Lahti tarjoaa kestäviä ratkaisuja
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Eduskunnan Pikkuparlamentti, Helsinki
Ohjelma

I klo 10–11

II klo 11–11.45

Lahden malli kiertotaloudesta on
kansainvälisesti kiinnostava

Muotoilun uusi tie

Kiertotalous on yksi merkittävimmistä ilmiöistä, joka vaikuttaa tulevien vuosikymmenten talouteen ja uusien työpaikkojen syntyyn. Ilmiön taustalla on luonnonvarojen kulutuksen
maailmanlaajuinen kiihtyminen ja voimakas kilpailu rajallisista resursseista. Kiertotaloudessa luonnonvaroja, materiaalia ja tuotteita kierrätetään nykyistä tehokkaammin ja luodaan
uutta arvoa teknologioiden ja älykkyyden avulla. Kiertotalous
tulee olemaan elinehto Suomen kilpailukyvylle.
Lahti on suomalaisten kaupunkien kiertotalouden pioneeri.
Lahden alueella jätehuollon pitkäjänteinen kehittäminen poikii
nyt seuraavan sukupolven kiertotalousratkaisuja ja työpaikkoja.

Klo 10 Avaus

Lahti on tunnettu muotoilukaupunkina. Suunnittelualojen
ammattilaisten hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä on palvellut alueen yrityksiä uudistumisessa. Nyt muotoilualan koulutus-, T&K- ja palveluresurssit kootaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukemaan. ”Design Lahti” tarjoaa
yrityksille ja organisaatioille yhteistyöalustan ja palvelut muotoilun strategiseen hyödyntämiseen.

Klo 11.00 Avaus
toimitusjohtaja Vesa Luhtanen, L-Fashion Group,
Lahti Industrial Design Advisory Board IDAB

Klo 11.05 Muotoilustrategia Lahden alueen
kehitystä edistämässä

kansanedustaja, Lahden kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Mika Kari

kehityspäällikkö Kristian Keinänen, Lahden Seudun Kehitys
LADEC Oy, kristian.keinanen@ladec.fi

Klo 10.05 Kiertotalous on keskeinen valinta Suomelle,
mutta mitä se vaatii käytännössä?

Klo 11.25 Aineellisesta aineettomaan
– tuotteiden suunnittelusta kaupunkimuotoiluun

ohjelmajohtaja Kari Herlevi, Sitra
kari.herlevi@sitra.fi

yliopettaja Ari Känkänen, LAMK Muotoiluinstituutti
ari.kankanen@lamk.fi

Klo 10.20 Teolliset symbioosit synnyttävät
uusia työpaikkoja

ja yliopettaja Mika Kylänen, LAMK Liiketalous

maajohtaja Kati Tuominen, Tarpaper Recycling Finland Oy
kt@tarpaper.fi

Klo 10.30 Kuusakoskella Päijät-Hämeessä on
merkittäviä teollisia symbiooseja
teknologiajohtaja Jyri Talja, Kuusakoski Recycling Oy
jyri.talja@kuusakoski.com

Klo 11.40 Kommentti
toimitusjohtaja, Petteri Kolinen, Design Forum Finland
L i s ät i e t o j a

kehityspäällikkö Kristian Keinänen,
050 598 0580, kristian.keinanen@ladec.fi

Klo 10.40 Kiertotalouden ratkaisut Lahdessa
professori Martin Romantschuk, Helsingin yliopisto
martin.romantschuk@helsinki.fi
TKI-johtaja Kati Manskinen, Lahden ammattikorkeakoulu
kati.manskinen@lamk.fi

L i s ät i e t o j a

ympäristöjohtaja Saara Vauramo,
044 716 1585, saara.vauramo@lahti.fi

w w w. l a h t i. f i

III klo 11.45–12.30
Kokeilut, protot ja demot – oppimisen uusia
muotoja Lahden ammattikorkeakoulussa
Lahden Ammattikorkeakoulussa teoria viedään käytäntöön
erilaisten kokeilujen ja prototyyppien kautta, joissa demonstroidaan autenttisissa ympäristöissä miten idea todella toimii. LAMKin aktiivinen ja innovatiivinen kokeilukulttuuri ja
opiskelijalähtöiset oppimisympäristöt mahdollistavat kokemuksellisen oppimisen ja siipien testaamisen yrittäjämäisessä
hengessä. Lahtelaisella twistillä.

Osuuden avaus

DuuniExpo ja Yrittäjyyspäivät – opiskelijoiden
järjestämä verkostoitumis- ja rekrytointitapahtuma
LAHELLA SYDÄNTÄ – hyväntekeväisyyskonsertti
projektipäällikkö Piia Hiukka, piia.hiukka@lamk.fi

LiMu Radio – kampusradio, jonka
toteuttamisesta vastaavat LAMKin opiskelijat
kehittämispäällikkö Ari Hautaniemi, ari.hautaniemi@lamk.fi

Kokeilut, protot ja demot
Lahden ammattikorkeakoulun profiilina
rehtori Outi Kallioinen, LAMK, outi.kallioinen@lamk.fi

vararehtori Maarit Fränti, LAMK

M.Idea – opiskelijaosuuskuntana toimiva mediatoimisto

L i s ät i e t o j a

hallituksen pj. Joonas Nieminen

kehityspäällikkö Ari Hautaniemi
044 708 0882
ari.hautaniemi@lamk.fi

VI klo 12.30–13.30

Klo 12.30 Avaus

Integraattoriyhtiö vauhdittamaan
Suomen cleantech-vientiä

Klo 12.35 Caseja ja kokemuksia integraattoritoiminnasta

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisen ohjelman tavoitteena
on kasvattaa cleantech-alan liikevaihto 50 miljardiin euroon
nykyisestä noin 30 miljardista eurosta ja luoda alalle 40 000
uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii vahvaa
panostusta yritysten viennin kehittämiseen. Suomalaiset pkyritykset ovat tavallisesti liian pieniä toimijoita kansainvälisillä markkinoilla, eivätkä pysty vastaamaan suuren mittaluokan
projektitoimituksiin. Suuret yritykset ovat usein keskittyneitä ydinliiketoimintaansa ja toimivat omalla sektorillaan, eivätkä ole kovin halukkaita vastaamaan kokonaistoimituksista
ja asettumaan arvoketjujen vetureiksi. Ympäristöteknologiatuotteiden viennissä puuttuu kansallinen kokonaistarjonta ja
asiakas joutuu asioimaan usean eri toimijan kanssa. Esimerkiksi rahoituksen ja takuiden järjestäminen monen pienen
toimijan kanssa on mm. Finnveran näkökulmasta haastavaa.
Laajojen arvoketjujen kaupantekijäksi ja kokonaistoimitusten
veturiksi tarvitaan integraattoriyhtiö. Valtion ja yksityisten
omistajien yhteistyönä perustettava integraattoriyhtiö ottaisi liiketoimintavastuun koko arvoketjun tuotteistamisesta ja
avaimet käteen toimituksista, näin voitaisiin merkittävällä
tavalla vauhdittaa suomalaisen cleantech-osaamisen vientiä
kansainvälisille markkinoille.

kansanedustaja, Lahden kaupunginvaltuuston
II varapuheenjohtaja Rami Lehto
liiketoimintapäällikkö Mirja Mutikainen, Ramboll Finland Oy,
mirja.mutikainen@ramboll.fi

Klo 12.45 Integraattoriyhtiö kaupan solmijana
kansainvälisillä markkinoilla
kansanedustaja Ville Skinnari, ville.skinnari@eduskunta.fi

Klo 13.00 Integraattoriyhtiö - miksi ja miten?
johtaja Essi Alaluukas, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy,
essi.alaluukas@ladec.fi

Klo 13.10 Kommentti
alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM

Klo 13.20 Eväät jatkoon
Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
L i s ät i e t o j a

johtaja Essi Alaluukas,
050 346 6988, essi.alaluukas@ladec.fi

V klo 13.30–14.30
Kansainvälinen investori rahoittamaan
Lahden eteläistä kehätietä?
Lahden eteläinen kehätie odottaa valtion päätöstä
investoinnin toteutumisesta. Keväällä 2015 tehty rahoitusmallien tarkastelu avasi keskustelua perinteisen budjettirahoituksen ohella elinkaarimallin ja ns. Infra Oy:n
käyttämisestä rahoitusmallina. Samaan aikaan suuret
kansainväliset taloudet rahoittavat huomattavia kansallisia
investointeja ulkomailla. Suomessa kansainvälisiä sijoittajia ei
aiemmin ole hankittu tiehankkeitten rahoittajiksi, mutta
Lahden kehätie on avautumassa pilotiksi uusille rahoitusmalleille.

Klo 13.30 Avaus
kansanedustaja, valtionvarainvaliokunnan liikennejaoston
puheenjohtaja Kalle Jokinen

Klo 13.40 Liikennepolitiikan kevät
liikenneministeri Anne Berner

Klo 14.00 Kansainvälisten investointien
hankkiminen Suomeen
Head of business development Hanna Lankinen, Finpro,
hanna.lankinen@finpro.fi

Klo 14.15 esimerkki – kiinalainen investointi
Lahden eteläiseen kehätiehen?
kaupunginhallituksen pj. Juha Rostedt, Lahti
L i s ät i e t o j a

yhteysjohtaja Elina Laavi,
040 708 2121, elina.laavi@lahti.fi

