
Bioenergiaa kestävästi ja kannattavasti Hämeessä

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) toteuttamassa 
Kestävää energiaa Hämeestä -hankkeessa on 
laadittu Kanta-Hämeen maakunnalle kestävän energian 
ohjelma. Tilaisuudessa julkistettavassa ohjelmassa ja 
sen tausta-aineistossa on käsitelty laajasti energia-alan 
kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia lisätä uusiutuvien 
energiavarojen kestävää käyttöä Hämeessä. Ohjelmat 
tukevat kestävän energiantuotannon ja energiankäy-
tönsuunnittelua ja päätöksentekoa Hämeen alueella.
Kanta-Hämeelle määritetty kestävän energian visio 
on ”Kanta-Hämeen monipuolisista luonnonvaroista 
lähienergiaa – kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti 
työllistäen”

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen koordinoiman 
Metka-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on ollut 
metsäenergian kannattavuuden ja laadun parantami-
nen. Mukana hankkeessa ovat olleet Mhy Päijät-Häme, 
Metsäntutkimuslaitos sekä TTS, joista kaksi jälkimmäistä 
ovat vastanneet laajojen tutkimushankkeiden toteuttami-
sesta metsänhoitoyhdistysten alueilla. Hankkeen aikana 
on saatu lupaavia tuloksia muun muassa korjuutekniikan 
tehostamisesta ja energiaan määrän ja kosteuden mit-
taamisesta. Hankkeen tuloksia käytetään hyödyksi myös 
syksyllä 2011 alkaneessa Metka-koulutushankkeessa.

Hämeen Bioenergia II -hanke on tarkoitettu bio-
energian tuotannosta ja hyödyntämisestä kiinnostuneille 
yrityksille, yhteisöille ja kunnille Kanta- ja Päijät-Hämeen 
alueella. Tavoitteena on kotimaisten biopolttoaineiden 
tuotannon ja käytön edistäminen ja niihin liittyvien in-
vestointien ja liiketoiminnan aikaansaaminen Kanta- ja 
Päijät-Hämeen alueella. Hankkeen toimijoina ovat Pro-
Agria Häme, Metsäkeskus Häme-Uusimaa, Metsänhoi-
toyhdistys Päijät-Häme ja Hämeen ammattikorkeakoulu. 
Hanke tarjoaa lämpöyrityskohteiden alkuneuvontaa, 
yritysten energiaratkaisuihin liittyviä neuvonta- ja tie-
dotustilaisuuksia sekä alueellisia energiapuuselvityksiä 
tarpeen mukaan. 

Ilmoittautuminen 23.11.2011 mennessä:
ensisijaisesti www.mhy.fi/metka/tapahtumat

Puhelimitse Asta Sarkille: 0400 995 433
tai sähköpostitse asta.sarkki@mhy.fi

Saapumisohje, tietoa parkkipaikoista ja kartta
Visamäen alueesta nähtävillä seminaarin sivuilla.

Päivän ohjelma seuraavalla sivulla.

Kestävää energiaa Hämeestä, Metka -metsäenergiaa kannattavasti sekä Hämeen bioenergia II-hankkeiden 
toimijat järjestävät yhteisen bioenergiaseminaarin Hämeenlinnan Visamäessä, keskiviikkona 30.11.2011 
klo 10-16. Tilaisuudessa julkaistaan Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma ja esitellään Hämeessä 
toteutettuja metsäenergian kannattavuuteen liittyviä tutkimustuloksia sekä metsä- ja peltoenergiavarasel-
vityksen tuloksia.  
Seminaariin osallistuminen on maksutonta ja tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!



Bioenergiaa kestävästi ja kannattavasti Hämeessä

Ohjelma
 
9.30–10 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 
 Avaus

 Kanta-Hämeen monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa – 
 kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen,
 Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelman julkaiseminen
 Kommenttipuheenvuoro, Matti Lipsanen, Hämeen liitto
 
 Hämeen bioenergia II –hanke,
 kotimaisten biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistämistä Hämeessä
 Kaisa Halme, Hämeen Bioenergia II -hanke

 Metka -metsäenergiaa kannattavasti 2007-2011
 Antti Alhola, Metsähoitoyhdistys Päijät-Häme

12–13 Lounastauko, lounas omakustanteinen

 Energiapuun määrän ja laadun mittaus, Jari Lindblad, Metla

 Kannattavan energiapuun korjuun menetelmiä, Vesa Tanttu, TTS

 Bioenergian mahdollisuudet Hämeessä, metsä- ja peltoenergiavaraselvityksen tuloksia 
 Olli-Pekka Koisti, Metsäkeskus

 Paneelikeskustelu bioenergia-alan näkymistä eri toimijoiden näkökulmista

 Yhteenveto ja päätös

15–16 Glögit ja vapaata seurustelua, hankeständit aulatilassa

Keskiviikko 30.11.2011 klo 10–16. HAMK Visamäki, auditorio B
Visakaarre 12 (C-rakennus), 13101 Hämeenlinna.  
(Visamäki löytyy gps-laitteista osoitteella Niityntausta 15, mikäli gps-laitteet eivät tunnista osoitetta Visakaarre.)


