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Korjauspalvelukokeilu
innosti asiakkaita ja yrittäjiä
 

Kokeile korjauspalvelua-pilotissa testattiin
keskitettyä korjauspalvelua tekstiileille ja
kengille.Kokeilu oli osa Kiertoliike-projektin
kiertotalouden pilotteja.
 

Lue lisää »
 

 

Kiertotaloutta ja
kouluyhteistyötä Ghanassa
 

Co-creating Sustainable Cities-projektissa
kehitetään sanitaatiota ja kiertotaloutta yhdessä
Hon kunnan ja Lahden kaupungin kanssa. Yksi
osa projektia on Kivimaan koulun ja Ho Poly
Basicin kouluyhteistyö.
 

Lue lisää »
 

 

 

 

 

 

 

Kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa - LAMKgreen uutiskirje joulukuu 2017
 

 

 

 

Lahti Circular Economy Annual Review 2017 on julkaistu
 

Vuosittainen kiertotalousaiheinen englanninkielinen julkaisumme on taas ilmestynyt. 
Vuoden 2017 merkittävimpiin tapahtumiin kuuluu alueellisen kiertotaloustiekartan julkaisu. Lisäksi
artikkelit käsittelevät mm. jakamistaloutta, tuotesuunnittelua ja kuluttajakäyttäytymistä.
 

Lue lisää »
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Ajankohtaista
biokiertotaloudesta
 

BIOREGIO-projektissa perehdytään vuorollaan
eri EU-maiden biokiertotalouden teknologioihin ja
toimintamalleihin. Tänä syksynä tutustuttiin
Espanjassa Castilla-La Manchan alueeseen.
Tutustu tarkemmin ja tilaa samalla projektin
uutiskirje.
 

Lue lisää »
 

 

Kiertotalouden
koulutusmateriaaleja
 

Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen -
projektissa tuotetut koulutusmateriaalit ovat
vapaasti saatavillla verkossa.
 

Lue lisää »
 

 

Resurssitehokkuuden
parantamisella tehoja
liiketoimintaan
 

Kolmivuotinen REISKA -projekti päättyy
joulukuun lopussa. Projektissa on edistetty
teollisuusalueiden ja tapahtumien
resurssitehokkuutta, selvitetty alueellisia
tekstiilivirtoja ja hyötykäyttöä sekä paneuduttu
Päijät-Hämeen ruoantuotantoketjuihin.
 

Lue lisää »
 

 

Näkökulmia
energiatehokkuuteen ja
tulevaisuuden
asuinalueisiin
 

Asuinaluekohtaisia energiaratkaisuja ja

 

Lähilämpö on
maaseutuyrittäjän
mahdollisuus – katso uusi
animaatio
 

Syksyllä tuotettu lyhytanimaatio havainnollistaa
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cleantech-liiketoimintaa on edistetty ELLI-
hankkeen kautta Päijät-Hämeessä, Kanta-
Hämeessä ja Uudellamaalla vuosina 2016-2017.
Hankkeen tulokset on nyt koottu yhteiseen
artikkelikokoelmaan. 
 

Lue lisää »
 

metsäbioenergian ja lämpöyrittäjyyden
mahdollisuuksia. Samasta aiheesta on syksyn
aikana valmistumassa myös dokumentti. Videoita
tuotetaan osana InforMe-hanketta.
 

Lue lisää »
 

 

LAMK mukana kestävän
liikkumisen edistämisessä
 

Lahden CitiCAP-hankkeelle on myönnetty 4,7
miljoonan euron EU-rahoitus. LAMK keskittyy
liikennetiedon kokoamiseen, kaupunkiliikkumisen
kestävään suunnitteluun ja asukkaiden
henkilökohtaiseen liittyvän päästökaupan
kehittämiseen.

 

Lue lisää »
 

 

Smart Cities in Smart
Regions 2018 -
abstraktipyyntö julkaistu
 

Kansainvälinen konferenssi järjestetään jälleen
Lahdessa 26.-27.9.2018. Lähetä abstraktisi
29.1.2018 mennessä. Teemoja ovat mm.
"Design, Technology and Digitalisation" ja
"Circular Economy and Entrepreneurship ".
 

Lue lisää »
 

 

 

 

 

 

 

LAMKgreen
 

LAMKgreen-uutiskirjeessä seurataan Kiertoliike- ja BIOREGIO-projektien etenemistä sekä muita
ajankohtaisia kiertotalouteen, resurssi- ja energiatehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan liittyviä
Lahden ammattikorkeakoulun projekteja. LAMK toimittaa uutiskirjeen yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet –projekti toteutetaan
Euroopan aluekehitysrahaston tuella 1.3.2016-31.8.2018. 

BIOREGIO - Regional Circular Economy Models and Best Available Technologies for Biological
Streams -projekti toteutetaan osana Interreg Europe -ohjelmaa Euroopan aluekehitysrahaston tuella
1.1.2017-31.12.2021.
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