




Hämeen liitto kehittää Kanta-Hämeen maakuntaa ja 
valvoo sen etua Suomessa ja maailmalla sekä ylläpitää 
Hämeen kesäyliopistoa. 
 
Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava 
palveluorganisaatio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan ke-
hittämisnäkemyksen ja toteutusvoiman. 
 

Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien, valtion viranomais-
ten, yritysten ja muiden kehittäjäkumppaneiden kanssa.
 
Hämeen liiton jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeen-
linnan ja Riihimäen seutuihin. 

Hämeen liitto palveluksessanne





Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemi-
sen strateginen ohjelma.

Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maa-
kuntaohjelman. Sen tehtävänä on osoittaa maakunnan ke-
hittämisen suunta ja koota voimavarat sen toteuttamisek-
si. Maakuntaa kehitetään siten, että ”ihmiset haluavat ja 
voivat tehdä työtä ja asua Hämeessä”. Älykkään erikois-
tuneilla valinnoilla tavoitellaan Kanta-Hämeen kestävää 
menestystä. 
 

Yhteisen keskustelun kautta Häme-ohjelman painopisteiksi 
on sovittu kasvukäytävät ja saavutettavuus, asuminen ja hy-
vinvointi, biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö, valmis-
tavan teollisuuden mahdollisuudet sekä kansainvälistyminen 
ja vetovoima.
 
Häme-ohjelma on tehty toteutettavaksi. Tavoitteena on muo-
dostaa riittävän suuria, vaikuttavia kehittämisen kokonaisuuk-
sia, joiden toteuttamiseksi kootaan voimavarat kunnista, maa-
kunnista, alueiden verkostoista, valtiolta, Euroopan unionista 
sekä yrityksistä.

Häme-ohjelma – ”Sanat ovat tekoja”
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Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla luodaan 
edellytyksiä hyvälle elinympäristölle ja sen kehittämisel-
le. Kaavoituksen keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen 
eri näkökulmia ja tavoitteita. Maakuntakaava on yleispiir-
teinen, pitkän ajanjakson suunnitelma alueiden käytöstä 
maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavoitus on 
osa maakunnan suunnittelua. Hämeen liitto vastaa Kanta-
Hämeessä maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämises-
tä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavassa esi-
tetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet 

sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeel-
lisia alueita. 

Maakuntakaava ohjaa jäsenkuntien kaavoitusta ja viran-
omaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. 
Maakuntakaavalla kehitetään kestävästi ja pitkäjänteises-
ti Kanta-Hämeen monikeskuksista alue- ja yhdyskuntara-
kennetta. Maakuntakaavalla luodaan edellytyksiä Häme-
ohjelman toimenpiteiden toteuttamiselle ja maakunnan 
liikennejärjestelmän toimivuudelle.

Maakuntakaava
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© European Union 2012 - European Parliament



Tavoitteenamme on kehittää Hämeestä kestävästi kilpai-
lukykyinen maakunta osana Eurooppaa. EU-ohjelmien pää-
määränä on kehittää hämäläistä osaamista, kilpailukykyä ja 
työllisyyttä. Kansainvälisyyttä kasvatetaan yhteistyössä kun-
tien, seutujen, oppilaitosten ja osaamiskeskusten kanssa. 
Samalla lisätään maakunnan kilpailukykyä, hyvinvointia ja 
elämän laatua.

EU-toimisto Brysselissä tekee edunvalvontatyötä kaik-
kien hämäläisten toimijoiden hyväksi, avustaa yhteyksi-
en  solmimisessa ja edistää maakunnan tunnettavuutta 
Brysselissä.

www.helsinki.eu

EU ja kansainvälisyys
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On mulle Suomi suloisin,
Vaan Häme siitä kallehin.

Sen tuskin tiedän vertaista,
Niin kaunista, niin herttaista,

Kuin kulta Hämeenmaa. 

Hämäläisten laulu, J.H. Erkko





Häme on yksi Suomen 9 historiallisista maakunnista. Hämeen 
maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen suurimpien 
kaupunkikeskusten keskellä. Pääkaupunkiseutu on vain tun-
nin matkan päästä Hämeestä. Kaupunkielämän positiiviset 
puolet yhdistyvät ainutlaatuisiin maisemiin ja luonnonrau-
haan. Seudulla panostetaan asumiseen, koulutukseen, yrittä-
miseen ja monipuoliseen kulttuuritarjontaan.

Häme on kuulunut viime vuosina maamme menestyviin 
maakuntiin. Pinta-alaltaan 5 700 neliökilometrin kokoisessa 
maakunnassa on yhteensä yli 175 000 asukasta.

www.hame.fi

Ikiaikaista elinvoimaa ja aitoa kulttuuria





Ympäristöystävälliseen ja kestävää kehitystä tukevaan toi-
mintaan panostava Järkivihreä Forssan seutu on tunnettu 
monipuolisesta osaamisestaan sekä tutkimus- ja koulutus-
organisaatioista. Seudulla asutaan viihtyisästi keskellä kau-

neinta Hämettä ja hyviä yhteyksiä. Alueella on useita vaih-
toehtoja omakotiasumisesta hevostaloustontteihin. Seutu 
tarjoaa asukkailleen korkean kunnallisen ja yksityisen palvelu-
tason sekä lyhyet välimatkat – hyvästi ruuhkat ja kiire!

Forssan seutu: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä

Forssan seutu
Järkivihreyttä ja huipputeollisuutta



Illustration: Lasse Rantanen, 2012 © Sibelius Society of Finland



Hämeenlinnan seudulla kaupunkielämän positiiviset puolet 
yhdistyvät luonnonrauhaan. Seudulla on tehty monipuoli-
sia panostuksia niin asumisen, koulutuksen, yrittämisen kuin 
kulttuurinkin saralla. Kunnista löytyy lukuisia työ- ja koulutus-

mahdollisuuksia, mutta vain tunnin matka Etelä-Suomen suu-
rimpiin kaupunkeihin mahdollistaa työssäkäynnin myös muu-
alla. Lisäksi kansallissäveltäjämme Sibeliuksen synnyinseutu 
on hurmaava matkailukohde ja maistuvan lähiruoan kehto.

Hämeenlinnan seutu: Hattula, Hämeenlinna, Janakkala

Hämeenlinnan seutu
Henkäys historiaa ja tulevaisuuden tuulia





Kasvava Riihimäen seutu houkuttelee jatkuvasti asukkai-
ta ja yrityksiä Helsingin seudulta. Tarjoamme monipuoli-
sia asumisen mahdollisuuksia ja kaunista luontoa logisti-
sesti erinomaisella sijainnilla – vain puolen tunnin päässä 
pääkaupunkiseudulta. 

Riihimäen seutu: Hausjärvi, Loppi, Riihimäki

Kunnalliset ja kaupalliset palvelut, koulut sekä päiväkodit ovat 
lähellä ja tonttien hinnat ovat huomattavasti pääkaupunkiseu-
tua edullisempia. Nauti asumisen laatutekijöistä, mutta työs-
kentele missä sinulle parhaiten sopii: ekologinen raideliiken-
ne on osa arjen sujuvuutta!

Riihimäen seutu
Vetovoimaa pääkaupunkiseudun läheisyydessä





Hämeen virkistysalueyhdistys

Hämeen virkistysalueyhdistys turvaa ja kehittää maakunnan 
virkistysmahdollisuuksia sekä vaalii luonnon ja maiseman 
omaleimaisuutta. Yhdistyksen hallussa on 18 virkistysaluetta 
joiden pinta-ala on yhteensä noin 200 ha ja rantaviivan yh-
teispituus noin 20 km. Alueet ovat retkeilijöiden ja matkailjoi-
den vapaasti käytettävissä ympäri vuoden. 

Hämeen Ilvesreitti yhdistää merkittävimmät virkistys- ja suo-
jelualueet ja taajamat toisiinsa. Reitistön yhteispituus on noin 

250 km. Reitistön eri haaroja pitkin kulkiessa pääsee tutustu-
maan Hämeen Järviylängön kauniisiin luonnonmaisemiin se-
kä Hämäläiseen kulttuuriperintöön. 

Yhdistys ylläpitää luontomatkailun karttapalvelua sekä julkai-
see Hämeen Järviylängön ulkoilukarttaa. Yhdistys koordinoi 
virkistysalueiden sekä Ilvesreitistön ylläpitoa ja huoltoa. 

www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi    www.luontoonhame.fi





Hämeen kesäyliopistoa ylläpitää Hämeen liitto ja kesäyliopis-
ton omistavat kuntayhtymän kunnat. Kesäyliopiston päätoi-
mipaikka on Hämeenlinnassa. Koulutusta järjestetään ympä-
rivuotisesti myös Riihimäellä ja Forssassa. 

Keskeisenä tehtävänä on erityisesti kantahämäläisen väestön 
osaamisen ylläpito ja edistäminen. Tarjoamme korkeatasoista 
koulutusta ja osaamista  kuten avointa yliopisto-opetusta, am-
matillista täydennyskoulutusta ja kielikursseja.
 
www.hameenkesayliopisto.fi

Hämeen kesäyliopisto



Hämeen liitto | Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna | +358 3 647 401 | hameenliitto@hame.fi | www.hameenliitto.fi
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