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1. Kokouksen avaus 
2. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin asialista 
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Lehto ja Tero Holappa 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
6. Yhteenveto ja keskustelu edeltävän työpajan tuloksista 

Keskusteltiin lyhyesti työpajasta ja sen tuloksista. 
7. Tilannekatsaus 

a. Nykytilankartoitus 
Käydään läpi kartoituksen tilanne ja perusteet. 
Päästöjen nykytila on co2-raportin perusteella selvillä, mutta päästöjen 
kehityksen perusura on työn pohjaksi selvitettävä. co2-raportin laskentatapa on 
vertailukelpoinen muihin raportissa mukana oleviin kuntiin. Perusuralla 
tarkoitetaan päästökehitystä, joka saavutetaan jo päätetyillä 
päästövähennystoimilla tai teknologisella kehityksellä. Esimerkiksi 
sähkönkulutuksen osalta käytetään SYKEn tekemiä arvioita sähköntuotannon 
päästökertoimesta ja Elenia Lämmön kaukolämmön päästökertoimen 
kehittymistä kaukolämmön laskentaperusteena. Perusuraan vaikuttavat myös 



kaupungin asukasmäärän ja rakennuskannan muutokset. Päästöihin lasketaan 
esimerkiksi liikenteessä Hämeenlinnan alueella syntyneet päästöt, mutta ei 
tuotteiden valmistuksesta Hämeenlinnan ulkopuolella syntyneitä päästöjä. 
Todettiin, että toiminnallisesti toimenpiteet eivät noudata kuntarajoja ja 
keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä seudullista tarkastelua ja yhteistyötä. 
Sovittiin, että taustamateriaalit viedään kokouksen jälkeen julkisesti saataville.  

b. Valmistelun tavoitteet 
Keskustellaan valmistelun tavoitteista kaupunkiorganisaation, konserniyhtiöiden 
ja sidosryhmien näkökulmasta. 
Ohjelma koskee koko kaupunkia eli konserniyhtiöiden toimenpiteet sisältyvät 
ohjelmaan. Myös muiden sidosryhmien jo päätettyjä ja suunnittelussa olevia 
tavoitteita kannattaa tuoda ohjelmaan. Haetaan yhteisiä toimenpiteitä ja tehdään 
niistä ehdotuksia ohjelmaan. Ohjelmassa ei voida päättää sidosryhmien 
toimenpiteitä, mutta tavoitteilla voidaan ohjata ja tukea yhteistyötä. Sidosryhmien 
pitää olla aktiivisesti valmistelussa mukana (esim. MaNe). Valmistelussa pitää 
tavoitella myös taloudellista etua ja arvoa, jolloin toimenpiteitä toteutetaan 
aktiivisesti. Säästöt konkretisoituvat usein myös päästövähennyksinä. 
Esimerkiksi biokaasupotentiaali pitäisi selvittää. Valmistelussa on huomioitava 
myös se, että kaikilla toimenpiteillä ei ole valmiiksi toteuttajaa vaan pitää löytää 
uusi toimija. Viestintä ei kuitenkaan saa olla pelkkiin taloudellisiin argumentteihin 
perustuvaa. Valmistelussa keskitytään kustannustehokkaiden toimenpiteiden 
hakemiseen, mutta samalla syntyy muita yleisiä tavoitteita. Valmistelussa on 
huomioitava kaupungin brändi, aluetalous ja elinkaaripäästöt. Ohjelmasta syntyy 
osin myös viestintäkokonaisuus erilaisesta meneillään olevasta kehittämistyöstä. 
Keskustelussa nousi esiin esimerkiksi teollisuuslaitosten hukkalämmön 
hyödyntäminen. 

c. Aikataulun tarkennus tarvittaessa (Liite 1) 
Valittiin kolmannen työpajan ajankohdaksi 22.8. klo 12-15 ja 4. ohjausryhmän 
ajaksi klo 15-17. 

d. Muut ajankohtaiset tiedoksi 
Yhdessä ITS Finlandin, Suomen kasvukäytävän ja HAMKin kanssa järjestetään 
liikenneseminaari 23.5. Seminaarin tavoitteena on hahmotella Hämeenlinnan 
liikenteen tulevaisuuden mahdollisuuksia, mikä tukee Hiilineutraali Hämeenlinna 
–toimeenpano-ohjelman valmistelua. 
Merkittiin tiedoksi. 

8. Osallisuus ja viestintä, päätettävät asiat 
a. Nuorten työpaja 

Päätösesitys: Valmistellaan nuorten työpajaa yhdessä nuorten kanssa toukokuun 
loppupuolelle. Kutsutaan mukaan laajasti erilaisia nuoria.  
Päätettiin päätösesityksen mukaan ja todettiin, että toinen tilaisuus voisi olla 
syyslukukauden puolella. Halutaan, että kaikki koulut voisivat osallistu työhön. 
Keskusteltiin myös HAMKin Kestävän kehityksen opintopolku –hankkeesta, jolla 
teemaa voidaan kehittää kouluihin läpileikkaavaksi asiaksi. Hankkeessa ollaan 
valitsemassa mukaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pilottiryhmiä. 

b. Kuntalaiskysely 
Ensimmäisessä ohjausryhmässä todettiin, että osallistumisen tulee perustua 
yhdessä työstettyyn visioon ja tavoitteisiin. Täysin avointa kyselyä ei järjestetä, 
koska aihepiiri on laaja ja vaatii alustamista. 
Päätösesitys: Kyselyn valmistelu aloitetaan ensimmäisen työpajan tulosten ja 
nykytilankartoituksen perusteella. Kysely lähetetään ohjausryhmälle 
kommentoitavaksi. 



Päätös: Päätettiin siirtää kyselyn valmistelu alkamaan toisen työpajan jälkeen, 
kun toimenpide-ehdotuksia nykytilankartoitus on valmiina. Avataan kysely 
kuntalaisille elokuussa. Kysely lähetetään ohjausryhmälle kommentoitavaksi. 
Kyselyssä esitetään valmistelussa syntyviä toimenpide-ehdotuksia. 

c. Somekeskustelu 
Ensimmäisessä ohjausryhmässä pidettiin tärkeänä mahdollisuutta käydä 
keskustelua somessa.  
Päätösesitys: Keskustelua pohjustetaan kuntalaiskyselyllä ja 
nykytilankartoituksen tuloksilla. Keskustelu järjestetään Facebookissa live-
keskusteluna kaupungin tilillä loppukeväällä tai alkukesällä. Mahdollisesta 
toisesta keskustelusta sovitaan kesän jälkeen ohjausryhmässä. Lisäksi yleistä 
somessa käytävää keskustelua seurataan aktiivisesti ja huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan valmistelussa. 
Päätös: Päätettiin siirtää myös somekeskustelu elokuulle.  

d. Kesätilaisuuksiin osallistuminen Mahdollisuuksien tori 18.5. torilla klo 10-14. 
Kaupunki on osallistumassa Setlmentin järjestämään tilaisuuteen. Tilaisuudessa 
kuntalaiset voivat tehdä omia ilmastolupauksiaan. Viestinnän kanssa 
suunnitellaan pientä markkinointimateriaalia jaettavaksi. Ohjausryhmän toivotaan 
ehtivän paikalle myös keskustelemaan kuntalaisten kanssa.  
Toistaiseksi ei ole löydetty resurssia muiden kesätapahtumien kiertämiseen. 
Päätösesitys: Mahdolliset osallistumiset kesätapahtumiin käsitellään uudestaan 
4.6. ohjausryhmässä, jolloin tiedetään paremmin kuntalaiskyselyn ja 
somekeskustelun tuloksia. 
Päätettiin kerätä ohjausryhmältä, ja muualtakin, tietoa tapahtumista, joissa 
ohjelmatyön esittelyyn ja kuntalaisten kanssa keskusteluun olisi hyvä 
mahdollisuus. 
Tunnistettiin seuraavat tilaisuudet: 

i. Elenian Vanajan voimalaitos täyttää 80 vuotta 18.5. 
ii. 15.7. avoimet maatilat –päivä, Jari Eerola valmistelee tapahtumaa. 

Mukana BSAG, MTK, biohiiliesittelyä ym.  
iii. Elomessuilla 10.-11.8. olisi hyvä tilaisuus esitellä ohjelmatyötä ja 

aktivoida kuntalaisia vastaamaan kyselyyn. 
iv. Metallican keikka Kantolan tapahtumapuistossa 16.7. 

9. Muut asiat 
a. Gaia toi esille, että sopimusehtojen mukaan Gaia tarvitsee luvan Hämeenlinnan 

työstä tiedottamiseen. 
Päätös: Tilanteissa, joissa jonkun toimijan liiketoimintaetu voi olla uhattuna, ei 
anneta lupaa viestiä, mutta muuten kannatetaan aiheesta viestimistä yleisesti. 

10. Seuraava kokous 4.6. klo 16-18 
a. Valmis nykytilankartoitus 
b. Alustavat toimenpide-esitykset 
c. Alustava esitys ohjelman rakenteeksi 
d. Kartoitus mahdollisista verkostoista 
e. Kesätapahtumiin osallistuminen 
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