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LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY 

2020 Lahden seutu on Suomen ketterin yritystoiminnan kasvukeskus, 
joka on kääntänyt rakennemuutoksen edukseen.  

VISIO 

LADEC tukee Lahden kaupunkiseudun 
elinkeinoelämän uusiutumista ja kasvua 
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LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY 

SIJAINTI 

LAHDEN TIEDEPUISTO 

700 
YRITYSASIAKASTA 

KÄRKIOSAAMISALAT 

CLEANTECH & MUOTOILU 

70 
ASIANTUNTIJAA 
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ENERGON - Uusiutuvan energian tutkimuksen huippuympäristö 

• Lämpöpumppu- ja hybriditekniikan tutkimus- ja kehitystyö 

• Bioöljyjen ja -kaasujen palamisominaisuuksien tutkimus 

• Biopolttoaineiden päästöt, myös pienhiukkaspäästöt 
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Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin -hanke 

 Projektin nimi  Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin (IJI) 

 Aika    1.1.2012 – 30.6.2014 (30 kk) 

 Budjetti   1 643 362 € 

 Rahoitus   EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja valtio (70%), kunnat ja 
    kaupungit (21,4%), muu julkinen rahoitus (1,8%), yksityinen 
    rahoitus (6,8%) 

 Osapuolet 
– Green Net Finland ry (koordinaattori)    Uusimaa  

– Culminatum Innovation Oy Ltd,     Uusimaa 

– CLEEN Oy        Uusimaa 

– Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto (LUT)    Etelä-karjala 

– Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (HAMK) Kanta-Häme 

– Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy     Päijät-Häme 
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CLEAR17 -osahanke 

 Projektin nimi  Cleantech ja ERA17 julkisissa innovatiivisissa  
    hankinnoissa (CLEAR17) 

 Aika    1.4.2012 – 30.6.2014 (27 kk) 

 Budjetti   500 000 € 

 Rahoitus   EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja valtio  
    (70%), kunnat ja yritykset (30%) 

 Toimenpiteet 

– Päijät-Häme ja ERA17 

– Östersundom ja aurinkoenergia 

– Hyvinkää ja sähköbussi 
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Rakennetulla ympäristöllä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen 
torjunnassa 

Lähde: Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonepäästöt. 2010. Sitran selvityksiä 39.  
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Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -ohjelma 
(ERA17) 
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CLEAR17-hankkeen toimenpiteitä 

Hollola ja Kukonkangas: 
Granlund Oy, One 1 Oy 

Östersundom, Hki:     
Aurinkoenergiapotentiaali   Aurinkolämmön varastointi 
Ilmatieteen laitos    Pöyry Finland Oy  
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Villähteen alueellinen energiajärjestelmä 

Kilpailutettiin elokuussa 2013 selvitys   

 toteuttamiskelpoisesta, mahdollisimman pitkälle uusiutuvaan 
energiaan perustuvasta energiajärjestelmästä Villähteen 
asuntoalueelle 

 Tietoa  millainen alueellinen energiajärjestelmä soveltuisi 
selvityksen kohdealueelle (huomioiden etenkin maalämmön, 
hakelämmön ja aurinkoenergian mahdollisuudet) 

 Suositukset miten kaavoituksen toteuttajan tulisi ottaa järjestelmän 
vaatimukset huomioon kaavoitustyössä 

 Viereisen teollisuusalueen energiahuollon huomioiminen mukana 
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Villähteen alueellinen energiajärjestelmä 

 Toteuttajaksi valittiin One1 Oy Lahdesta 
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Villähteen alueellinen energiajärjestelmä 

Työn kesto 10/13 – 4/14 
 
Tarkasteltavat vaihtoehdot: 
• Maalämpö 
• Maalämpö + aurinko 
• Hake 
• Pelletti 
• Kaukolämpö 
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Villähteen alueellinen energiajärjestelmä –  
ratkaisusuunnitelman toteuttaminen 
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Alueen tekninen ja toiminnallinen potentiaaliarvio 

 maaperässä geotermistä energiaa hyödynnettävissä 

 alueella riittävästi tilaa lämpökaivoille 

 maaston arvioinnin perusteella kallionpinta operoitavalla syvyydellä 

 rakennuksen katot on osin hyödynnettävissä aurinkoenergian keruuseen 
(talokohtainen optio) 

 lisäksi aurinkokeräimet voidaan sijoittaa keskitetyssä ratkaisussa omille telineilleen 
maahan 

 alueen rakenne antaa mahdollisuuden myös pelletin käytölle hakkeen vaihtoehdoksi 

 pelletti antaa liikkumavaraa operoinnille, muutamalla pellettitoimittajalla on 
valtakunnallinen toimitusalue 

 alueella on toimivia hakelämpöyrittäjiä ja haketta riittää alueella 

Lähde: One1 Oy 
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Ratkaisusuunnitelmassa mukana: 

 Liiketoiminnan organisointi 

 Teknologiat 

 Teknistaloudellinen vertailu 



2.4.2014 

Kiitos 

mervi.suni@ladec.fi 

040 596 3663 

mailto:mervi.suni@ladec.fi

