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Häme kuhisee 
innovaatioista ja 
mahdollisuuksista 

Kanta-Häme, lyhyemmin Häme, on yksi Suomen yh-
deksästätoista maakunnasta, sijaiten Etelä-Suomessa 
vain tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, Turusta ja 

Tampereelta. Häme on osa maantieteellistä Järvi-Suomea 
ja sen kokonaispinta-alasta 5 707 km2 on sisävesiä peräti 
508 km2.

Häme on ainutlaatuinen paikka. Se on onnellisten 
ihmisten sydänmaata, jossa luonto ja kulttuurimai-
semat puhuttelevat yhdessä vaikuttavasti – samalla 
hengenvedolla voi nauttia puhtaasta ilmasta, vedes-
tä, vehreästä ympäristöstä, historiasta, kulttuurista ja 
hyvistä palveluista. 

Tervetuloa tutustumaan Hämeen  
yrityksiin

Häme toivottaa tervetulleeksi tutustumaan alueen 
innovatiivisiin yrityksiin. Tähän esitteeseen on koottu 
vierailutuotteita ammattilaisille, opiskelijoille ja eri 
kokoisille ryhmille. Annamme vieraille mahdolli-
suuden kurkistaa syvemmälle yritysten toiminnan 

kulisseihin. Vierailuja on tarjolla monelle eri alalle, 
keskittyen mm. kädentaitoihin, tekstiiliteollisuuteen, 
teknologia-alaan ja kiertotalouteen. Vierailujen ohel-
la voit varata käyntejä myös muihin seudun yrityk-
siin. Vierailut voidaan räätälöidä ryhmän toiveiden 
mukaan paikallisten asiantuntijoiden avustuksella. 

Vierailijaryhmiä vastaanotetaan pääsääntöisesti arki-
sin, yritysten aikataulujen puitteissa. Tiedustelethan 
vierailua mahdollisimman hyvissä ajoin, mielellään 
viimeistään kuukautta ennen toivottua ajankohtaa, 
joko suoraan yrityksestä tai paikallisen matkanjärjes-
täjän kautta.

Hämeenlinnan seutu

Hämeenlinnalla on monipuolinen elinkeinorakenne. 
Isoimpia toimialoja ovat teollisuus, vähittäiskauppa ja 
rakentaminen. Historiallisella Hämeenlinnan seudulla 
kädentaidot, sekä perinteisemmät käsillä tekemisen 
ammatit ovat edelleen iso osa elinkeinorakennetta.

Hämeenlinnan More-yritysalue on yksi Etelä-Suo-
men suurimpia yrityspuistoja ja vastaa kärkipaikalta 
tulevaisuuden yritysalueiden odotuksiin ja haasteisiin 
Suomessa. 

Iittala tunnetaan käsityön, muotoilun ja taiteen 
kylänä, jossa vierailee vuosittain yli 100 000 koti-
maista ja kansainvälistä kävijää rikastuttaen samalla 
koko kylän elämää. 

Riihimäen seutu

Riihimäki on kulttuurin, robotiikan opetuksen ja 
kohtaamisten kotikaupunki. Riihimäen henki nojau-
tuu mielenkiintoiseen historiaan, jonka kivijalkoja 
ovat rautatie, varuskunta ja lasiteollisuus. Kaupunki 
on erityisen tunnettu lasista ja lasinpuhalluksesta. 

Riihimäen elinkeinorakenne on hyvin monipuoli-
nen, sisältäen muun muassa korkean teknologian, 
ICT- ja ympäristöalan yrityksiä sekä metalli-, elintarvi-
ke- ja sahateollisuutta. 

Forssan seutu
 
Forssa tunnetaan rakennustuoteteollisuuden, 
elektroniikan, graafisen alan, metallin, elintarvike-
teollisuuden sekä ympäristöalan yritystoiminnasta 
ja osaamisestaan. Kärkitoimialoiksi on nostettu 
ympäristöliiketoiminta ja energia, hyvinvointi, vihreä 
logistiikka ja teknologia.

Seudulla on Luonnonvarakeskuksen tutkimus- ja 
asiantuntijaorganisaation ammattilaiset ja useita 
yritystoiminnan osaamiskeskittymiä. Forssan ym-
päristöliiketoiminnan Envitech-alue on yksi moni-
puolisimmista ympäristöosaamisen keskittymistä 
Euroopassa. 
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Saapuminen 
Hämeeseen

Häme muodostuu kolmen kaupungin seutukunnasta. Hel-
poiten saavutat Hämeen julkisilla kulkuvälineillä, kun saavut 
Hämeenlinnaan, Riihimäelle tai Forssaan. Häme on helposti 
saavutettavissa ja tunnin matkan päässä on Helsinki, Tampere 
ja Turku.

JUNALLA
Junalla saavut Hämeeseen Helsingistä, Tampereelta tai 
Turusta. Myös Helsinki-Vantaan lentoasemalta on junayhteys 
Hämeeseen. Hämeen juna-asemat Helsinki-Tampere raideyh-
teydellä ovat Riihimäki, Ryttylä, Turenki, Hämeenlinna, Parola 
ja Iittala. Turku-Tampere raideyhteydellä sijaitsee Humppilan 
asema. 

LINJA-AUTOLLA
Hämeeseen pääsee kaikkialta Suomesta bussiyhteyksillä. 
Linja-autolla pääsee myös Hämeen pienemmille paikkakunnil-
le helposti.

AUTOLLA
Autolla pääsee kätevästi liikkumaan maakunnassa paikasta 
toiseen ja myös saapuminen on helppoa. Reitti on hyvä 
suunnitella etukäteen karttapalvelun avulla, jotta voi pysähtyä 
halutessaan mielenkiintoisissa matkailukohteissa matkan 
varrella. 

LENTOKONEELLA
Tampere-Pirkkala ja Helsinki-Vantaan lentoasemat ovat vain 
tunnin matkan päässä Hämeestä. Helsinki-Vantaan kansainvä-
liseltä lentokentältä on junayhteys Hämeenlinnaan ja Riihi-
mäelle. Tampere-Pirkkalan lentokenttä on vain tunnin matkan 
päässä Hämeenlinnasta.

LAIVALLA
Helsingin ja Turun satamista on vain tunnin matka Hämee-
seen. Helsinkiin ja Turkuun saapuu laivoja Ruotsista, Virosta ja 
Saksasta.

7. Tukholma 1 tunti
8. Delhi 7 tuntia
9. Singapore 12 tuntia
10. Peking 9 tuntia
11. Soul 9,5 tuntia
12. Tokio 10,5 tuntia

MATKUSTUSAJAT LENTOKONEELLA HELSINKIIN

1. New York 9 tuntia
2. Madrid 4,5 tuntia
3. Lontoo 3 tuntia
4. Pariisi 3 tuntia
5. Frankfurt 2,5 tuntia
6. Rooma 3,5 tuntia

7

MATKUSTUSAJAT 
JUNALLA HELSINGISTÄ
Hämeenlinna 1 tunti 8 minuuttia
Riihimäki 47 minuuttia 

MATKUSTUSAJAT 
LINJA-AUTOLLA HELSINGISTÄ
Hämeenlinna 1 tunti 20 minuuttia
Riihimäki 54 minuuttia
Forssa 1 tunti 55 minuuttia

1 2

3
4 5

6

8

9

10 11 12
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Paikalliset 
matkanjärjestäjät 
palvelevat
FMT – Forssan Matkatoimisto Oy
Forssan Matkatoimisto (FMT) on 
yksityisomistuksessa oleva suoma-
lainen, vuodesta 1977 alkaen toimi-
nut täyden palvelun matkatoimisto. 
Forssan Matkatoimisto on tunnettu 
korkealaatuisten tuotteiden ja 
palveluiden tarjoajana. 

Vapaa-ajan tuotteiden lisäksi 
yritys on erikoistunut järjestämään 
Suomeen ja ulkomaille suuntautu-
via koulutus- ja asiantuntijamatkoja 
yrityksille, oppilaitoksille, yhdis-
tyksille ja eri alojen organisaati-
oille. Tuotteet räätälöidään aina 
asiakkaan toiveiden ja budjetin 
mukaisesti. 

Forssan Matkatoimistolla on 45 
toimintavuoden aikana syntynyt 
luotettavat, pitkäaikaiset kansain-
väliset verkostot myös Suomen 
ulkopuolelle. Yritys on Suomen 
Matkatoimistojen Liiton (AFTA) ja 
Kansainvälisen Lentokuljetusliiton 
(IATA) jäsen ja sen toimintaa valvoo 
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto.

Suomeen ja Hämeeseen suuntau-
tuvissa asiantuntija- ja koulutusmat-
kailuvierailuissa ammattitaitoinen 
henkilökunta palvelee laajalla 
paikallistuntemuksella.

FMT – Forssan Matkatoimisto Oy

Kartanonkatu 9
30100 Forssa
www.fmt.fi

Puh. +358 3 435 5670
fm.myynti@fmt.fi

Toimitusjohtaja 
Mari Rauhaniemi
Puh. +358 3 435 5671
mari.rauhaniemi@fmt.fi 

Matkatoimisto Häme-Matkat Oy
Häme-Matkat on yli 40 vuotta 
toiminut hämeenlinnalainen 
täyden palvelun matkatoimisto. 
Pieni ja paikallinen toimija tarjoaa 
henkilökohtaista palvelua ja pitkällä 
kokemuksella toteutettuja kokonai-
suuksia. 

Häme-Matkojen kautta toteutuvat 
lennot, kuljetukset ja vierailun 
ohjelmakokonaisuuden täydentävät 
aktiviteetit ja lisäpalvelut.

Matkatoimisto Häme-Matkat Oy

Kasarmikatu 6
13100 Hämeenlinna
www.hame-matkat.fi

Puh. +358 3 675 9331
toimisto@hame-matkat.fi

Toimitusjohtaja 
Arjaliisa Arra
Puh. +358 3 675 9331
toimisto@hame-matkat.fi
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YMPÄRISTÖ JA 
KIERRÄTYS

Biotus Oy

Biologinen kasvinsuojelu        Orgaaninen viljely        Ympäristönsuojelu     

Biotus on ammattiviljelijöille biologista kasvinsuojelua tarjoava yritys, 
joka tuottaa itse ja maahantuo torjuntaeliöitä käytettäväksi erilaisissa 
kasvi- ja kasvuhuoneissa, tunneleissa sekä avomaamansikalla. Tor-
juntaeliöiden lisäksi yrityksen valikoimissa on biologisia kasvitautival-
misteita, liima-ansoja ja erilaisia feromonituotteita niin puutarha- kuin 
metsätuholaisille. Biotuksella on myös omia kotipuutarhureille myytä-
viä tuotteita ja palveluja.

Tutkimukset ja tuotteiden kehittäminen ovat tärkeä osa Biotus Oy:n 
toimintaa. Yhteistyö tutkijoiden, asiantuntijoiden, tuottajien ja asiak-
kaiden kanssa on merkittävässä roolissa. Kehitystyön tuloksena syntyy 
uusia tuotteita, uusia käyttötarkoituksia vanhoille olemassa oleville 
tuotteille sekä torjuntaeliöiden käyttöohjeita paikallisiin olosuhteisiin 
sopiviksi.

Biotus Oy on IBMA:n (International Biocontrol Manufacturers’ Asso-
ciation) sekä IOBC:n (International Organization of Biological Control) 
jäsenyritys. 

Yritysvierailulla kuullaan yrityksestä ja yleisesti biologisesta kasvinsuo-
jelusta, jota yritys pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään. Yleisesittelyn 
jälkeen jakaannutaan tarvittaessa pienempiin ryhmiin ja kierretään 
tutustumassa eri työpisteisiin. 

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

50 €/henkilö 
1–1,5 tuntia
FI/EN/NL
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
5 –25 henkilöä
Kasvihuoneviljelijät, 
avomaaviljelijät, koulut 
ja oppilaitokset sekä 
neuvontaorganisaatiot.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Tiilenlyöjänkatu 5, 
30100 Forssa
www.biotus.fi 
Jan Hulshof
+358 40 571 8322
jan.hulshof@biotus.fi

Boreal Kasvinjalostus Oy 
 11 km   www.boreal.fi 

Jalostaa peltokasvilajikkeita  
Suomeen ja vastaaviin kasvuoloihin.

Luonnonvarakeskus
 10 km   www.luke.fi 

Maa- ja metsätalousministeriön 
tutkimus- ja asiantuntijaorganisaation 
Jokioisten yksikkö. 

Lepaan puutarhaoppilaitos 
 73 km   www.hamk.fi/tietoa-

hamkista/kampukset-ja-kartat/lepaa
Puutarhatalouden ja rakennetun 
ympäristön asiantuntijoiden koulutusta.
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Envor Group Oy 

Kierrätys        Kiertotalous        Vastuullisuus     

Envor Group on suomalaisen kiertotalouden edelläkävijöitä. Yrityksen 
tavoitteena on säästää luonnonvaroja tarjoten yrityksille ja kotitalouk-
sille palveluita vastuullisuuteen ja kiertotalouden edistämiseen. 

Perheyritys toimii jo kolmannessa polvessa ja jätteiden hyödyntäminen 
alkoi jo 1960-luvulla metalliromun kierrätyksellä ja paperinkeräyksellä. 
1970-luvulla aloitettiin lasin kierrättäminen teollisuuden käyttöön ja 
1990-luvulla mukaan tulivat jäte- ja kiinteistöhuollon palvelut sekä bio-
jätteen jalostus multatuotteiksi ja lannoitteiksi. Vuonna 2018 aloitettiin 
kotitalousmuovien kierrätys ja vuonna 2008 valmistuneesta biokaasu-
laitoksesta tuli kaksilinjainen. Laitos oli Suomen ensimmäisiä teollisen 
luokan biojätteen ja puhdistamolietteen yhteiskäsittelylaitoksia. 

Nykypäivänä yrityksen käsittelemistä jätteistä yli 98 % ohjataan uudel-
leen hyötykäyttöön. Yrityksessä kehitetään jatkuvasti uusia kierrätystek-
niikoita ja -teknologioita jätteiden hyötykäytön edistämiseksi.

Yritysvierailu aloitetaan kokoustiloissa esityksellä, jossa kerrotaan 
yrityksestä ja sen toiminnoista kierrätyksen ja kiertotalouden edistämi-
seksi. Tämän jälkeen siirrytään ulkotiloihin tutustumaan eri kierrätyspro-
sesseihin. 

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

50 €/henkilö, 
minimi 200 €/vierailu
1–1,5 tuntia
FI
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
5 –20 henkilöä
Alan asiantuntijat, 
kierrätyksestä ja 
kiertotaloudesta 
kiinnostuneet.

Voimalankatu 5, 
30420 Forssa
www.envor.fi  
Samuli Laine 
+358 50 407 8099
samuli.laine@envor.fi

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
 100 m   www.lhj.fi

16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö 
tarjoten erilaisia kiertotalousratkaisuja ja 
-palveluita.

Uusioaines Oy 
 5 km   www.uusioaines.com

Kerää, puhdistaa ja kierrättää lasia sekä 
valmistaa vaahtolasimursketta infra- ja 
talonrakentamisen rakenneratkaisuihin.

Hämeen ammattikorkeakoulu, 
Forssan kampus 
 5 km   www.hamk.fi/tietoa-hamkista/

kampukset-ja-kartat/forssa
Kestävän kehityksen ja biotalouden 
koulutusohjelmat.

Uusioaines Oy 

Lasin kierrätys        Kiertotalous        Rakennustuotteen valmistus     

Uusioaines Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka 
vastaanottaa noin 70 % koko Suomen kierrätyslasista. Forssan tuo-
tantolaitoksessa käsitellään vuosittain noin 80 000 tonnia keräyslasia, 
joka koostuu pakkauslasista ja erilaatuisista tasolaseista. Kerätty lasi 
puhdistetaan ja lajitellaan. Käsittelyprosessissa syntyy sirua, lasijauhet-
ta ja lasihiekkaa teollisuuden tarpeisiin.

Käsittelyn lopputuotteena syntyvästä uusioraaka-aineesta yritys 
valmistaa omaa Foamit -vaahtolasimursketta. Foamit on kevennys- ja 
eristemateriaali käytettäväksi erilaisissa infra- ja talonrakentamisen 
rakenneratkaisuissa. Vaahdotetun solurakenteen ansiosta tuotteen 
lämmöneristävyys on erinomainen ja sillä on hyvät vedenjohtavuusomi-
naisuudet. Tämä markkinoiden ainoa ekologisesti kestävä murskevaih-
toehto alentaa huomattavasti myös rakennusprojektin kokonaiskus-
tannuksia; keveytensä ansiosta sitä voidaan kuljettaa seitsenkertainen 
määrä kivimurskeeseen verrattuna, rakentamisprosessit nopeutuvat ja 
itse työtä sekä kalustoa tarvitaan vähemmän. 

Yritysvierailu aloitetaan Jokioisilla sijaitsevan Uusioaines Oy:n toi-
mistolta, jonka kokoustilassa on toiminnan esittely. Tämän jälkeen 
siirrytään autolla lasinpuhdistuslaitokselle ja vaahtolasitehtaalle, missä 
tutustutaan käsittelyprosessiin käytännössä.

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

120 €/ryhmä 
1,5 tuntia
FI/EN
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
5 –20 henkilöä
Kierrätys- ja kiertotalous-
asiantuntijat, rakennusalan 
yritykset, arkkitehdit.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Edvartintie 3, 
31600 Jokioinen
www.uusioaines.com
Katri Pohjola 
+358 50 439 8970
katri.pohjola@uusioaines.com

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
 5 km   www.lhj.fi

16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö 
tarjoten erilaisia kiertotalousratkaisuja ja 
-palveluita.

Envor Group Oy  
 5 km   www.envor.fi 

Yksityinen kiertotalouden, jäte- ja 
kiinteistöhuollon alan yritys.

Saint-Gobain Finland Oy / 
ISOVER 
 5 km   www.isover.fi   

Kansainvälinen eriste- ja rakennusmate-
riaalin valmistaja ja toimittaja.



13

LISÄKOHTEITA

TEKNOLOGIA JA 
TUOTANTO

DA-Group

Elektroniikan ja huipputeknologian kokonaispalvelut        Puolustusteollisuus        Avaruusteknologia

DA-Group on suomalainen teknologiayhtiö, joka suunnittelee ja 
valmistaa vaativia elektroniikan ja huipputeknologian ratkaisuja ja tuot-
teita. Yrityksen asiakkaat toimivat monella sektorilla, kuten metsä- ja 
paperiteollisuudessa, prosessiteollisuudessa, ajoneuvoteollisuudessa 
sekä puolustus- ja avaruusteknologian aloilla.

DA-Group on niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin puolustusteolli-
suuden ja puolustusvoimien luotettu kumppani neljällä eri sektorilla, 
jotka ovat: vedenalainen sodankäynti, laivajärjestelmät ja sotalaivojen 
taistelukestävyys, elektroninen sodankäynti sekä avaruustilannekuva ja 
-tiedustelu. Yrityksen päämääränä onkin olla vaativien teknologiatuot-
teiden uudistuva, kehittyvä ja innovatiivinen osaaja – merenpohjasta 
avaruuteen. 

140 henkeä työllistävän yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Forssassa. 
Yritysvierailulla kuullaan yrityksen toiminnasta ja osaamisesta. Yritys-
esittelyn yhteydessä esitellään myös muutamia konkreettisia tuote-esi-
merkkejä ja yläkerran katselukäytävältä tutustutaan tuotantotilojen 
toimintaan. Vierailun lopuksi on mahdollisuus tutustua yrityksen tiloissa 
sijaitsevaan vedenalaisen sodankäynnin näyttelyyn, jonka näyttelyko-
konaisuus on luotu yhteistyössä valtakunnallisen merikeskus Forum 
Marinumin kanssa. 

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Yhteystiedot

120 €/ryhmä, lisäpalveluna 
kahvi- ja lounasmahdollisuus.
1 –1,5 tuntia
FI/EN
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
10 –30 henkilöä 
Elektroniikka- ja teknologia-
alojen asiantuntijat, 
puolustusvoimat, mahdolliset 
asiakasyritykset.

Kassimäenkatu 2, 
30300 Forssa
www.da-group.fi 
+358 29 080 0900
info@da-group.fi

C.P.E. Production Oy 
 1 km   www.cpe.fi

Kehittää ja valmistaa ballistisia 
mellakka- ja harjoitusvarusteita 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy/
Suomen Materiaalikierrätys Oy 
 6 km   www.lhj.fi 

Kierrätysratkaisuja kaikille sähkö- ja  
elektroniikkalaitteille sekä metalliromulle.

Robotiikkakampus, Riihimäki 
 77 km   www.roboticscampus.com

Tulevaisuuden osaamisen yhteisö, 
joka palvelee yrityksiä, opiskelijoita ja 
täydennyskouluttautujia.
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Trifami 3D Oy
Trifami 3D Oy on start up -yritys, joka toteuttaa täysin uudenlaista 
rakentamisen konseptia. Trifami koordinoi Circule EcotrainTM -pal-
velukokonaisuutta, jonka kulmakiviä ovat uudet teknologiat, oikeat 
kumppanit ja kiertotalous. 

Trifami kehittää uutta tapaa käyttää uudelleen rakennusten purkupro-
sesseista syntyvää purkumateriaalia, jota syntyy valtavia määriä osana 
korjaus- ja uudisrakentamista. Yritys on toteuttanut aktiivisesti tutki-
mushankkeita ja pilotteja uusien metodien ja tekniikoiden löytämiseksi. 
Lisäksi Trifami on onnistunut pilottien avulla hyödyntämään purkubeto-
nimursketta kierrätysbetonin raaka-aineena.

Uusien prosessien luomat mahdollisuudet purkubetonin uudelleen 
käyttöön edistävät kiertotaloutta ja kestävää rakentamista sekä vähen-
tävät rakennusaineiden valmistuksessa syntyviä päästöjä. Yritys uskoo 
uusien teknologioiden mullistavan koko rakennusalan. Trifami 3D 
tuottaa rakentamisen ratkaisuja, joita myös tulevaisuus jaksaa kantaa.

Yritysvierailulla tutustutaan Trifami 3D:n tarinaan ja yrityksen konsep-
tiin.

Rakennusala        Kiertotalous        Uudet teknologiat

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

80 €/henkilö
1,5 tuntia
FI/EN
Ympäri vuoden
Minimi 10 henkilöä 
Rakentamisesta, rakentami-
seen liittyvistä teknologioista 
sekä kiertotaloudesta 
kiinnostuneet.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Sibeliuksenkatu 9 A 12, 
13100 Hämeenlinna
www.trifami3d.fi
Reetta-Maria Tolonen-Salo
reetta.tolonen-salo@trifami3d.fi

Kiertokapula
 8 km   www.kiertokapula.fi 

Kiertotalousalue, jossa kehitetään kierto-
talouden palveluja ja uutta innovatiivista 
liiketoimintaa. 

HAMK Tech –tutkimusyksikkö 
 4 km   www.hamk.fi/tutkimusyksikot/

hamk-tech 
Oppilaitos kehittää ratkaisuja valmista-
van teollisuuden tarpeisiin, rakentami-
seen ja energiatehokkuuteen.

HAMK Bio –tutkimusyksikkö 
 4 km   www.hamk.fi/tutkimusyksikot/

hamk-bio  
Oppilaitos kehittää ja tutkii biotalouden 
ratkaisuja kestävään tuotantoon ja 
luonnonmateriaalien hyödyntämiseen.

LeikkiSet Oy

Ympäristörakentaminen        Leikki- ja liikuntapaikkaratkaisut

Leikki- ja liikuntapaikkoihin on Suomessa investoitu noin 2 miljardia 
euroa ja niillä halutaan pitää huolta eri-ikäisten asukkaiden hyvin-
voinnista. LeikkiSet on palkittu yritys, jonka visiona on olla leikki- ja 
liikuntapaikkakalustamisen markkinajohtaja Suomessa ja toimialan 
kansainvälinen edelläkävijä. LeikkiSet on toteuttanut jo yli 900 leikki-, 
liikunta- ja oleskelualuetta. 

LeikkiSet pystyy uudella teknologialla ratkaisemaan asiakkaan perim-
mäisen ongelman siitä, miten tehdään parempaa leikki- ja liikuntapaik-
kakalustamista. Yritys on myös kehittänyt teknologiaa, jolla saadaan 
asukkaat eli leikki- ja liikuntapaikkojen tulevat käyttäjät osallistettua 
alueen suunnitteluun. Myös vastuullisuus on yritykselle merkittävä arvo 
ja se näkyy erityisesti haluna toteuttaa kaikille tasa-arvoisia leikki- ja 
liikuntapaikkoja.

Yrityksen kotipaikassa Forssassa sijaitsee yrityksen hallinto- ja tuoteke-
hitysosaaminen sekä varastotiloja. Yritysvierailu sisältää kokoustilassa 
pidettävän esittelyn, jonka jälkeen showroom -tilassa tutustutaan leikki- 
ja liikuntapaikkakalusteisiin sekä niiden ominaisuuksiin. Mahdollisuus 
myös tutustua tuotteisiin läheisissä kouluissa ja puistoissa. 

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

50 €/henkilö, potentiaalisille 
asiakkaille ilmainen.
1 –1,5 tuntia
FI/EN
Arkipäivisin, ei heinäkuussa. 
10 – 40 henkilöä
Ympäristö- ja rakennusarkki-
tehdit, alan asiantuntijat.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Lepistönkatu 3, 
30100 Forssa
www.leikkiset.fi
Tomi Mäkilä 
+358 400 212 776
tomi.makila@leikkiset.fi

Kiertotalousleikkipuisto Varsalaidun/
Pilvenmäen ravikeskus 
 4 km   www.pilvenmaki.fi 

Leikkipuisto kierrätetyistä ulkoleikkikalusteista.

Forssan Monitoimikeskus Akvarelli 
 3 km  
 www.forssa.fi/kasvatus-ja-opetus/monitoimikeskus-akvarelli

Laaja ja nykyaikainen leikki- ja ulkoliikunta-alue.
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Aste Finland Oy

Innovaatiot         Kylmälaiteratkaisut        Vastuullisuus

Aste Finland Oy syntyi vuonna 2010 viiden miehen halusta valmistaa 
maailman parhaita kaupallisia ammattikylmälaitteita. Paikkakunnan 
perinteet kylmälaitevalmistuksessa tarjosivat hyvän kasvualustan, mutta 
Aste Finland halusi tarjota asiakkaillensa vielä enemmän. 

Aste Finland suunnittelee huippulaadukkaita ammattikylmälaitteita, 
jotka ovat helposti muokattavissa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden 
mukaisesti. Laitteet valmistetaan itse ja niissä on huomioitu ympäris-
töystävällisyys ja kestävyys. Tuotteiden lähdettyä maailmalle, niiden 
pitkä elinkaari varmistetaan tarjoamalla huoltopalvelua ja uudelleen-
muokkaamalla niitä brändien kehityksen mukaisesti.

Yrityksen juuret ja inspiraation lähde ovat vahvasti Suomessa, sen 
luonnossa ja vuodenaikojen vaihtelussa. Aste Finland tuntee asiakkai-
densa sesongit, tarpeet ja toiveet, ja osaa muuntautua vastaamaan 
niihin juuri oikeilla ja sopivilla tuotteilla. Aste Finland on luotettava 
kumppani useille maailmanlaajuisille brändeille ja ammattikylmälaitteet 
ovat saavuttaneet Skandinavian ja Baltian, Keski- ja Etelä-Euroopan, 
Lähi-Idän, Australian ja Pohjois-Amerikan. 

Vierailulla tutustutaan yrityksen tuotteisiin ja kierretään tuotantotilois-
sa, missä tutustutaan laiteyksiköiden tuotetestaukseen ja kokoonpanon 
eri vaiheisiin.

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

120 €/ryhmä
1 tunti
FI/EN
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
4 –40 henkilöä
Alan asiantuntijat, 
asiakkaat, yritystoiminnasta 
kiinnostuneet kouluryhmät.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Koskivuorenkatu 5, 
30420 Forssa
www.astecoolers.com
Jussi Salonen 
+358 50 342 7671
jussi.salonen@astecoolers.com  

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy / 
Cool-Finland Oy 
 3 km   www.lhj.fi 

Suomen johtava kylmälaitteiden 
kierrättäjä

Uusioaines Oy 
 5 km   www.uusioaines.com 

Kerää, puhdistaa ja kierrättää lasia sekä 
valmistaa vaahtolasimursketta infra- ja 
talonrakentamisen rakenneratkaisuihin

Coolcenter Forssa Oy 
 6 km   www.coolcenter.fi 

Suunnittelee ja valmistaa kylmäsäilytyk-
seen noutoautomaatteja ja -lokerikkoja. 
Lisäksi sopimusvalmistusta.

Coolcenter Forssa Oy

Innovaatiot        Kylmälaiteratkaisut

Coolcenter Forssa Oy on kokenut, pitkään alalla toiminut suomalainen 
kylmälaitevalmistaja. Yrityksen omilla WineQueen ja Coolcenter 
-tuotemerkeillä suunnitellaan ja valmistetaan kylmälaitteita asiakkaiden 
erilaisiin tarpeisiin. 

Muuttuneisiin kuluttajatottumuksiin ja verkkokaupan tarpeisiin yritys 
valmistaa CoolCollect nouto- ja jakeluautomaatteja. Automaatteja 
voidaan toteuttaa sekä moduuleina tai seinäelementteinä erilaisilla 
lukitus- ja älyohjausjärjestelmillä sekä sisä- että ulkotiloihin. Yrityksen 
valikoimiin kuuluvat myös taloyhtiöiden vanhat kylmähuoneet kor-
vaavat ekologisemmat CoolCellar -lokerikot ja yksilöllisen kylmätilan 
mahdollistavat CoolLocker -lokerikkokylmiöt. 

WineQueen tuotemerkin alla yritys valmistaa käsityönä viinikaappeja 
niin kuluttajille kuin ammattilaisillekin. Tuotemallistolle on myönnetty 
Avainlippu ja Design from Finland -merkit, tunnustuksena suomalaises-
ta työstä ja vastuullisesta käyttäjälähtöisestä muotoilusta. 

Tehdaskierroksen aikana tutustutaan omien tuotteiden lisäksi ajankoh-
taisiin asiakastilausten tuotantoprosesseihin, joita voivat olla esimer-
kiksi pakastavat wc-istuimet tai huippu-urheilijoiden palautumista 
edistävät cryoaltaat. Coolcenter Forssa toimii nimittäin myös merkittä-
vänä sopimusvalmistajana erilaisille kylmätekniikan tuotteille.

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

50 €/henkilö,  
minimi 200 €/ryhmä.
1 tunti
FI/EN
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
5 –20 henkilöä 
Alan asiantuntijat, 
potentiaaliset asiakkaat.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Sipilänkatu 11,
30100 Forssa
www.coolcenter.fi 
Sauli Hakala 
+358 50 560 3114
sauli.hakala@coolcenter.fi

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy / 
Cool-Finland Oy 
 8 km   www.lhj.fi 

Suomen johtava kylmälaitteiden 
kierrättäjä.

Uusioaines Oy 
 8 km   www.uusioaines.com 

Kerää, puhdistaa ja kierrättää lasia sekä 
valmistaa vaahtolasimursketta infra- ja 
talonrakentamisen rakenneratkaisuihin.

Aste Finland Oy 
 6 km   www.astecoolers.com 

Suunnittelee ja valmistaa kaupallisia 
ammattikylmälaitteita.
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CN Center Oy

Metalliala        Vastuullisuus

Metalliteollisuus on Suomen teollisuuden suurin osa-alue. Sen toimi-
aloja ovat metallien jalostus, metallituotteiden, muiden tuotteiden, 
kulkuneuvojen ja sähkölaitteiden valmistus sekä elektroniikkateollisuus.

CN Center Oy tuottaa joustavasti ja oikea-aikaisesti monipuolisia 
metallikomponentteja ja -kokonaisuuksia. CN Centerissä taipuvat levyt 
ja putket aidosti asiakasta palvellen. 

CN Center on virkeä, yli 20-vuotias, kasvava ja palveleva metallitalo. 
Toiminnassa korostuvat asiakaslähtöisyys sekä ympäristö- ja yhteis-
kuntavastuullisuus. CN Center Oy:n tuotannon omavaraisuus ja 
henkilöstön monipuolinen osaaminen takaavat joustavat toimitukset 
ja kustannustehokkaat tuotteet. Suunnittelupalvelu tukee asiakkaiden 
tuotekehitystyötä valmistuksen tehostamiseksi. 

Vierailulla tutustutaan CN Center Oy:n tuotantoon ja toimitiloihin. 

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

40 €/henkilö
1 tunti
FI/EN
Ympäri vuoden
Maksimi 10 henkilöä 
Teollisuudesta, metallialasta 
ja uusista innovaatioista 
kiinnostuneille.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Käpälämäenkatu 11, 
11710 Riihimäki 
www.cncenter.fi 
Mika Kaseva
+358 400 250 965 
mika.kaseva@cncenter.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu, 
Riihimäen kampus
 3 km   www.kiertokapula.fi 

Tekniikan ja liikenteen alan koulutusoh-
jelmat. 

Robotiikkakampus, Riihimäki
 2 km   www.roboticscampus.com

Tulevaisuuden osaamisen yhteisö, 
joka palvelee yrityksiä, opiskelijoita ja 
täydennyskouluttautujia.

Delva Oy
 37 km   www.delva.fi

Uuden teknologian teollista metallin 
3D-tulostusta.

Delva Oy

Metalliala        Uudet teknologiat        3D-tulostus

Delva on kokenut osaaja ja kumppani teollisuuden metallitulostuk-
sessa. Delva tarjoaa pintaa syvemmälle menevää yhteiskehittämistä 
optimaalisten ratkaisujen löytämiseksi asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. 
Yrityksellä on laaja materiaalivalikoima, johon kuuluvat useat teräslaa-
dut, alumiini, titaani, Inconel ja kupari.

3D-tulostus tuo uuden ulottuvuuden perinteisten valmistusteknolo-
gioiden rinnalle ja mahdollistaa täysin uudentyyppiset rakenteet ja rat-
kaisut. Tulostamalla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä tuotteiden koko 
elinkaaren ajan ja vastata monella tapaa globaaleihin kestävyyshaastei-
siin. Lisäksi säästetään kustannuksia ja lyhennetään toimitusketjua.

Vierailulla tutustutaan Delvaan, sen toimitiloihin sekä tulostuksessa 
käytettäviin koneisiin ja laitteisiin. Lisäksi on mahdollista seurata 
3D-metallitulostusta, joka on digitaalista valmistusta parhaimmillaan. 
Tulostamisen mahdollisuudet avautuvat vierailijoille runsaiden esimerk-
kien kautta.

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

1–10 henkeä 150 €/ryhmä, 
11–20 henkilöä 250 €/ryhmä 
21–30 henkilöä 350 €/ryhmä.
1 tunti
FI/EN
Ympäri vuoden
Maksimi 30 henkilöä 
Teollisuudesta, metallialasta 
ja uusista innovaatioista 
kiinnostuneille.

Laajamäentie 2, 
13430 Hämeenlinna
www.delva.fi
Marja-Leena Mäkinen
+358 50 431 7034
marja-leena.makinen@delva.fi 

HAMK Tech –tutkimusyksikkö 
 4 km   www.hamk.fi/tutkimusyksikot/

hamk-tech 
Oppilaitos kehittää ratkaisuja valmista-
van teollisuuden tarpeisiin, rakentami-
seen ja energiatehokkuuteen.

Robotiikkakampus, Riihimäki
 36 km   www.roboticscampus.com 

Tulevaisuuden osaamisen yhteisö, 
joka palvelee yrityksiä, opiskelijoita ja 
täydennyskouluttautujia.

Fixcel
 2 km   www.fixcel.fi

Suomalaisen innovaation avulla 
rakennettuja ekologisia, muunneltavia 
ja puhtaan sisäilman rakennuksia.
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TEKSTIILI

Foxa Oy 

Tekstiiliteollisuus        Tekstiiliperintö Suomessa        Tekstiili-innovaatiot ja -tutkimus 

Foxa Oy on vuonna 1990 perustettu työ-, armeija- ja ulkoiluvaate-
kankaita kehittävä ja valmistuttava yritys. Yrityksen myyntikonttori, 
tekstiililaboratorio sekä kangasvarasto sijaitsevat Forssassa. Foxa 
edustaa tekstiilituotannon uutta mallia, jossa ydinosaaminen säilyte-
tään lähellä asiakasta, mutta kankaiden valmistus on siirtynyt toisaalle. 
Hyvin varusteltu tekstiililaboratorio ja osaava henkilöstö mahdollistavat 
tehokkaan laadunvalvonnan ja tuotekehityksen. 

Foxalla on markkina-alueensa laajin valikoima työvaatekankaita. Mo-
nipuolisesta valikoimasta löytyy tekstiilejä ohuista hoitohenkilökunnan 
vaatekankaista aina sertifioituihin palosuojakankaisiin. Myös erilaiset 
ulkoiluvaatekankaat ja sotilastekstiilit ovat keskeinen osa yrityksen 
tarjontaa. 

Vierailulla tutustutaan Foxaan yrityksenä ja sen huippuosaamiseen 
tuotekehityksessä. Esittelyn jälkeen vieraillaan yrityksen tiloissa ja 
tutustutaan testilaboratorion toimintaan.

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

50 €/henkilö,  
minimi 200 €/vierailu
1 tunti
FI/EN
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
1 –30 henkilöä
Tekstiilialan toimijat ja ostajat.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Lepistönkatu 2, 
30100 Forssa
www.foxa.fi 
Johanna Rämö
+358 10 229 2120
info@foxa.fi

Oy Teema Line LTD  
 2 km   www.teemaline.fi

Kehittää ja valmistaa ampumaurheiluun 
ampumatakkeja ja -housuja

C.P.E. Production Oy
 4 km   www.cpe.fi

Kehittää ja valmistaa ballistisia mellak-
ka- ja harjoitusvarusteita

Rykkeri / Forssa Fabric Oy 
 3 km   www.rykkeri.fi

Kankaanpainantaa Suomen ainoalla 
käytössä olevalla laakapainolaitteistolla. 
Oma Rykkeri -mallisto.
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C.P.E. Production Oy
C.P.E. Production (Combat Protective Equipment) on maailman 
johtavia suojavarustevalmistajia, jonka historia ja tuotekehityksen 
juuret ovat jääkiekkovarusteteollisuudessa. Yrityksen tuotevalikoimassa 
on erilaisia luotisuojaus-, joukkojenhallinta- ja harjoitusvarusteita 
sekä tarvikkeita. Asiakkaina ovat kansalliset puolustusvoimat, poliisi, 
rikosseuraamusalan henkilöstö ja terrorismin vastaiset eliittiyksiköt 
ympäri maailmaa.

C.P.E. Production on ISO 9001 –sertifioitu, ja sillä on maine laaduk-
kaana ja teknisiltä ratkaisuiltaan korkealuokkaisena valmistajana. Yritys 
tekeekin loppukäyttäjän kanssa tuotekehityksessä tiivistä yhteistyötä, 
jotta tulevat uhat voidaan ennakoida. Yrityksellä on tehtaat Suomessa 
ja Tšekin tasavallassa. Forssassa sijaitsee tuotannon lisäksi yrityksen 
pääkonttori sekä tuotekehitys, markkinointi ja myynti.

Yritysvierailulla tutustutaan ensin yrityksen tuotteisiin ja erikoisosaa-
miseen. Tuotantotiloissa käydään läpi eri tuotantoprosessit aina 
kaavoituksesta lähtien valmiisiin tuotteisiin. Vierailulla päästään myös 
seuraamaan pisto- ja ampuma-aseenkäytön mekaanista testausta sekä 
suojavarusteiden käytön esittelynäytöstä. 

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko

Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Ballistiset suojavarusteet        Joukkojenhallintavarusteet        Tekstiiliosaaminen Suomessa

Vierailu on veloitukseton
1,5 tuntia
FI/EN
Arkipäivisin, ei loma-aikoina.
Tuotantotiloihin maksimis-
saan 50 henkilöä, kokous-
tilaan maksimissaan 10 
henkilöä.
Puolustusvoimat, puolustus- 
ja sisäministeriöt, poliisilaitos, 
vankeinhoitolaitos.

Asentajankuja 3, 
30300 Forssa
www.cpe.fi 
Harri Kolu
+358 3 688 2920
+358 50 572 6103
harri.kolu@cpe.fi

DA-Group Oy 
 1 km   www.da-group.fi

Suunnittelee ja valmistaa vaativia elektroniikan 
ja huipputeknologian ratkaisuja ja tuotteita. 
Asiakkuuksia myös puolustusteknologian alalla.

Foxa Oy 
 4 km   www.foxa.fi 

Kehittää ja valmistuttaa työ-, 
armeija- ja ulkoiluvaatekankaita

Rykkeri / Forssa Fabric Oy 
 2 km   www.rykkeri.fi

Kankaanpainantaa Suomen ainoalla 
käytössä olevalla laakapainolaitteistolla. 
Oma Rykkeri -mallisto.

Oy Teema Line LTD 

Tekstiiliteollisuus Suomessa        Erikoistekstiilit        Tekstiili-innovaatiot

Vuonna 1984 perustettu yritys on erikoistunut ampumaurheiluun 
tarkoitettujen vaatteiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Kurt Thune 
-tuotemerkillä valmistettavat ampumatakit ja -housut valmistetaan 
Suomessa korkealaatuisista materiaaleista. Yrityksen laaja osaaminen 
ja valmiudet moniin tekstiilialan prosesseihin mahdollistaa myös 
alihankintatyöt. Tuotekehitys onkin kaavoituksen, leikkuun ja ompelun 
ohessa merkittävässä roolissa. 

Reilu 10 henkeä työllistävän yrityksen tuotannosta 92 % menee vientiin 
ja tuotteilla on jälleenmyyjiä yli 50 eri maassa. 

Vierailulla tutustutaan Oy Teema Line LTD:n tuotantotiloihin ja -pro-
sesseihin sekä tuotteiden kehitystyöhön. Esittelyn jälkeen halukkaille 
on mahdollisuus kokeilla ammuntaa virtuaalisesti yrityksen show room 
-tilassa, jossa on kattava valikoima muita ampumaurheiluun tarkoitettu-
ja varusteita. 

Yritys sijaitsee viehättävällä ja historiallisella vanhalla tehdasalueella 
Forssan keskustassa. 

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

120 €/ryhmä
1 tunti
FI/EN/DE/SV
Sopimuksen mukaan
1 –10 henkilöä
Tekstiilialan toimijat ja ostajat.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Kutomonkuja 2 E 1, 
30100 Forssa
www.teemaline.fi 
Kurt Thune
+358 44 710 4874
teemaline@thune.fi

Foxa Oy 
 2 km   www.foxa.fi 

Kehittää ja valmistuttaa työ-, armeija- ja 
ulkoiluvaatekankaita

C.P.E. Production Oy 
 2 km   www.cpe.fi

Kehittää ja valmistaa ballistisia mellak-
ka- ja harjoitusvarusteita.

Forssan museo ja Kuosikeskus 
 1 km   www.forssanmuseo.fi

Esittelee suomalaisen tekstiiliteollisuu-
den ja painokankaan historiaa.
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HYVINVOINTI 
JA LUONTO

Iloranta

Luonto        Hyvinvointi        Kulttuuriperintö

Iloranta on vanha maatila, joka on muuntautunut palvelemaan nyky-
ajan asiakkaita. Iloranta sijaitsee suomalaisella maaseudulla, metsän 
keskellä, puhdasvetisen järven rannalla. Se on todellinen hengäh-
dyspaikka hektisen arjen keskellä ja tämän vuoksi Ilorannassa onkin 
erikoistuttu erityisesti luonnon vaikutuksiin ihmisen hyvinvointiin.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi muodostuu kehon ja mielen tasapai-
nosta. Parhaita keinoja stressitason laskemiseen, kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin ja onnellisuuteen ovat rauhoittava luonto, terveellinen 
ravinto, monipuolinen liikunta, sauna ja riittävä lepo. 

Ilorannassa on vahva asiantuntijuus ympäristön ja luonnon ottamiseksi 
osaksi hyvinvointia, sekä kattava asiantuntijaverkosto kouluttajia ja 
luonnolliseen ja lääkkeettömään hoitoon erikoistuneita lääkäreitä. Kou-
luttajien erityisosaamisalueina ovat muun muassa mindfulness-pohjais-
ten terapioiden käyttö sekä hormonit ihmisen hyvinvoinnin taustalla. 
Rakkauden kemia ja fysiologia on tärkeä osa hyvinvointia, jotta voit 
nauttia elinvoimaisesta, täydestä elämästä.

Vierailulla Ilorannassa tutustutaan monipuolisesti kokonaisvaltaisen 
terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpidon työkaluihin alan 
huippuasiantuntijoiden kanssa. 

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

6–9 henkilöä: 1200 €
/henkilö/4 päivän ohjelma
10–12 henkilöä: 1000 €
/henkilö/4 päivän ohjelma
3–5 päivää
EN
Elokuu-kesäkuu
6 –12 henkilöä
Hyvinvointialan ammattilaiset

Rukkoilantie 129, 
14700 Hauho
www.iloranta.fi 
Samu Lescelius
+358 40 513 1139 
samu@iloranta.fi

Aulanko luontoliikuntakeskus 
 39 km   www.luontoliikuntakeskus.fi

Oppia luonnossa liikkumiseen ja lii-
kunta- sekä luontokasvatusta erityisesti 
lapsille ja nuorille.

Kaupunkikalastus 
 36 km   www.kaupunkikalastus.fi

Järjestää kalastusmatkoja Hämeenlin-
nan Vanajan vesireitillä.

Vanai Bistro & Bastu 
 36 km   www.vanai.fi

Tarjoaa yhdistetyn ruoka- ja saunaelä-
myksen Hämeenlinnan keskustassa.



2726

LISÄKOHTEITA LISÄKOHTEITA

Pirteeks

Hyvinvointi       Luonto

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on yksi nopeiten kasvavista megat-
rendeistä. Ihmiset etsivät sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. 
Pirteeksin Anu Kosonen on hyvinvoinnin monitaitaja. Hän on kou-
lutukseltaan ravitsemusasiantuntija, stressinhallinnan ohjaaja, Helmi 
hevosavusteinen mindfulness-ohjaaja, puutarhaterapeuttinen- ja 
metsänmieli -ohjaaja sekä personal trainer.

Pirteeks on Lopen metsässä sijaitseva hyvinvoinnin ja kohtaamisen 
keidas, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa bootcamp, hiljai-
suuden miniretriitti sekä metsäkuntosali. Anu Kososen monipuolinen 
koulutustausta näkyy myös Pirteeksin palveluissa: palvelutarjonnassa 
on työhyvinvointiin ja tehokkuuteen liittyvät kurssit, palautumisen 
ja motivaation mittaukset, erilaiset ruokavaliot ja kokonaisvaltaiset 
valmennukset – boot camp metsäkuntosalia unohtamatta!

Vierailu alkaa luennolla, jonka teemoja voivat olla muun muassa Met-
sästä hyvinvointia, Mindfulness, Stressinhallinta, Liikunnasta hyvinvoin-
tia ja Suomalainen näkemys terveelliseen ravintoon. Luennon jälkeen 
siirrytään metsäkuntosalille liikkumaan, palautumaan ja kokemaan 
hyvinvointia käytännössä.

Hinta
Kesto

Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

500 €/ryhmä
1–1,5 tunnin luento ja 
1 tunnin treeni.
FI/EN
Ympäri vuoden
2 –15 henkilöä 
Hyvinvoinnin ammattilaiset, 
HR, terveydenhuollon 
ammattilaiset, hyvinvoinnista 
kiinnostuneet ryhmät.

Kieppirinne 15, 
12750 Pilpala
www.pirteeks.fi
Anu Kosonen 
+ 358 40 363 9289
anu.kosonen@pirteeks.fi

Pelto-Seppälän tila 
 8 km   www.peltoseppala.fi  

Yli 300-vuotiaalla tilalla lähiruokapuoti, 
mökkimajoitusta ja hevostalli.

Cardehumma
 13 km   www.cardehumma.fi

Hevostalli- ja eläintilalla sosiaalipedago-
gista ja eläinavusteisia palveluja.

SatuAasit
 5 km   www.satuaasintalli.fi 

Monipuolista luonto- ja eläinavusteista 
toimintaa rauhallisessa maatilaympäris-
tössä.

SmartDOG Oy
SmartDOG Oy on koira-alan asiantuntijayritys, joka tarjoaa tutki-
mukseen perustuvaa koirien kognitiivisten ominaisuuksien testausta. 
Kaikille koirille sopivat testit perustuvat uusimpaan tutkimukseen, ja 
kertovat muun muassa koiran kyvystä lukea ihmisen elekieltä, ongel-
manratkaisutavasta ja sinnikkyydestä, itsehillinnästä, muistista sekä 
loogisesta päättelystä. 

SmartDOGin perustamisen taustalla on halu tuoda tutkimus tiedejul-
kaisuista koirien omistajille – ja samalla kerätä tietoa, joka hyödyttää 
tavallista koiranomistajaa.

SmartDOG Oy vierailuun sisältyy luento SmartDOG-testauksesta ja 
erityisesti lisensoiduksi SmartDOG testaajaksi kouluttautumisesta. 
Koirien testaamista esitellään lisäksi käytännön tasolla Hyvinkäällä 
sijaitsevassa testitilassa, johon siirrytään kuljetuksella. Esittelijänä on 
SmartDOGin kehittäjä Katriina Tiira, FT ja eläinten käyttäytymistieteen 
dosentti. Katriina Tiiralla on yli 20 vuoden kokemus eläinten käyttäyty-
misen tutkijana Helsingin yliopistossa.  

Asiantuntijuus        Koirat

Hinta
Kesto

Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Esittely on veloitukseton.
1–2 tuntia luento + 1,5 tuntia 
koiran testauksen esittely.
FI/EN
Ympäri vuoden
5 –10 henkilöä 
Aiheesta kiinnostuneet 
eläintenkouluttajat ja 
koirakouluyrittäjät.

Sijainti
Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Riihimäki/Hyvinkää 
www.smartdog.fi
Katriina Tiira 
+358 44 972 9185
katriina@smartdog.fi

Suomen Metsästysmuseo
 15 km   www.metsastysmuseo.fi

Esittelee suomalaisen metsästyksen 
kymmentuhatvuotista historiaa. 

Pirteeks
 30 km   www.pirteeks.fi 

Kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita 
luontoympäristössä.

SatuAasit
 30 km   www.satuaasintalli.fi 

Monipuolista luonto- ja eläinavusteista 
toimintaa rauhallisessa maatilaympäris-
tössä.
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Ravitalli Tapio Mäki-Tulokas
50 €/henkilö, 
minimi 200 €/ryhmä 
1 tunti
FI/EN
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
4–15 henkilöä
Raviurheilusta ja -valmen-
nuksesta kiinnostuneet, 
hevosalan toimijat.

Hevos- ja raviurheilu Suomessa        Ravivalmennus        Maaseutuyrittäjyys     

Raviurheilu on Suomen tärkein hevosurheilulaji. Suomesta ainutlaa-
tuisen raviurheilumaana tekee maan oman hevosrodun, kylmäverisen 
suomenhevosen, kilpailukäyttö. Ensimmäinen organisoitu ravikilpailu 
järjestettiin Suomessa jo vuonna 1817 ja nykyaikainen kilpa-ajo alkoi 
1960-luvulla, kun lämminveriset hevosrodut saivat osallistumisluvan ja 
kilpailuihin liittyvä vedonlyönti kasvatti suosiotaan. 

Suomen huippuravivalmentajiin lukeutuvan Tapio Mäki-Tulokkaan 
30 hevosen valmennustalli sijaitsee Tammelan idyllisessä maalais-
maisemassa. Mäki-Tulokkaan kotitilalla sijaitsevalla tallilla on laajat 
laidunalueet ja erinomaiset harjoitusolosuhteet. Seutukunta on myös 
ainutlaatuinen hevostalousalue, missä sijaitsevat Pilvenmäen ravirata, 
hevosalan osaamiskeskus Hippolis, Luonnonvarakeskuksen hevostutki-
mus sekä Ypäjällä sijaitseva hevosalan koulutuskeskus Hevosopisto. 

Ravivalmentajan tehtävänä on pitää hevonen terveenä, varmistaa sen 
juoksuhalut ja kasvattaa hevosen kuntoa erilaisilla harjoitteilla. Toi-
minta perustuu hevoskohtaiseen valmennusohjelmaan, jotta voidaan 
saavuttaa yksilöllinen rasitustaso. Tallivierailulla kuullaan tarkemmin 
ravivalmentajan työstä ja tutustutaan tallin nykyisiin menestyjiin ja 
tulevaisuuden lupauksiin.

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut

Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Sukulantie 218, 
30100 Forssa
www.facebook.com/ 
ravitallitapiomakitulokas 
Annika Aalto
+358 40 573 6206
annikaaalto85@gmail.com

Pilvenmäen ravirata ja 
hevosurheilukeskus 
 11 km   www.pilvenmaki.fi 

Ympärivuotinen raviurheilukeskus, 
jonka alueella useita yksityisiä 
ravivalmennustalleja.

Hevosopisto
 25 km   www.hevosopisto.fi

Hevosurheilun valtakunnallinen 
valmennuskeskus ja alan suurin 
oppilaitos.

Similän Ratsutila 
 7 km   www.similanratsutila.fi 

Ratsastuskoulu, leirit ja kurssit sekä 
hevosavusteista toimintaa.

KÄDENTAIDOT 
JA DESIGN
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Forssa Fabric Oy / Rykkeri
12 €/henkilö 
1 tunti
FI/EN
Sopimuksen mukaan
4 –50 henkilöä
Tekstiilialasta ja 
teollisuushistoriasta 
kiinnostuneet, suunnittelijat, 
matkailijat.

Jylhien punatiilirakennusten suojissa ja suomalaisen kankaanpainannan 
alkulähteillä sijaitsee Forssa Fabric Oy, neljän luovan ja yritteliään 
naisen tekstiilialan yritys. Forssa Fabric Oy tarjoaa asiakkailleen uniikkia 
kankaanpainantapalvelua, joka toteutetaan Suomen ainoalla käytössä 
olevalla käsiteollisella laakapainovälineistöllä (silkkipaino/filmipaino/
seripaino). Asiakkaina on muun muassa taiteen, muodin ja sisustuksen 
ammattilaisia, suunnittelutoimistoja ja yhdistyksiä. Pienkäsiteollinen 
kankaanpainantatekniikka mahdollistaa asiakkaalle joustavasti pienem-
pien painomäärien tilaamisen.

Yrityksen toinen merkittävä tuote on omaperäisistä kuoseistaan ja 
rohkeista väriyhdistelmistään tunnettu yrityksen oma Rykkeri -mal-
listo. Mallisto sisältää naisten vaatteita, miesten paitoja, asusteita, 
sisustustekstiilituotteita sekä kankaita pukeutumiseen ja sisustukseen. 
Rykkeri -mallisto suunnitellaan, painetaan ja valmistetaan itse käsityönä 
pienissä erissä. Materiaalien valinnassa ja kierrätyksessä korostuu 
merkittävästi vastuullisuus. 

Yritysvierailun aikana kuullaan kankaanpainannan historiasta ja 
yrityksen toiminnasta. Työnäytöksen yhteydessä esitellään varsinainen 
painoprosessi ja lisäpalveluna voidaan vieraille järjestää työpaja. Tilois-
sa sijaitsee Rykkeri -malliston myymälä, jossa on valikoidusti myynnissä 
myös muiden paikallisten kädentaitajien tuotteita.

Tekstiiliperintö Suomessa        Kädentaidot & design        Vastuullisuus     

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Puuvillakatu 4 C 3, 
30100 Forssa
www.rykkeri.fi 
Karita Stenfors-Selkälä
+358 400 484 478
karita@rykkeri.fi

Forssan museo ja Kuosikeskus 
 2 km   www.forssanmuseo.fi

Esittelee suomalaisen tekstiiliteollisuu-
den ja painokankaan historiaa.

Oy Teema Line LTD 
 100 m   www.teemaline.fi

Kehittää ja valmistaa ampumaurheiluun 
ampumatakkeja ja -housuja

Foxa Oy 
 2 km   www.foxa.fi 

Kehittää ja valmistuttaa työ-, armeija-  
ja ulkoiluvaatekankaita

Wetterhoff
Käsitöiden tekeminen on Suomessa erittäin suosittu harrastusmuoto, 
sekä iso ja tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä. Suomessa moni 
yrittäjä saa elantonsa erilaisista käsityöammateista. Käsityöt tuottavat 
myös hyvinvointia monella tavalla. 

Wetterhoffin talo on vanha käsityökoulu, jonka Fredrika Wetterhoff on 
perustanut Hämeenlinnaan vuonna 1885. Fredrika Wetterhoff omisti 
elämänsä vähävaraisten tyttöjen kouluttamiseen ja hänen henkinen 
perintönsä näkyy edelleen Wetterhoffin talon toiminnassa. Talossa on 
nykyään erilaisia luovan alan toimijoita, mahdollisuus kokea ja kokeilla 
perinteisiä käsityötapoja erilaisissa työpajoissa ja Wetterhoffin oma 
käsityömyymälä. 

Vierailulla kuullaan käsityötalon historiasta, Fredrika Wetterhoffin 
tarinasta ja Wetterhoff-säätiön tärkeästä työstä käsityöperinteiden yllä-
pitäjänä. Vierailulla koetaan myös itse käsityön tekemisen ilo työpajas-
sa. Työpajassa ryhmä pääsee ennakkoon valitun aiheen mukaan omin 
käsin neulomaan, tekemään korun tai valmistamaan oman miniryijyn. 
Oman käsityön saa mukaan ohjeineen viimeistelyä varten. Kaikki 
työpajat sopivat sekä aloittelijoille että kokeneille konkareille.

Kädentaidot        Design        Kulttuuriperintö

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta

Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

30 –50 €/henkilö (sisältää 
työpajan materiaalit ja 
ohjeistuksen).
2 tuntia
FI/EN
Ympäri vuoden arkisin ja 
lauantaisin.
Minimi 6 henkilöä.
Käsityöstä ja 
kulttuuriperinnöstä 
kiinnostuneille aikuisille.

Wetterhoffinkatu 4 D, 
13100 Hämeenlinna
www.wetterhoff.fi
Hillevi Kaarlenkaski
+358 500 599 755
hillevi.kaalenkaski@wetterhoff.fi 

Iittalan lasitehdas 
 350 m   www.iittalavillage.fi

Suomen ainoa toiminnassa oleva 
lasitehdas, jossa tehdään lasia edelleen 
myös käsityönä.

HAMK Design Factory 
 14 km   www.hamk.fi/design- 

factory-yrityksille
Oppilaitoksen monialainen tuote- ja 
palvelukehityksen toimintaympäristö 
yhdistäen opiskelijat ja työelämän.

Inkalan kartano 
 13 km   www.inkalankartano.fi

Fredrika Wetterhoffin lapsuuden koti, 
joka palvelee nyt kokous,- majoitus- ja 
juhlatilana. 
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Wirkkala Wallpaper / Culturelli Oy

Rakennusten restaurointi         Vastuullisuus        Pienyrittäjyys

Tapetit ovat talon vuosirenkaat! Vanhat talot ja niiden kerroksellisuus 
ovat keskiössä Culturelli Oy:n toiminnassa. Säilyttävän korjausrakenta-
misen kautta tapettikerrosten hauras katoavaisuus on tuottanut uuden 
tavan toimia restauroinnin saralla. Vuosikymmenten ajan ovat ihmiset 
halunneet koristaa kotejaan tapeteilla ja jokainen asukas on jättänyt 
seinälle oman ajatuksensa kodikkaasta kodista. Kuinka hauskaa onkaan 
löytää paperikakku komeron takaseinästä ja tutkia sitä. Tapettifrag-
menttien uusi elämä alkaa Wirkkala Wallpaperilla. 

Wirkkala Wallpaperin ateljee sijaitsee Forssan keskustan idyllisellä 
vanhalla puutaloalueella. Konservaattori ja restaurointimestari Elina 
Wirkkalan käsissä vanhat suomalaiset tapettimallit saavat tilaustöinä 
uuden elämän. 

Työprosessi alkaa tapettikuvion raportin jäljentämisellä, painoseulojen 
tai laattojen valmistamisella ja värien sävytyksellä. Itse painotyö teh-
dään perinteisillä käsityömenetelmillä silkki- tai laattapanotekniikalla 
tai vaihtoehtoisesti nykyaikaisesti tulostamalla, jolloin tapettiraportti 
muunnetaan ensin digitaaliseen muotoon.  

Verstaalla voi seurata tapetinpainoprosessia ja tutustua tapettien 
historiaan. Lisäpalveluna on mahdollisuus kahden tunnin mittaiseen 
työpajaan, jossa vieraat saavat itse osallistua painotyöhön.

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko

Vierailijaryhmä

50 €/henkilö 
45 minuuttia
FI/EN
Arkipäivisin
4 –10 henkilöä, työpajaan 
maksimissaan 4 henkilöä.
Sisustuksesta, remontoinnista 
ja kädentaidoista 
kiinnostuneet.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Ojakatu 1, 
30100 Forssa
www.culturelli.fi 
Elina Wirkkala
+358 40 510 1443
wirkkalawallpaper@gmail.com

Rykkeri/Forssa Fabric Oy 
 1 km   www.rykkeri.fi 

Kankaanpainantaa Suomen ainoalla 
käytössä olevalla laakapainolaitteistolla. 
Oma Rykkeri -mallisto.

Forssan museo ja Kuosikeskus 
 1 km   www.forssanmuseo.fi  

Esittelee suomalaisen tekstiiliteollisuu-
den ja painokankaan historiaa.

Forssan Elävienkuvien teatteri 
 600 m  
 www.elavienkuvienteatteri.fi

Suomen vanhin toiminnassa oleva 
elokuvateatteri.

Lasistudio Mafka & Alakoski Oy
Päivä 700 € ja 5 päivää 
3200 € seitsemältä henkilöltä.
1–5 päivää
FI/EN/DE/FR
Ympäri vuoden
2 –15 henkilöä
Aiempaa kokemusta 
lasipuhalluksesta ei tarvita. 
Taiteilijat ja muotoilijat, 
jotka ovat kiinnostuneet 
käyttämään lasia omissa 
töissään. 

Lasitehtaanaukio 2, 
11910 Riihimäki
www.mafka-alakoski.fi
Marja Hepo-aho
+358 40 554 9939
marja@mafka-alakoski.fi

Kädentaidot        Design        Lasitaide     

Riihimäki on edelleen tunnettu lasikaupunki, vaikka lasinvalmistus 
lopetettiin Riihimäellä vuonna 1990. Riihimäellä valmistettiin lasisia 
pulloja, purkkeja ja purnukoita, astioita, valaisimia, taide-esineitä 
sekä ikkunalasia. Osa tuotannosta oli käsityötä ja osa taas koneellista 
tuotantoa. Lasi elää edelleen Riihimäellä muun muassa Lasistudio 
Mafka & Alakoskessa.

Lasistudio Mafka & Alakoskella voi seurata lasitaiteilijoiden Marja He-
po-ahon ja Kari Alakosken taidokasta työskentelyä. Lasistudio Mafka & 
Alakoskella on mahdollista kokeilla valvotusti lasinpuhallusta ja tehdä 
oma lasitaideteos. Lasitaiteilijat Hepo-aho ja Alakoski työskentelevät 
Riihimäen vanhassa lasitehtaassa, joten vierailulla voi kokea aitoa lasin 
historiaa. Taiteilijat tekevät käyttöesineitä, taideteoksia ja tilaustöitä.

Vierailulla pääsee tutustumaan ja myös kokeilemaan lasinpuhallusta. 
Ohjelmat räätälöidään ryhmän mukaan ja myös pidemmät koulutukset 
ovat mahdollisia. Osallistujat saavat sertifikaatin osallistumisestaan 
valmennukseen. Lasistudiolla on myös mahdollisuus tutustua perintei-
siin lasinpuhallustekniikoihin. 

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Suomen lasimuseo
 400 m   www.suomenlasimuseo.fi

Esittelee suomalaisen lasin historiaa ja 
muotoilua. 

Lasismi
 0 m   www.lasismi.fi

Suunnittelee ja valmistaa lasitöitä tilaus-
työnä yksityisille ja yritysasiakkaille. 
     

Iittalan lasitehdas 
 58 km   www.iittalavillage.fi 

Suomen ainoa toiminnassa oleva 
lasitehdas, jossa tehdään lasia edelleen 
myös käsityönä.
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Yoldia Scandinavia

Kädentaidot        Design        Kulttuuriperintö

Hämeenlinnan seudulla on vahvat perinteet muotoilusta muun muassa 
Iittalan lasitehtaalla. Lisäksi käsityö on ollut merkittävässä osassa 
Hämeenlinnan historiaa ja täällä on vahvaa koulutusta muotoilun eri 
aloilla ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa.

Yoldia Scandinavia on historiasta ja vahvasta tarinasta syntynyt mal-
listo, joka sisältää astioita ja sisustuselementtejä. Yoldia Scandinavian 
tarina pohjautuu kuitenkin Vanajanveden historiaan aina jääkaudelta 
saakka, vaikka mallisto on uusi, vuonna 2021 lanseerattu. Mallisto on 
valmistettu pääosin kivestä ja teräksestä sen muotokielen kertoessa 
vahvasti pohjoisesta luonnosta. Muotoilija Jesse Kakkolalle mallis-
ton synty on ollut merkityksellinen kokemus, kun historia, luonto ja 
muotoilijan oma tarina ovat löytäneet toisensa ja tuloksena on syntynyt 
vaikuttava Yoldia Scandinavia -mallisto.

Vierailulla tutustutaan malliston tarinaan, joka alkaa fyysisesti siitä 
maasta, jolla Yoldian suunnittelijan oma protopaja sijaitsee. Tämä 
on erinomainen vierailukohde muotoilusta, käsityöstä ja historiasta 
kiinnostuneille.

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta

Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

50 €/henkilö 
1 –1,5 tuntia
FI/EN/
Ympäri vuoden – kesä ja 
syksy parhaimmat vierailuajat.
Maksimi 10 henkilöä 
Muotoilusta ja 
kulttuurihistoriasta 
kiinnostuneille.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Poransaarentie 11, 
13900 Hattula
www.yoldiascandinavia.com 
Jesse Kakkola
+358 400 841 690
jesse.kakkola@koti-in.fi

Wetterhoff
 10 km   www.wetterhoff.fi

Yhdistää luovan alan toimijoita sekä 
tarjoaa mahdollisuuden kokea ja kokeil-
la perinteisiä käsityötapoja erilaisissa 
työpajoissa.

HAMK Design Factory 
 14 km   www.hamk.fi/design-facto-

ry-yrityksille
Oppilaitoksen monialainen tuote- ja 
palvelukehityksen toimintaympäristö 
yhdistäen opiskelijat ja työelämän.

Iittalan lasitehdas 
 22 km   www.iittalavillage.fi

Suomen ainoa toiminnassa oleva 
lasitehdas, jossa tehdään lasia edelleen 
myös käsityönä.

Puista Oy

Kädentaidot        Design        Kulttuuriperintö

Puuseppä on perinteinen suomalainen ammatti, jossa ollaan erikois-
tuttu yleensä huonekaluihin, käyttöesineisiin sekä korjaus- ja entisöin-
titöihin. Hämeenlinnan vierestä Janakkalasta löytyy kuitenkin vielä 
erityisempää puusepän osaamista muun muassa viihteellisten pelien ja 
kasinopöytien valmistuksesta. Puista Oy valmistaa kuitenkin tilauksesta 
lähes mitä vain ja on mukana jo suunnitteluvaiheessa jalostaen ideaa 
toimivaksi kokonaisuudeksi!

Vierailulla tutustutaan Puistan yrittäjiin ja toimintaan, sekä yrittäjien 
uusiin innovatiivisiin projektisuunnitelmiin. Puista on erikoistunut 
pelipöytien käsin valmistamiseen ja laadukkaat Black Jack-, pokeri- ja 
rulettipöydät ja muut viihdepelit syntyvät myös omien toivomusten 
mukaan täysin uniikkina osaavissa käsissä.

Upean käsityöperinteen lisäksi vierailulla päästään sukeltamaan 
hieman tarunhohtoiseen ja samalla perinteikkääseen pelimaailmaan. 
Vierailun kruunaa hauskat pelikokeilut, joita on mahdollista järjestää 
myös sopimuksen mukaan. Tilaisuus suunnitellaan aina toiveiden 
mukaan hyödyntäen alueen upeita palveluita sekä kokoustiloja, joihin 
voidaan loihtia ikimuistoinen vierailukokemus.

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Alkaen 60 €/henkilö 
1 tunti
FI/EN
Ympäri vuoden
5 –30 henkilöä 
Käsityöperinteistä sekä 
erityisesti tapahtuma-alasta ja 
viihdepeleistä kiinnostuneille.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Irjalantie 51, 
12400 Janakkala
www.puista.com
Sanna Virtanen
+358 40 570 4470
sanna.virtanen@puista.com

Ilosen puutyö 
 51 km   www.ilonen.fi

Perinteistä puusepäntyötä ja uusina 
menetelminä puun laserleikkaus ja 
tulostus puulle.

Wetterhoff
 21 km   www.wetterhoff.fi

Yhdistää luovan alan toimijoita sekä 
tarjoaa mahdollisuuden kokea ja kokeil-
la perinteisiä käsityötapoja erilaisissa 
työpajoissa.

Yoldia Scandinavia 
 30 km   www.yoldiascandinavia.com

Historiasta ja vahvasta tarinasta syntynyt 
mallisto, joka sisältää astioita ja sisustu-
selementtejä.
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Ilosen Puutyö Ky

Kädentaidot        Design        Uudet teknologiat

Ilosen puutyö on yli 60-vuotias perheyritys Hämeenlinnan Hauholla. 
Puutyötehtaassa on valmistettu jo pitkään laadukkaita ja pitkäikäisiä 
massiivipuukalusteita ja erilaisia puutuotteita, jollaisia löytyy jopa Eng-
lannin Kuningatar Elisabeth II:n metsästysmajalta. Yritys on edelleen 
tunnettu taidokkaasta puusepäntyöstään ja perinteisen puusepäntai-
don säilyttäminen on osa yrityksen liiketoimintaa. Isoisänsä jalanjäljissä 
toimintaa jatkava Antti Teivonen on saavuttanut pronssia Taitaja 
SM-kisojen huonekalupuuseppä-sarjassa.

Perinteisten menetelmien rinnalle on tullut aivan uusia tapoja hyödyn-
tää puuta elementtinä ja raaka-aineena. Ilosen puutyö on kasvattanut 
omaa osaamista ja palvelutarjontaa puun laserleikkauksella. Laserin 
avulla voidaan kaivertaa puun pintaa tai tehdä yksityiskohtaista ja 
tarkkaa leikkausjälkeä. Toinen uutuus on modernilla tulostustekniikalla 
toteutetut tulostukset puulle. Kyseessä on huippulaadukas ja ekolo-
ginen tapa hyödyntää puuta materiaalina uudella tavalla esimerkiksi 
suurtulosteina ulkomainoksissa, kylteissä ja sisustuslevyinä. 

Vierailulla kuullaan yrityksen kehittymisestä ja uudistumisesta, päästään 
kurkistamaan tuotantotiloihin ja varataan aikaa ostoksille Ilosen omassa 
myymälässä.

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

20 €/henkilö,  
minimi 100 €/vierailu.
1 tunti
FI/EN
Ympäri vuoden
Maksimi 50 henkeä 
Teknisestä alasta ja 
käsityöperinteestä 
kiinnostuneille.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Hauhontie 206, 
14700 Hauho Hämeenlinna
www.ilonen.fi
Liisa Ilonen-Teivonen
+358 45 7731 4422
asiakaspalvelu@ilonen.fi

Puista 
 51 km   www.puista.com

Perinteistä puusepäntyötä ja erikoisuu-
tena viihteellisiä pelejä ja kasinopöytiä.

Delva
 36 km   www.delva.fi

Uuden teknologian teollista metallin 
3D-tulostusta.

HAMK Tech –tutkimusyksikkö 
 4 km   www.hamk.fi/tutkimusyksikot/

hamk-tech 
Oppilaitos kehittää ratkaisuja valmista-
van teollisuuden tarpeisiin, rakentami-
seen ja energiatehokkuuteen.

Nasty Puppet Promotions

Kädentaidot        Teatteri        Kulttuuriperintö

Nasty Puppet Promotion on nukketeatterin erityisasiantuntija ja alalla 
merkittävä kansainvälinen osaaja. Nasty Puppet Promotion veistää 
teatterinuket käsityönä ja niiden valmistamista kuvataan myös omana 
taiteenlajina. 

Nukketeatterit ovat perinteisesti opettaneet lapsia ja nostaneet 
yhteiskunnallisia tärkeitä asioita keskustelun aiheeksi. Tšekkiläinen 
ja slovakialainen nukketeatteri ja marionettitaide on jopa nostettu 
Unescon suojelukohteeksi tärkeän kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

Perinteinen nukketeatteri on yhdistelmä kädentaitoja ja kulttuuria, 
jonka Nasty Puppet Promotion on tuonut nykypäivään ja osaksi muun 
muassa työyhteisöjen kehittämistä. Teatterin avulla voidaan henkilös-
tön kesken keskustella ajankohtaisista asioista. 

Nasty Puppet Promotionin vierailulla perehdytään teatterinukkien 
valmistuksen saloihin ja nukketeatterin tekemiseen. Työpajoissa ollaan 
itse osana nukketeatteria. Vierailu on mahdollista yrityksen tiloissa 
Hämeenlinnan Taidekasarmilla tai ohjelmana jossain muussa ympäris-
tössä parin tunnin työpajana.

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

25 €/henkilö,  
minimi 250 €/ryhmä.
1,5 –2 tuntia
FI/EN
Ympäri vuoden
10 –60 henkilöä
Käsityöstä ja 
kulttuuriperinnöstä 
kiinnostuneille aikuisille,  
sekä lapsiryhmille. 

Miehistönkatu 3
13130 Hämeenlinna
www.nastypuppet.fi
Hannu Räisä
+358 40 517 3177
hannu.raisa@gmail.com

Wetterhoff
 2 km   www.wetterhoff.fi

Yhdistää luovan alan toimijoita sekä 
tarjoaa mahdollisuuden kokea ja kokeil-
la perinteisiä käsityötapoja erilaisissa 
työpajoissa.

HAMK Design Factory 
 4 km   www.hamk.fi/design-facto-

ry-yrityksille
Oppilaitoksen monialainen tuote- ja 
palvelukehityksen toimintaympäristö 
yhdistäen opiskelijat ja työelämän.

Puista 
 21 km   www.puista.com

Perinteistä puusepäntyötä ja erikoisuu-
tena viihteellisiä pelejä ja kasinopöytiä.
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Lepaan viinitilavierailu ja Petäys Resort

Elintarvikeala       Puutarha-ala        Opetus

Lepaa on Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituu-
tin puutarha- ja elintarvikealojen kampus. Lepaan kartano on 1200-lu-
vulta ja 1900-luvun alussa kampus on rakentunut kartanon ympärille. 
Lepaalla on pitkä historia ja perinteet viinin valmistuksessa. 1900-luvun 
alussa valmistettiin kirkkoviinejä ja myöhemmin puutarhaoppilaitoksen 
aloittaessa toiminnan alkoi marja- ja hedelmäviinien valmistus.

Nykyisin Lepaalla on Suomen johtava hedelmäviinialan koulutus- ja 
kehittämisyksikkö, jossa tuotetaan yhteensä 17 000 litraa tilaviinejä, 
siidereitä, liköörejä ja tisleitä vuodessa. Loppuvuonna 2022 alkoi 
Lepaalla myös panimoalan koulutus ja tämän myötä alueelle tulee oma 
uusi panimo. Suomessa toimii 20 viinitilaa, joista Lepaa on yksi. 

Vierailulla tutustutaan Lepaan kartanonpuistoon ja puiston monipuo-
lisiin kasveihin ja näytemaihin sekä alueen pitkään ja vaiherikkaaseen 
historiaan. Lepaan viinitilan tuotantotiloihin ja -prosesseihin tutus-
tumisen lisäksi kurkistetaan viinikellariin ja tutustutaan kuohuviinien 
valmistamiseen aidolla samppanjamenetelmällä. Kierroksen lopuksi 
maistellaan suomalaisia marja- ja hedelmäviinejä. Vierailun majoitus 
tapahtuu vieressä sijaitsevassa Petäys Resortissa.

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

87 €/henkilö
1 vuorokausi
FI/EN
Ympäri vuoden
10 –30 henkilöä
Elintarvikkeista, viinistä ja 
oluesta sekä elintarvike- ja 
puutarhaopetuksesta 
kiinnostuneille.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Petäyksentie 35, 
14620 Hattula
www.petays.fi
Juha-Pekka Tuominen
+358 3 673 310 
myynti@petays.fi 

Pekkolan tila – Bäätelö 
 38 km   www.pekkolantila.fi

Lammastila, jossa lampaanmaidosta 
tuotetaan jopa omaa jäätelöä.

HAMK Mustiala opetus-  
ja tutkimusmaatila 
 70 km   www.mustialanluomutila.fi 

Oppilaitoksen historiallisella kampuk-
sella on 185 hehtaaria peltoja ja noin 70 
lehmän moderni robottinavetta.

Iittalan lasitehdas 
 31 km   www.iittalavillage.fi

Suomen ainoa toiminnassa oleva 
lasitehdas, jossa tehdään lasia edelleen 
myös käsityönä.

Panimo Olutmylly

Elintarviketeollisuus Suomessa        Pienpanimot Suomessa        Käsityöläisoluet     

Pienpanimotoiminta on kasvanut Suomessa räjähdyksenomaisesti ja 
suomalaiset tekevätkin loistavia oluita. Anne ja Mikko Silmälä perus-
tivat oman pienpanimonsa Forssaan vuonna 2018. Alkuvaiheessa 
toiminta täytti pariskunnan vapaa-ajan, mutta kysynnän ja tuotannon 
kasvaessa ovat molemmat työllistyneet yrityksessä. 

Panimo OlutMyllyn valikoimaan kuuluu kymmenkunta paikallisesti 
tuotettua käsityöläisolutta, joissa on vaikutteita Keski-Euroopasta ja 
Iso-Britanniasta. Tuotteita myydään noin 50 paikkakunnalla Suomessa 
ja kysyntä on kasvussa. Panimo OlutMyllyn tuotteet on myös huomioi-
tu positiivisesti eri olutraatien arvioinneissa. Tuotekehitystyötä tehdään 
aktiivisesti suunnittelemalla ja testaamalla uusia reseptejä. Yritys 
valmistaa myös tilausoluita asiakkaiden omiin tarpeisiin.

Yritysvierailun aluksi tutustutaan panimotiloissa käsityöläisoluiden 
tuotantoon ja sen eri prosesseihin. Tuotantotiloista siirrytään maistele-
maan itse oluita ja perehdytään niiden makumaailmaan. Lisäpalveluna 
on mahdollisuus kevyeen ruokailuun, saunomiseen tai illanviettoon. 
Panimokierros sopii myös erinomaisesti muiden yritysvierailujen 
oheisohjelmaksi.

Hinta
Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

15 €/henkilö
1 tunti
FI/EN
Arkipäivisin, ei loma-aikoina
2–16 henkilöä 
Oluen valmistuksesta 
kiinnostuneet, alan harrastajat 
ja asiantuntijat, ostajat.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Yrittäjänkaari 17, 
30420 Forssa
www.olutmylly.fi 
Anne Silmälä
+358 50 556 6593
anne@olutmylly.fi

Maatilan lihakauppa Makuliha Oy
 15 km   www.makuliha.fi

Valmistaa käsityönä erikoismakkaroita, 
-leikkeleitä ja erilaisia lihatuotteita.

Harjun Kuusipeurat 
 29 km   www.facebook.com/ 

HarjunKuusipeurat 
Kuusipeurojen tarhaus, tilavierailut ja 
tuotemyynti.

Boreal Kasvinjalostus Oy 
 9 km   www.boreal.fi 

Jalostaa peltokasvilajikkeita Suomeen ja 
vastaaviin kasvuoloihin.
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Kirsin suklaat

Elintarvikeala        Design        Kädentaidot

Kirsin Suklaat on käsintehtyjen suklaiden valmistaja. Yrittäjä hurmaantui 
suklaasta asuessaan Sveitsissä, kouluttautui Ranskassa suklaamestariksi 
ja haki sen jälkeen oppia kaakaosta sekä suklaan valmistuksesta ympäri 
maailmaa. Vuosikymmenten jälkeen hän palasi Suomeen valmistamaan 
suklaisia herkkuja syntymäkaupunkiinsa Hämeenlinnaan. 

Kirsin Suklaat valmistaa suklaita myös asiakkaiden toiveiden mukaan. 
Kirsin keittiössä kokeillaan rohkeasti uusia makuja ja yhdistellään 
suklaisiin paikallisia marjoja ja yrttejä. Kirsi Hyytiäinen tuntee kaaka-
olaadut ympäri maailmaa ja tarjoaa maisteluita myös kahvin, teen tai 
viinien kera.

Vierailulla pääsee tutustumaan 1800-luvun puutaloon, jossa suklaa-
luomukset syntyvät. Talossa toimii paikallisten käsityöläisten putiikki, 
taidegalleria ja kahvila. Esittelyn tai maistelun voi myös yhdistää 
johonkin muuhun kohteeseen ja tilata Kirsin paikan päälle kertomaan 
suklaista.

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

Alkaen 20 €/henkilö riippuen 
halutusta suklaavalikoimasta.
0,5 –1,5 tuntia
FI/EN/DE/FR
Ympäri vuoden
2 –15 henkilöä
Elintarvikealasta ja käsityöstä 
kiinnostuneet.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Lukiokatu 4, 
13100 Hämeenlinna
www.kirsinsuklaat.fi
Kirsi Hyytiäinen
+358 40 522 0376
chocokirsi@gmail.com

Pekkolan tila – Bäätelö 
 41 km   www.pekkolantila.fi

Lammastila, jossa lampaanmaidosta 
tuotetaan jopa omaa jäätelöä.

Lammin sahti
 37 km   www.sahti.fi

Suomen ensimmäinen pienpanimo, 
jonka tuotteena perinteinen 
suodattamaton olut eli sahti. 

HAMK Lepaan  
viini- ja puutarhatila
 16 km   www.hami.fi/lepaan-viinitila

Maan johtava hedelmäviinialan 
koulutus- ja kehitysyksikkö. 

Kultasuklaa

Elintarvikeala        Design        Kädentaidot

Kultasuklaa on Iittalan kylässä sijaitseva Suomen vanhin pieni suk-
laatehdas. Yritys valmistaa käsin suklaatuotteita ja lisäksi tilauksesta 
logosuklaita tai muita erityisiä suklaita. Yritys on tuonut alalle monia 
uutuuksia kuten suklaalevyjen irtomyynnin ja uusia makuja kuten 
mansikka-, salmiakki- ja piparisuklaan.

Kultasuklaalla on panostettu vastuullisuuteen monella tavoin. Suklaas-
sa käytetään vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja pyritään myös 
hyödyntämään kotimaisia raaka-aineita, kun se on mahdollista.

Vierailulla kuullaan Kultasuklaan yritystarina ja heidän panostuksistaan 
vastuullisuuteen, sekä päästään kurkkaamaan suklaatehtaaseen ja 
maistelemaan herkullisia suklaita. 

Käsityönä tehtävän suklaan lisäksi Iittalasta löytyy monia käsityöyrityk-
siä. Suurimpana on tietenkin Iittalan lasitehdas, jossa edelleen tehdään 
muun muassa kaikki maailman Aalto-maljakot käsityönä. Lasiteh-
taaseen pääsee vierailemaan ja katsomaan lasinpuhaltajia työssään. 
Lisäksi alueella on muita eri käsityöalojen liikkeitä.

Hinta

Kesto
Esittelykieli
Ajankohta
Ryhmäkoko
Vierailijaryhmä

40 €/henkilö, sisältäen 
tuotepaketin.
30 minuuttia
FI/EN
Ympäri vuoden
5–10 henkilöä
Elintarvikealasta ja 
muotoilusta kiinnostuneille.

Sijainti

Verkkosivut
Kontaktihenkilö
Yhteystiedot

Könnölänmäentie 2 D, 
14500 Iittala 
www.kultasuklaa.fi
Juri Kaskela
+358 50 374 2374
juri.kaskela@kultasuklaa.fi

Iittalan lasitehdas 
 350 m   www.iittalavillage.fi 

Suomen ainoa toiminnassa oleva 
lasitehdas, jossa tehdään lasia edelleen 
myös käsityönä.

HAMK Bio –tutkimusyksikkö 
 27 km   www.hamk.fi/ 

tutkimusyksikot/hamk-bio  
Oppilaitos kehittää ja tutkii biotalouden 
ratkaisuja kestävään tuotantoon ja 
luonnonmateriaalien hyödyntämiseen.

HAMK Lepaan viini- ja 
puutarhatila 
 24 km   www.hami.fi/lepaan-viinitila

Maan johtava hedelmäviinialan 
koulutus- ja kehitysyksikkö.
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Paikallisten 
suosituksia

Hämeenlinnan seutu
Majoitus
Hotelli Emilia
www.hotelliemilia.fi  

Original Sokos  
Hotel Vaakuna
www.sokoshotels.fi/fi/
hameenlinna 

Vanajanlinna
www.vanajanlinna.fi 

Myllytalo
www.myllytalo.fi 

Naurava kulkuri
www.nauravakulkuri.fi

Ravintolat
Ravinteli Vintti
www.ravintelivintti.fi

Ravintola Uoma
www.ravintolauoma.fi 

Ravintola Piparkakkutalo
www.ravintolapiparkakkutalo.fi 

Vanai Bistro & Bastu
www.vanai.fi

Le Blason
www.leblason.fi

Nähtävyyksiä
Aulangon 
luonnonsuojelualue
www.luontoon.fi/aulanko

Hämeen linna
www.kansallismuseo.fi/fi/
haemeenlinna

Laurinmäki
www.janakkala.fi/laurinmaki

Pyhän ristin kirkko
www.hattulanseurakunta.fi/kirkot-
ja-tilat/kirkot/ 
pyhan-ristin-kirkko

Iittalan lasitehdas
www.iittalavillage.fi/ 
iittalan-lasitehdas

Aktiviteetteja
Golf 
www.aulankogolf.fi
www.linnagolf.fi
www.tawastgolf.fi 

Ahveniston sauna
www.ahvenisto.fi/fi/sauna

Tiirinkosken Tehdas
www.tiirinkoskentehdas.fi 

Hopealinjat -sisävesiristeilyt
www.hopealinjat.fi 

Kalpalinna Bike Park
www.kalpalinna.fi/bikepark

Majoitus
Teatterihotelli Riihimäki
www.teatterihotelli.fi

Hotel Seurahuone
www.seurahuone.fi/hotelli  

Lopen Erähuvila 
www.evonluonto.fi/kohteet

Räyskälän suuri huvila
www.evonluonto.fi/kohteet

Riihimäen seutu
Ravintolat
Teatterihotelli Riihimäki
www.teatterihotelli.fi

Ravintola Obelix
www.obelixriihimaki.fi

Lepolan talo
www.lepolantalo.fi

Nähtävyyksiä
Suomen lasimuseo
www.suomenlasimuseo.fi

Suomen Metsästysmuseo
www.metsastysmuseo.fi

Riihimäen Taidemuseo
www.riihimaentaidemuseo.fi

Riihimäen kaupunginmuseo
www.riihimaenkaupunginmuseo.fi

Aktiviteetteja
Jalo-lautta
www.jalolautta.fi

Pirteeks
www.pirteeks.fi

Räyskälän ilmailukeskus
www.rayskala.fi

Flow Cosmetics 
tehtaanmyymälä
www.flowcosmetics.fi/pages/
tehtaanmyymala

Havi Outlet Riihimäki
www.havi.fi/myymalat

Forssan seutu
Majoitus
Hotel Fabrik
www.hotelfabrik.fi 

Hyvinvointihotelli Luppo 
www.hotelliluppo.fi/hotelli

Hotelli Maakunta 
www.hotellimaakunta.fi

Hunajakoto
www.hunajakoto.com

Eerikkilä Sport  
& Outdoor Resort
www.eerikkila.fi

Ravintolat
Ravintola Villa
www.ravintolavilla.fi 

Ravintola Gusto
www.ravintolagusto.fi

Museotila Hevossilta
www.hevossilta.fi 

Urpolan Kartano
www.urpolankartano.fi

Lounais-Hämeen Pirtti
www.lounais-hameenpirtti.fi

Nähtävyyksiä
Forssan museo ja  
Kuosikeskus
www.forssanmuseo.fi

Jokioisten Museorautatie
www.jokioistenmuseorautatie.fi

Maaseutu- ja kotieläinpuisto 
Elonkierto
www.elonkierto.fi

Portaan Nahkurinverstas
www.nahkurinverstas.fi 

Liesjärven ja Torronsuon  
kansallispuistot
www.luontoon.fi/kansallispuistot

Aktiviteetteja
Viihdeuimala Vesihelmi
www.vesihelmi.fi

Pilvenmäen ravirata ja  
hevosurheilukeskus
www.pilvenmaki.fi

Viikinkisauna
www.urpolankartano.fi/saunat

Luontoaktiviteetteja
www.erarenki.fi 
www.forestful.fi
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