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• Päätavoite on vahvistaa Kanta-Hämeen alueen biotalouden 

toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä 

kontekstissa. 

• Keskitytään bio- ja kiertotalouden toiminnan vahvistamiseen 

Kanta-Hämeessä - keskiössä hiilineutraali toiminta.

• Päätoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) 

– suunnittelee ja toteuttaa kansainvälisen Open Bioeconomy Week (OBW) 

tapahtuman

• Osatoteuttajat: 

– Sykli

• laatii Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan

– Luonnonvarakeskus (Luke)

• rakentaa tiedonsiirto/kaupallistamispolun keksinnöille ja innovaatioille

– Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto

• pilottihanke ympäristömonitoroinnin ja siihen perustuvan 

vesistöalueen hallinnan perustalle

• Toteutus: 08/2019 - 12/2021
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Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta

• Tavoitteena on visioida Kanta-Hämeen toiminta osana kiertotaloutta 

kahdenkymmenen vuoden kuluttua. (VISIO 2040)

• Tiekartassa kuvataan aikajana sekä toimenpiteet ja tavoitteet, joiden 

saavuttaminen mahdollistaa Kanta-Hämeen alueen siirtymisen kohti 

vähähiilistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä toteuttavaa kiertotaloutta.

• Tiekarttatyön tavoite on löytää eri sidosryhmien (esim. kaupungit, kunnat, 

yritykset) kesken uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia, esimerkiksi 

teollisia symbiooseja, jotka edistäisivät kiertotaloutta Kanta-Hämeessä.

• Tiekarttatyöskentelyssä tähdätään kolmeen eri tavoitteeseen:

1) Ei ilmastopäästöjä – maakunta toimii hiilineutraalisti, eikä tuota

ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä.

2) Ei jätettä – maakunta toimii kiertotaloudessa, 

jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny.

3) Ei ylikulutusta – maakunnassa kulutetaan

luonnonvaroja maapallon kantokyvyn

rajoissa.
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• Fossiiliton ja hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto

• Energian säästäminen kotitalouksissa, julkisella sektorilla ja yrityksissä.  
Energiatehokkuus. Tilatehokkuus.

Energiantuotanto ja -kulutus

• Älykäs, uusiutuvilla polttoaineilla toimiva liikenne

• Turvallisen, terveellisen ja kestävän liikkumisen mahdollistava yhdyskuntarakenne.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

• Neitseellisten raaka-aineiden kulutus kestävää ja kierrätysmateriaalien käyttö  
maksimoitu. Uudelleenkäyttö ja uusiokäyttö otettu huomioon jo tuotesuunnittelussa.

• Uudet kulutusmallit kotitalouksissa ja julkisessa taloudessa: tuote-palvelut,  
yhteisomistaminen ja vuokraus ja lainaus

Kulutus ja materiaalikierrot

• Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja  
taloudellista kasvua

Ruoantuotanto ja -kulutus

• Puhtaat luonnonvedet, kestävä vedenkulutus, ravinteiden talteenotto ja kierrätys

Veden käyttö ja luonnonvedet

Tiekartta koostetaan viidestä eri teemasta, 

joiden sisältö laaditaan työpajoissa.

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä
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Työpajojen keskeinen sisältö
• Yhteinen aloitus

• Osallistujat jaetaan viiteen kaistakohtaiseen 

pienryhmään:

a) Energiantuotanto ja –kulutus

b) Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

c) Kulutus ja materiaalikierrot

d) Ruuantuotanto ja –kulutus

e) Veden käyttö ja luonnonvedet

• Työpajoissa huomioidaan myös Hämeen maakuntasuunnitelman 

painopisteet

– kasvukäytävät ja saavutettavuus 

– monipuolinen asuminen ja hyvinvointi 

– biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö 

– valmistavan teollisuuden mahdollisuudet 

– kansainvälistyminen ja vetovoima
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Työpajojen sisältö jatkuu

• Pienryhmissä toteutetaan:

1. Kaistakohtainen tavoitetilan määritys (2040)

2. Indikaattorien valinta kaistoille

3. Toimenpidekokonaisuuksien määrittäminen

4. Kaistakohtaisten yhteenvetojen esittely

• Lopetus ja palaute
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https://www.hamk.fi/projektit/luo-net-goes-international/

Yhteyshenkilöt:

Harri Lehtonen 
harri.lehtonen@sykli.fi 

050 555 5120

Riku Mustonen 
riku.mustonen@sykli

050 321 2913

Jos olet kiinnostunut osallistumaan työpajaan, 

ilmoittaudu alla olevasta linkistä:

Osallistu työpajaan

https://www.hamk.fi/projektit/luo-net-goes-international/
mailto:riku.mustonen@sykli
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gWp4uhUfTkmK-bYFBFbbEJt0TL1ek4RAuQWgCEx4NApUM05LWU8zS0tLN0JFSUxIWU5FU01OUFRJUS4u

