
H U I P P U A  K O H T I !

Näillä palasilla syntyy maailman puhtain yritysten kasvualusta
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   Uusi luova luokka
Uusi luova luokka koostuu ihmisistä, jotka uskaltavat ajatella tulevaisuutta luovasti ja toteuttaa asioita ennakkoluulottomasti.
Luovaan luokkaan voi kuulua sekä innokkaita nuoria tulevaisuuden yrittäjiä ja paluumuuttajia, pitkän työuran tehneitä
näkemyksellisiä senioreita sekä paikallisia että kansainvälisiä omien alojensa ja niiden yhdistämisen edelläkävijöitä.

2. Jäteosaaminen
Alueella on toimiva jätteenkeräys, myös kuntalaisten ja matkailijoiden tuoma jäte ja lietteet.

3. Kestävä liikkuminen 
Sen lisäksi että matkailijat pääsisivät mahdollisimman vähähiilisin ratkaisuin meille (juna, sähkölentokone tulevaisuudessa), sekä
matkailijat että asukkaat alueellamme liikkuvat vähähiilisesti. Tankkaamme kasvavissa määrin sähköä ja biokaasua ja
latausverkosto on kunnossa. Lisäksi sähkö- ja biokaasuosaamista on alueella ja Lapin ammattikoulut kouluttavat niiden osaajia.
Lisäksi pyöräily liikkumismuotona sekä muut liikkumisen muodot ovat yleistyneet ja tekevät meistä terveempiä!

4. Serverifarmit
Digitalisaatio ja uusien teknologioiden yleistyminen tarkoittaa serverien ja niiden jäähdyttämisen tarvetta. Tunturi-Lappiin voisi
sijoittua serverifarmeja.

5. Digitaaliset palvelut
Tunturi-Lapin luontoelämykset paketoidaan virtuaalisiksi palveluiksi, jotka tuovat koskemattoman luonnon miljardien
kaupunkilaisten ulottuville. Tähtitaivaasta, yöttömästä yöstä tai revontulista voidaan tuottaa sisältöä suosittuihin meditaatio- ja
hyvinvointisovelluksiin. Virtuaalimatkailusta kehittyy houkutteleva vaihtoehto tulevaisuuden matkailijoille, jotka ovat huolissaan
turismin ympäristövaikutuksista.

6. Paikkariippumaton ja muuttuva työ 
Työskentelykulttuuri asettaa yksilön ja työyhteisön jaksamisen etusijalle, tukee vapautta, työn tasaista jakautumista ja luovaa
joutilaisuutta. Vahva, innovaatiorikas yhteistyö takaa alueen elinvoiman kehittymisen.

7. Tiede ja tutkimus
Terveys-ja lääketutkimus: Alueen äärimmäiset olosuhteet ja puhdas luonto luovat mahdollisuuksia terveys- ja lääketutkimuksille.
Esimerkiksi huippu-urheilijat ja astronautit ovat fokusryhmä.

8. Uusiutuva energia
Energiaomavaraisuus lisääntyy mm. hajautetun aurinkoenergian avulla. Lisäksi biokaasu-, vety- ja sähkölatauspisteet autoille
löytyvät alueelta.

9. Puhdas teknologia
Cleantech eli "puhdas teknologia" - tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia.

10. XR-teknologiat
Keinotodellisuus / Virtuaaliympäristö/ Luodut todellisuudet. Näissä hyödynnetään alueen erityispiirteitä.

11. Arktinen testaus
Arctic test labit luovat puitteet äärimmäisissä olosuhteissa tehtävälle testaukselle niin kylmässä ja pimeässä, kuin keskiyön
auringossa. Mm. auto- ja komponenttitestaus, vaate-, kenkä- ja älyvaatetestaus, kylmä- ja muu huipputeknologian testaus mm.
puolustusvoimille ja avaruusteknologialle, sekä ruoka- ja kosmetiikkaraaka-ainetestaus.

12. Joustava opiskelu
Oppilaitoksissa huomioidaan pohjoisten alueiden erityispiirteet ja osaamistarpeet. Koulutuksen järjestät ja yritykset ideoivat ja
kehittävät tulevaisuutta yhteistyössä. Opinnot ovat joustavia ja alueen kansainvälisyyttä sekä saavutettavuutta tuetaan
englanninkielisillä opinnoilla.
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13. Ruokaomavaraisuus
Paikallisesti tuotettu lähiruokaosaajien kouluttaminen elintarvikepuolelle. Lisäksi maatalouden osalta tulisi kouluttaa vihannesten,
juuresten ja marjojen viljelijöitä. Ilmasto lämpenee jatkossa, mikä avaa mahdollisuuksia maatalouteen. Paikallisesti tuotetut
tuotteet lisäävät omavaraisuutta ja vähentävät rekkarallia etelästä tänne pohjoiseen kun alueen asukkaille ja matkailijoille
tuodaan syötävää. Puhdas ympäristö on myyntivaltti Lapissa tuotetuille elintarvikkeille.

14. Kohtaamisten paikka
Kohtaamispaikat synnyttävät uusia yhteyksiä ja innovaatioita: Yhteisöllisyys syntyy kohtaamisista ja yhdessä tekemisestä, joille on
paikkoja ja tilaisuuksia yllin kyllin, sekä fyysisesti että hybridimallilla. Yhteisölliset työtilat, yhteiskäyttötilat ja kohtaamispaikat
henkivät tuttuuden ja turvallisen kohtaamisten mahdollistavaa ilmapiiriä. Kohtaamispaikat tuovat yhteen niin alueella jos asuvat
kuin muualta meille muuttavat, sekä kausi- että etätyöntekijät. Aina mukavaa tulla ja aina tutustuu uusiin ihmisiin.

15. Kansainvälistyvä koulutus
Oppilaitoksissa huomioidaan pohjoisten alueiden erityispiirteet ja osaamistarpeet. Koulutuksen järjestät ja yritykset ideoivat ja
kehittävät tulevaisuutta yhteistyössä. Opinnot ovat joustavia ja alueen kansainvälisyyttä sekä saavutettavuutta tuetaan
englanninkielisillä opinnoilla.

16. Puhdas luonto
Rauha, puhdas luonto ja lumi ja niiden säilyttäminen ovat keskeisiä syitä hakeutua Tunturi-Lappiin.

17. Hyvinvointi- ja terveysala
Henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävät tuotteet ja palvelut: Terveysala toimii alueella monipuolisesti hyödyntäen
luonnontuotteita, erilaisia hoitomuotoa ja terveysteknologiaa.

18. Luonnonmarjat ja -tuotteet
Luonnontuotteiden jalostusasteen ja volyymit ovat nousseet uusien yhteistyömuotojen myötä ja niitä hyödynnetään paikallisesti
sekä myydään kansainvälisesti, lappilaista laatua korostaen.

19. Saamelaiskulttuurit
Saamelaisten kulttuuri, luonnossa ja luonnosta eläminen, kulttuuriperintö ja elämäntapa, sen arvostus ja säilyttäminen.

20. Kampus
Tunturi-Lappiin on rakennettu Labien lähelle yhteisöllinen, turvallinen ja ekologinen asuinkampus, jossa on opiskelijoille varattu
oma osansa. (Riittävän väljä, jotta on myös yksityisyyttä).

21. Poronhoito
Porotalous on keskeinen osa alueen elintarvikeomavaraisuutta.

22. Kiertotalous
Kasvava osa materiasta päätyy uudelleen kiertoon raaka-aineeksi ja ympäristöä puhdistavat prosessit tulevat kasvavissa määrin
käyttöön alueella.

23. Matkailun elämykset
Matkailu on kaikin tavoin yhdistynyt muihin toimialoihin ja niiden menestyminen kulkee rinnakkain. Matkailu tuo uusia ihmisiä
rakastumaan alueeseen ja tuo asiakkaita monille paikallisille yrityksille. Toisaalta matkailun monipuolinen tarjonta palvelee
muiden alojen yritysten ja liikematkailijoiden tarpeita ja elämyksenhakuisuutta.

24. Tasapainoisen työelämän puitteet
Työskentelykulttuuri asettaa yksilön ja työyhteisön jaksamisen etusijalle, tukee vapautta, työn tasaista jakautumista ja luovaa
joutilaisuutta. Vahva, innovaatiorikas yhteistyö takaa alueen elinvoiman kehittymisen.


