
MW hakelämpölaitoksen aikaansaamista, sillä Bioenergia II -hankkeessa tuettiin omalta osaltaan laitoksen 
aikaansaamista. Lepaan hakelämpölaitos käynnistyi lokakuussa 2012. Myös Helsingin yliopiston Lammin 
biologisen aseman lämpöyrittäjyyskuvio toteutui syksyllä 2012, eli se on hankkeen osittaiseksi tulokseksi 
laskettava kohde. Hämeen alueella energiahakkeiden jatkumo on varmistanut, että hankkeilla on 
pitkäaikaisia vaikutuksia, sillä lämpölaitokset voivat konkretisoitua vuosien viiveellä. 
 
Toteutumassa olevia kohteita: Ruisluodon palvelukeskus Tammelassa, Athos-Säätiö Lammilla, Ryttylän 
päiväkoti ja koulukeskus + dementiakoti Lasihelmi Hausjärvellä, Vääksy Asikkalassa ja Turenki Janakkalassa. 
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 Uudet biolämpölaitosinvestoinnit (kokoluokka alle 200 kW) 
 
Maatilakokoluokan biolämpökeskuksia syntyi noin 33 kpl, ja todennäköisesti määrä on suurempi, sillä tilan 
omistajat ovat voineet omatoimisesti toteuttaa biolämpöratkaisuja ilman hankkeen neuvontaa tai ELY-
keskuksen investointitukia. Uusien biolämpölaitosinvestointien osalta teemapäivillä ja tapahtumilla, joissa 
pääsee tutustumaan jo toteutettuihin kohteisiin on merkitystä: Niissä kerätään ideoita omiin toteutuksiin, 
tutustutaan muiden toteutusratkaisuihin ja vaihdetaan ajatuksia sekä käyttökokemuksia.  
 
 
Alueen vuotuisen hakekäytön lisääntyminen (em. laitoksissa) 
 
Hankeaikana hakkeen käyttö lisääntyi edellä mainituissa lämpölaitoksissa noin 37 000 i-m³ vuosittain eli 
huomattavasti asetettua tavoitetta eli 10 000 i-m3:n lisäystä enemmän. Tämä johtuu osin mm. siitä, että 
Bioenergia II –hankkeen takautuvana tuloksena syntyi kaksi lämpöyrityskokoluokan lämpölaitosta. Tämä 
osoittaa, että pitkäjänteinen hanketyö edistää uusien kohteiden aikaansaamista. Hakkeen keskimääräisellä 
energiasisällöllä (0,80 MWh / i-m³) laskettuna noin 3,2 miljoonaa litraa öljyä korvattiin kotimaisella 
puuenergialla. Samalla ilmastolle haitalliset hiilidioksidipäästöt vähenivät noin 7,0 milj. kg. 
 
 
Uuden hankkeen suunnittelu ohjelmakauden loppuun 
 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hankkeen ohjausryhmä totesi keväällä 2014, että myös uudella 
ohjelmakaudella on tarvetta energiahankkeelle. Ohjausryhmä totesi uusiutuvan energian osuuden 
lisäämisen, energiatehokkuuden ja resurssiviisauden olevan teemoja, joiden kautta maaseudun 
elinvoimaisuutta kannattaa lähteä vahvistamaan. HUE – hankkeessa selvitettiin uuden ohjelmakauden 
alkuun ajoittuvan uusiutuvan energian hankkeen tarvetta ja edellytyksiä ja valmisteltiin 
hankesuunnitelmaa. Valmistelussa selvitettiin mm. mahdollisuudet alueellisesti laajemman hankkeen 
toteuttamiseen lähialueiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa.  
 
Tiedotus: 
 
Hankkeelle valmistui uudet kotisivut ProAgria Etelä-Suomen kotisivujen sisälle. Kotisivuille suora linkki on 
www.proagria.fi/hue. Eri hanketoimijoiden kotisivut linkitettiin keskenään, ja kaikkien kotisivuilta on linkki 
hankkeen sivuille. Kotisivuille on koottu hankkeessa tuotettu materiaali esiselvityksistä 
seminaarimateriaaleihin. Hanke ilmoitettiin Bioenergiatieto.fi -sivuston hankehakemistoon, joka on 
keskeinen bioenergian tiedotusfoorumi. Bioenergiatieto.fi –sivusto on nykyisin osa Motivan sivustoa. 
 
Hankkeen tapahtumista ilmoitettiin Bioenergiatieto.fi –sivustolla, Maaseudun Tulevaisuudessa, Etelä-
Suomen Sanomissa, Hämeen Sanomissa sekä ProAgrian Satoa lehdessä, hankkeen kotisivuilla, 
paikallislehdissä ja yhteistyökumppaneiden kotisivuilla.  
 
Hankkeelle tehtiin oma sähköinen uutiskirje, joka ilmestyi yhteensä kuusi kertaa Bioenergia II -hankkeesta 
tutuilla liekkitunnuksilla, että kohderyhmät osaavat yhdistää HUE -hankkeen ja Bioenergia II -hankkeen 
toisiinsa. Bioenergia II -hankkeessa kerättyä hankkeen sähköpostirekisteriä käytettiin myös HUE -hankkeen 
pohjana ja rekisteriä kartutettiin hankkeen edetessä. Rekisterissä on 800 nimeä. 
 
Hämeen uusiutuvan energian lämpölaitosten sijainti- ja volyymidata päivitettiin ajan tasalle kevään 2014 
aikana. Liitteessä 6 Hämeen biolämpölaitokset kartalla. 
 
 

http://www.proagria.fi/hue
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HUE mediassa: 
 

 Uusiutuvan energian tuloksista Hämeessä julkaistiin metsäkeskuksen valtakunnallisilla sivuilla 
tiedote 21.3.2013. Kyseinen tiedote jaettiin sähköisesti myös alueellisiin tiedotusvälineisiin mutta 
niiden julkaisusta ei ole tietoa.  

 Polttopuuasioista oli Hämeen Sanomien sunnuntainumerossa laaja artikkeli 14.4.2013 

 Olli-Pekka Koisti oli mukana pari kertaa polttopuuasioissa myös alueradion lähetyksissä.    

 Kuivuripäivässä Lahdessa 2.10.2013 oli mukana ruotsinkielisen lehden toimittaja ja monen sivun 
artikkeli retkikohteena olleista kuivureista. 

 11.12.2013 järjestetystä Ainutlaatuisesta energiaseminaarista ja HUE -hankkeesta oli juttu Hämeen 
Sanomissa 31.12.2013 

 Radio Hämeessä oli 11.12.2013 Kaisa Halmeen haastattelu HUE:n toiminnasta.  

 Radio Hämeessä oli 12.12.2013 kaksi kertaa Markku Lapin haastattelu maatalouden 
energiaenergiatehokkuudesta ja traktorin taloudellisesta ajosta. 

 Kuntatiedotustilaisuuksista oli juttuja Lopen ja Nastolan paikallislehdissä 2014. Kestävä kylä –
kokeilusta ja  kyläilloista oli juttuja Janakkalan ja Tammelan paikallislehdissä sekä ProAgrian Satoa 
lehdessä 2014. 

 Luontoinnovaatiot –hankkeen päättymisestä kertovassa lehtiartikkelissa 9.7.2014 mainittiin myös 
HUE –hanke ja Kestävä kylä- kokeilu. 

 Kiipulan lämpökeskuksen yhteydessä mainittiin HUE –hanke yhteistyökumppanina esiselvitystyössä 

 Ylen alueuutisissa TV + radio O-P Koisti kertoi polttopuukaupan markkinatilanteesta 6.10.2014. 
 
 

Yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa: 
Pirkanmaalaisen Moteista megawateiksi hankkeen sekä Keski-Suomen bioenergiahankkeen kanssa.  
Muita yhteistyöhankkeita: Maaseudun energia-akatemia, Luontoinnovaatiot, Uusimaaseutu-hanke ja 
Järkivihreä Forssan seutu sekä Maaseudun Tiedetreffit. 
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6.3 Osatehtävä 2 Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen 

(Päätoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu) 

Alla olevassa Taulukossa 4 on esitetty Osatehtävän 2: Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen 

kuuluneiden tavoitteiden toteutuminen. 

Taulukko 4: Kestävän energian tiedon ja ohjelmien jalkauttaminen tavoitteiden toteutuminen. 

Mittari Tavoite hankkeen aikana

Toteutunut 

hankkeessa 

yhteensä

Aiempien selvitysten tulokset tiedotusmateriaaliksi ja 

Kestävän energian päivät syksyllä 2012 ja 2013, 2014

tiedotusmateriaalin 

laatiminen hankealueen 

toimijoille, 2 tilaisuutta 

järjestetään 4

Kestävän energian kuntatiedotus  ja siihen liittyvät 

tiedotustilaisuudet ja työpajat 4 kunnan alueella 3

Kuntakohtainen kestävän energian tiedotuslehti 4 kunnan alueella 4

Kestävä kylä selvitystyöt 2 pilottikylää 2  

 

6.3.1 Kestävän energian päivät I, II ja III 

 
Kestävän energian päivä I 
Tilaisuuteen osallistui 55 henkilöä. Osallistujien antama palaute oli keskiarvoltaan hyvä 4 (asteikolla 1 - 5). 
Osallistujat pitivät tilaisuuden ryhmätöitä mielenkiintoisena. Avainluento oli palautteen mukaan 
asiantunteva ja tilaisuudelle toivottiin jatkoa. Seminaarin päätteeksi perustettiin asiantuntijaryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulusta Tapani Pöykkö ja sihteerinä Antti Peltola. Ryhmän 
tehtävänä oli mm. suunnitella seuraava Kestävän Energian päivä 2. seminaari. Seminaarista taltioitiin 
avainluento julkisesti levitettäväksi; 
http://lectures.hamk.fi:8080/ess/portal/section/142515d8-121f-4733-91ce-1142755b3d81 
 
 
Kestävän energian päivä II 
Tilaisuuteen osallistui 58 henkilöä. Osallistujat arvioivat tilaisuuden onnistumisen hyväksi 4,asteikolla 1-5.  
Osallistujien mielestä esitykset olivat mielenkiintoisia ja ajankohtaisia. Toisaalta koettiin että aihepiiri oli 
laaja ja ohjelma liiankin tiivis.  
 
 
Kestävän energian päivä III 
Asikkalan tilaisuuteen osallistui 32 henkilöä ja Lepaan tilaisuuteen osallistui 60 henkilöä. Osallistujille 
lähetettiin palautekysely sähköpostilla ja vastukset saatiin 16 henkilöltä. Palaute molemmista tilaisuuksista 
oli positiivinen. Erityisesti aamupäivien tutustumiskohteita pidettiin mielenkiintoisina. Lepaan ruokalaa 
osallistujat pitivät liian ruuhkaisena. Seminaarien esitykset on julkaistu sivuilla: 
http://www.proagria.fi/sisalto/4267  ja http://www.proagria.fi/sisalto/4268 

http://lectures.hamk.fi:8080/ess/portal/section/142515d8-121f-4733-91ce-1142755b3d81
http://www.proagria.fi/sisalto/4267
http://www.proagria.fi/sisalto/4268
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6.3.2 Kuntatiedotus 

 
Kestävän energian tiedotuslehtiä toteutettiin neljään kuntaan tabloid-kokoisena ja sivumäärä jokaisessa 
lehdessä oli 8 sivua. Lehtien painomäärä oli 700 kpl jokaiseen kuntaan ja kunta sai itse päättää kuinka 
lehdet jaetaan kunnan sisällä. Lehdet saivat hyvän vastaanoton. 
 
Kestävän energian kuntakohtaisia tiedotustilaisuuksia osallistui Nastolassa 20 henkilöä, Lopella 33 henkilöä 
ja Asikkalassa 32 henkilöä. Tilaisuuksista markkinoitiin sähköisesti sekä ilmoituksin paikallisissa lehdissä. 
Tilaisuuksien järjestelyt olivat toimivat ja osallistujat kokivat puhujat sekä tilaisuuksien aiheet 
mielenkiintoisiksi.  Tilaisuuksien markkinoinnin olisi toivottu olleen runsaampaa. Lisäksi toivottiin, että 
tilaisuuksissa olisi varattu yhteiselle vapaalle keskustelulle enemmän aikaa.  Tilaisuuksien toteutus sekä 
niiden valmistelu on raportoitu opiskelijatyönä ja tilaisuuksien esitykset on julkaistu HUE-hankkeen 
nettisivuilla osoitteessa: http://www.proagria.fi/sisalto/3216 
 
Kestävän energia tiedotustilaisuuksien osallistujamäärä olisi voinut olla suurempi. Esimerkiksi Lopella 
kunnanvaltuuston ylimääräinen kokous sattui päällekkäin energiatilaisuuksien kanssa, joten tämä verotti 
kuntapäättäjien osallistumista. Haasteita kuntatiedotuksen toteutukseen toivat toiminnan sisällön, 
aikataulun ja toteutukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukuvuoden ajoituksen yhteensopivuus. 
 
 

6.3.3 Korsibiomassa-selvitystyö 

 
Selvitystyöllä ”Korsibiomassojen käytön edistäminen pienen kokoluokan lämpölaitoksissa” saatiin 
monipuolista tietoa ja kokemuksia korsibiomassojen energiapotentiaalin hyödyntämisestä Hämeessä. Työ 
sisältää käytännön kokemuksia korsibiomassan käytöstä polttoaineena niin Suomesta kuin myös 
ulkomailta.  
 
Kyselyn avulla selvisi että Hämeen alueen lämpölaitoksista kolmella (3) oli kokemuksia korsibiomassojen 
käytöstä. Täten korsimassojen hyödyntäminen energiana on hyvin vähäistä alueella. Kaikkiaan kuusi (6) 
laitosta hyödyntää viljan jyviä ja viljan lajittelujätteitä. Näistä kaksi (2) laitosta hyödynsi myös 
korsibiomassoja. Laitoksista kymmenen (10) ilmoitti olevansa kiinnostunut hyödyntämään korsibiomassoja. 
Laitoksista 19 kuitenkin koki, että korsibiomassoja voitaisiin hyödyntää, jos ne olisivat saatavissa valmiina 
brikettinä, pellettinä tai muuhun polttoaineeseen sekoitettuna. 
 
Suosituimpia polttoaineita laitoksissa olivat puuperäiset polttoaineet, kuten hake ja puupelletti. Voidaan 
todeta, että nykyiset lämpölaitokset tarvitsevat korsibiomassoja jalostettuna, mikäli niitä voitaisiin 
hyödyntää nykyisillä laitostekniikoilla. Suurimpia ongelmia korsibiomassojen käytössä ovat tuhkan 
sulaminen ja sen poistaminen palopesästä. Muina ongelmina mainittiin muun muassa varastointi, 
saatavuus, logistiikan järjestäminen ja kuljetinlinjojen soveltuvuus oljelle. 
 
Uusia, suoraan oljen polttoon soveltuvia laitoksia, ei Hämeestä kyselyn avulla löytynyt. Korsibiomassojen 
polttoon erikoistuneita lämpölaitosvalmistajia on kuitenkin tulossa Suomen markkinoille.  Korsimassojen 
jalostaminen briketeiksi lisää oljen hyödyntämistä polttoaineena. Näiden johdosta voidaan olettaa, että 
korsimassojen käyttö ja tietoisuus lisääntyvät tulevaisuudessa. 
 
 

http://www.proagria.fi/sisalto/3216
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6.3.4 Kestävä kylä-selvitystyö 

 
Kestävä kylä-selvitystyön tulokseksi saatiin Kestävä kylä -toimintasuunnitelmat Letkun ja Viralan kyliin sekä 
Kestävä kylä-toimintamalli työkaluksi kestävää kehitystä painottavan kyläsuunnittelun.  
Pilottikylien toimintasuunnitelmiin kirjautui yhteensä 50 ehdotusta kylien kehittämiseksi. Letkulla heräsi 
kiinnostus selvittää kylätalon ja kyläkaupan energiankulutusta sekä mahdollisuuksia uusituvan energian 
käyttöön. Viralan kyläyhdistys aikoo teettää esiselvitykseen ekokylän perustamisesta Viralan koulun 
läheisyydessä olevalle kunnan maa-alueelle. Molemmissa kylissä kyläyhdistykset ovat alkaneet suunnitella 
toimintasuunnitelmien toimenpiteiden toteutusta. 
 
Viralan kylän Uusiutuvan energian-illassa oli tarjolla kyläläisille tietoutta aurinkosähkön ja metsäenergian 
hyödyntämismahdollisuuksista sekä tietoutta lämpöpumpuista. Tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä. Tilaisuus 
järjestettiin yhteistyössä Viralan kyläyhdistys ry:n kanssa. 
 
Kestävä kylä -selvitystyö käynnistettiin nopealla aikataululla vuoden 2013 lopulla. Työn tulosten 
hyödynnettävyys olisi parempi, jos Kestävän kylän kriteerejä, selvitystyön toteutusta ja tavoitteiden 
määrittelyä olisi ehditty valmistella laajemman asiantuntijajoukon kesken. Selvitystyön alkupään 
toimenpiteet olivat opiskelijaryhmälle haastavia. Opiskelijoiden osallistuminen tulee jatkossa huomioida 
paremmin opiskelijoiden aikatauluihin ja hanketapaamisiin tulee varata riittävästi aikaa. 
 
Kestävä kylä -selvitystyön tulokset laadittiin sähköiseksi ”Kestäviä kyliä Hämeeseen”-julkaisuksi, joka 
julkaistiin e-julkaisuna Pro Agrian sivuilla. Selvitystyön e-julkaisu ja muu aineisto on saatavissa osoitteesta: 
http://www.proagria.fi/sisalto/3394 
  
Kestävä kylä- selvitystyön toteutuksesta saatiin pilottikylistä positiivista palautetta ja toimintamallia tullaan 
mahdollisesti kehittämään tulevissa hankkeissa. 
 
 

6.4 Osatehtävä 3 Energiainvestointien projektointi 

 
Alla olevassa Taulukossa 5 on esitetty Energiainvestointien projektointi  -osatehtävän toteutuneet tulokset. 
 
Taulukko 5: Energiainvestointien projektointi  -osatehtävän toteutuneet tulokset 
 

Mittari Tavoite hankkeen aikana

Toteutunut 

hankkeessa 

yhteensä

Hankesuunnitelmat konkreettisiin uusiutuvan energian 

investointiprojekteihin 3-5 kpl 7

Tavoitetaso hankkeistettavien osaprojektien 

investoinneille, johon valmistelu tähtää 200 000 € - 2 mi l j.€ per kohde  
 
 
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hankeosion toteutus käynnistettiin suunniteltua myöhemmin. Kesällä 
2013 LADECin hankeosion projektipäälliköksi rekrytoitiin Antti Rusanen. LADECin hankeosion toteutus ja 
projektipäällikön rekrytointi aloitettiin vasta, kun hanketoimijoiden kesken oli löydetty ensimmäiset 
LADECin hankeosiossa projektoitavat kohteet. Aktiivista hanketyötä jatkettiin vuoden 2014 loppuun saakka. 
Investointikohteiden projektointeja tai esiselvityksiä toteutettiin LADECin hankeosiossa kaikkiaan 

http://www.proagria.fi/sisalto/3394
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seitsemän, mikä ylittää hankesuunnitelman tavoitteet. LADEC oli mukana myötävaikuttamassa 
toimintaedellytysten selvittämistä pitkäkestoisiin suunnitelmiin tähtäävässä toiminnassa, ei yrityskohtaisiin 
suunnitelmiin. 
 
LADECin hankeosiossa tavoitteiden asettelussa käytettiin termiä konkreettiset suunnitelmat investointeja 
varten. Termin täsmällisempi muotoilu olisi päätöksentekoa tukevia esiselvityksiä, sillä rahoituksellisista 
syistä kovin yristyskohtaisia ja yksityiskohtaisia tarkasteluja ei voitu hankkeessa tehdä. Päätös siitä, kuka 
tekee investoinnin on asia, johon hanke ei voi vaikuttaa. 
 
 
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hankeosiossa toteutettiin yhteensä seitsemän osaprojektia: 
 
Etelä-Suomen bioenergiakeskukseen liittyvässä energiapuun logistiikka- ja terminaaliselvityksessä kuvattiin 
neljä pääratkaisua puun varastoinnin ja haketoimitusten toteuttamisesta: käyttöpaikkaterminaali, 
lähiterminaali, alueelliset terminaalit ja hajautettu energiapuun varastointi. Bioenergiakeskuksen 
energiapuulogistiikan vaatimille tieyhteyksille ja mahdollisille rautatieyhteyksille esitettiin linjaukset. 
Korkealaatuisen hakkeen tuotannon asettamat vaatimukset toimitusketjulle kuvattiin. Lisäksi selvitettiin, 
millä hallinnointimalleilla energiapuuterminaaleja voidaan operoida. Selvitys tukee Hattulan kunnan ja 
Hämeen liiton tavoitetta löytää bioenergiakeskukselle investoija, joka ryhtyy toteuttamaan suunnitelmia. 
Terminaaliselvityksen tulokset energiapuun hankinnasta ja varastoinnista ovat yleisesti kaikkien toimijoiden 
hyödynnettävissä.  
 
Orimattilan hevosenlannan energiahyötykäyttötarkastelussa selvitettiin mahdollisuudet polttaa, kaasuttaa 
tai mädättää hevosenlantaa. Tekniset, taloudelliset ja lainsäädännölliset näkökohdat huomioon ottaen 
mikään vaihtoehdoista ei ollut suoraan toteutettavissa. Mikäli hevosenlannan energiahyötykäyttö 
aloitetaan, voidaan energia käyttää hevoskylän vieressä sijaitsevilla Sampolan ja Orivillen teollisuusalueilla. 
Selvitys tarkensi Orimattilan kaupungille, tallinomistajille ja hevosenlannan käsittelystä kiinnostuneille 
lannan hyötykäyttömahdollisuuksia. Hevosenlannan hyötykäytön jatkosuunnittelu etenee Orimattilan 
kaupungin johdolla yhteistyössä tallinomistajien ja lannan laitosmaisesta käsittelystä kiinnostuneiden 
yrittäjien kanssa. 
 
Rastikankaan yritysalueen aluelämpöratkaisusta toteutettiin alueen yrityksille kysely, johon saatiin niukasti 
vastauksia. Vastanneilla yrityksillä oli hyvin erilaisia lämmitysratkaisuita: maalämpö, öljy, hake ja suora 
sähkölämmitys. Alueen asemakaavaluonnoksen pohjalta tehtiin arvio lämmöntarpeesta ja 
aluelämpöratkaisun toteutusedellytyksistä. 
 
Hollolan Kukonkoivun yritysalueen ja Kukonkankaalle suunnitellun asuinalueen aluelämpöratkaisun tueksi 
tehtiin selvitys mahdollisista aluelämpöjärjestelmän hallintomalleista. Keskustelua aluelämpöratkaisun 
toteuttamisesta käytiin Hollolan kunnan ja mahdollisten lämpöyrittäjien kanssa koko vuosi 2014. Hollolan 
kunta huomioi aluelämpöratkaisun asemakaavoituksessa.  
 
Oljen polttoon soveltuvasta pien-CHP-teknologiasta teetettiin selvitys ÅF Consult Oy:llä. Selvityksen tuloksia 
olivat oljen polttoon ja sähköntuotantoon soveltuvat teknologiat sekä eurooppalaiset laitevalmistajat. 
Selvitys auttaa oljen energiakäyttöä ja omaa sähköntuotantoa suunnittelevia maatiloja ja yrityksiä 
arvioimaan oljen energiakäytön ja mahdollisen sähköntuotannon toteutusedellytyksiä omalla kohdallaan.  
Mikäli kiinnostus herää investoinnin suunnitteluun, niin selvitys tarjoaa yhteystiedot laitevalmistajiin. 
 
Maitotilojen ja perunankuorimoiden mahdollisuudesta yhteiseen biokaasulaitosinvestointiin teetettiin 
selvitys Envitecpolis Oy:llä. Selvityksessä kuvattiin yleiset edellytykset kannattavalle maatalouden 
biokaasulaitosinvestoinnille ja tarkasteltiin neljässä eri kokoluokassa maitotilojen ja perunankuorimoiden 
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yhteisen biokaasulaitoksen materiaali- ja energiavirtoja sekä kannattavuutta. Selvityksen perusteella 
nykyisessä markkinatilanteessa biokaasulaitosinvestoinnissa on vaikeaa päästä alle seitsemän vuoden 
takaisinmaksuaikaan, joten selvitys ei käynnistänyt välitöntä investoinnin toteutuksen suunnittelua. 
Tilallisilla oli kuitenkin kiinnostusta jatkaa biokaasuinvestoinnin suunnittelua. Biokaasulaitosinvestoinnin 
jatkokehittelyyn pyritään perustamaan ryhmä asiasta kiinnostuneille maaseutuyrittäjille.  
 
Suoraa investointia Lammin seudulla ei ole tiedossa, mutta edellytykset ovat olemassa mm. raaka-aineen 
riittävyyden osalta. Energiankäyttö on tällä hetkellä liian vähäistä, ja lähistöllä on paljon 
hakelämpölaitoksia. Investointi voi tulla ajankohtaiseksi, jos energian hinta nousee ja teknologian hinta 
laskee. Aikaisempien selvitysten mukaan alueella ei ole liikennebiokaasun tarjontaa, ja muuttumassa oleva 
jätelaki todennäköisimmin vähentää biojätteen päätymistä kaatopaikalle. Nurmien biokaasukäyttö on 
isomman kokoluokan laitoksissa varteenotettava vaihtoehto ja siinä korostuu koko ketjun kannattavuus. 
Myös esim. viherryttämistoimenpiteiden merkitys korostuu tulevaisuudessa. 
 
Hankkeen lopussa toteutettiin pienimuotoinen selvitys yritysalueista, joilla on käytössä maakaasu ja 
ratkaisuista, joilla maakaasun voi korvata uusiutuvilla energiantuotantoratkaisuilla. Tulokset auttavat 
yrityksiä pohtimaan vaihtoehtoja maakaasulle. Selvitys tukee pitkällä aikavälillä päätöksentekoa, kun 
ratkaistaan asioita tulevaisuus silmälläpitäen. Maakaasun käyttökohteiden kartoitus auttaa ohjaamaan 
jatkossa uusiutuvan energian tiedotusta maakaasua käyttäville yrityksille.  
 
Kaikki LADECin hankeosiossa projektoidut kohteet ovat pitkäjännitteisiä investointeja. Hankkeen 
loppuraportoinnin hetkellä todennäköisimpiä toteutuvia kohteita ovat Hollola ja Orimattila.  
Hollolassa on jo tekeillä tonttikauppoja ja yritysten kanssa on keskusteltu, ja kunta saatu mukaan 
keskusteluun. Orimattilassa kunta on aktiivisesti mukana kehittämistyössä ja selvittämässä eri vaihtoehtoja. 
Hankkeen päättymisen jälkeen toiminta ja selvitystyö jatkuu: Esim.Teollisuusalueilla on jatkoajatuksia 
toiminnalle. 
 

6.5 Miten hankkeessa onnistuttiin ja mitä jäi parannettavaa 

 
Hanketoimijat arvioivat hankkeen toteutusta itsearviointina, jonka yhteenveto on esitetty alla:  
 
Hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaisesti? 
 
Hanke toteutettiin pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Pieniä muutoksia ja lisäyksiä tehtiin 
yhteisymmärryksessä hankkeen ohjausryhmän ja hankkeen rahoittajien kanssa hankkeen edetessä ja osa 
suunnitelluista toimenpiteistä jäi toteuttamatta suunnitellussa laajuudessa. Hankkeelle asetetut tavoitteet 
ohjasivat toimintaa. Hanketta pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman tasapuolisesti Kanta- ja Päijät-
Hämeen maakunnissa sekä Hämeen rajapinnassa hankkeen mahdollistaman jouston puitteissa 
maatilaherätekeskustelujen muodossa. 
 
 
Hankkeen ajankohtaisuus? 
 
Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen ja kotimaisen bioenergian hyödyntäminen ovat olleet viime 
vuosina paljon esillä. Jatkossa uusiutuva energia pitää myös nähdä entistä laajemmin, koska uudet 
innovaatiot ja erilaiset hybridiratkaisut tarjoavat entistä monipuolisempia ja kiinnostavia vaihtoehtoja 
energiantuotantoon.  Mahdollisessa jatkohankkeessa tulisi vielä vahvemmin huomioida energiatuotannon 
monimuotoisuus, hybridimallit ja niiden soveltaminen kokonaistaloudellisesti maatilakeskuksissa ja haja-
asutusalueen rakentamisessa. Hankkeen asiakkaiden tietotaso eri energiaratkaisuista vaihtelee huimasti. 
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Biotalous on tulevaisuutta ja siinä metsäenergian ja muiden käyttömuotojen merkitys korostuu. 
Puolueettoman tiedon tarve on suuri, samoin konkreettisten, päätöksenteon tueksi tehtävän vertailun. 
 
 
Hankkeen toimenpiteet ja tiedotus? 
 
Medianäkyvyyttä hankkeella olisi voinut olla enemmänkin. Hankkeen toimijoiden tehtäväkentät ovat olleet 
selkeitä. Enemmän yhteistyötä vaativissa tapauksissa toimijoiden yhteistyökyky on myös tullut testattua 
toimivaksi. Tiedotusta olisi voinut olla enemmän ja laajemmin. Tapahtumista ja retkeilyistä olisi voinut olla 
osallistujille ja muille kiinnostuneille jälkikäteen esim. yhteenveto, josta löytyisi lisätietoa ja tiivistelmän 
tapahtumien sisällöstä ja kohteista. Hankkeen tekemiset olivat konkreettisia ja tarpeellisia. 
 
 
Hankkeen tavoitteiden ja tulosten tasapaino? 
 
LADECin osalta tavoite projektoida kolmesta viiteen kohdetta ylittyi. LADECin osahankkeessa projektoitavia 
kohteita tai esiselvityskohteita oli kaikkiaan seitsemän. Pääosa koko hankkeen tavoitteista on toteutunut ja 
joillakin osa-alueilla tavoitteet on ylitetty. Osa investoinneista jotka neuvonnan avulla on aikaansaatu tai 
päätöksentekoprosessi on käynnistynyt, tulevat vasta viiveellä lähivuosien aikana. Hankkeen tavoitteet ovat 
olleet sellaisia, että on ollut mahdollista saada aikaan tavoitteista johdettavia tuloksia. ProAgrian tavoitteet 
tuntuivat puolessa välissä liian korkeilta, mutta töiden järjestelyn ja työajankäytön suuntaamisen jälkeen ne 
saatiin pääosin toteutettua. Kestävä kylä –kokeilun toteutuksen jakaminen ProAgrian ja HAMKin kesken oli 
erittäin hyvä asia. 
 
 
Jatkohankkeen tarpeellisuus? 
 
Jatkohanke on tarpeellinen, koska yritysten ja kiinteistönomistajien tarve energiakuluissa säästämiseen ei 
ole poistunut. Hankkeen avulla voidaan edistää paikallisesti työllistäviä ja ympäristöystävällisiä 
energiaratkaisuja, jotka tuottavat energiankäyttäjälle kustannussäästöä. Uusiutuvan energian hankkeet 
ovat keskeinen työväline, jolla energia-asioita voidaan edistää monipuolisesti, puolueettomasti ja 
mahdollisimman tasapuolisesti. Maksuton neuvonta tarjoaa potentiaalisille asiakkaille helpon keinon saada 
asiantuntija-apua alkuvaiheen suunnitteluun energia-asioissa.  
 
Lähienergian hyödyntämisessä on vielä tekemistä ja myös energiatehokkuutta ja energiansäästöä voisi 
jatkohankkeessa painottaa enemmän. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää millaisia säästöjä ja 
käyttökokemuksia bioenergiaan siirtyneissä laitoksissa on saavutettu. Kestävä kylä –teemaa kannattaisi 
myös jatkaa. Kestävä maakunta, maatilakeskusten ja haja-asutusalueiden uusiutuvan energian käyttö ja 
maankäyttö voivat toimia merkittävänä osatekijänä päämäärää tavoitellessa, kunhan tällä taholla on 
riittäväsi tietoa ja varteenotettavia taloudellisia malliratkaisuja ohjeeksi. Tarvetta neuvonnalle ja tiedolle on 
sekä entistä monipuolisemmalle tarkastelulle, jossa huomioidaan jäähdytys, aurinko, maalämpö, 
ilmalämpöpumput, toimintavarmuus ja omavaraisuuden mahdollisuudet.  
 
 
Miten hankekumppanuus ja tuensiirto ovat onnistuneet? 
 
Hankekumppanien tuki, neuvot ja kontaktit ovat olleet tarpeellisia. Yhdessä toimiminen on mahdollistanut 
hyvät tulokset. Hanke on voinut tarjota asiakkaille laajemman asiantuntijajoukon käyttöön verrattuna 
siihen, jos hankkeessa olisi ollut vain yksi tai kaksi toimijaa.  Ristiriitoja hanketoimijoiden välillä ei juuri ole 
ilmennyt. Tuensiirrot ovat toimineet lähes moitteettomasti, Metsäkeskuksen näkökulmasta maksatusta 
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olisi voitu mieluummin hakea puolivuosittain kuin kolme kertaa vuodessa. ProAgrian osalta suunniteltua 
enemmän työaikaa kului kuntatiedotusosion ja Kestävä kylä -kokeilun valmistelutöihin, 
asiantuntijatehtäviin ja kommentointiin. Tämä on huomioitava tarkemmin uudessa mahdollisessa 
hankkeessa ajankäytön suunnittelussa. 
 
Hanketoimijoiden yhteistyö on toiminut hyvin organisaatiorajojen yli. Hankekumppanuus onnistui hyvin, 
kaikista asioista on pystytty sopimaan lyhyelläkin varoitusajalla. Hyvä yhteishenki ja toteutus, 
hanketoimijapalavereissa pystyttiin suunnittelemaan asiat yhdessä ja pitämään toisemme ajan tasalla.  
 
 
Millainen vastaanotto on ollut kuntatiedotusmateriaalilla ja esiselvityksillä? 
 
Esiselvitysten vastaanotto on ollut pääosin erittäin positiivinen ja suurin osa projekteista on edennyt 
rakentavan vuoropuhelun merkeissä. Rakentava vuoropuhelu on mahdollistanut kohteessa toimivien 
ratkaisuijen löytämisen yhdessä hanketoimijan ja asiakkaan kanssa. HAMKin pääosin toteuttama 
kuntatiedotusmateriaali on otettu mielenkiinnolla vastaan niin kuntapäättäjien kuin kuntalaistenkin 
keskuudessa. Asikkalassa, Nastolassa ja Lopella hieman aktiivisemmin kuin Hausjärvellä. Palautetta ei 
kerätty laajemmin, mutta kuntien yhteyshenkilöiltä saadun palautteen mukaan lehtien vastaanotto on ollut 
hyvä. 
 
LADECin osiossa totutetut esiselvitykset ovat tarjonneet maaseudun yrityksille, yhteisöille ja kunnille helpon 
ja edullisen tavan laittaa liikkeelle uusiutuvan energian hankkeita. Esiselvitysten avulla on luotu 
suuntaviivoja, mitkä energiaratkaisut olisivat missäkin tapauksessa mahdollisia tai sopivia. Esiselvityksiin on 
suhtauduttu erittäin myönteisesti. Esiselvitykset on tarkoituksella tehty sovellettavaksi myös muihin kuin 
kohteena olleille alueille. 
 
 

7 ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 
 

1. Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistäminen - energiaratkaisuihin liittyvän 
päätöksenteon tuki ja tiedotus: 

 
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanketta edeltäneessä Hämeen Bioenergia II -hankkeessa 
painotus oli vahvasti bioenergian tuotannon ja käytön lisäämisessä. HUE -hankkeen aikana havaittiin 
voimakas kiinnostuksen lisääntyminen uusiutuvan energian eri muotoihin: maatilat, yritykset ja kunnat 
kaipaavat tietoa uusiutuvan energian eri muodoista ja niiden yhdistelmistä. Maatilat, yritykset ja kunnat 
eivät myöskään halua sulkea mitään vaihtoehtoja kokonaan pois tässä vaiheessa, sillä tekniikka kehittyy 
huimaa vauhtia. mm. seuraavat kysymykset kiinnostavat energian käyttäjiä oletettavasti myös jatkossa: 
Mitkä uusiutuvan energian muodot ja niiden yhdistelmät sopisivat kiinteistööni? Missä voi tutustua 
uusiutuvaa energiaa jo hyödyntäviin kohteisiin? Lämmitysjärjestelmän mitoitus ja sijoitus? Kesäaikainen 
vedenlämmitys? Varajärjestelmät? Investoinnin takaisinmaksuaika? Mitä tukia investoinnille on mahdollista 
hakea? 
 
Uusiutuvaan energiaan siirtyminen on pidempiaikainen prosessi, joka tarvitsee aktiivisen vetäjän. Yritysten 
ja kuntien energiatyöryhmät ovat tärkeitä esiselvitysvaiheessa: monipuolinen keskustelu ja riittävä 
tutustuminen eri vaihtoehtoihin. Tiedontarve kasvaa tekniikan kehittyessä ja biopolttoaineen laadun ja 
laitteiden oikeiden säätöjen merkitys korostuu. Käyttäjä ratkaisee omilla toimillaan onko toiminta 
energiatehokasta vai ei. Maatiloilla, yrityksissä ja kunnissa on tarvetta konkreettisille esimerkeille ja 
kustannustarkasteluille sekä tutumiskäynneille jo uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin kohteisiin.  
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Kunnille järjestettävä kilpailu uusiutuvan energian käyttöasteesta ja energiatehokkuudesta motivoisi kuntia 
uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden edelläkävijäksi ja toisi näkyväksi mm. 
energiatehokkuuden ja lähienergian käytön tuomat hyödyt (talous, työllisyys ym.) 
 
 

2. Maatilojen energiaohjelman ja energiatehokkuussopimusten edistäminen tiedotuksen ja 
esimerkkien avulla sekä verkostoituminen  

 
Maatiloilla tuotantosuunnasta riippumatta energiatehokkuus, energiansäästö ja energiaomavaraisuuden 
lisääminen kiinnostavat: Lyhyen kyselykierroksen tulos maatiloja kiinnostavista asioista osoittaa vahvasti 
monipuolisuuden tärkeyden: Taloudellinen ajotapa, lämmitysjärjestelmän elinkaari pidemmäksi, 
biopolttoaineen laadun merkitys, laitteiden oikeat säädöt, oma sähkön tuotanto ja kesäaikainen 
vedenlämmitys, CHP, tuuli, aurinko, viljankuivaus hakkeella, olki, materiaalien kierrätys, lannasta: 
biokaasua, liikennepolttoainetta, lannoitetta. Toimintapäivät, opintomatkat, seminaarit ja 
innovaatio/pienryhmät em. aiheista mahdollistavat tiedon saannin ja uusien oivallusten ja yhteistyön 
syntymisen. 
 
Jatkossa energiatehokkuusdirektiivin tulee olemaan tärkeässä roolissa maatiloilla. Maatiloille on tulossa 
ohjeita ja velvoitteita, joten hanketyyppinen työ on tarpeen asioiden edistämiseksi ja 
energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanemiseksi. Suomen valtakunnallinen Bioenergiastrategia ja 
maatilojen energiaohjelman jatko ohjaavat maaseudun energian tuotantoa ja käyttöä. Entisen 
tilatukijärjestelmän korvaavasta Neuvo2020 -järjestelmästä ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista 
tiedottaminen ja maatilojen energiaohjelman sekä energiatehokkuussopimusten edistäminen on tärkeää.   
 
Alueellisissa maaseutusuunnitelmissa, kuten Vihreän kasvun Häme: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen alueellinen maaseutuohjelma 2014–2020, korostuu energian säästön merkitys. 
Pääkaupunkiyhteyden tuomat mahdollisuudet, Kanta- ja Päijät-Hämeen Kestävän energian ohjelmat, 
naapurialueiden hankkeet ja uusiutuvan energian kehittämisohjelman linjaukset vaikuttavat myös Hämeen 
tulevaisuuteen. Myös Uusiutuvan energian arvoverkkojen ja innovaatioympäristön kehittämisohjelma eli 
USVA –hankkeen kokoama tieto kehittämistarpeista ohjaa toimintaa. 
 
 

3. Energiatehokkuustoimien kautta saatavien talous- ja ympäristöetujen markkinointi ja tiedotus 
 
Lämpöyrityskohteiden energiatehokkuuden edistäminen on tärkeää: uusia keinoja energiatehokkaampaan 
lämmön tuotantoon, ja energian kulutuksen mittauskohta voisi ollakin tuotantopäässä eikä pelkkä myyty 
lämmön määrä eli kannustettaisiin energiatehokkaampaan toimintaan.  Myös polttoaineen 
laadunhallinnassa on vielä paljon kehittämisen varaa, tavoitteena tasaisempi prosessi. 
 
Metsäenergia on merkittävä tekijä jatkossakin ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla 
energialla vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä lisää maaseudun energiahuoltovarmuutta. Peltoenergian 
potentiaalin pitäminen näkyvämmin esillä voisi monipuolistaa maaseudun energiapalettia. Tiedotuksella ja 
aktivoinnilla luotaisiin parempia edellytyksiä bioenergian käytön lisäämiselle ja lisättäisiin tietoutta 
uusiutuvan energian mahdollisuuksista. 
 
Hämeen bioenergiahankkeissa mukana olleiden lämpölaitosten käyttökokemuksien selvittäminen kyselyllä 
antaisi tietoa mm. laitosten energiatehokkuuden nykytilasta. Samalla selviäisi myös millaisia 
ongelmia/yllätyksiä on tullut vastaan ja kuinka paljon euroja on säästynyt biopolttoaineen myötä. 
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Kuntien lämmitysenergia- ja bioenergiapotentiaalitietokorttien laatiminen, joissa avainlukuina mm. 
lämmöntuotannon polttoaineet, lämmityksen hiilijalanjälki, energiapuupotentiaali auttaisi asenteisiin 
vaikuttamisessa, sillä energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat yhä tärkeämpi imagotekijä kunnalle. 

 
Paikkatietoanalyysillä kunnan kiinteistöjen lämmitysmuodoista ja uusiutuvan energian potentiaalista 
pilottikunnissa voitaisiin kannustaa kuntia ja yrityksiä uusiutuvan energian lisäämiseen. Karttatarkastelulla 
voidaan havainnollistaa potentiaaliset biolämpökohteet ja esim. energiapuun ja peltobiomassan 
potentiaalit. 
 
Energiatehokkuushankkeelle on Hämeen alueella ja myös muualla tilausta, tärkeää on hankkeissa 
varmistaa, että pystytään monipuolisesti vastaamaan energiatehokkuuden ja uuden teknologian 
kysymyksiin. Muita tärkeitä tekijöitä tulevaisuutta ajatellen ovat vähähiilisyys ja resurssiviisaus. Tiedotusta 
energiansäästöstä ja energiatehokkuudesta tarvitaan myös jatkossa ja mm. tapahtumat yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden kanssa lisäävät kiinnostusta uusiutuvaan energiaan. 
 
 
 

4. Energiatehokas energiayrittäjyys – toimintamallien monipuolistaminen ja vahvistaminen 
HUE –hankkeen aikana korostui tarve lähteä edistämään muutosta vaihtaa energiamuotoa ja kannustaa 
omatoimiseen lämmitykseen ja energiatehokkuuteen. Lämpöyrittäjyys ei ole Hämeessä tai muilla alueilla 
lähtenyt toivotunlaiseen nousuun, vaan yhä useampi yritys on kiinnostunut hoitamaan lämmitystyön itse. 
Lämpöyrittäjyyden uusien toimintamallien kehittäminen energiayrittäjyyden suuntaan, palveluvalikoiman 
monipuolistaminen sekä maaseudun biomassojen tuotteistaminen voisi nostaa kiinnostusta lämpöyrittäjän 
toimittamaan biolämpöön. Maaseutu on paljon muutakin kuin vain pelkkä raaka-aineen lähde tai raaka-
aineen tuotantoa. Polttoaineen tuottaminen, lämmitystyön hoitaja ja kuka investoi laitokseen, eli 
talouslogiikka ovat ratkaisevia kysymyksiä. Ei pelkkää energiaa vaan koko ketju tarkastelussa. mm. tuhkan 
käytön tarkastelu. Resurssiviisaus on kantava teema tulevaisuudessa.  
Biolämpöratkaisussa investoinnin suunnittelun loppuvaiheessa olisi hyvä olla asiantuntijat mukana 
hillitsemässä laitoskokoa, ettei kattilaa ylimitoiteta turhaan. Kulutushuiput on kannattavinta leikata esim. 
öljyllä ja kesäaikaisen vedenlämmityksen voi hoitaa myös esim. öljyllä.  
 
Lämpöyrityskohteita on melko vähän tarjolla, puoliksi innokkaita lämpöyrittäjiä löytyy. Lämpöyrittäjäksi 
aikovilta kaivataan aktiivisempaa ja oma-aloitteisempaa toimintaa. On tärkeää, että osoitetaan 
potentiaalisia lämpöyrittäjyyskohteita ja että lämpöyrittäjiä opastetaan itse tuotteistamaan, myymään ja 
markkinoimaan palveluitaan. On useita maaseutuyrittäjiä, jotka voisivat ottaa palveluvalikoimaansa 
lämpöyrittäjyyden.  
 
Avainsanoja ovat yrittäjähenkisyyden korostaminen, hyvän toimintamallin etsiminen, uskottavuuden 
saavuttaminen, ammattimaisuus sekä tietotaito osaamisen ylläpitoon ja riskien tiedostaminen ja hallinta. 
Uusiutuvan energian kuntakatselmusten tulosten hyödyntäminen helpottaisi kohteiden löytymistä. 
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Liite 1: Muuta hanketoimintaa 
 
Vuosi 2012: 
Kesäkuu: Asiantuntijainfo ja HUE -hankkeen esittely LAMKin Kestävän energian kierroksella (Markku Lappi). 
 
Heinäkuu: Olli-Pekka Koisti esitteli HUE -hanketta OKRA maatalousnäyttelyssä Oripäässä ja kertoi hyvistä 
bioenergiahankekäytännöistä Hämeessä lähinnä länsisuomalaisille messukävijöille Länsi-ja Etelä-Suomen 
EU-rahoitteisten bioenergiahankkeiden kanssa samalla osastolla.  Markku Lappi piti energiaesitelmän MTK 
Lahden opintoretkellä Okra -maatalousnäyttelyyn ja esitteli samalla HUE -hankkeen tarjoamia palveluita. 
 
Elokuu: Markku Lappi ja Marjo Koski-Laulaja osallistuivat Lepaa 2013 näyttelyyn ja tutustuivat Kiipulan 
energiatyöryhmän edustajien kanssa Lepaan uuteen 1,2 MW:n hakelämpölaitokseen. Kaisa Halme osallistui 
Hämeen liiton järjestämään Bioenergian ideariiheen, jossa etsittiin ratkaisuja puuenergian logistisille 
ratkaisuille Hämeessä lähitulevaisuudessa Hattulan Merveen suunnitteilla olevan energiapuuterminaalin 
näkökulmasta.  
 
Syyskuu: Markku Lappi oli mukana Mustialan muokkauspäivässä kertomassa energiatehokkuuden ja 
taloudellisen ajotavan merkityksestä. 
 
Lokakuu: Olli-Pekka Koisti ja Markku Lappi kävivät Tampereen energiamessuilla 25.10. tutustumassa 
energia-alan ajankohtaisiin asioihin ja perehtymässä CHP laiteuutuuksiin. Markku Lappi osallistui KoneAgria 
näyttelyn yhteydessä järjestettyyn biokaasuseminaariin ja Ukipoliksessa kehitteillä olevan ”biokaasulaskuri” 
-laskentatyökalun esittelyyn. Kaisa Halme osallistui CleanTech Biotalouden huippuseminaariin Lahdessa, 
jossa esiteltiin biotalouden tulevaisuuden näkymiä. Kaisa Halme oli myös mukana Kehittämiskeskus Oy 
Hämeen järjestämässä verkostoitumistilaisuudessa Hämeenlinnassa, missä Pietarin alueen yritykset olivat 
kiinnostuneita kuulemaan miten uusiutuvaan energian siirtymistä on Hämeessä on toteutettu.  
 
Marraskuu: Olli-Pekka Koisti osallistui Motivan järjestämille lämpöyrittäjäpäiville Noormarkussa ja oli 
kuulemassa ajankohtaisia asioita lämpöyrittämisestä sekä vaihtamassa ajatuksia niin lämpöyrittäjien kuin 
muiden alueiden hanketoimijoiden kanssa. Kaisa Halme ja Markku Lappi osallistuivat ELY-keskuksen 
Kestävää kasvua Hämeeseen strategisella ennakoinnilla 2012–2013 -hankkeen järjestämään 
innovaatiovalmennukseen Vierumäellä, jossa etsittiin mm. yhteisiä verkostoja Hämeen alueella uusiutuvan 
energian alalla toimiville organisaatioille.  
 
Vuosi 2013: 
Tammikuu: Markku Lappi ja Marjo Koski-Laulaja tutustuivat kuivaavaan haketerminaaliin Kärkölässä.  
 
Helmikuu: Kaisa Halme esitteli HUE -hanketta ja energiahankkeiden tuloksia Maa- ja Kotitalousnaisten 
energia, ympäristö ja vesi –koulutuspäivässä Helsingissä. Päivän tavoitteena oli saada hyviä käytäntöjä 
välitettyä eteenpäin ja uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksien selvittäminen. 
 
Maaliskuu: Markku Lappi, Marjo Koski-Laulaja ja Olli-Pekka Koisti järjestivät Kiipulan energiatyöryhmälle 
tutustumiskäynnin ja verkostoitumismahdollisuuden Hämeen lämpölaitoksiin, jotka ovat vastaavaa 
kokoluokkaa kuin Kiipulan tarve. Olli-Pekka Koisti osallistui pilkeyrittäjyyteen liittyvään tilaisuuteen 
Jyväskylässä. Kaisa Halme, Olli-Pekka Koisti ja Sanna Hakkarainen sekä kaksi kestävän kehityksen opiskelijaa 
Miikka Friman ja Teemu Rantala kävivät esittelemässä uusiutuvan energian tiedotusmateriaalia Lopen 
kunnanvaltuustolle.  
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Huhtikuu: Markku Lappi oli Kiipulan energiatyöryhmän mukana tutustumassa Haminassa puutarhan 
biolämpölaitokseen. Kaisa Halme ja Olli-Pekka Koisti perehtyivät Häme Open Campus (HOC) verkkoalustaan 
opastetusti, tavoitteena ottaa HOC työkaluksi hanketoimijoiden yhteydenpidossa ja asiakirjojen 
jakamisessa. Olli-Pekka Koisti oli mukana Bioenergia ry:n järjestämillä Lämpöyrittäjäpäivillä Nurmijärven 
Klaukkalassa sekä Bioenergian kevätpäivässä Helsingin messukeskuksessa. Tilaisuudessa oli mukana 
lämpöyrittäjiä ja asiantuntijoita koko eteläisestä Suomesta. Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa on yksi 
keskeisiä asioita tällaisilla päivillä tiedon hankinnan ja jakamisen lisäksi. Polttopuuyrittäjien kanssa on ollut 
yhteydenpitoa ja näiden yritystoimintaan tutustumista oli muutamia kertoja mm. Janakkalan Turengissa. 
Polttopuuasioissa on tullut lukuisia puheluita, joissa on vaihdettu ajatuksia puulämmityksestä ja 
polttopuiden valmistuksesta. O-P Koisti oli lisäksi mukana 13.4. Lempäälän Ideaparkissa pidetyssä 
klapipäivässä kertomassa polttopuuteemaan liittyviä asioita yhdessä Pirkanmaan Moteista megawateiksi -
hankkeen toimihenkilöiden kanssa.  HAMKin osatoteutuksen erityisasiantuntijana toimiva Antti Peltola 
osallistui koulutukseen: Perehtyminen uusiutuvan energian kuntakatselmuksen menetelmiin ja 
yksityiskohtiin, 16.4.2013, MOTIVA Oy Helsinki. 
 
Toukokuu: Kaisa Halme esitteli Hämeen liitolle HUE -hanketta uuden Luonnonvarojen kestävä käyttö –
työryhmän perustamista varten. Työryhmän tavoitteena on laajempien hankekokonaisuuksien luominen 
kolmen maakunnan alueelle (Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Uusimaa). O-P Koisti oli mukana Hämeenkoskella 
järjestetyssä metsäenergiatapahtumassa 7.5. ja toi esille hankkeen tarjoamia palveluita. O-P Koisti oli 
mukana metsäkeskuksen bioenergianeuvojille tarkoitetussa Lämpölaitosten mitoituslaskelmakoulutuksessa 
Saarijärvellä 21 - 22.5. sekä 22.8. hankkimassa ajantasaista tietoa.  HAMKin osatoteutuksen 
erityisasiantuntijana toimiva Antti Peltola osallistui koulutukseen: Perehtyminen maatilan 
energiasuunnitelmien laatimisen menetelmiin ja yksityiskohtiin, 7.-8.5.2013, MOTIVA Oy, Vantaa. 
 
Kesäkuu: Kaisa Halme osallistui Hämeen liiton tuulivoimaselvityksen julkistamistilaisuuteen 
Hämeenlinnassa. Tilaisuudessa tarkasteltiin Kanta-Hämeen alueelta kuutta potentiaalista tuulivoiman 
tuotantoon soveltuvaa aluetta ja niiden edellytyksiä. Olli-Pekka Koisti osallistui Rajamäellä TTS:n 
järjestämään metsänhoito- ja pienkonepäivään. Päivässä esiteltiin mm. energiapuun korjuuta ja 
energiapuun mittausta, jonka merkitys korostuu lämpöyrittäjyydessäkin. 
 
Elokuu: Kaisa Halme osallistui Luonnonvarojen kestävä käyttö työpajan suunnittelu työryhmän 
kokoontumiseen. Kaisa Halme ja Timo Kärkkäinen kiersivät 22.8.2013 Tuuloksen, Lammin ja Hauhon 
teollisuusalueilla potentiaalisten lämpöyrityskohteiden kartoittamiseksi. 
 
Syyskuu: Tiina Valvento osallistui Hämeen liiton järjestämään Luonnonvarojen kestävä käyttö työpajaan 
Janakkalassa 6.9.2013 ja Kaisa Halme työpajan tulosten koontipalaveriin Hämeen liitolla 26.9.2013.  
 
Lokakuu ja marraskuu: Kaisa Halme ja Markku Lappi tutustuivat KoneAgria näyttelyn energiauutuuksiin 
Jyväskylässä ja suunnittelivat teemapäivien toteutusta. O-P Koisti oli mukana Motivan järjestämässä 
lämpöyrittäjäpäivässä kuulemassa ajankohtaisista asioista Tampereella 24.10. Kaisa Halme osallistui 
Hämeen ELY-keskuksen järjestämään biotalous- työpajaan Hämeenlinnassa 8.11.2013. 
 
Vuosi 2014: 
 
Helmikuu: Markku Lappi osallistui Biokaasua nurmesta tilaisuuteen Nastolassa 12.2.2014. Markku Lappi ja 
Olli-Pekka osallistuivat Klapikuivuri opasmateriaalin päivitystyöhön yhteistyössä muiden alueiden energia-
asiantuntijoiden kanssa. Petra Korkiakoski esitteli Kestävä kylä –selvitystyötä  18.2.2014 Luontoinnovaatiot 
–hankkeen seminaarissa Hämeenlinnassa (Raatihuone osallistujia n. 100). 
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Maaliskuu: Olli-Pekka Koisti oli mukana metsäenergiatapahtumassa Padasjoella 26.3.2014 kuulemassa 
haketuksen ja energiapuukorjuun ajankohtaisia asioita mhy:n ja haketusyrittäjien järjestämässä 
ulkoilmatilaisuudessa.   
Huhtikuu: Kaisa Halme, Markku Lappi ja Olli-Pekka Koisti osallistuivat Suomen metsäkeskuksen 
koordinoimaan Metsäalan kehittämispäivään Lahdessa 15.4.2014.  
 
Toukokuu: Kaisa Halme osallistui MTT:n koordinoiman Biomassa Atlas –hankkeen kommentointipalaveriin. 
Olli-Pekka Koisti ja Marjo Koski-Laulaja toteuttivat Alangon teollisuusalueen yrityksille Janakkalassa 
tutustumisretkeilyn lähialueen biolämpölaitoksiin. O-P Koisti oli mukana Lahden satamassa pidetyssä 
Metsän kasvun päivässä 23.5. tuomassa esille bioenergia- ja muita uusiutuvan energian asioita sekä HUE –
hankkeen palveluita. Tilaisuus oli maksuton ulkoilmayleisötapahtuma, jossa oli esillä runsaasti niin metsä- 
kuin muitakin maaseutuyrittämiseen liittyviä asioita. 
 
Kesäkuu: Markku Lappi ja Kaisa Halme esittelivät Asikkalassa MMM:n maaseutuyksikön edustajille HUE –
hanketta ja energia-asioita Hämeessä. Marjo Koski-Laulaja edusti HUE –hanketta Letkun kylän 
Elämysmessuilla Tammelassa 28.6.2014 ja kertoi eri energiamuotojen hyödyntämisestä rakennuksissa. 
Markku Lappi osallistui From Mill to Net –tapahtumaan Lahdessa. 
 
Heinäkuu-Elokuu: Markku Lappi ja Kaisa Halme tutustuivat OKRA –näyttelyn energiauutuuksiin Oripäässä. 
Markku Lappi, Ulla Kuusonen, Tapio Pajunen, Marjo Koski-Laulaja ja Tiina Valvento osallistuivat 
kuivausoppaan tekemiseen Klapiyrityksille yhteistyössä muiden alueiden uusiutuvan energian hankkeiden 
kanssa. Marjo Koski-Laulaja, Olli-Pekka Koisti ja Markku Lappi osallistuivat Kiipulan hakelämpökeskuksen 
harjakaisiin Janakkalassa. 
 
Syyskuu: Osallistuttiin Biotalouden verkostoitumispäivään Lahdessa 10.9.2014 ja HAMKin Maaseudun 
Tiedetreffit Biotalous tapahtumaan 24.9.2014 Hämeenlinnassa. Markku Lappi tutustui Hakkeesta kaasua 
kuivuriin –esittelyyn Vihdissä 15.9.2014. Kaisa Halme osallistui Energia- ja ravinneomavarainen maatila –
työpajaan Hämeenlinnassa sekä Riihimäen Ekoarkityön aloituskokokseen 18.9.2014. Osallistuttiin 
Puupolttoaineen kuivurioppaan viimeistelyyn. Selvitettiin eri energiamuotoihin liittyviä laite- ja 
tekniikkauutuuksia. mm CHP, biokaasu, aurinkoenergia. Olli-Pekka Koisti tutustui energiapuun 
korjuujälkeen Jokioisilla 9.9. ja energiapuun korjuuseen Fixteri-paalaimella 25.9.Ypäjällä pidetyssä 
työnäytöksessä. Hämeenlinnan ja Hattulan peruskoulujen 8-luokkalaisille jaettiin tietoa metsäasioista 
Hämeenlinnan Ahvenistolla 16–19.9. 2014 pidetyissä 4H-järjestön organisoimissa metsäpäivissä, johon 
osallistui yhteensä noin 700 oppilasta ja opettajaa. O-P Koisti kertoi uusiutuvan energian asioita 18 ja 19.9. 
oppilaille ja opettajille. Näiden kahden päivän aikana kuulijoita oli noin 320.   
 
Lokakuu-Joulukuu: Markku Lappi osallistui Biokaasu -työpajaan Lahdessa 8.10.2014 ja tutustui Koneagrian 
energiauutuuksiin Jyväskylässä. Kaisa Halme, Markku Lappi, Marjo Koski-Laulaja, Antti Rusanen ja Olli-Pekka 
Koisti osallistuivat Energiahankeyhteistyön kartoituspalaveriin Työtehoseuran (TTS) kanssa 8.12.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

Liite 2 HUE -hankkeelle työskennelleet henkilöt 
 
ProAgria Etelä-Suomi

Tekijän nimi Tehtävä hankkeessa HTV:t

Alkula Hannele Hankkeen taloushallinto 0,01

Günther Sirkka Laskutus 0,00

Eiranto Hanne Hankkeen taloushallinto, palkkioiden ja ostolaskujen käsittely 12.3.2014 alkaen 0,00

Halme Kaisa Hankkeen projektipäällikkö, lämpökeskusten kustannustarkastelut 2,28

Koski-Laulaja Marjo Energiatehokkuuden edistäminen, biolämpölaitosten luonnossuunnittelut 0,25

Kuusonen Ulla Lämpöyrittäjyyteen liittyvät alustavat kustannustarkastelut, 18.6.2014 alkaen 0,00

Lappi Markku Energianeuvonta, tapahtumien järjestäminen 1,23

Meronen Päivi Tiedotus ja viestintä 0,00

Nieminen Tarja Hankkeen taloushallinto, maksatukset 0,24

Nurmi Satu Hankkeen koordinointi 0,00

Pajunen Tapio

Karkeat 3D luonnosmallit julkaisuihin rakennusten periaateratkaisuista 

energiayrittäjille, 18.6.2014 alkaen 0,03

Parkkonen Esko Energiatehokkuuden edistäminen, biolämpölaitosten luonnossuunnittelut 0,06

Pullinen Timo Hankkeen johtaja 25.3.2013 asti 0,02

Toivonen Ari

Hankkeen 25.3.2013 alkaen. Hankkeen johto ja hallinta. Resurssien käytön suunnittelu ja 

koordinointi 0,05

Valvento Tiina Energiatehokkuuden edistäminen, biolämpölaitosten luonnossuunnittelut 0,11

Jokela Alpo Lämpökeskusten luonnossuunnittelu 1.7.2012 asti 0,00

Vellas Kirsti Hankkeen taloushallinto, palkanlaskenta 12.3.2014 alkaen 0,00

Viiala Risto Atk-tuki, yhteenvedot maksatusta varten 0,00 Yhteensä 4,274

Suomen Metsäkeskus, Häme-Uusimaa

Tekijän nimi Tehtävä hankkeessa HTV:t

Koisti Olli-Pekka Bioenergianeuvoja, lämpöyrityskohteiden esiselvitykset, neuvonta 1,05

Lindh Kaj Hankeosion yhteyshenkilö ja hankkeen hallinto 0,008

Siekkinen Maarit Kirjanpito, taloussihteeri 20.9.2012 alkaen 0,014

Määttänen Merja Kirjanpito, taloustiimi 0,002

Melin Sabina Palkanlaskija, palkkatiimi 0,001

Levänen Leena Verkkosivut, taitto 0,003

Talves Tuula Kirjanpidon ja taloushallinnon tehtävät 1.9.-31.12.2013 0,002 Yhteensä 1,080

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK

Tekijän nimi Tehtävä hankkeessa HTV:t

Peltola Antti Projektisisällön suunnittelu, toteutus ja raportointi, asiantuntijatehtävät
   
 0,25

Rosberg Annikki Projektin hallinnointityöt: projektin viestintä ja markkinointi 0,3

Kaivosoja Lauri

Projektin toimintalinjan 2. ja 3. suunnittelu-, toteutus- ja raportointitehtävät Projektin 

viestinnän ja markkinoinnin tehtävät 0,02

Päärni Maarit Hankkeen kirjanpito  ja talousraportointi, maksatushakemuksen valmistelu
 0,05

Hakkarainen Sanna

Projektin toimintalinjan 2. suunnittelu-, toteutus- ja raportointitehtävät Projektin 

viestinnän ja markkinoinnin tehtävät 30.8.2013 asti 0,09

Palos Minna

Projektin toimintalinjan 1. suunnittelu-, toteutus- ja raportointitehtävät  Projektin 

viestinnän ja markkinoinnin tehtävät 0,26

Mantila Sari

Projektin toimintalinjan 1. suunnittelu-, toteutus- ja raportointitehtävät  Projektin 

viestinnän ja markkinoinnin tehtävät 0,09

Lehtovirta Jake

Projektin toimintalinjan 12.toteutustehtävät. Kuntatiedotuslehtien (4 kpl) taitto ja 

valmistelu painoa varten. 0,06

Pölönen Ilpo

Projektin toimintalinjan 2. suunnittelu-, toteutus- ja raportointitehtävät Projektin 

viestinnän ja markkinoinnin tehtävät 1.9.2013 alkaen 0,08

Korkiakoski Petra

Projektityöntekijä, Projektin Kuntatiedotus-osion suunnittelu-, toteutus- ja 

raportointitehtävät. Projektin viestinnän ja markkinoinnin tehtävät 1.10.2013 alkaen 0,39

Mikkola Liisa seminaarijärjestelyt, 21.11.2013 alkaen 0,01

Jokinen Matleena esitteiden yms. taitto ja viestintätehtävät 1.9.2013 alkaen 0

Numminen Paula esitteiden yms. taitto ja viestintätehtävät 1.11.2013 alkaen 0

Paatero Jukka

Erityisasiantuntija, Kestävän energian Päivä II asiantuntijaluento, valmistelu ja esitys, 

1.11.2013 alkaen 0

Koskue Heta

Projektityöntekijä, Kestävä kylä-selvitystyön tulosten kokoaminen ja aineiston 

analysointi- ja viimeistelytyöt. 1.8.2014 alkaen 0,08

Silpola Veli-Antti

Projektityöntekijä, Korsibiomassa-selvitystyön aineiston laadinta-, analysointi- ja 

viimeistelytyöt 1.8.2014 alkaen 0,08 Yhteensä 1,760

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Tekijän nimi Tehtävä hankkeessa HTV:t

Ekholm Esa

Projektin koordinointi ja hallinta, hankeosion projektipäällikön tehtävät ajalla, jolloin 

henkilöä ei ole vielä valittu. Projektin johto ja koordinointi sekä projektoitavien 

kohteiden selvitystyön ohjaus 12.6.2013 alkaen. Projektipäällikön tehtävät myös Antti 

Rusasen isyysvapaan ajan, alkaen 1.6.2014  0,241

Rusanen Antti Projektipäällikkö, hoitaa myös assistentin tehtävät  17.6.2013 alkaen 1,143

Joki Emma Taloushallinto 7.2.2014 alkaen 0,015

Mustonen Virpi Projektiassistentti, maksatushakemus, hankkeen seuranta 28.2.2013 asti 0,067

Ollikkala Tarja Kirjanpito, budjettiseuranta 0,071

Hyvönen Sari Osto- ja myyntireskontran hoito, maksuliikenne 0,021

Saario Suvi Osto- ja myyntireskontran hoito, maksuliikenne 31.10.2014 asti 0,052

Mustila-Mäkinen Päivi Maksuhakemukset 15.5.2014 alkaen 0,055

Clifford Satu Maksuhakemukset, hankehallinto 15.5.2014 alkaen 0,039

Yildirim Susanna Osto- ja myyntireskontran hoito, maksuliikenne 1.11.2014 alkaen 0,017 Yhteensä 1,721

Koko hanke yhteensä 8,835  
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Liite 3 HUE -hankkeen järjestämät tapahtumat ja retket vuosina 2012–2014 

HUE -hankkeen opintoretket, teemapäivät ja seminaarit

Kunta Päivämäärä Osallistujia Yhteensä

Kestävän energian päivät

Kestävän energian seminaaripäivä III, Kanta-Häme Hattula 30.10.2014 60

Kestävän energian seminaaripäivä III, Päijät-Häme Asikkala 27.10.2014 32

Kestävän energian seminaaripäivä  II Lahti 26.11.2013 58

Kestävän energian päivä I Hämeenlinna 13.12.2012 55 205

Kestävän energian kuntatiedotus

Kestävän energian kuntatiedotustilaisuus, Loppi Loppi 08.04.2014 33

Kestävän energian kuntatiedotustilaisuus, Asikkala Asikkala 01.04.2014 32

Kestävän energian kuntatiedotustilaisuus, Nastola Nastola 27.03.2014 20 85

Kestävä kylä-kokeilu

Kestävän energian ilta -infotilaisuus, Virala Janakkala 23.10.2014 23

Kestävän kehityksen II kylätilaisuus, Letku,Tammela Tammela 26.05.2014 17

Kestävän kehityksen II kylätilaisuus, Virala, Janakkala Janakkala 22.05.2014 16

Kestävän kehityksen kylä -kokeilun kylätilaisuus Letku, 

Tammela Tammela 10.03.2014 14

Kestävän kehityksen kylä -kokeilun kylätilaisuus Virala, 

Janakkala Janakkala 20.02.2014 16 86

Yhden päivän opintoretket /tapahtumat

Biokaasulaskuripäivä ja retki Joutsan Ekokaasu Oy:n 

biokaasulaitokselle Lahti / Joutsa 23.04.2014 17

Retki Bioenergia-alan koulutus- ja tutkimuskeskus 

Biosampoon Kouvolaan Kouvola
21.03.2013

11

Maatilan biokaasulaitokset Asikkala 14.12.2012 52

Viljankuivauksen energiapäivä Tammela 08.11.2012 59

Viljankuivauksen energiapäivä Lahti 04.10.2012 29

Energiaa säästävä ajotapa ja tekniikka Lahti 26.09.2012 15 183

Energiaa säästävä ajotapa ja tekniikka, Tammela jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi

Kotimaan pidemmät opintomatkat

Ekokylä opintoretki Oulun ja Kempeleen seudulle Oulu / Kempele 3.- 4.4.2014 19

Tuulivoimaopintomatka Huittisiin ja Ahvenanmaalle Huittinen / 

Ahvenanmaa
17.– 19.4.2013

27 46

Lämpöyrittäjyys opintoretki Lohjalle ja Kemiönsaareen jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi

Ulkomaan Opintomatkat

Agritechnica Saksa 9.-12.11.2013 47

EuroTier ja Bioenergy Decentral Saksa 12.-15.11.2012 21 68

HUE -hankkeen järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat yhteensä 605 osallistujaa

Yhdessä muiden hankkeiden kanssa järjestetyt tilaisuudet

Kestävä kylä –työpaja Lahdessa yhteistyössä Yhdessä 

tulevaan -hankkeen kanssa 30.09.2014 39

Ainutlaatuinen energiaseminaari Hämeenlinnassa 

yhteistyössä Maaseudun energia-akatemia -hankkeen 

kanssa Hämeenlinna 11.12.2013 15

Viljankuivauksen energiapäivä  Jokimaalla Lahdessa 

yhdessä Uusimaaseutu –hankkeen kanssa Lahti 02.10.2013 76

Järkivihreä energiapäivä Forssassa yhteistyössä HAMKin 

ja Lounaplussan kanssa Forssa
24.04.2013

55 185

Yhdessä muiden hankkeiden kanssa järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat yhteensä 185 osallistujaa

Kaikki tilaisuudet yhteensä = HUE -hankkeen omat ja muiden hankkeiden kanssa yhdessä järjestetyt yhteensä 790 osallistujaa  
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Liite 4 HUE -hankkeessa biolämpöön liittyviä esiselvityksiä tehtiin yhteensä 26 kohteeseen 

Näistä 26 kohteesta 20 oli yksityistä ja 6 julkista/kunnallista kohdetta. Julkisista / kunnallisista kohteista 

kaksi: Kiipulasäätiö Janakkalassa ja Athos-Säätiö Lammilla toteutuivat/rakentamistyö aloitettiin jo HUE -

hankkeen toiminta-aikana. 

 

Mietinnässä olevia julkisia ja kunnallisia biolämpökohteita

Kohde Vuosi Mitä tehty HUE -hankkeessa

Koulu Päijät-Hämeessä 2013 Käynti, lämpöyrittäjyyden pohtiminen

Koulu Päijät-Hämeessä 2013 Käynti, lämpöyrittäjyyden pohtiminen

Palvelukeskus Päijät-Hämeessä 2013 Käynti, lämpöyrittäjän etsiminen

Päihdehuoltokeskus Uudellamaalla Kanta-Hämeen 

rajan tuntumassa
2014

Lämpöyrittäjyydestä lisätietoa, kustannustarkastelua eri polttoaineille  

 

Mietinnässä olevia yksityisiä kohteita

Kohde Vuosi Mitä tehty HUE -hankkeessa

Elintarvikejalostusyritys Kanta-Hämeessä 2012 Puhelinkeskustelu, keskusteltu alustavasti lämmitysjärjestelmän muutoksesta

Matkailuyritys Kanta-Hämeessä 2012 Puhelinkeskustelu, lämmitysjärjestelmän vaihtaminen uusiutuvaan energiaan kiinnostaa

Ratsastuskeskus Kanta-Hämeessä 2012 Käynti, apua tukihakemuksen täyttöön

Hevoskylä Päijät-Hämeessä 2012 Käynnit ja keskustelut, hevosenlannan poltto kiinnostaa 

Ravikeskus Päijät-Hämeessä
2012

Lämmitysratkaisuista pidetty energiapalavereita, teetettiin karkea tarkastelu, jossa 

hyödynnettiin LVI-asiantuntijan apua. 

Eläinjalostusalan yritys Päijät-Hämeessä
2012

CHP kiinnostaa. Palavereita lämmitysratkaisuista ja avustettu budjettitarjouksen laatimisen 

lämpöyrittäjyydestä pyytämisessä.

Keittiökalustevalmistusyritys Kanta-Hämeessä
2013

Käynti, Toimitilojen lämmittäminen tuotannon hukkapuulla, TEM:n energiatukihakemuksen 

täyttöön apua, CHP kiinnostaa myös

Teollisuusalue Kanta-Hämeessä
2013

Alustava käynti, ei tarvetta laajemmalle tarkastelulle => vain pieni lämmöntarve ja Pannujärvellä 

välimatkat pitkiä ja lämmöntarve vähäinen

Teollisuusalue Kanta-Hämeessä 2013 Käynti

Asunto osakeyhtiö Kanta-Hämeessä
2013

Käynti, kustannustarkastelua päätöksenteon tueksi, yhteistyön kartoitus naapuritaloyhtiön 

kanssa

Talviurheilukeskus Kanta-Hämeessä 2013 Käynti, ei tarvetta laajemmalle tarkastelulle 

Talviurheilukeskus Päijät-Hämeessä 2013 Käynti, ei tarvetta laajemmalle tarkastelulle

Marjatila Kanta-Hämeessä 2013 Käynti, lämpöyrittäjyys kiinnostaa

Hotelli Päijät-Hämeessä 2013 Käynti, keskustelu energiavaihtoehdoista 

Teollisuusalue Kanta-Hämeessä 2014 Lämpöyrittäjyydestä lisätietoa

Teollisuusalue Kanta-Hämeessä
2014

Käynnit ja palaverit, tutustumisretkeily, karkea luonnos lämpölaitoksesta ja sijoittelusta, 

kustannustarkastelua 

Metalliteollisuusyritykset Kanta-Hämeessä 2014 Käynti, keskustelua eri vaihtoehdoista, kustannustarkastelua 

Huoltoasema Kanta-Hämeessä 2014 Käynti, keskustelua eri vaihtoehdoista ja energiansäästöstä, kustannustarkastelua

Energiaosuuskunta Päijät-Hämeessä 2014 Lämpöyrittäjyyskohteiden ja lämmöntarjoajien keskustelun ylläpitäminen

LVI-alan yritys Kanta-Hämeessä 2014 Lämpöyrittäjyydestä lisätietoa, kustannustarkastelua  

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Liite 5 Toteutuneet kohteet 
 
 
Julkisia / kunnallisia toteutuneita kohteita, joissa hanke ollut osittain mukana:

Kohde
Miten HUE -hanke ollut 

mukana 

laitoksen 

koko
polttoaine

poltto-

aineen 

kulutus / 

vuosi

investointi- 

vuosi

lämmityksen 

hoitaa

CO2  -

päästöjen 

vähennys

Polttoaineen vaihdos

i-m3 tn

HAMK Lepaa, Hattula
Bioenergia II -hankkeen 

takautuvana tuloksena
1,2 MW Hake 10 000 2012 Kiinteistönhoitaja 1 400

Maakaasusta 

hakkeeksi

Helsingin yliopiston 

Lammin biologinen 

asema, Hämeenlinna

Bioenergia II -hankkeen 

takautuvana tuloksena
0,7 MW Hake 3 300 2012 Lämpöyrittäjä 650

Raskaasta 

polttoöljystä 

hakkeeksi

Adven Oy:n 

lämpölaitos, 

Hausjärvi Oitti

Kuntatiedotusta tehty 

kuntaan
2 MW Hake 12 000 2013 Energiayhtiö 2 500

Raskaasta 

polttoöljystä 

hakkeeksi

Kiipulasäätiö, 

Janakkala

Selvitetty vaihtoehtoja 

lämmitysjärjestelmän 

uusimiselle. päätöksenteon 

tukesi materiaalin 

kokoamista, uusiutuvan 

energian neuvontaa, 

taustaselvitys ja 

kustannustarkastelut, karkea 

luonnos lämpökeskuksesta ja 

sijoituksesta

2,0 MW Hake 12 000 2014 Kiinteistönhoitaja 1 780
maakaasusta 

hakkeeeksi

Yhteensä 37 300 Yhteensä 6 330  
 
 
 
Toteutunut yksityinen kohde, jossa hanke ollut osittain mukana:

Kauppakeskus 

Tuulonen, 

Hämeenlinna

Bioenergia II -hankkeen 

takautuvana tuloksena
1,0 MW Pelletti

600 tn = n. 

900 i-m3 

pellettiä

2013 Kiinteistönhoitaja 800
Kevyestä polttoöljystä 

pelletiksi
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Liite 6 Hämeen uusiutuvan energian lämpölaitosten sijainti- ja volyymidata -kartta (Olli-Pekka Koisti) 

 

 

 


