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1. Digitaalinen 
järjestelmämaakunta

Hämeestä on kehittynyt valtion alue, jossa julkisen sektorin 
datapohjainen hallinta ja ohjaus on vahvaa. Datavarannot 
syntyvät liikenteestä, ympäristöstä ja toimeliaisuuden 
datavirroista. Kaupunkien digitalisoitu valvonta on tehnyt 
alueen keskuksista todella turvallisia ja häiriöt selvitetään 
hetkessä. Maakunnan suurimmat yritykset eivät onnistuneet 
säilyttämään asemiaan, jonka vuoksi pienten yritysten elintila 
kapeni. Julkisen sektorin työpaikkamäärä kasvoi merkittävästi 
paikkariippumattomuuden myötä ja työssäkäyntialue laajeni 
vahvasti maakunnan ulkopuolelle. Innovaatiotoiminnan ydin on 
osallistuminen valtakunnantason yhteisiin hankkeisiin. 
Omistuspohjaisuutta suojellaan rajaamalla julkisen datan 
käyttöä, jolloin jakamistalouden toimijoille ei jäänyt välineitä 
omistuspohjaisuuden haastamiseen. Maakunnan identiteettiä 
ei pyritty kehittämään eikä alueprofilointia katsottu 
tarpeelliseksi, sillä universalismi keskeisenä arvona johti yleisen 
ja yhtäläisen peruspalvelutarjonnan varmistamiseen.

Digitaalinen valvonta eteni alueella ensin pankkiautomaateilta 
ja liikennekameroista ensin julkisiin tiloihin, kauppakeskuksiin ja 
lopulta droonipohjaiseen valvontaan. Yleinen varovaisuus 
lisääntyi, mutta samalla alueen keskittymät muuttuivat täysin 
turvallisiksi ja monille tämä tarkoitti elämänlaadun kasvamista 
tuntuvasti. Julkisesti tuotettu salary-on-demand –palvelu 
kuihdutti pikavippiyritykset ja oman talouden kantokyvyn 
seuranta poisti ylikuluttamisen haittoja tehokkaasti. Hämeen 
ikärakenne polarisoitui sekä pienten lasten perheisiin että 
senioreihin.

Liikenneväylien kehittämisen painopisteinä ovat 
pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan välisen yhteyden 
liikennöinti Hämeenlinnan kautta sekä kolmen 
kaupungin muodostama sähköbussein toteutettu 
”metrokolmio”.

Koulutusosaaminen kehittyy Hämeessä 
vientivahvuudeksi. Tuotantoteknologian 
hyödyntäminen alueella jää vajaaksi. 

Tuloerot saatiin Hämeessä minimoitua ja 
palkkatyösuhteet sekä työllistämisen tukitoimet 
tuottivat virka-ajan mukaan rytmittyneen elämän.

Energiaomavaraisuuden lisäämiseksi 
kaupunkikolmion keskelle rakennettiin 
miniydinvoimala, jolla saatiin tuotettua koko 
maakunnan kiinteistöissä tarvittu energia.

Kryptovaluuttojen yleistyttyä 2030-luvulla Häme loi 
oman paikallisvaluuttansa, jonka suunniteltu nopea 
inflatoituminen kalenterivuodessa nollaan loi 
mahdollisuuden tehdä alueellisia elvytystoimia.

Ruokatuotantoa uudistettiin vähäkemikaaliseksi ja 
satoaika piteni perinteisen maatalouden osalta. 
Sisäviljelyä toteutettiin vain valtion edellyttämän 
minimitason verran.
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2. Dataohjattu 
Nordics-maakunta

Pohjoismaisen hyvinvointimallin seuraavaa muotoa 
rakennettiin Hämeessä sitkeästi yritysten ja 
erehdysten kautta. Datan ja tekoälyn yhdistelmää 
pyrittiin hyötykäyttämään mahdollisimman laajasti, 
vaikka nopeutettu siirtymä synnytti hetkellistä 
työttömyyttä. Robotiikan laajamittainen 
käyttöönotto aiheutti täystyöllisyyden ja 
tuotannollisen työn tuottavuus kasvoi verrokkimaita 
nopeammin. Työn radikaali keventyminen ja 
konekannan käyttäjäohjaus mahdollisti 
työllistämisen osaamisvajeista huolimatta. 
Kaupunkien toimintoja automatisoitiin ja ihmisten 
työpanos siirtyi täysimittaisesti 
vuorovaikutustyöhön. Työn 
paikkariippumattomuutta tuettiin merkittävästi, 
jonka seurauksena muuttovoitto vakiintui. Luovan 
tietotyön keskuksia avattiin ja reaaliaikainen 
kääntäminen kasvatti kv. virtaa. Sähköisen 
lentoliikenteen keskus loi ilmasillan sekä Malmille 
että Pirkkalaan. 

Liikenteessä sähköiset autonomiset taksit, vuokra-
autot ja tavaralogistiikka mullistivat liikennettä eikä 
auton omistaminen ollut enää kiinnostavaa kuin 
harvoille. Sähköinen lentoliikenne kasvatti 
suosiotaan maansisäisessä liikenteessä.

Perustili otettiin käyttöön Häme-versiona ja se 
muutti ratkaisevasti käsitystä hyvinvoinnin 
mekanismeista. Tavallisten ihmisten vaurastuminen 
haluttiin priorisoida kulutuksen edellä ja ihmisten 
autonomia kasvoi merkittävästi.

Kaupan murroksen osalta pandemiajaksot 
kiihdyttivät verkkokauppaa  ja muuttivat liiketilojen 
käytön kaupallisten kohtaamisten yleistiloiksi. 

Pohjoismainen Social Credit –järjestelmä näki 
päivänvalon ja sen myötä kaikki yhteiskunnalliset 
tavoitteet jaettiin yksilöbudjeteiksi kannustimineen, 
ilman pakkoja. 

Terveyden edistäminen toi mukanaan puettavan 
teknologian, joka tunnisti kehon ravintotarpeet sekä 
makumieltymykset. Ylipaino- ja elintasosairaudet 
saatiin lähes poistettua.

Solupohjainen ruokatuotanto ja sisäviljely 
kasvattivat ensin alueen ja myöhemmin koko maan 
huoltovarmuutta tuottamalla sisätiloissa puolet 
alueen tarvitsemasta ruoasta.
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Puuraaka-aineen käyttö lisääntyi massiivisesti sekä 
asuin- että julkirakennuksissa, mutta myös lisäävän 
valmistuksen materiaalina, yhdistettynä muihin 
raaka-aineisiin.

Matkailun osalta Häme kokosi alueen kaikki 
liikuntapalvelut hallinnollisesti yhteen ja loi Häme 
Outdoors –konseptin. Kansainvälisten matkailijoiden 
määrä loi matkailusta uuden kivijalan.

Konepajateollisuutta tuettiin julkisilla tilaratkaisuilla 
ja se sai aikaan suurikokoisen monialakonepajan, 
jossa lentokonetta pienemmät artefaktit skannattiin, 
piirrettiin automatisoidusti ja AM-valmistettiin.

Energian tarvetta tyydyttämään rakennettiin 
mustakennokeräimien puistoja ja kotien 
energiaomavaraisuusaste saatiin nousemaan 90 
prosenttiin.

Liikunnallinen elämäntyyli sai tuekseen 
applikaatioita ja alustoja, joiden puitteissa jokainen 
alueen asukas löysi lajinsa sekä mieleisensä seuran.

Ravintolat ja kahvilat alkoivat kukoistaa. Häme alkoi 
vetää puoleensa monikulttuurisuutta, joka näkyi 
tapahtumien, viihteen, ravintoloiden,  retkeilyn ja 
spektaakkelivapaan elämänlaadun kasvuna.

3. Seesteisen elämän 
Nature-maakunta

Kiinan digitotalitarismi, valvontakamerayhteiskunta ja 
yksityisyyden suojan murenemiseen johtanut kehitys 
koettiin uhkaavaksi. Niinpä Häme päätyi 
irrottautumaan teknologian dominanssista ja etsimään 
verkottuneelle elämäntavalle vaihtoehtoa. Analogisuus 
tuotti toivottua turvallisuutta ja fyysisten 
kohtaamispaikkojen rakentaminen johti kylä- ja 
kaupunginosatalojen renessanssiin. Elämän tempo on 
Hämeessä muuta maata rauhallisempi ja ikääntyvän 
väen palveluiden taso niin korkea, että vanhempiin 
ikäluokkiin painottunut muuttovoitto vakiintui. 
Riittävän toimeentulon ideaali, analogisuus ja 
downgrading kiinnostivat kansainvälistä mediaa. Off
grid –valmiudet kasvoivat ja omavaraisuutta 
synnytettiin ensin energiassa, sitten tuotannossa. 
Ihmisten identiteetti ei enää rakentunut työn kautta 
eikä palkkataso tai työssä menestyminen tehnyt 
kenestäkään parempaa ihmistä. Kulttuuriväki ja –
tuottajat siirtyivät kohti Hämeen keskuksia ja 
Hämeenlinnasta alkoi rakentua Suomen Berliini. 
Vaihdantatalous ja Second Hand –myymälät 
ammattimaistuivat ja ensimmäinen käytettyjä 
tavaroita myyvä kauppakeskus avattiin alueelle.
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Kolmas sektori kasvoi sekä määrässä että 
jäsenmäärässä yksityistä sektoria suuremmaksi. 
Järjestörakenteessa työtä pilkottiin pienempiin 
kokonaisuuksiin ja täystyöllisyys saavutettiin.

Logistiikan alueratkaisuna syntyi malli, jossa 
henkilöautojen kuljetuskapasiteettia ohjattiin 
applikaatioilla. Pakettien keskinäinen kuljettaminen 
vahvisti ihmisten verkostoitumista.

Terveyspalveluiden laaja hankinta yksityisen 
sektorin terveysyrityksiltä johti omalääkärimalliin 
samalla, kun erikoissairaanhoitoa tarvitsevat 
kuljetettiin maksutta ko. yksiköihin, välillä 
ulkomaille.

Asuinrakentaminen uudistui lisäävän valmistuksen 
konseptitalojen myötä. Kaksion keskihinta saatiin 
vakiinnutettua 30.000 €:n tasolle ja uusia AM-
alueita syntyi.

Digitalisointia toteutettiin erityisesti julkisissa 
palveluissa ja tuloksena syntyi täysin digitalisoituja 
kuntia, joiden palvelu todettiin nopeaksi ja 
puolueettomaksi. Henkilöstö sai kehittäjäroolin.

Yrittäjyyskasvatus loi parissa vuosikymmenessä 
Hämeestä arvoverkko-osaajan, sillä nuoret 
sukupolvet toimivat yrittäjinä ja yrittäjämäisesti 
myös palkkatyössä. 

4. Analoginen 
koheesiomaakunta

Maakunnan yhteiset teemat ja tarinat koettiin 
digikaudella niin tärkeiksi, että niiden rakentamiseen 
osallistui jokainen. Kun digigurujenkin lapsilta oli 
digilaitteet kielletty, niin tätä ajatusta ryhdyttiin 
toteuttamaan Hämeessä laajasti. Maakunta ryhtyi 
panostamaan läpileikkaavasti tunne- ja empatiataitojen 
kouluttamiseen, vuorovaikutustaidot nostettiin alueen 
ykköstavoitteeksi. Yritykset rakensivat useita erilaisia 
sisätorikonsepteja, joissa kohtaamiset mahdollistettiin. 
Tunnistettiin primus motor –henkilöiden tärkeys ja 
maakunta resursoi näitä valittuja vahvasti. Syntyi 
kaupunginosa- ja kyläpöhinää, jollaista ei aiemmin oltu 
nähty. Oman alueen yrityksiä suosittiin ja sisämarkkina 
kääntyi kasvuun. Kiertotalousperiaatteina olivat kestävien 
tuotteiden valmistus, tuonnin minimointi ja 100 %:n 
kierrätys ilman dataa. Omistuspohjaisen liiketoiminnan 
suosiminen johti patruunahengen paluuseen ja ne, joilla 
oli resursseja, pitivät huolta julkisen järjestelmän 
tukiverkon läpi pudonneista. Alueen puutteet pyrittiin 
tunnistamaan, määrittämään ja projektoimaan; tämä 
malli sai yrittäjien sponsorointirahat liikkeelle.


