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ilmastonmuutokseen tulee myös sopeutua
Kasvihuonekaasut pysyvät ilmakehässä pitkään. Tähän mennessä 
ilmakehään päässeiden kaasujen lämmitysvaikutus jatkuu pitkäl-
le tulevaisuuteen, vaikka päästöt loppuisivat nyt kokonaan. Siksi 
ilmastonmuutokseen tulee myös sopeutua. Vuonna 2012 valmis-
tuu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja ilmasto-ohjelman 
seurantaryhmän yhteistyönä KUUMA-kuntien yhteinen ilmaston-
muutokseen sopeutumissuunnitelma. Sopeutumissuunnitelman 
tavoitteena on ilmastonmuutoksen paikallisten vaikutusten tun-
nistaminen ja niihin varautuminen. Erityistä huomiota kiinnitetään 
tulviin ja rankkasateisiin.

lisätietoja:
Projektikoordinaattori tapani Hänninen, 
040 314 4719,
tapani.hanninen@tuusula.fi

nopeita ja määrätietoisia toimenpiteitä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tarvitaan

	  

ilmasto-ohjelman tavoitteena on vähentää 
KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöjä

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma hyväksyttiin 
maaliskuussa 2010. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on vähentää 
KUUMA-kuntien energiankulutusta ja asukasta kohden lasket-
tuja kasvihuonekaasupäästöjä vähintään neljänneksellä vuoden 
2006/2008 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tärkein päästö-
vähennyskeino on lyhyellä aikavälillä rakennusten energiatehok-
kuuden parantaminen ja pitkällä aikavälillä yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen sekä vähäpäästöisen liikkumisen edistäminen. Toi-
minnan veturiksi on perustettu kuntien yhteinen Ilmasto-ohjelman 
seurantaryhmä. Seurantaryhmässä ovat edustettuina kaikki kym-
menen nykyistä KUUMA-kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirk-
konummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. 
Myös Uudenmaan liitolla ja energiayhtiöillä on ryhmässä edustus.

Ilmastokatsaus seuraa Ilmasto-ohjelman tavoitteen toteutumista 
ja kuntien ilmastotyön etenemistä. Katsaus ilmestyy kerran tai 
kahdesti vuodessa, ja siinä esitellään hyviä energiatehokkuuskäy-
täntöjä eri kunnista.

KUUMA-kuntien asukaskohtaiset 
kasvihuonekaasupäästöt näyttävät 
pysyneen samalla tasolla tai kään-
tyneen hienoiseen laskuun vuonna 
2011 verrattuna vuoteen 2008. 
Tulokset vuodelta 2011 ovat 
alustavia. Poikkeuksellisen kylmä 
talvi vuonna 2010 lisäsi lämmitys-
tarvetta ja kasvatti kyseisen vuoden 
päästöjä. Tietoja Hyvinkään kasvi-
huonekaasupäästöistä vuodelta 
2008 ei ole saatavilla.
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energiatehokkuus on kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämisen tärkein työkalu

Energiatehokkuuden parantaminen on erinomainen keino 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitä ilmaston-
muutosta. Samalla voidaan saavuttaa taloudellisia sääs-
töjä, luoda uusia työpaikkoja ja kohentaa imagoa. 

energiatehokkuussopimus on 
energiatehokkuuden parantamisen lähtökohta

Ilmasto-ohjelman ensisijaisena tavoitteena on, että kunnat sol-
mivat työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuusso-
pimuksen tai ryhtyvät vastaaviin toimenpiteisiin. Sopimuksella 
tavoitellaan 9 %:n energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä. 
KUUMA-kunnista energiatehokkuussopimuksen ovat solmineet 
Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä ja Sipoo. 
Tuusula on päättänyt solmia sopimuksen, ja Pornainen on tehnyt 
sopimuksen solmimisesta periaatepäätöksen.

energiatehokkuustyöryhmä toimii  
energiatehokkuuden moottorina
Energiatehokkuussopimuksessa suositellaan kuntakohtaisten 
energiatehokkuustyöryhmien perustamista. KUUMA-kunnista 
Hyvinkää ja Järvenpää ovat jo perustaneet omat työryhmät, 
ja Keravalla sekä Sipoossa suunnitellaan niiden perustamista. 

Nurmijärvellä on energiatehokkuustyöryhmää vastaava kunnan 
oma ilmasto-ohjelman seurantaryhmä. Energiatehokkuustyö-
ryhmän jäsenet kootaan energia-asioiden kanssa toimivien ta-
hojen edustajista, joten energiatehokkuuden parantaminen on 
kokonaisvaltaisesti mukana ryhmän toiminnassa.

Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä on laatinut kau-
pungin energia- ja ilmastostrategian ja energiatehokkuusohjel-
man sekä esittänyt katuvalaistuksen saneeraussuunnitelman. 
Lisäksi työryhmä seuraa kiinteistöjen energiankulutusta ja kau-
pungin energiatehokkuusohjelman toteutumista. Vuonna 2012 
työryhmä järjesti yhdessä Hyvinkään yrittäjien ja Riihimäen-Hy-
vinkään kauppakamarin kanssa hyvinkääläisyrityksille energia-
tehokkuuskilpailun.

Järvenpäässä kaupungin energiatehokkuustyöryhmä on osallis-
tunut Järvenpää-talon energiaremonttiin. Konkreettisia paran-
nustoimenpiteitä tehtiin lämmönjakohuoneessa sekä patteri- ja 
ilmanvaihtoverkostoissa. Toimenpiteiden ansioista Järvenpää-
talon sähkönkulutus on vähentynyt vuoden aikana 28 %, kauko-
lämmönkulutus 14 % ja vedenkulutus peräti 58 %. Vähentyneen 
kulutuksen kautta arvioidaan saavutettavan noin 40 000 euron 
säästöt vuosittain.

PoRnAisissA toteutettiin 
jätehuollon kehittämis-
hanke kaikissa kunta-

kiinteistöissä

Mäntsälän sähkö oy 
toimitti MÄntsÄlÄn 

alakouluihin energian-
säästöaiheista opetus-

materiaalia

nURMiJÄRVen 
ilvesvuoren yritysalue 
käyttää bioenergiaa

JÄRVenPÄÄssÄ ja 
HyVinKÄÄllÄ toimii 
aktiivinen energia-
tehokkuustyöryhmä

KiRKKonUMMellA 
on uusi energia-

tehokas kunnantalo

KeRAVAllA julkaistiin 
Kestävän kehityksen 
ympäristökasvatus-

suunnitelma

ViHDissÄ on 
kehitetty työkalu 
aluesuunnittelun 

energiaseurantaan

tUUsUlAAn on 
palkattu energia-

asiantuntija

siPoossA tehtiin 
suunnitelma eko-
tukihenkilöiden 

koulutushankkeesta

KUUMA-KUntien  ilMAstoUUDistUKset toteUtUVAt
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Kirkkonummen uusi kunnantalo aloitti toimintansa vuoden 
2012 alussa. Rakennus kuluttaa kolmanneksen vähemmän 
energiaa kuin tyypillinen uusi toimistorakennus, ja saavutettava 
laskennallinen säästö vastaa noin kolmenkymmenen kauko-
lämmöllä lämpenevän omakotitalon lämmitysenergiaa. Säästöt 
energiankulutuksessa saatiin aikaan tiivistämällä ja eristämällä 
ulkovaippa hyvin, valitsemalla energiatehokkaat ja pienet ikku-
nat sekä parantamalla taloteknisten järjestelmien, kuten ilman-
vaihdon ja valaistuksen energiatehokkuutta.

nurmijärvelle ilvesvuoren yritysalueelle on rakenteilla lo-
gistiikkakeskus. Ilvesvuoren logistiikkakeskus on pyritty suun-
nittelemaan rakentamis-, liikenne- ja energiaratkaisuiltaan eko-
logisesti mahdollisimman kestäväksi. Kohteen lämmitykseen 
käytetään Nurmijärven Sähkön kaukolämpöä, joka tuotetaan 
pääasiassa bioenergialla. 

ilvesvuoren yritysalueelle valmistuu parhaillaan myös lisää 
uusia rakennuksia. Nurmijärven Sähkö selvittää mahdollisuu-
det rakentaa alueelle maalämpökaivoja, jolloin yritykset voisivat 
käyttää kaukolämmön ohella myös maalämpöä. Lisäksi selvite-
tään aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia rakennusten 
kattopinnoilla.

Järvenpään saunakallion saunaniittyyn on rakenteilla Jär-
venpään Mestariasunnot Oy:n rakennuttama 43 asunnon ener-
giatehokas rivitalokohde. Työt aloitettiin kesällä 2012 ja kohde 
valmistuu vuoden 2013 aikana. Rivitalojen lämmönlähteeksi 
tulee maalämpö.

Rakentamisessa parannetaan energiatehokkuutta  
ja suositaan uusiutuvaa energiaa

Ilvesvuoren logistiikkakeskuksesta tehdään 
ekologisesti toimiva kokonaisuus. Kiinteistössä 
käytettävä kaukolämpö tuotetaan yli yhdeksän-
kymmentäprosenttisesti puuhakkeella.

Kirkkonummen uusi kunnantalo on energia-
tehokkaampi kuin useimmat uudet toimisto-
rakennukset keskimäärin.

Järvenpään Mestariasunnot Oy rakennuttaa 
Järvenpään Saunaniittyyn maalämmöllä 
lämpenevän energiatehokkaan rivitalokohteen.

Järvenpään Pajalaan on valmistumassa Järvenpään Mestari-
asunnot Oy:n rakennuttama Pajalan päiväkoti. Myös päiväkodis-
ta tulee energiatehokas ja maalämmöllä lämmitettävä rakennus.

nurmijärven kunta ja nurmijärven sähkö käynnistivät 
vuonna 2011 yhteistyöhankkeen, jossa haja-asutusalueen öl-
jylämmitteisiä kouluja muutetaan maalämmöllä lämpeneviksi. 
Vuonna 2011 maalämpö otettiin käyttöön Nukarin koulu- ja päi-
väkotikiinteistöissä, ja maalämpöön siirrytään myös Palojoen ja 
Metsäkylän kouluissa. 

tuusulassa valmistui vuoden 2012 alussa esiselvitys kunnan 
kiinteistöjen energiatehokkuushankkeesta. Energiatehokkuus-
hanke on tarkoitus käynnistää sitten, kun kunta on solminut 
energiatehokkuussopimuksen. Tuusulan kunnan energiatehok-
kuutta koordinoimaan palkattiin syksyllä 2012 energia-asian-
tuntija. 
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Vihdissä on kehitetty kaavoituksen käyttöön työkalu, jolla saa-
daan selville suunniteltujen alueiden energiatehokkuus ja voi-
daan verrata erilaisia maankäyttöratkaisuja energiatehokkaim-
man vaihtoehdon löytämiseksi. Työkalu on helppokäyttöinen ja 
sopii hyvin maankäytön suunnitteluun pienissä organisaatioissa. 
Työkalua on käytetty Nummelan Pajuniityssä. Pajuniityn etelä-
osalle on laadittu kolme aluesuunnittelun luonnosvaihtoehtoa, 
ja yksi vaihtoehdoista osoittautui merkittävästi muita energiate-
hokkaammaksi. 

lisätietoja: 
Kaavasuunnittelija Miia Perätalo, 09 4258 3131,
miia.peratalo@vihti.fi 
Kaavoituksen esimies suvi lehtoranta, 09 4258 3139, 
suvi.lehtoranta@vihti.fi

Vihdin nummelan linnanniittuun on rakenteilla ekokylä. 
Linnanniitun ekokylän rakennukset on suunniteltu matalaener-
giatasoa paremmiksi. Lisäksi kohteeseen on suunniteltu paikal-
lisen osuuskunta Linnanniitun omistamaa alue-energialaitosta, 
johon  asukkailla on vielä mahdollisuus liittyä, mikäli loput 
asunnoista rakennetaan ekologisista lähtökohdista. Laitoksen 
energia tuotettaisiin puuhakkeella ja/tai -pelleteillä yhdistettynä 
aurinkoenergiaan.

lisätietoja:
Projektin johtaja Matti liukkonen, 040 549 2388, 
matti.liukkonen@artlab.fi

tuusulan Hyrylän Rykmentinpuistoa tavoitellaan puutalo-
rakentamisen mallialueeksi. Puutalorakentamisen mahdollisuutta 
alueella selvitetään pian käynnistyvän asemakaavatyön yhteydessä. 

Vihti on laatinut vuonna 2012 Vihdin jalankulku-, pyörätie ja 
ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman. Suunnitelman ta-
voitteena on luoda Vihtiin turvallinen, sujuva ja jatkuva kevyen 
liikenteen ja ulkoilureittien verkosto, joka tukee autotonta asu-
mista, asiointia ja virkistäytymistä kunnassa. 

ekologisella alue- ja liikennesuunnittelulla 
parannetaan yhdyskuntien energiatehokkuutta

Linnanniitun ekokyläprojektin johtaja Matti Liukkonen 
kertoo, että ekokylästä on tavoitteena tehdä vihreä 
ja viihtyisä asuinalue, jonka energia tuotetaan 
paikallisesti uusiutuvalla energialla.
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Hankkeista ja koulutuksesta 
saa puhtia ilmastonsuojeluun

Projektisihteeri Marjatta Sihvo ja työnjohtaja 
Petri Heikkilä Pornaisista toteavat, että hyvin 
toteutettu jätehuolto tuottaa kunnalle selkeitä 
rahallisia säästöjä. Pornaisissa järjestettiin 
kuntakiinteistöjen jätehuolto kerralla kuntoon.

Kuntakiinteistöjen jätehuollon kehittämishanke 
2011 - 2012 
Ilmasto-ohjelman tavoitteena on, että kuntien omissa kiinteistöis-
sä lajitellaan tehostetusti jätteet ja toimitetaan ne lajiteltuina hyö-
tykäyttöön. Jätehuollon kehittämishankkeen tavoitteena on ollut 
kehittää jätehuoltoa aluksi muutamissa pilottikiinteistöissä ja sen 
jälkeen myös muissa merkittävissä kuntakiinteistöissä.

Pornaisissa tehtiin kaikissa kunnan omistamissa kiinteistöis-
sä jätekartoitukset. Hanke käynnistyi selvityksellä jäteastioiden 
koosta, määristä ja tyhjennyskerroista. Tarvittavien lisäastioiden 
määrä kartoitettiin, ja niiden hankinta kilpailutettiin. Kiinteistön-
hoitajia ja muuta henkilökuntaa kannustettiin koulutuksella ja 
neuvonnalla mukaan jätehuollon kehittämistyöhön. Päiväkoti-
ikäisille annettiin jätevalistusta nukketeatterin keinoin. 

Järvenpäässä on tehty laajalti kaupungin kiinteistöjen jäte-
kartoituksia. Tulosten pohjalta kierrätystä ja lajittelua on voitu 
kehittää sekä vähentää jätteiden tyhjennystiheyksiä. Myös hen-
kilökunnan ja asiakkaiden jäteneuvontaa on lisätty. 

Toiminnan kautta on saavutettu säästöjä hankinta- ja jätehuol-
tokustannuksissa. Säästöjä on saavutettu mm. kierrättämällä 
vanhoja kalusteita eri yksiköiden kesken sekä purkamalla pois-
tettavia kalusteita ja lajittelemalla purkuosia. 

Keravalla pilottikohteiksi valittiin kuusi kiinteistöä. Havaittiin, 
että erityisesti hyötyjätehuoltoa tulee kehittää. Jatkossa jätekar-
toitukset tehdään myös muissa merkittävissä kaupungin kiin-
teistöissä.

Keravan kiinteistöhuolto ja koulujen Kestävä kehitys –työryhmät 
ovat yhdessä suunnitelleet jätelajittelun parantamista kaupun-
gin kouluissa. Sen tuloksena kiinteistöhuolto toimittaa kouluihin 
tarvittaessa vähän syntyville jätelajeille keräysastioita, ja järjes-
tää pyydettäessä astioiden tyhjennyksen. 

sipoon nikkilän terveyskeskuksessa on tehty jätekartoitus, 
laadittu jätteiden lajitteluohjeet ja määritetty vastuut lajittelun 
parantamiseksi. Lisäksi hankinnoissa on siirrytty tuotteisiin, 
joista syntyy mahdollisimman vähän jätettä. 

tuusulassa on energia- ja kustannustehokkuuden parantami-
seksi otettu käyttöön kiinteistöjen yhteisiä jäteastioita. Lisäksi 
jätteenkuljetusyhtiö tekee säännöllisesti ajoreittien optimointia. 
Viimeisin laajamittainen reittipäivitys tehtiin syyskuussa 2012.

Mäntsälässä kuntakiinteistöjen jätehuollon kehittämishanke 
on tavoitteena käynnistää vuonna 2012 yhteistyössä jätehuolto-
yhtiö Kiertokapulan ja Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhty-
män (KEUDA) Mäntsälän yksikön kanssa.

nurmijärvellä aloitetaan yhdyskuntajätteen toimittaminen polt-
toon 1.5.2013 mennessä. Tarkoitusta varten Metsä-Tuomelan 
jäteasemalle rakennetaan siirtokuormausasema, ja poltettavak-
si toimitettava yhdyskuntajäte viedään siirtokuormattuna polt-
tolaitokselle. Jätteen polttaminen vähentää yhdyskuntajätteen 
kaatopaikkasijoittamisesta aiheutuvia metaanipäästöjä sekä 
haju- ja eläinhaittoja. 
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energiatehokkuuden edistäjä –koulutushanke
Suomen ympäristöopisto SYKLI järjesti kunnille ja yrityksille suun-
natun, vuoden pituisen Energiatehokkuuden edistäjä –koulutuk-
sen. Koulutus oli tarkoitettu henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu 
esimerkiksi energianeuvonta ja energiatehokkuuden edistäminen. 
Koulutukseen sisältyi oma kehittämishanke ja sitä koskeva hen-
kilökohtainen ohjaus sekä kymmenen lähiopetuspäivää, joissa 
käsiteltiin energiatehokkuuden edistämisen kannalta tarpeellisia 
osa-alueita, mittareita, työkaluja ja esimerkkejä parhaista käytän-
nöistä. 

Energiatehokkuuden edistäjä –koulutukseen osallistui KUUMA-
kuntien edustajia Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Mäntsälästä ja Kes-
ki-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Uudenmaan energianeuvonnan  
tulevaisuus –hanke 
Uudenmaan liitossa käynnistettiin vuoden 2012 alussa hanke, 
jossa pyritään rakentamaan pysyviä energianeuvontaverkostoja 
koko Uudenmaan alueelle. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
on KUUMA-kuntien edustajana osallisena hankkeessa. Hankkeen 
tavoitteena on aktivoida toimijoita ja tuoda esille hyviä energia-
neuvonnan käytäntöjä. Alkuvuoden 2012 aikana kartoitettiin yh-
teistyötahoja ja käytiin neuvotteluja toiminnan käynnistämisestä. 
Yhteyshenkilöistä kootaan loppuvuodesta 2012 monialainen yh-
teistyöryhmä, joka ryhtyy rakentamaan kuntienvälistä energianeu-
vontaverkostoa. 

ekotukitoiminnan koulutushanke
Sipoossa laadittiin vuonna 2012 suunnitelma ekotukihenkilöiden 
koulutushankkeesta. Ekotukikoulutus koskee terveyskeskuksen 
ja vanhustenpalvelujen henkilöstöä. Jokaiseen terveyskeskusyk-
sikköön koulutetaan yksi ekotukihenkilö. Ekotukihenkilöt yhdessä 
muodostavat ekotukihenkilöverkoston. 

Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää. Ensimmäisessä 
päivässä käsitellään toiminnan perusasioita ja toisessa käydään 
läpi eri yksiköissä tehtyjä toimenpiteitä, saavutettuja tavoitteita ja 

vastaan tulleita haasteita. Koulutuksen tavoitteena on jakaa ko-
kemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä yhdessä kehittää toimintaa. 
Tarvittaessa ekotukihenkilöille järjestetään vuosittain täydennys-
koulutusta.

Kestävä kehitys osaksi ympäristökasvatusta
Keravalla on julkaistu tammikuussa 2012 Kestävän kehityksen 
ympäristökasvatussuunnitelma. Siinä painotetaan lasten ja nuor-
ten osallistumista energian ja veden säästöön, jätteiden vähen-
tämiseen ja lajitteluun sekä ympäristöä säästävään liikkumiseen.

Kunnissa tapahtui energiansäästöviikolla
Viikolla 41 (8.-14.10.) vietettiin valtakunnallista energiansäästö-
viikkoa. KUUMA-kunnissa järjestettiin sen teemaan liittyen seu-
raavanlaista toimintaa:

•	 Hyvinkään	 kaupunki	 järjesti	 vuonna	 2012	 hyvinkääläisille	
yrityksille energiatehokkuuskilpailun. Kilpailun voittaja jul-
kistettiin ja palkittiin yritysten energiatehokkuuspalkintoti-
laisuudessa. Voittajaksi valittiin Värikaihdin Väinö Jukka ky, 
joka on markiisien avulla onnistunut lopettamaan toimitilois-
sa jäähdytysenergian käytön.

•	 Mäntsälän	 Sähkö	 Oy	 järjesti	 asiakkailleen	 energiatietäjä-
kilpailun ja antoi vinkkejä energiansäästöön liittyvissä asi-
oissa. Lisäksi energiayhtiö toimitti Mäntsälän alakoulujen 
toisluokkalaisille energiansäästöaiheista opetusmateriaalia.

•	 Vihdin	kunta	järjesti	henkilöstölleen	energiakilpailun.	Kilpai-
lun tavoitteena oli löytää pieniä arjen tekoja, joilla jokainen 
voi säästää energiaa.

•	 Helsingin	seudun	ympäristöpalvelut	 (HSY),	Suomen	ympä-
ristöopisto SYKLI ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
järjestivät Keravan kaupungin ekotukihenkilöille ekotukitoi-
minnan täydennyskoulutuksen. Koulutuksessa keskusteltiin 
ekotukitoiminnan kautta saavutetuista hyödyistä, vastaan 
tulleista haasteista ja keinoista toiminnan kehittämiseksi.

Rakennusvalvonnalla tulee jatkossa olemaan kasvava merkitys 
rakentajien energianeuvonnassa. Uudenmaan energianeuvon-
nan tulevaisuus –hankkeen puitteissa järjestettiin Uudenmaan 
kuntien rakennusvalvontahenkilöstölle syyskuussa 2012 ener-
gianeuvontaseminaari. 



Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Hyrylänkatu 8 C, PL 60, 04301 Tuusula

Puh. (vaihde): (09) 87 181
Faksi: (09) 3487 3220

Sähköposti: yaktoimisto@tuusula.fi
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi

ilMAstoKAtsAUs on osA KUUMA-ilMAstotyötÄ

Ilmastokatsaus seuraa kuntien ilmastotyön etenemistä 
ja Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman  
toteutumista. Katsaus ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa. 

Ilmastokatsauksen julkaisemisesta vastaa seudullinen 
seurantaryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä on edis-
tää ilmasto-ohjelman toteutumista ja kuntien välistä 
yhteistyötä. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki kym-
menen nykyistä KUUMA-kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, 
Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornai-
nen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Myös Uudenmaan liitolla ja 
energiayhtiöillä on ryhmässä edustaja.  


