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TYÖSUUNNITELMA (LUONNOS versio 2.0)    

BIO- JA KIERTOTALOUDEN MAANKÄYTTÖULOTTUVUUDET KASVAVILLA 
KAUPUNKISEUDUILLA.  

Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto - Joustava maankäytön 
suunnittelu -työpaketti 
 

1. Työn tausta 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista MAL-verkostoa 
(www.mal-verkosto.fi). MAL-verkoston koordinaatio laati hanke-ehdotuksen tammi-
kuussa 2016 TEMin ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” -kärkihankkeen (AIKO)” Tee-
makohtaiset kaupunkiverkostot” -osioon Tulevaisuuden kaupunkiseudut teema-
verko-kokonaisuudessa. Lisätietoja AIKOsta http://tem.fi/alueelliset-innovaatiot-ja-
kokeilut.  

TEM myönsi Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkostolle määrärahan 
2.2.2017. TEM-tuella ja vastaavalla kaupunkien vastinosuudella toteutetaan MAL-
verkoston strategisiin painopisteisiin perustuvia kehittämishankkeita.  Tulevaisuu-
den kaupunkiseudut teemaverkosto jakaantuu neljään eri työpakettiin, joista yksi 
on ”Joustava maankäytön suunnittelu” -työpaketti. Sen osana toteutetaan ”Bio- ja 
kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla” -hanke. 

Bio- ja kiertotaloudella on keskeinen rooli vähähiilisen, resurssitehokkaan ja kestä-
vän yhteiskunnan luomisessa. Kiertotalous on resurssien mahdollisimman tehokasta 
hyötykäyttöä ja biokierrot pohjautuvat uusiutuviin lähteisiin. Ominaista on materi-
aalien tehokas kierrätys, jolloin toisen jäte on toisen raaka-aine. Uusiutuvia luon-
nonvaroja käytetään monipuolisesti ja kestävästi ravinnon, energian, erilaisten tuot-
teiden ja palvelujen tuottamiseen. Lisäksi hankkeen taustalla on cleantech sektorin 
trendinomainen kasvu koskien kestävää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa raaka-ai-
neiden tuotantoa ja prosessointia kulutuksen ja tuotannon lähettyvillä eli keskeisillä 
kaupunkiseuduilla. Suurin tulevaisuuden potentiaali löytyy sellaisissa teollisen toi-
minnan kiertotalousratkaisuissa, joissa tuote-, materiaali- ja myös prosessisuunnit-
telu on keskiössä sekä sellaisten uusien tuotteiden ja palvelujen synnyttämisestä, 
joissa tavoitteena on jätteiden synnyn vähentäminen ja pitkälle viety kierrättäminen 
yhdyskuntien kestävää kasvua painottavalla tavalla.  

Bio- ja kiertotaloutta on tutkittu ja edistetty, mutta maankäytön ulottuvuuksien tar-
kastelu erityisesti kasvupaineisilla kaupunkiseuduilla on jäänyt puutteelliseksi. Ny-
kyisellä yhdyskuntasuunnittelun käytännöillä saatetaan ennemmin rajoittaa kuin 
edistää uusien bio-, kiertotalous- ja teollisuuspuistojen syntymistä. Alueiden kehit-
tymiselle olennaista on julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuus ja yhteistyö-
mallit ympäristö kantokyky huomioiden. Nykykaavoituksen rooli supistuu ja kape-
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nee, jolloin jatkossa tarvitaan uusia joustavampia toimintamuotoja ja malpe-toimin-
tojen yhteensovittamista. (Keskeisten kaupunkimaisten alueiden ohjaus ja tulevai-
suuteen suuntautuva malpe-työn on oltava hyvässä hallinnassa).  

Tämä hanke liittyy osaltaan hallituksen biotalousstrategian toimeenpanoon. Strate-
gian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biota-
louden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että 
kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suo-
melle. Strategian päämäärinä ovat mm. kilpailukykyisen biotalouden toimintaympä-
ristön ja uuden liiketoiminnan aikaansaaminen. Vaikuttavuudesta kertoo sekin, että 
työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tarvitaan 1,5 miljardin euron panostukset bio-
energian tuottamiseen, jotta saavutetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian 
tavoitteet. Strategian jalkauttaminen edellyttää paljon myös uutta tuotantokapasi-
teettia biopolttoaineiden sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten autojen kasvun myötä. 

 

2. Tavoitteet Tämän hankkeen tarkastelukohteena ovat kasvupaineisten kaupunkiseutujen bio- ja 

kiertotalouden alueellisesti profiloituneiden kierrätys-, bio- ja teollisuuspuistojen 
maankäyttökysymykset. Teollisuuspuistot tulevat mukaan yhdyskuntasuunnittelun 
kentälle kuvaamaan teollisten symbioosien tuottamia materiaalikiertoja kaupunki-
maisilla alueilla, sekä mahdollisten laajentumistarpeiden tai hybriditoimintojen tun-
nistamisen, yhteensovittamisen ja yhteistyökäytäntöjen levittämisen näkökulmasta.  

 Hankkeen tavoitteena on  

 - Kartoittaa ja luoda suunnitteluperiaatteita, ohjeita ja yhteistyökäytänteitä bio- ja 
kiertotaloushankkeiden nykytilanteesta ja ennakoitavista tulevaisuusnäkymistä suh-
teessa alueiden monitasoiseen maankäytön suunnitteluun ja  malpe-yhteistyöhön. 

 - Arvioida maankäytön suunnittelun, yhdyskuntatalouden ja teollisuuspuistojen liike-
toimintamahdollisuuksien välisiä kytkentöjä.  

 - Arvioida yritysten ja julkisen sektorin välisten sopimuskäytäntöjen toimivuutta. 

 - Tuottaa (politiikka)suosituksia miten hyvä maankäytön suunnittelu yhdistetään 
bio- ja kiertotalousyksikköjen ja teollisuuspuistojen perustamiseen ja laajentami-
seen.  

3. Työn sisältö 

a) Nykytilakartoitus  

Nostetaan esiin ja kuvataan sellaisia onnistuneita ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä, 
joissa monitasoisella MALPE suunnittelulla on voitu edistää bio- ja kiertotalouteen 
liittyvien yritysten ja teollisuuspuistojen rakentamista kasvuseuduilla ja seudulli-
sessa yhteistyössä. Vastaavasti tarkastellaan myös sitä, miten tulisi toimia toisin tu-



 

 

levaisuudessa. Lisäksi tarkastellaan myös esiin nousevia teollisuuspuistojen maan-
käytöllisiä hidasteita ja esteitä sekä näiden parannusmahdollisuuksia. Työssä voi-
daan hyödyntää skenaariotyöskentelyä ja kumppanuusmallien kartoitusta. 

Kartoitetaan ja etsitään hyviä suunnittelukäytäntöjä sekä potentiaalisia kytkentöjä 
myös kansainvälisistä ja etenkin EU-tasoisista esimerkeistä. 

b) Pilottikohteiden valinta ja arviointi 

Kartoituksessa hyödynnetään  paikallistason pilottikohteita (teollisuuspuistot ja pro-
filoidut esimerkkialueet). Näitä on MAL-verkoston jäsenistössä useita. Laajemmat 
seudulliset kohteet nousevat selvityksen pilottikohteiksi ja näitä hyödynnetään 
hankkeessa vertaisoppimisen keinoin. Tällaisia alustavia pilottikohteita voivat olla 
mm. 

- Porin Peittoon kierrätyspuisto (Prizztech Oy), jossa tavoitteena on luoda Poriin 
osaamisen kehittämislaboratorio, joka edistää teollisuuden sivuvirtojen hyödyntä-
mistä, uusioraaka-aineiden ja uusien jätteenkäsittelytekniikoiden käyttöönottoa 
sekä uusiutuvan energian tuotantoa, synnyttää uutta liiketoimintaa ja luo uusia työ-
paikkoja mm. erilaisten pilotointien, kokeilujen ja demonstraatioiden kautta. 

- Lahden ja Lappeenrannan bioenergian kehittämiskokonaisuudet sekä  

- Kolmenkulma Eco-Industrial Park, joka  on Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kau-
punkien alueelle rakentuva cleantech-yritysalue ja monipuolinen kiertotalouden ko-
keilualusta.  

Pilottikohteista tuotetaan syventävää informaatiota ja arvioidaan pilottikohteiden 
profilointia ja resurssipohjaa, sijainti- ja logistiikkakysymyksiä, sopimuskäytäntöjä, 
teknis-taloudellisia ratkaisuja sekä materiaalikierron kustannusvaikutuksia. Arviointi 
tehdään kirjoituspöytätyönä sekä asiantuntijatyöpajojen tuotoksina.  

c) Suositukset 

Laaditaan nykytilakartoituksen ja pilottikohteiden tarkastelun jälkeen suosituksia 
uusista maankäytön suunnitteluperiaatteista, ohjeista ja toimintamalleista huomioi-
den mm. seuraavat näkökulmat: 

- Miten bio- ja kiertotalouden kytkeminen yhdyskuntarakenteeseen tehtäisiin en-
tistä ennakoivammin, mutta käytännön työskentelyyn pohjautuen ? 

- Miten uudet yksiköt vaikuttaisivat olemassaolevaan infraan ? 

- Mitä uusia toimintatavan muutoksia tarvittaisiin tavoiteltaessa teollisuuspuistojen, 
biojalostamojen, muiden bioalan yritysten ja alihankintaketjujen kasvua ja liiketoi-
minnallisia potentiaaleja kaupunkiseutujen sisäisessä ja valtakunnallisessa tarkaste-
lussa ? 

- Bio- ja kiertotaloushankkeiden materiaalikierron kustannusvaikutukset. Yhdyskun-
tatalouden ja liiketoimintakehittämisen kynnysarvot pitäisi pystyä arvioimaan en-
nen aluevarauksia ja vähintään asteittain ennen koko alueen rakentamista. Kuinka 



 

 

yritysyhteistyö ja uudet suunnittelukäytännöt yhdistetään tavalla joka tuottaa kes-
tävää ja taloudellista yhdyskuntarakennetta ? 

- Bio- ja kiertotaloudessa toimivien yritysten ja julkisen sektorin väliset sopimusten 
kehittämistarpeet. 
 

4. Hankkeen osapuolet  

Osallistujat: MAL-verkoston jäsenverkosto (17 kaupunkia tai seutua v. 2017), Ympä-
ristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, TEM, pilottiseudut: Lahti, Tampe-
reen seutu/ Pirkanmaa, Pori ja Lappeenranta. 

5. Työn ohjaus  

Hankkeeseen muodostetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat toteuttajan ohella edus-
tajat MAL-verkoston koordinaatiosta, ministeriöistä ja pilottiseuduilta. Ohjausryhmä 
kokoontuu hankkeen aikana 2-3 kertaa ja tarvittaessa järjestetään skypellä tms. työ-
palavereita.  

Tulevaisuuden kaupunkiseudut- teemaverkoston kokonaisuutta ohjaa MAL-verkos-
ton ohjausryhmä, jota informoidaan myös tämän työn etenemisestä. Työn loppuvai-
heessa tuloksia esitellään MAL-verkoston ohjausryhmälle ja selvitystyössä valmistu-
vaa aineistoa käytetään kokousmateriaalina. 

6. Työn raportointi 

Työstä laaditaan loppuraportti, joka julkaistaan sähköisenä MAL-verkoston verkkosi-
vuilla www.mal-verkosto.fi ja www.kaupunkiseutu.fi sekä X julkaisusarjassa. Keskei-
simmät tulokset kootaan esittelydiasarjaksi (PowerPoint tmv.) sekä tiivistelmänä. 
Raportti, esittelydiat ja muu työnaikainen materiaali toimitetaan tilaajalle kokonai-
suudessaan työn päättyessä. Hankinnan tuotokset ja materiaalin omistavat Tampe-
reen kaupunkiseudun kuntayhtymä.  

7. Työn aikataulu 

Tarjouskilpailu käynnistetään huhtikuun aikana. Työn voi aloittaa välittömästi tar-
jouksen tullessa hyväksytyksi toukokuussa 2017.   

Työpajoista sovitaan tarkemmassa työohjelmassa yhdessä konsultin ja pilottiseutu-
jen kanssa.  

Työn tulee valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2017 lopussa-alkuvuonna 2018.  

Kokousten aineistot tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta. 

8. Työn kustannukset 

Työn kokonaiskustannukset ovat MAL-verkoston osalta 30.000 €. 

Tausta-aineistoa 

Seuraavassa on lueteltu työn kannalta keskeistä tausta-aineistoa: 

http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.kaupunkiseutu.fi/


 

 

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia. 
http://www.ym.fi/download/noname/%7b02065007-F535-442F-A4A6-
7369F31A1206%7d/99269 

Materiaalien arvovirrat (ARVI) - Tutkimustuloksia kiertotaloudesta. https://is-
suu.com/clicinnovationltd/docs/clic_arvi_loppuraportti_final_sivut 

http://arvifinalreport.fi/ 

Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö, ohjauskeinot ja mallinnetut vaikutuk-
set vuoteen 2030. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
25/2016. http://vnk.fi/documents/10616/2009122/25_Kiertotalous+Suo-
messa.pdf/5a942ae7-9ec8-4b54-a079-f99c8ba2f8f1?version=1.0 

Sitra:  

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016 -2030. Sitran selvityksiä 
117. https://www.sitra.fi/hankkeet/kierrolla-karkeen-suomen-tiekartta-kiertotalou-
teen-2016-2025/#mista-on-kyse 

https://www.sitra.fi/uutiset/suomelle-uusia-keinoja-kasvattaa-korkean-lisaarvon-
tuottamista/ 

Pirkanmaa:  

Bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet Pirkanmaalla.  Katso selvityksen ydinkohdat 
visuaalisessa StoryMap-muodossa. 

Pirkanmaan liiton hankkeet http://www.pirkanmaa.fi/uudista/hankkeet/ 

Itä-Meri Instituutti: BSR Stars S3 – Smart specialisation through cross-sectoral Bio-, 
Circular- and Digital ecosystems http://www.baltic.org/project/bsr-stars-s3/ 

Eko3 hanke eli Kolmenkulman Bio- ja kiertotaloushanke: http://www.eco3.fi/en/ 

Yleistä:  

http://www.biotalous.fi/tag/kiertotalous/ 

http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/biotalous 

http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/biotalous/karkihanke3 
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