
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) - 

hanke kiittää ja kertoo samalla mitä hankkeessa 

saatiin aikaan ja miten tästä eteenpäin:  

HUE –hankkeen tekijät kiittävät kaikkia hankkeen toimintaan osallistuneita: asiakkaita, 

yhteistyökumppaneita ja rahoittajia monipuolisesta kolmesta vuodesta! Hanke päättyi 

vuoden 2014 lopussa ja loppuraportti hyväksyttiin maaliskuussa 2015.  

Loppuraportti löytyy kokonaisuudessaan tästä 

Käytännön esimerkkejä ja valokuvia tästä 

________________________________________________________________________ 

 

HUE –hankkeen tulokset  

Osatehtävä 1. Energiayrittäjyyden ja 

energiatehokkuuden edistäminen  

Esiselvitystyötä 26 potentiaaliseen biolämmitys / lämpöyrittäjyyskohteeseen 

Yhteydessä 10 kunnan tekniseen johtajaan kunnan energia-asioiden tarkastelemiseksi 

16 kpl Maatilojen energiaherätekeskusteluita    

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.  

Maatilakokoluokan biolämpökeskuksia syntyi osittain hankkeen seurauksena noin 33 kpl 

Alueen vuotuinen hakkeen käyttö em. laitosten osalta lisääntyi yhteensä noin 37 000 i-m³  

20 energia-aiheista teemapäivää, retkeilyä/seminaaria, joihin osallistui yhteensä noin 605 

henkilöä. Lisäksi hanke järjesti yhdessä muiden hankkeiden kanssa 4 seminaaripäivää, 

joihin osallistui noin 185 henkilöä.  

Hankkeen järjestämät opintomatkat:  

Saksa, Hannover 2012, EuroTier-messut ja Bioenergy Decentral –messut. Matkaraportti 

tästä:  

Saksa, Hannover 2013, Agritechnica – näyttely. Matkaraportti tästä: 

Opintomatka tuulivoimaloihin Huittisiin ja Ahvenanmaalle 2013. tästä: 

Ekokyläopintomatka Oulun seudulle 2014 tästä: 

Hämeen biolämpölaitokset samalle kartalla päivitettynä tästä:  

________________________________________________________________________ 

Osatehtävä 2: Kestävän energian tiedon ja ohjelmien 

jalkauttaminen  

Keväällä 2013 HUE -hankkeessa toteutettiin Kestävän energian kuntatiedotuslehdet neljään 

kuntaan (Asikkala, Nastola, Loppi, Hausjärvi). tästä:  

Keväällä 2014 järjestettiin kuntatiedotustilaisuudet kolmessa kunnassa (Asikkala, Nastola ja 

Loppi) tästä: 

Kestävän energian päivät 2012, 2013 ja 2014: tästä: 

Janakkalan Virala Kestävä kylä -toimintasuunnitelma: tästä: 

Tammelan Letku Kestävä kylä - toimintasuunnitelma: tästä:  

Kestäviä kyliä Hämeeseen loppuraportti, tästä: 

Hankkeen seurauksena tehty opinnäytetyö Kestävän kehityksen lisääminen kylissä, 

esimerkkinä Viralan ja Letkun kylät (Heta Koskue) tästä: 

HUE –hankkeen osana toteutettiin Korsibiomassa selvitystyö, jossa saatiin tietoa ja 

kokemuksia korsibiomassojen energiapotentiaalin hyödyntämisestä Hämeessä (Veli-Antti 

Silpola) tästä:  

_________________________________________________________________________ 

Osatehtävä 3:  Energiainvestointien projektointi  

Hevosenlannasta energiaa Orimattilassa -selvitystyö. Lisätietoa tästä: 

Energiapuun hankinta ja terminaalijärjestelmät—esimerkkinä Hattulan Merven alue. 

Lisätietoa tästä: 

Oljen käyttö pien-CHP:n polttoaineena—Teknologiaselvitys. Lisätietoa tästä: 

Näkökulmia aluelämpöjärjestelmän hallintomalleista: Hollolan Kukonkankaan alue. 

Lisätietoa tästä: 

Rastikankaan yritysalueen energiaratkaisut Janakkalassa. Lisätietoa tästä: 

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla. Lisätietoa tästä: 

Maakaasun vaihtoehdot teollisuusyritysten lämmöntuotannossa. Lisätietoa tästä: 

________________________________________________________________________ 

Miten tästä eteenpäin? - Tammikuussa 2016 

Hämeessä alkaa kaksi energiatehokkuus -hanketta: 

 

InforME –hanke  

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) koordinoima tiedonvälityshanke: 

Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille 

(InforME)  

Kotisivut: www.lamk.fi/informe ja Blogi 

Lisätietoa InforME -hankkeesta: Susanna Vanhamäki, Lahden ammattikorkeakoulu 

(LAMK), puh. 044 708 1516, susanna.vanhamaki@lamk.fi 

 

Energia Tehokkaasti Hämeessä -hanke  

ProAgria Etelä-Suomen koordinoima yritysten kehittämishanke: Energia Tehokkaasti 

Hämeessä 

Lisätietoa Energia Tehokkaasti Hämeessä –hankkeesta: Kaisa Halme, ProAgria Etelä-

Suomi puh. 040 147 6240, kaisa.halme@proagria.fi 

Molempia hankkeita rahoittaa Hämeen ELY-keskus EU:n maaseuturahastosta.  

________________________________________________________________________ 
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