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Hankkeen tarve sekä tavoitteet

❖ Ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä globaaleja haasteita sekä ympäristöllisesti 
että yhteiskunnallisesti

❖ Ilmastonmuutos aiheuttaa ja voimistaa riskejä, joiden vuoksi paikalliset 
elinkeinot voivat olla vaakalaudalla, mutta toisaalta ilmiö saattaa toimia 
ponnistuslautana uudentyyppiselle liiketoiminnalle

❖ Hämeessä paikallisen elinkeinoelämän suurimmiksi haasteiksi on arvioitu 
työttömyys, maakunnallisen yhteistyön puute sekä oman alueiden toimijoiden 
hyödyntämättömyys
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Hankkeen tarve sekä tavoitteet

❖ Huoltovarmuuden turvaaminen uusiutuvien ja kotimaisten energiamuotojen 
intensiivisemmällä tuotannolla ja käyttöönotolla on nyt erityisen ajankohtaista

❖ Hankkeen tavoitteena on helpottaa edellä kuvailtua haastetta hämäläisen 
maaseudun monipuolisessa ja taloudellisesti kannattavassa kehittämisessä

❖ Hankkeessa on jalostettu ja jaettu aiempaa tutkimustietoa hiilensidonnasta, 
tehty omia kannattavuus- ja ilmastovaikutuslaskelmia sekä pyritty edes ajamaan 
elinkeinojen monipuolistamista ja yrittäjäyhteistyötä Hämeen alueella
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Selvitykset ja kenttädemonstraatiot

❖ Pajubiohiilen ja kasvihuonetoiminnan elinkaarimallinnukset

16.12.2022

Tässä selvityksessä esitellään 
kuinka paljon hiiltä voidaan sitoa 
joutoalueilla kasvatetulla pajulla 
ja siitä valmistetulla biohiilellä. 
Lopuksi lasketaan potentiaali koko 
Hämeen alueelle tilanteessa, 
jossa kaikki joutoalueet ovat 
hyödynnetty pajunkasvatukseen.

Tässä raportissa vertaillaan kuinka 
eri lämmitysmenetelmien valinta 
vaikuttaa kasvihuonetuotteiden 
ilmastovaikutuksiin Suomen oloissa. 
Vertailussa muun muassa hake- ja 
öljypolttimia, hukkalämmön 
hyödyntämistä sekä lämmön ja 
sähkön yhteistuotantokattiloita.

https://hime.fi/kasvihuoneen-lammitysratkaisujen-ilmastovaikutukset-raportti/
https://hime.fi/pajubiohiilen-elinkaarimallinnus/


Selvitykset ja kenttädemonstraatiot

❖ Tietopaketti biokaasuliiketoiminnan kannattavuudesta ja tukimuodoista sekä
tarkastelu kiertobiotalouden liiketoimintamallien kestävyydestä
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Maaseutu tarjoaa lukemattomia 
mahdollisuuksia biotalouden 
ilmastoviisaiden 
liiketoimintamallien luomiseksi. 
Tässä raportissa esitellään 
biokaasuun perustuvia tukia ja 
liiketoimintamalleja maatiloilla 
tuotetun biokaasun osalta!

Kiertobiotalouden 
kehittämisen kannalta kolmen 
lupaavan toimintamallin 
kestävyystarkastelu: 
pajunviljely joutoalueilla, 
puupohjainen biohiilituotanto 
sekä hakelämmitteinen 
kasvihuonetuotanto!

https://hime.fi/tietopaketti-biokaasuliiketoiminnan-kannattavuudesta-ja-tukimuodoista/
https://hime.fi/tietopaketti-maaseudun-liiketoimintamallien-kestavyydesta/


Vielä julkaistavat selvitykset

❖ Biologisen hiilivarannon muutoslaskelmat

❖ Mädätys- ja pyrolyysilaitteiston hyödyntäminen maaseudun
sivuvirtojen käsittelyssä – taloudellisuus- ja ilmastovaikutusarviointi

❖ Metsälannoituspotentiaalin selvitys Päijät- ja Kanta-Häme
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Biohiilen kenttätesti, Ikaalinen
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Biohiilen kenttätesti, Ikaalinen



Biohiilen kenttätesti Vierumäki

12/16/2022 https://storymaps.arcgis.com/stories/b3fd00141f2940e0b9deda3db7bb69ed

https://storymaps.arcgis.com/stories/b3fd00141f2940e0b9deda3db7bb69ed


Biohiilen kenttätesti Vierumäki

12/16/2022 https://storymaps.arcgis.com/stories/b3fd00141f2940e0b9deda3db7bb69ed

https://storymaps.arcgis.com/stories/b3fd00141f2940e0b9deda3db7bb69ed


Metsityspäivät Hämeenlinna, Riihimäki, 
Heinola, Padasjoki, Orimattila

❖ HIME-hanke on järjestänyt useampia metsityspäiviä yhteistyössä paikallisten yläkoulujen ja 
muiden ryhmien kanssa

❖ Osallistuneille apureille on istutuksen lomassa jaettu ilmastotietoutta metsien hyödyntämisestä 
hiilinieluina

❖ Uusia hiilinieluja perustettiin metsityspäivillä yhteensä noin 7 hehtaaria

❖ Kohteiden osalta on tärkeää, että ne voivat kehittyä taimien istuttamisen jälkeen hoidetuksi ja 
hiiltä sitovaksi metsäksi, eikä niiden osalta ole muita maankäyttöön liittyviä tavoitteita. 
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Metsityskampanjat
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Metsityskampanjat
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Metsityskampanjat



Opintomatkat ja 
työpajat

❖ Ilmastoneutraali tulevaisuuden maaseutu -
työpajat Hämeenlinnassa 22.11.2019 ja 
Lahdessa 29.11.2019

❖ FinnMETKO 2020 -näyttelyn ja ECO3-
kiertotalousalueen opintomatka 3.-4.9.2020

❖ Uudistavan viljelyn päivä 14.7.2021 
Tuuloksessa, Hämeenlinnassa

❖ Metsäenergia- ja lämpölaitosretkeily 29.8.2022

❖ FinnMETKO 2022 –näyttelyn opintomatka 
2.9.2022

❖ Opintomatka Hämeessä 8.11.2022



❖ Uusiutuvan energian aamupäivä -webinaari
9.11.2020

❖ Videotallenne hankkeen kotisivuilla

❖ Ilmastoviisautta Brysselistä Hämeeseen -webinaari
2.2.2021

❖ Puhujien esityskalvot jaettu

❖ Biotalouden mahdollisuudet –webinaari 1.2.2022

❖ Huoltovarmuus ja sen mahdollisuudet 
maaseutuliiketoimintaan –työpaja 29.11.2022

12/16/2022

Online-tapahtumat



Muita online-tapahtumia

❖ Uusiutuvan energian hanketreffit 18.1.2021

❖ Peltoheittojen metsitys –webinaari maanomistajille 15.4.2021

❖ Luonnonhoitohankkeiden ja Helmi-elinympäristöohjelman keskustelutilaisuus 
24.4.2021

❖ Innovatiivinen maaseutu- ja energiayrittäjyys –webinaari 26.4.2021
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Viimeiset aktiviteetit ja ylläpito 
hankkeen loppumisen jälkeen

❖ Loppuseminaarin tallenteen jako

❖ Viimeisten tietopakettien jako hankkeen medioihin

❖ Hankkeen päätösvideon tuotanto

❖ Videon jako sekä linkki hankkeen media-alustoille
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Kiitos!
www.hime.fi
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