
Jos uutiskirje näkyy väärin, klikkaa tästä  

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) - 

hankkeen päätyttyä yli vuoden vallinnut 

radiohiljaisuus energiahankkeiden osalta on ohi:  

Energia Tehokkaasti Hämeessä –hanke ja InforME –

hanke alkaneet tammikuussa 2016 

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

yhteistyökumppaneita ja rahoittajia monipuolisesta kolmesta vuodesta! Hanke päättyi 

vuoden 2014 lopussa ja sen aikana havaittujen toiveiden pohjalta valmisteltiin kaksi 

energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämishanketta:  

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) koordinoima tiedonvälityshanke: 

Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille 

(InforME) ja ProAgria Etelä-Suomen koordinoima yritysten kehittämishanke: Energia 

Tehokkaasti Hämeessä. 

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

uutiskirjeessä kerrotaan lisää molemmista hankkeista ja niiden ajankohtaisista asioista.  

Käy katsomassa, mitä kaikkea HUE -hankkeessa tehtiin:  

Kooste HUE -hankkeen käytännön toiminnasta valokuvineen tästä 

Loppuraportti löytyy kokonaisuudessaan tästä 

Tiivistelmä hankkeen tuloksista tästä 

________________________________________________________________________ 

InforME— Informaatiomuotoilulla maaseudun 

uusiutuvan energian mahdollisuudet esille -hanke   

Energiatietoutta uudella tavalla maaseudulle 

Hankkeessa tehdään uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvää tiedotusta 

informaatiomuotoilun avulla. Hankkeessa mm. kootaan tietoa maaseudulla tuotetun 

energian mahdollisuuksista ja esitetään esimerkkitarkasteluja, tehdään Internet-sovellus 

uusiutuvan energian tuotantovaihtoehtojen vertailun helpottamiseksi maatiloilla, 

järjestetään tapahtumia sekä uusiutuvan energian tuotannon demonstraatioita ja 

laskureiden käytön opastusta. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat uusiutuvan energian tuotannosta ja/tai hyödyntämisestä 

kiinnostuneet energiatehokkuuteen pyrkivät maatilat ja maaseudulla toimivat mikro- ja 

pienyritykset, kyläyhteisöt ja kunnat.  

InforME–hankkeen päätoteuttaja on Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) yhteistyössä 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), ProAgria 

Etelä-Suomi ja ProAgria keskusten liitto. Hankeaika on 1.1.2016-30.10.2018. 

Tutustu InforME –hankkeen kotisivuihin osoitteessa www.lamk.fi/informe 

 
Ja LAMKgreen blogiin, jossa kerrotaan myös InforME–hankkeen ajankohtaisista 

asioista Blogissa mm. juttu hankkeen tammikuun 2016 lopussa järjestämistä 

Viljankuivauksen energiatehokkuuspäivistä Hämeenlinnassa ja Jokioisissa. 

Lisätietoa hankkeesta: Susanna Vanhamäki, Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), puh. 
044 708 1516, susanna.vanhamaki@lamk.fi 

 
_______________________________________________________________________ 

Tulossa InforME –hankkeen demopäivä 

Hämeenlinnassa 25.2. jossa energialaskureiden 

käyttöä opastetusti 

Hämeen ammattikorkeakoulun Visamäen kampuksella Hämeenlinnassa järjestetään 

uusiutuvaan energiaan liittyvä koulutus- ja demopäivä. Tilaisuudessa käsitellään uusiutuvan 

energian mahdollisuuksia maaseudulla painottuen biokaasu- ja metsäenergiaan. Lisäksi 

aihepiireistä järjestetään työpajoja, joissa osallistujilla on mahdollisuus kokeilla mm. 

Internetissä saatavilla olevia biokaasu- ja metsäenergialaskureita opastetusti. 

Tilaisuus on tarkoitettu viljelijöille, maaseudulla toimiville mikro- ja pienyrityksille sekä 

muille aiheesta kiinnostuneille. 

Lisätietoa tästä 

_________________________________________________________________________ 

Energia Tehokkaasti Hämeessä –hankkeen 

tavoitteena maaseudun yritysten 

energiatehokkuuden parantaminen 

Hankkeessa edistetään energiapalveluita sekä energiatehokkuussopimuksia. Hankkeen 

maksullisina palveluina tehdään rakennusten energiatehokkuuteen ja energiaratkaisuihin 

liittyvän päätöksenteon tueksi materiaalien koontia ja keskustelua sekä 

kustannustarkastelua. Hankkeessa monipuolistetaan myös energiayrittäjyyden 

toimintamalleja, tarkastellaan eri biomassavaihtoehtoja liiketoimintana sekä tuodaan uuden 

tutkimustiedon soveltamista käytäntöön ja mahdollistetaan eri toimijoiden verkostoituminen 

mm. opintoretkien kautta. 

Hankkeen kohderyhmänä on energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian tuotannosta tai 

hyödyntämisestä kiinnostuneet, maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, maatilat, 

metsänomistajat ja yhteisöt (säätiöt, kylät).   

Hankkeen päätoteuttaja on ProAgria Etelä-Suomi yhteistyössä Suomen metsäkeskus, 

Julkiset palvelut, eteläinen palvelualue ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Hankeaika on 

1.1.2016-31.12.2017. 

Lisätietoa hankkeesta: Kaisa Halme, ProAgria Etelä-Suomi puh. 040 147 6240, 

kaisa.halme@proagria.fi 

________________________________________________________________________ 

Tulossa Energia Tehokkaasti Hämeessä –hankkeen 

Opintomatka Welsin energiatehokkuus ja 

rakentaminen -messuille helmikuussa 2016  

Matkalla tutustutaan Itävallan Welsissä Energiesparmesse -messuihin. Messut ovat 

keskittyneet energiansäästöön ja rakentamiseen.  Myös aurinkoenergia on vahvasti esillä 

esim. uusien messuhallien tekniikassa. Messut ovat yksi merkittävimmistä energia-alan 

messuista Keski-Euroopassa. Lisäksi retkipäivinä vierailemme yrityskohteissa, maatiloilla ja 

muissa kohteissa sekä tutustumme uusiin energiaratkaisuihin ym.  

Matkan kohderyhmä: Energian säästöstä ja energiatehokkaasta rakentamisesta 

kiinnostuneet ja alaa seuraavat yrittäjät sekä alan asiantuntijat Hämeen ELY-keskuksen 

alueella. 

Lisätietoa matkasta: Markku Lappi, ProAgria Etelä-Suomi puh. 0400 497 638 tai 

markku.lappi@proagria.fi  

________________________________________________________________________ 

Muita tärkeitä linkkejä  

Maaseutu.fi –sivusto, joka kokoaa yhteen maaseudun kehittämiseen liittyvät ajankohtaiset 

asiat ja tapahtumat koko maassa.  

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla—valtakunnallinen energiatehokkuuden 

koordinaatiohanke, lisätietoa tästä 

Neuvo2020 –palvelut maatiloille, Lisätietoa tästä:  

Maatalouden investointituet Lisätietoa tästä: 

TEM:n energiatuki yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille Lisätietoa tästä: 

________________________________________________________________________ 

 

 

Jos haluat lisätä ystäväsi uutiskirjeen vastaanottajaksi, se onnistuu tästä.   

Jos haluat poistaa nimesi uutiskirjeen osoiteluettelosta, ilmoita se tästä.   

Osoitelähteenä on ProAgria Etelä-Suomen sidosryhmärekisteri 

https://etela-suomi.proagria.fi/sisalto/uutiskirjeet-ja-tietokortit-2311
https://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hue_kaytannon_toiminta_raportti.pdf
https://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hue_loppuraportti_12_03_2015.pdf
https://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hue_uutiskirje_hankkeen_tulokset.pdf
http://www.lamk.fi/projektit/informe/Sivut/default.aspx
http://blogit.lamk.fi/lamkgreen/2016/01/28/viljankuivauksen-energiatehokkuus-kokosi-kiinnostuneita-kuulijoita/
mailto:susanna.vanhamaki@lamk.fi
http://www.hamk.fi/calendar/DispForm.aspx?ID=357&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ehamk%2Efi%2Fcalendar%2FMyItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01020063D25DFA8E5E4747854045D04B151677
http://www.expoenergy.eu/ne13/?pn=3
https://www.maaseutu.fi/fi/Sivut/default.aspx
https://www.maaseutu.fi/fi/kaytannon-oivalluksia/hankkeet/Sivut/Energiatehokkuudesta+kilpailukyky%C3%A4+maaseudulla+-+energiatehokkuuden+koordinaatiohanke.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Documents/neuvonta2020-esite.pdf
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/maatalouden_investointituet/Sivut/maatalouden_investointituet.aspx
https://www.tem.fi/energia/energiatuki
mailto:kaisa.halme@proagria.fi?subject=Haluan%20lisätä%20ystäväni%20uutiskirjeen%20vastaanottajaksi
mailto:kaisa.halme@proagria.fi?subject=Haluan%20poistaa%20nimeni%20osoiteluettelostanne

