
Maaseutuohjelman siirtymäkausi 2021-2022

Rahoitettavat hankkeet valintajakso 1.5.- 30.9.2021

RAHOITETTAVAT
Hakija Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Hanke Mehiläispesistä kosmetiikkaa

Hankkeen luonne alueiden välinen yritysryhmähanke

Hakemus Hämeen ELY-keskus

Toteutusalue

Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-

Pohjanmaa

Toteutusaika 1.11.2021-30.4.2023

Tuensiirtokumppanit Kahdeksan osallistuvaa yritystä

Kokonaisrahoitus 61 850,00 €

Myönnettävä rahoitus 46 387,50 €

Hämeen ELYn rahoitus 16 837,50 €

Yhteys Hämeen 

maaseutusuunnitelmaan Yrittäjyys

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Hakija Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hanke

HITU - Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen 

maaseudulla

Hankkeen luonne Alueellinen

Toteutusalue Kanta- ja Päijät-Häme
Toteutusaika 1.1.2022-31.12.2023

Tuensiirtokumppanit Suomen metsäkeskus, HAMK, Mhy Päijät-Häme

Kokonaisrahoitus 297 101,68 €

Myönnettävä rahoitus 297 101,68 €

Yhteys Hämeen 

maaseutusuunnitelmaan Ympäristö, asuminen

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eri tavoin yhteiskunnan toimiin sään ääri-ilmiöiden ja luonnon monimuotoisuuden muutosten kautta. 

Ilmastoturvallisuus on kokonaisturvallisuuden osa-alue, johon pitää kiinnittää erityistä huomiota myös maaseudulla. Eri toimijoiden ja 

päätöksentekijöiden yhteistyön lisäämistä varautumisessa tulee kehittää, jotta asukkaat ja paikallisyhteisöt tulevat mukaan nykyistä enemmän.  

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten hämäläinen maaseutu voi varautua ilmastonmuutokseen. Hankkeessa pyritään löytämään juuri 

Hämeeseen kohdistuvat ilmastoriskit, tarkentamaan niitä pienemmille alueille ja tiedottamaan tämän pohjalta toimijoita ja asukkaita 

varautumismahdollisuuksista. 

Hankkeen toimenpiteissä sovelletaan paikkatietoa, aiempia tutkimuksia ja selvityksiä, jotta saadaan alueellisesti tarkennettu 

ilmastoriskikartoitus. Metsistä tehdään oma selvitys niiden ympäristövaikutusten ja alueellisen merkittävyyden vuoksi. Kartoitusten perusteella 

valitaan maaseudulta erilaisia pilottialueita, joilla tehdään tarkempia mallinnuksia juuri sen alueen riskeihin varautumisesta ja ennaltaehkäisystä 

yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Erilaisissa infotilaisuuksissa levitetään tietoa ilmastoturvallisuudesta. 

Informaatiomuotoilua käytetään apuna herättävään viestintään.

Hankkeen tuloksena saadaan alueellisesti tarkennettuja karttoja ja niihin liittyviä selostuksia ilmastoriskeistä sekä toimintamalleja 

uhkatilanteissa. Lisäksi tuotetaan sidosryhmille kohdennettua viestintämateriaalia varautumisen tueksi.

Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen metsäkeskus. 

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2023 ja sen budjetti on 297 102 euroa. Hanketta toteutetaan Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnissa.

Yritysryhmä muodostuu kahdeksasta mehiläistarhausta harjoittavasta yrityksestä, jotka sijaitsevat viiden eri ely-keskuksen alueilla. Hankkeen 

taustalla on yrittäjien tarve vahvistaa osaamistaan ja kehittää liiketoimintaa mm. tuotevalikoimaa kasvattamalla, mikä parantaa yritysten 

elinkelpoisuutta ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumista. Yhdessä tekemällä on pienten yritysten mahdollista laajentaa osaamista ja toimintaa 

kustannustehokkaasti. Lisäksi eri yrittäjien erilaiset koulutustaustat ja vahvuudet tuovat hankkeeseen monipuolista osaamista. Hankkeen 

tavoitteena on 

-Kehittää mehiläispesän tuotteita hyödyntäviä luonnonkosmetiikkatuotteita  ja -tuotesarjoja 

-Suomalaisten tietoisuuden lisääminen apiterapeuttisista tuotteista viestinnän avulla

-Kehitettävien tuotteiden brändin ja markkinoinnin suunnitteleminen

-Laajentaa yritysten asiakaskuntaa hyödyntämällä jo olemassa olevia verkostoja sekä kasvattamalla uusia

-Hankkeen jälkeen yhteistyö jatkuu ja uusia tuotteita kehitetään edelleen

Hanketoteutus koostuu yrityskohtaisista ja yhteisistä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan yritysten osaamista tuoteportfolion laajentamiseksi sekä 

viestitään apiterapeuttisista tuotteista alan näkyvyyden ja asiakaskunnan laajentamiseksi.
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Hakija HAMK Oy

Hanke Kestävä RuokaHäme

Hankkeen luonne alueellinen

Toteutusalue Kanta- ja Päijät-Häme

Toteutusaika 1.10.2021 - 31.12.2023

Tuensiirtokumppanit Pro-Agria Etelä-Suomi ry

Kokonaisrahoitus 180 760,00 €

Myönnettävä rahoitus 180 760,00 €

Yhteys Hämeen 

maaseutusuunnitelmaan Ruokaketju

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Hakija Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hanke Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi

Hankkeen luonne alueellinen

Toteutusalue Kanta- ja Päijät-Häme

Toteutusaika 1.1.2022-31.12.2024

Tuensiirtokumppanit Metsähallitus

Kokonaisrahoitus 250 000,00 €

Myönnettävä rahoitus 250 000,00 €

Yhteys Hämeen 

maaseutusuunnitelmaan Matkailu, yrittäjyys

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Hakija ProAgria keskusten liitto ry

Hanke KieMaRa

Hankkeen luonne Alueellinen

Toteutusalue Kanta- ja Päijät-Häme

Toteutusaika 1.11.2021-30.11.2023

Tuensiirtokumppanit HAMK Oy

Kokonaisrahoitus 250 000,00 €

Myönnettävä rahoitus 250 000,00 €

Yhteys Hämeen 

maaseutusuunnitelmaan Ruokaketju, ympäristö

ELY-hankeryhmän käsittelypvm

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tulee jatkossa määrittämään kehittämisen toimenpiteitä. Kestävä RuokaHäme -hankkeella valmistellaan 

kanta- ja päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita muuttuvaan toimintaympäristöön. Ohjelman mukaan on huomioitava kaikessa toiminnassa 

talouskasvun edistäminen, ihmisten terveyden ja elämänlaadun parantaminen sekä huolenpito luonnosta. Kestävä RuokaHämeen toteutuksen 

läpileikkaavina teemoina kulkevat kestävä kehitys ja vastuullisuus sekä toimijoiden yhteistyö. Hankkeessa keskitytään kestävään 

ruokajärjestelmään jalostavien elintarvikeyrityksien näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten 

tietoisuutta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteista, tuottaa yrityksille uutta osaamista sekä aktivoida ja auttaa muutoksen 

vaativaan toimintaan. Hanke tuo kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tietoa ja osaamista yrityksille sellaisessa muodossa, että niihin on 

helppo tarttua ja ne kannustavat yrityksiä kestäviin muutoksiin. Yksi hankkeen keskeinen tulos on uusien toimijaverkostojen synnyttäminen ja 

kehittämistoimintoihin aktivoiminen.  Hankkeessa on kuusi teemaa, joihin rakennetaan kehittämisen mallipolku; luodaan verkostoja, asetetaan 

tavoitteet, pohditaan toimenpiteitä ja toteutusta, avataan muutosprosessia ja sen mahdollisia kustannuksia, kartoitetaan osaamista ja tuodaan 

tietoa sekä autetaan tarvittavan rahoituksen hakemisessa. Toteutustapana ovat mm. aktivoivat työpajat, tietoiskut, pienet kokeilut, 

asiantuntijaluennot. 

Hanke katsoo tulevaisuuteen ja luo pohjaa uuden ohjelmakauden toimintaan. Tarkoituksena on mm. tehdä yhteenveto opituista haasteista, joita 

vihreä siirtymä yrityksille aiheuttaa, ja viedä nämä tiedoksi hankkeessa perustettavalle seurantaryhmälle jatkotoimenpiteitä varten. Hanke liittyy 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja 

luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen keskeisiin luontokohteisiin liittyvää 

kulttuuriperintötietoa ja kehitetään siihen liittyvää tuotteistamista sekä lisätään kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä. 

Hankkeen vaikutuksesta alueelle syntyy uusia kulttuuriperintöteemaisia palveluja ja tuotteita. Alueen yrittäjien kulttuuriperintötiedot ja taidot 

kasvavat. Paikalliset asukkaat oppivat entistä paremmin ymmärtämään oman alueensa arvon ja heidän valmiutensa vaalia alueensa 

kulttuuriperintöä kasvavat. Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueiden kulttuuriperinnöstä tulee entistä näkyvämpi osa hyvinvointimatkailun 

palvelutuotannossa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2024.

Tavoitteena tässä hankkeessa on lisätä maaseudulla toimivien yrittäjien 1) tietoutta tilakohtaisen kiertotalouden mahdollisuuksista maaseudun 

toimijoille ja kiertotalousjakeiden hyödyntäjille, 2) tuottaa kokonaisvaltaisia ja logistisesti mahdollisia kiertotalouskonsepteja Kanta- ja Päijät-

Hämeen maaseudulle sekä 3) lisätä todennetusti kiertotalouteen panostavien tilojen kannattavuutta. Tavoitteena on myös 4) tuoda alan 

toimijoita yhteen, 5) mallintaa jakeiden logistiikkaa ja 6) laskea kustannusmalleja investointipäätösten tueksi.


