
Jos uutiskirje näkyy väärin, klikkaa tästä  

Tulossa syksyllä 2014: Kestävän energian päivä III 

Asikkalassa 27.10.  ja Lepaalla 30.10. — Laita päivät 

jo kalenteriin 

Luvassa monipuolisia tutustumiskohteita eri kokoluokan lämpölaitoksiin, hankkeen tuloksia 

ja uusimmat kuulumiset eri energiamuodoista ja –ratkaisuista. Avainpuhujana Sirpa 

Pietikäinen ja paikalla tilaisuuksissa myös maakunnista tuttuja nimiä ja tekijöitä. 

Tilaisuuksien ohjelmat julkaistaan elokuussa, joten malta vielä hetki ja laita päivämäärä 

kalenteriin. 

—————————————————————————————————————————————— 

HUE mukana Maaseudun tiedetreffeillä 

Hämeenlinnassa 24.9.2014. Teemana Biotalous ja 

uusiutuvat energiaratkaisut 

Tapahtuma kokoaa yleisön, käytännön toimijat ja tutkimustiedon yhteen. 

Maa-, metsä- ja puutarhatiloille ja maaseudun yrittäjille uudesta tiedosta löytyy käytännön 
sovelluksia ja kannattavuutta omaan arkeen. Tutkijoille, neuvojille, opettajille ja kehittäjille 
tarjoutuu mahdollisuus esitellä tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia, kohdata tuoreita 
ajatuksia ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa.   

Tutustu, tulosta päiväkohtaiset ohjelmat ja ilmoittaudu mukaan tästä:     

________________________________________________________________________ 

Hämeen biolämpölaitokset nyt samalla kartalla: vielä 

mahtuu lisää, olisiko sinun yrityksesi seuraava? 

Hämeen Bioenergia II –hankkeessa 2012 tehty Metsä– ja peltoenergiavaraselvitys kokosi 

samalle kartalle sekä Kanta- että Päijät-Hämeen kuntien ja yritysten biolämpölaitokset 

kokoluokasta 500 kW ylöspäin. Huhtikuussa 2014 päivitetystä kartasta näkyy, että kohteita 

on jo lähes 100. Hyvään alkuun on päästy, mutta eihän tämän vielä riitä, eihän?  

Tutustu karttaan tästä: 
________________________________________________________________________ 

Janakkalan Virala ja Tammelan Letku Hämeen 

kestävän kehityksen kylä –pilotteina  

HAMK:n opiskelijat laativat yhdessä kyläläisten kanssa kestävän kehityksen 

toimintasuunnitelmat. Vuoden 2014 aikana rakennetaan toimintamalli, jonka avulla kyliä 

voidaan kehittää kestävällä tavalla. Samalla nostetaan esiin kylissä jo olemassa olevaa 

kestävän kehityksen mukaista toimintaa, kuten järkeviä ratkaisuja energiantuotannossa, 

yhteisöllisyyttä, lähiruokaa, kierrätystä. 

Lisätietoa tästä: 

_________________________________________________________________________ 

HUE:n opintoretkellä huhtikuussa 2014 tutustuttiin 

Kempeleen ja Alpuan kestävän kehityksen kyliin ja 

mm. sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP) 

Miten Hämeen monipuoliset uusiutuvan energian potentiaalit saataisiin hyötykäyttöön 

kestävällä tavalla? Uudet energiaratkaisut ja teknologiat, sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

(CHP), resurssien kierrätys ja energiatehokkuus. Opintoretkellä tutustuttiin mm. 

monipuolisiin kohteisiin, joissa oma energiantuotanto on jo arkipäivää.  

Matkaraportti löytyy tästä: 

________________________________________________________________________ 

Kevään 2014 Kestävän energian kuntatiedotus 

tilaisuuksien materiaalit HUE:n kotisivuilla 

HAMKin opiskelijat koostivat Kestävän energian kuntatiedotuslehdet Nastolan, Asikkalan, 

Lopen ja kuntiin keväällä 2013. Tiedotuslehtien pohjalta järjestettiin maalis-huhtikuussa 

2014 kuntatiedotustilaisuudet, joissa paikalliset energiakysymykset olivat pääosassa.  

Tilaisuuksien materiaalit löytyvät tästä: 

________________________________________________________________________ 

Ystävällisin terveisin ja energistä kesää toivottaen  

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) –hanke / ProAgria Etelä-Suomi, Kaisa Halme 

Vanajantie 10 B, 13110 HÄMEENLINNA puh. 040 147 6240, fax 020 747 3090 

kaisa.halme@proagria.fi, etela-suomi.proagria.fi 

Jos haluat lisätä ystäväsi uutiskirjeen vastaanottajaksi, se onnistuu tästä.   

Jos haluat poistaa nimesi uutiskirjeen osoiteluettelosta, ilmoita se tästä.   

Osoitelähteenä on ProAgria Etelä-Suomen sidosryhmärekisteri 

http://etela-suomi.proagria.fi/sisalto/uutiskirjeet-ja-tietokortit-2311
http://www.hamk.fi/maaseuduntiedetreffit
https://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hame_2014_biolampolaitos_teho.jpg
https://etela-suomi.proagria.fi/sisalto/3394
https://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/raportti_hue_energiaretki_oulunseudulle03_04042014_pakkaamaton.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sisalto/kestavan-energian-tiedotuslehdet-2308
http://etela-suomi.proagria.fi
mailto:kaisa.halme@proagria.fi?subject=Haluan%20lisätä%20ystäväni%20uutiskirjeen%20vastaanottajaksi
mailto:kaisa.halme@proagria.fi?subject=Haluan%20poistaa%20nimeni%20osoiteluettelostanne

