
8.30
Tervetuloa Päijät-Hämeen Älykäs Erikoistuminen ja vahvuudet
Projektipäällikkö Riika Kivelä ja erityisasiantuntija Petra Stenfors Päijät-Hämeen liitto

8.40
Tiekarttojen esittelyt

 Kiertotalouden tiekartta
Vs kehittämisjohtaja Juha Hertsi / Päijät-Hämeen liitto

 Muotoilun tiekartta
Projektipäällikkö Katariina Mäenpää / LAB-ammattikorkeakoulu

 Liikunta ja Elämykset tiekartta
Projektipäällikkö Kirsi Kiiskinen / LAB-ammattikorkeakoulu

 Ilmastotiekartta
Ilmasto- ja energia-asiantuntija Maarit Virtanen / Päijät-Hämeen liitto

9.00
Maakuntajohtaja Laura Leppäsen terveiset – Päijät-Hämeen vahvuudet ja kv-potentiaali

9:05
Kärkien kansainvälinen potentiaali – Mitä Päijät-Häme tarjoaa. Paneelikeskustelu
Pj erityisasiantuntija Petra Stenfors / Päijät-Hämeen liitto
9.25
Päätössanat ja kiitokset

Ohjelma



Älykkäästi erikoistuva Päijät-Häme 
– tavoitteena: 

• Alueellisen kilpailukyvyn vahvistaminen
• Alueen vahvuuksien ja ydinosaamisen 

tunnistaminen ja hyödyntäminen
• Toimijoiden yhä vahvempi yhteistyö –

mennään samaan suuntaan!
• Osaamisverkot ja innovaatiot
• Kytkentä EU-rahoituksen saamiseen
• Mahdollisuus näkyä kansainvälisesti



• Kiertotalous
• Muotoilu
• Liikunta ja elämykset

• Lisäksi olemme ilmastotyön edelläkävijä!

Päijät-Hämeen kärjet:



etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi www.paijat-hame.fi @phliittowww.facebook.com/phliitto

Päijät-Hämeen 
kiertotalouden tiekartta



• 2017 Päijät-Hämeelle laadittiin kiertotalousstrategia eli alueellinen 
kiertotalouden tiekartta 

• Tiekartta määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet kiertotalouden 
edistämiseksi

• Visio: Päijät-Häme on vuonna 2030 resursseja hukkaamaton 
menestyjä. 

• Tiekartan viisi teemaa ovat materiaalikierrot, biotalous, energia, uudet 
palvelut ja edelläkävijyys. 





Kiertotaloustiekartan toimenpiteet ja päivitys 2019 / 2020
• Biotalous: Biokiertotalouden toimintasuunnitelma, BIOSYKLI
• Materiaalikierrot: digitaaliset alustat, muovin osaamisverkosto, 

tekstiilikierrätys, maarakentaminen (tuhka), pilotointiympäristöt
• Uudet palvelut ja jakamistalous: asuinalueiden ratkaisuja, 

yhteiskäyttö, kaupunkiviljely, korjattavuus, huollettavuus
• Energia ja liikenne: Hinku-maakunta, Lahden energiakäänne 

kaukolämmön tuotannossa, vähäpäästöisempi liikenne, CitiCAP
• Edelläkävijyys: Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 

2021, uusi kierrätyspuisto, ilmastokumppanuus

https://www.interregeurope.eu/bioregio/action-plans/


11.6.2020 Katariina Mäenpää



Lähtökohdat
• Muotoilu on väline tehdä, kehittää ja toteuttaa asioita

• Lähtökohtana ihminen ja arki

• Kestävä kehitys
- Taloudellinen näkökulma
- Ympäristönäkökulma
- Sosiaalinen näkökulma
- Kulttuurinen näkökulma

• Tiekartan eteneminen 2020–2030 
- Muotoiluymmärryksen kasvattaminen 
- Muotoilun tietoisen käytön lisääntyminen 
- Muotoilun täysimittainen hyödyntäminen



• Aineiston analyysi
• Visio ja alateemat

Toimenpiteet

• Työpaja 1: lähtökohdat
• Työpaja 2: visioluonnos

TYÖPAJAT

TYÖRYHMÄ-
TYÖSKENTELY

• Osallistaminen
• Reflektionti

HAASTATTELUT

TAUSTATUTKIMUS
Alueelliset strategiat
Tehdyt tutkimukset
Aiemmat hankkeet

• Toimenpiteet
• Roolitus

DIGITYÖPAJA

• Jaettu tahtotila
• Sitoutuminen

TYÖRYHMÄ-
TYÖSKENTELY

• Design Venture
Day

• Lahden 
tiedepäivä 

• Smart Cities in 
Smart Regions

LANSEERAUS



Päijät-Häme on 2030 kestävän ja
vastuullisen muotoilun monipuolinen ja 

kansainvälinen onnistuja, jossa
muotoilu tuottaa merkittävää

liiketoiminnan kasvua ja
yhteiskunnallista hyötyä.

Visio ja alateemat

• Muotoilu palvelujen 
sujuvuuden, asiakasohjauksen 
ja kohtaamisen kehittämisessä

• Muotoiluajattelu ja 
-työkalut liiketoimin-
nan, tuotteiden ja palve-
luiden kehittämisessä

• Muotoilu materiaalitehokkuuden
ja käyttäytymisen muutoksen
ajurina

• Kestävän asumisen pilotointi- ja 
testiympäristö (tila, kalusteet, 
teknologia)



11.6.2020



Hankkeen tavoitteet

Luoda visualisoitu tiekartta, joka luo strategiset suuntaviivat liikuntaan ja 
elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvän TKI-toiminnan kehittämiseksi maakunnassa.
• Edistää korkeakoulujen ja yritysten liikuntaan ja elämyksiin liittyvää TKI-toimintaa
• Vahvistaa liikunta- ja elämystoimijoiden yhteistyötä alueella ja mahdollistaa

uusia innovaatioita
• Alueen liikunta- ja elämysosaamisen vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen

Päijät-Hämeen ulkopuolella niin kansallisesti kuin kansainvälisesti

Tiekartassa yhdistyvät nykyisin hajallaan olevat kehittämisteemat ja tarpeet.



Hankkeen toimenpiteet

2.9.
30.9.



Teemapilvi kyselyiden pohjalta



Päijät-Hämeen ilmastotiekartta
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Ilmastotiekartta

► Päijät-Hämeen tavoitteena 
hiilineutraalius vuonna 2030

► Kasvihuonekaasupäästöt -80% 
ja hiilinielujen lisääminen

► Päijät-Häme Hinku-maakunta
► Tiekartta = toimenpideohjelma

► Kunta- ja maakuntatason 
toimenpiteet
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2030



Ilmastotiekartan kokoaminen

► Koordinointi maakunnan ilmastotyöryhmässä
► Tietojenkeruu kunnista: ilmasto-ohjelmat, toimenpideohjelmat
► Työpajoja ja tapahtumia:

► Kuntajohtajien ilmastotyöpaja, Kiertotalous ja ilmasto, 
Vähäpäästöinen liikenne, Hiilineutraali Päijät-Häme, 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

► Linkitys älykkään erikoistumisen tiekarttoihin, maakunnallisiin 
toimenpideohjelmiin ja muihin alueellisiin ohjelmiin

► Luonnos valmistuu elokuussa 2020, julkistus syksy 2020

18



etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi www.paijat-hame.fi @phliittowww.facebook.com/phliitto

Tiekartat - Paneeli
Kärjet ja kansainvälisyys



Päijät-Häme uuden edessä – kv-trendejä

Globaalisti paine 
kestävämpiin ratkaisuihin
Väestönkasvu, elintason 
nousu ja kaupungistuminen 
lisäävät jätettä
Neitseellisistä raaka-aineista 
luopuminen - edellyttää 
mm. muovin 
kierrätettävyyden 
kasvattamista
Puuraaka-aine nousussa

Puhdas, turvallinen luonto 
Yksilöity luksus
Elämys tulee rakentaa 
palveluntuottajan toimesta 
Lähimatkailu, lähimarkkinat
”Live like a local”
Terveys- ja hyvinvointitrendi

Kestävä design, green
design
Digiyhteiskunnan 
muotoilu, palvelumuotoilu
Kokeilukulttuuri
Yhteiskehittäminen
Käyttäjäkeskeisyyden
uudelleen arviointi?

Kiertotalous MuotoiluLiikunta ja elämykset



Yhteystiedot

Katariina Mäenpää
Projektipäällikkö
Muotoilun tiekartta
LAB-ammattikorkeakoulu

katariina.maenpaa@lab.fi

Kirsi Kiiskinen
Projektipäällikkö
Liikunnan ja elämysten tiekartta
LAB-ammattikorkeakoulu

kirsi.kiiskinen@lab.fi

Juha Hertsi
vs. Kehittämisjohtaja
Kiertotalouden tiekartta
Päijät-Hämeen liitto

juha.hertsi@paijat-hame.fi

Riika Kivelä
Projektipäällikkö
Älykäs erikoistuminen
Päijät-Hämeen liitto

riika.kivela@paijat-hame.fi

Petra Stenfors
Erityisasiantuntija
Älykäs erikoistuminen
Päijät-Hämeen liitto

petra.stenfors@paijat-hame.fi

Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
Ilmastotiekartta
Päijät-Hämeen liitto

maarit.virtanen@paijat-hame.fi



etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi www.paijat-hame.fi @phliittowww.facebook.com/phliitto

Kiitos!
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