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TYÖSUUNNITELMA     

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 puolestaan hallinnoi TEMin ”Alueelliset innovaa-
tiot ja kokeilut” -kärkihankkeen (AIKO)” Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto-ko-
konaisuutta. Lisätietoja AIKOsta http://tem.fi/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut.  TEM 
myönsi Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston rahoituksen tälle vuodelle 2.2.2017. 

AIKO rahoituksella ja vastaavalla kaupunkien vastinosuudella toteutetaan MAL-verkoston 
strategisiin painopisteisiin perustuvia kehittämishankkeita.  Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
teemaverkosto jakaantuu neljään eri työpakettiin, joista yksi on ”Joustava maankäytön 
suunnittelu” -työpaketti. Sen osana toteutetaan ”Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottu-
vuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla” -hanke. 

Bio- ja kiertotaloudella on keskeinen rooli vähähiilisen, resurssitehokkaan ja kestävän yhteis-
kunnan luomisessa. Kiertotalous on resurssien mahdollisimman tehokasta hyötykäyttöä ja 
biokierrot pohjautuvat uusiutuviin lähteisiin. Ominaista on materiaalien tehokas kierrätys, 
jolloin toisen jäte on toisen raaka-aine. Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään monipuolisesti 
ja kestävästi ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Lisäksi 
hankkeen taustalla on cleantech sektorin trendinomainen kasvu koskien kestävää ja tulevai-
suuteen suuntautuvaa raaka-aineiden tuotantoa ja prosessointia kulutuksen ja tuotannon 
lähettyvillä eli keskeisillä kaupunkiseuduilla. Suurin tulevaisuuden potentiaali löytyy sellai-
sissa teollisen toiminnan kiertotalousratkaisuissa, joissa tuote-, materiaali- ja myös prosessi-
suunnittelu on keskiössä sekä sellaisten uusien tuotteiden ja palvelujen synnyttämisestä, 
joissa tavoitteena on jätteiden synnyn vähentäminen ja pitkälle viety kierrättäminen yhdys-
kuntien kestävää kasvua painottavalla tavalla.  

Bio- ja kiertotaloutta on tutkittu ja edistetty, mutta maankäytön ulottuvuuksien tarkastelu 
erityisesti kasvupaineisilla kaupunkiseuduilla on jäänyt puutteelliseksi. Bio- ja kiertotalouden 
kasvun myötä on pohdittava, mikä on kaavoituksen rooli eri tasoilla bio- ja kiertotalouden 
edistämisessä ja millä tavalla kaavoituksella otetaan tai pitäisi ottaa asioihin kantaa. Kaavoi-
tus ei ole pelkästään edistämistä, vaan siihen liittyy monissa tilanteissa säilyttämisen, suoje-
lun ja reunaehtojen asettamisen rooli. Tarvitaan tarkastelua ja vuoropuhelua siitä missä ti-
lanteissa ja millä tavalla bio- ja kiertotalouden kehittämiseen liittyvien asioiden ulkoisvaiku-
tukset pitää ottaa huomioon ja miten niitä kaavoituksessa voidaan käsitellä rakentavalla ta-
valla. 

Alueiden kehittymiselle olennaista on julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuus ja yh-
teistyömallit ympäristö kantokyky huomioiden. Nykykaavoituksen rooli supistuu ja kapenee, 

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


jolloin jatkossa tarvitaan uusia joustavampia toimintamuotoja ja malpe-toimintojen yhteen-
sovittamista. Keskeisten kaupunkimaisten alueiden ohjaus ja tulevaisuuteen suuntautuva 
malpe-työn on oltava hyvässä hallinnassa.  

Hanke liittyy osaltaan hallituksen biotalousstrategian toimeenpanoon. Strategian johtoaja-
tuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maail-
manlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille 
uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle. Strategian päämäärinä ovat mm. 
kilpailukykyisen biotalouden toimintaympäristön ja uuden liiketoiminnan aikaansaaminen. 

Kiertotalouden vauhdittamiseksi hallitus tukee osana innovaatiotukipakettia liiketoiminta-
ekosysteemien kehittämistä ja kasvun tukemista, kiertotalouden innovaatiotoimintaa sekä 
viennin edistämistä. Innovatiivisten hankintojen lisäämiseksi perustetaan verkostomainen 
osaamiskeskus. Kiertotalouden edistämiseksi laaditaan yhteistyössä Sitran kanssa toimenpi-
deohjelma, joka pohjautuu aiemmin julkaistuun kiertotalouden tiekarttaan. 

Vaikuttavuudesta kertoo sekin, että työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tarvitaan 1,5 mil-
jardin euron panostukset bioenergian tuottamiseen, jotta saavutetaan kansallisen energia- 
ja ilmastostrategian tavoitteet. Strategian jalkauttaminen edellyttää paljon myös uutta tuo-
tantokapasiteettia biopolttoaineiden sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten autojen kasvun 
myötä. 

2. Tavoitteet  

Tämän hankkeen tarkastelukohteena ovat kasvupaineisten kaupunkiseutujen bio- ja kierto-
talouden alueellisesti profiloituneiden kierrätys-, bio- ja teollisuuspuistojen maankäyttöky-
symykset. Teollisuuspuistot tulevat mukaan yhdyskuntasuunnittelun kentälle kuvaamaan 
teollisten symbioosien tuottamia materiaalikiertoja kaupunkimaisilla alueilla, sekä mahdol-
listen laajentumistarpeiden tai hybriditoimintojen tunnistamisen, yhteensovittamisen ja yh-
teistyökäytäntöjen levittämisen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on: 
 

- KARTOITTAA JA LUODA  suunnitteluperiaatteita, ohjeita ja yhteistyökäytänteitä bio- 
ja kiertotalouden hankkeiden kytkeytymisestä maankäytön suunnitteluun ja sen 
prosesseihin monitasoisessa maankäytön suunnittelu ja  malpe-yhteistyössä. 

ARVIOIDA 

- Millaisia suunnittelutapoja ja kaavamerkintöjä biotalouden ja kierrätyksen erilaiset 
toiminnat kaupungeissa, tuotanto- ja asuinalueilla tarvitsevat ja arvioida teollisuus- 
merkintöjen tavoin jaottelua haitaton, ympäristöhaittoja aiheuttava ja vaarallinen 
biotalouden toiminta. 
 

- Biotalouden, kierrätyksen ja luontopohjaisten uusien ratkaisujen (ml. kaupunkien ja 
rakennusten viherrakenteiden kehittäminen) kytkeytymistä yhdyskuntarakentee-
seen huomioiden myös terveysnäkökulmat. 
 

- Miten biotalouden tuotannolliset luontoalueet jalostustoimintoineen tulisi yhteenso-
vittaa kaupunkien eheään yhdyskuntarakenteeseen. 
 

- Maankäytön suunnittelun, yhdyskuntatalouden sekä bio- ja kiertotaloushankkeiden 
liiketoimintamahdollisuuksien välisiä kytkentöjä.  

- Elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten  ja julkisen sektorin välisten sopimuskäytäntöjen 
toimivuutta ja kehittämistarpeita suhteessa maankäytön suunnittelun prosesseihin. 



- Nykyisen lainsäädännön toimivuutta ja uudistamistarpeita maankäytön suunnitte-
lun ja bio- ja kiertotalouden kytkennöissä. 

SEKÄ TUOTTAA   

- (Politiikka)suosituksia miten hyvä maankäytön suunnittelu yhdistetään em. tavoi-
teet ja näkökulmat huomioiden bio- ja kiertotalousyksikköjen ja teollisuuspuistojen 
perustamiseen ja laajentamiseen. 

3. Työn sisältö 

a) Nykytilakartoitus  
 
Nostetaan esiin ja kuvataan sellaisia onnistuneita ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä, joissa moni-
tasoisella MALPE suunnittelulla on voitu edistää bio- ja kiertotalouteen liittyvien yritysten ja 
teollisuuspuistojen rakentamista kasvuseuduilla ja seudullisessa yhteistyössä. Lisäksi tarkas-
tellaan myös esiin nousevia teollisuuspuistojen maankäytöllisiä hidasteita ja esteitä sekä 
näiden parannusmahdollisuuksia. Vastaavasti tarkastellaan myös sitä, miten tulisi toimia 
toisin tulevaisuudessa. Työssä voidaan hyödyntää skenaariotyöskentelyä ja kumppanuus-
mallien kartoitusta. 
 
Toimeksiannossa kartoitetaan ja etsitään hyviä suunnittelukäytäntöjä sekä potentiaalisia 
kytkentöjä myös kansainvälisistä ja eurooppalaisista esimerkeistä. Kansainvälinen esimerk-
kitarkastelu tukee kunkin pilottikohteen omia kansainvälisiä hankeyhteyksiä ja kansallista 
biotaloustavoitetta.  
 
b) Pilottikohteiden valinta ja arviointi 

 
Kartoituksessa hyödynnetään paikallistason pilottikohteita (teollisuuspuistot ja profiloidut 
esimerkkialueet) MAL-verkoston jäsenistössä. Hankkeeseen ovat ilmoittautuneet pilottialu-
eiksi Kotkan-Haminan seutu, Lahden seutu, Pori ja Tampereen kaupunkiseutu.  Biotalouden 
toimintoja tyypitellään niiden mittakaavan ja toiminnan laadun mukaan. Pilottialueita hyö-
dynnetään hankkeessa edelläkävijäseutu-vertaisoppimisen verkosto periaatteella. Pilotti-
kohteiden tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään laajemmin hankkeen jälkeen Tulevaisuu-
den kaupunkiseudut teemaverkoston toiminnassa.  

 
Pilottikohteista tuotetaan syventävää informaatiota ja arvioidaan pilottikohteiden profiloin-
tia ja resurssipohjaa, sijainti- ja logistiikkakysymyksiä, sopimuskäytäntöjä, teknis-taloudelli-
sia ratkaisuja sekä materiaalikierron kustannusvaikutuksia. Yhdyskuntatalouden ja liiketoi-
mintakehittämisen kynnysarvot pitäisi pystyä arvioimaan ennen aluevarauksia ja vähintään 
asteittain ennen koko alueen rakentamista. Arviointi tehdään kirjoituspöytätyönä sekä asi-
antuntijatyöpajojen tuotoksina. Kaikissa piloteissa nähdään keskeisten sidosryhmien kesken 
yhteistyön mahdollisuuksia biotalouden osa-alueille muodostettavissa innovaatioalustoissa.  
 
Kotka-Hamina - teollisuuden sivuvirroista uutta liiketoimintaa 
 
Kymenlaakson biotalouden kärkenä on kehittää resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja 
kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa. Maakunnalle tunnusomainen 
metsäteollisuusosaaminen ja teollisuuden sivuvirrat luovat ainutlaatuisen pohjan bio- ja 
kiertotalouden kehittämiseen etenkin teollisuuden näkökulmasta. Hyvä lähtökohta on myös 
se, että Kymenlaaksossa bio- ja jäte-energian hyödyntäminen on valtakunnallisesti hyvin 
korkealla tasolla. Älykkään erikoistumisen alueellisena tavoitteena on metsä- ja muiden 



luonnonvarojen, raaka-aineiden ja jätteiden parempi hyödyntäminen esim. energiakäyt-
töön, biopolttoaineisiin, materiaalijalostukseen ja korkean lisäarvon innovatiivisiin tuottei-
siin. Tämä luo pohjaa yritystoiminnan elinvoimaisuuden kasvulle maakunnassa.  
 
Kymenlaakson logistinen sijainti, jo toimivat bio-/ kiertotalousalan yritykset sekä alueelliset, 
sivuvirtoja hyödyntävät keskittymät tarjoavat hyviä kasvualustoja uusille tuotteille ja palve-
luille. 
 
Kotkan-Haminan seudun Strateginen yleiskaava valmistuu kuluvan vuoden 2017 loppuun 
mennessä. Työ on toteutettu tiiviissä yhteistyössä seudun kaupunkisuunnittelijoiden, maan-
käytön asiantuntijoiden, yritysten, seutumarkkinoijien, poliittisten päätöksentekijöiden sekä 
asukkaiden kanssa. Yritysten avulla koottu tietopaketti tukee seudun elinkeinostrategiaa 
mm. teollisten symbioosien kysymyksissä, kestävien energiaratkaisujen käytössä ja kilpailu-
kykyisissä logistisissa ratkaisuissa.  Kierto- ja biotalous sekä teolliset symbioosit on nostettu 
keskeiseen asemaan seudun visioissa. Teollisuuden sivuvirtoja halutaan hyödyntää mm. bio-
energian tuotannossa ja hukkalämmön kierrätyksessä. Uusi mahdollisuus liittyi vedyn tuo-
tantoon. 
 
Kansainvälinen hankeyhteys Kotkan-Haminan seudulla: Biotalouden kehittäminen on yksi 
Kotka-Hamina seudun yksi Älykkään erikoistumisen strategian keihäänkärki. Strategia on 
myös keino markkinoida Kymenlaaksoa ja sen osaamista kansainvälisesti. Strategian toteut-
tamisen pitkän aikavälin tavoitteena on kansainvälisyys ja alueiden välinen hankeyhteistyö 
älykkään erikoitumisen teemojen puitteissa. Bioenergian kehittämishankkeiden toteutuk-
sessa hyödynnetään mm. EUn rahoitusinstrumentteja. 
 
 
Lahden seudun kierrätyspuisto -hanke 
 
Kiertotalous on yksi Lahden seudun kärkitoimialoista. Kierrätykseen liittyvän liiketoiminnan 
odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Seudun nykyiset jätteenkäsittelyyn ja 
kierrätykseen tarkoitetut alueet riittävät kuitenkin enää muutaman vuoden tarpeisiin. Uu-
den jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen alueen tarve Lahden seudulla on akuutti ja lähivuosien 
maankäyttöratkaisujen tulee vastata tulevien viidenkymmenen vuoden tarpeisiin.  
Jätteenkäsittelytoimintojen osalta tulee varautua uuteen noin 100 ha alueeseen, jotta alue 
vastaa tilatarpeeseen myös tulevina vuosikymmeninä. Kaiken kaikkiaan tarve on useam-
malle kuin yhdelle alueelle, kun otetaan huomioon myös maa-ainesten ja bioenergian käsit-
tely. Erilaisiin luonnonvaroihin liittyviä potentiaalisia uusia terminaalialueita on selvitetty 
Päijät-Hämeen maakuntakaavaa 2014 varten sekä Nastolan kierrätyspuiston YVA-menette-
lyssä (2015). Kahteen aluevaihtoehtoon keskittynyt Nastolan kierrätyspuistohanke nostatti 
voimakasta vastustusta erityisesti asukkaiden keskuudessa. 

 
Vuoden 2017 aikana kierrätyspuiston sijoittamista tarkastellaan uudelleen seudullisesti ja 
luodaan pohjaa uudelle YVA-menettelylle. Samalla halutaan kiinnittää erityistä huomiota 
hankkeen aikana tehtävään vuorovaikutukseen. Toukokuussa 2017 käynnistyvä hanke pitää 
sisällään sijoituspaikkaselvityksen sekä vuorovaikutuksen suunnittelun ja toteuttamisen. Si-
joituspaikkavaihtoehtoja koskevan selvityksen tarkoituksena on arvioida kymmenen sijoi-
tuspaikkavaihtoehdon toteuttamiskelpoisuutta jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoimin-
toihin ja loppusijoitukseen sekä biopolttoainetuotantoon. Vuorovaikutusprosessin tavoit-
teena ovat kierrätyspuiston potentiaalisten sijoituspaikkojen ympäristöjen asukkaiden, yh-
distysten ja päättäjien osallistaminen aluevaihtoehtojen arviointiin sekä hankkeen hyväksyt-
tävyyden lisääminen.  

 



Lahden seudun kierrätyspuisto -hanke valmistuu vuoden 2017 lopussa, jonka jälkeen on tar-
koitus käynnistää uusi YVA-menettely. Hankkeen toteuttavat Päijät-Hämeen liitto ja Lahden 
seudun kunnat yhdessä jätehuollon toimijoiden kanssa.  

 
Kansainvälinen hankeyhteys Lahdessa: LAMK koordinoi käynnissä olevaa BioRegio-hanketta 
(Interreg Europe) vuosina 2017-2021. 
 
Porin Peittoon kierrätyspuisto 

 
Porin Peittoon kierrätyspuisto (Prizztech Oy), jossa tavoitteena on luoda Poriin osaamisen 
kehittämislaboratorio, joka edistää teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä, uusioraaka-
aineiden ja uusien jätteenkäsittelytekniikoiden käyttöönottoa sekä uusiutuvan energian 
tuotantoa, synnyttää uutta liiketoimintaa ja luo uusia työpaikkoja mm. erilaisten pilotoin-
tien, kokeilujen ja demonstraatioiden kautta.  
 
Peittoon alueen asemakaavoituksen myötä on tarkoitus selvittää maankäytön suunnittelun 
mahdollisuudet edistää bio- ja kiertotalouteen liittyvien toimintojen alueellista sijoittumista 
sekä lupamenettelyjä. Kaavoituksen yhteydessä suoritetaan kaupunkistrategian mukaisia 
laajoja vuorovaikutusmenettelyjä ja pyritään löytämään ratkaisuja alueen luontevalle laa-
jentamiselle ja toimintojen monipuolistumiselle. 
 
Kansainvälinen hankeyhteys Porissa: LIFE IP-ohjelma sekä haussa Interreg- REGINs (Re-
search & Innovation for Sustainable Growth of Regional Bioeconomy)- hanke.  

 
Tampereen kaupunkiseutu 
Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla on useita taloudellisesti merkittäviä bio- ja 
kiertotaloushankkeita sekä kehitysalustoja. Seudun vahvuuksiin lukeutuvat erityisesti kestä-
vän yhdyskuntarakenteen kehityshankkeet (mm. Hiedanranta), monipuoliset kiertotalouden 
kokeilualustat (mm. Kolmenkulman Eco-Industrial Park ja Tarastenjärvi), uusiutuvan ener-
gian osuuden määrätietoinen lisääminen sekä rakenteilla olevien jätevedenpuhdistamojen 
tavoitteellinen kehittäminen kiertotalousliiketoiminnan alustoiksi. Alustoihin kohdistuvia 
toiminnallisia painopistealueita ovat mm. materiaalivirtojen selvittämistä ja logistiikkaa sekä 
liiketoimintapotentiaalin ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä yritysten TKI-toimintojen 
tukeminen (hackathonit, workshopit yms. tapahtumat ja parhaiden ideoiden jatkojalostami-
nen). Kokonaisuudessa on laaja joukko osatoteuttajia tutkimuslaitoksista, elinkinoelämästä, 
bio- ja kierotalouden kehittäjäyhteisöistä, jätehuolto- kiinteistö- ja rakennuttajayhtiöistä.  
Tässä hankkeessa Tampereen kaupunkiseudun casekohteena on Kolmenkulman Eco-Indust-
rial Park.  

 
Kansainvälinen hankeyhteys Tampereen kaupunkiseudulla: Tampereen kaupunkiseudun 
elinkeino- Ja kehitysyhtiö Tredea Oy koordinoi 6Aika strategiaan kuuluvaa Tulevaisuuden 
kiertotalouskeskukset hanketta (6Aika strategiaan kuuluu 6 suurinta kaupunkia Helsinki, Es-
poo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku). Rahoitus 6Aika hankkeelle on 67 % EAKR -rahaa, ja se 
tulee Uudenmaan liiton kautta.  
 
Muita teemaan liittyviä Tampereen seudun kv-hankkeita ovat mm. BSR Stars S3  ja Screen 
hankkeet http://www.pirkanmaa.fi/uudista/hankkeet/  
 
 

c) Pilottikohteiden työpajat 
Tavoitteena on, että kustakin pilottikohteesta pidettäisiin oma työpaja, jossa paneudutaan 
syvällisemmin hankkeen keskeisten tavoitteiden mukaisiin kehittämiskysymyksiin.  
 

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


d) Suositukset 
 
Laaditaan suosituksia uusista maankäytön suunnitteluperiaatteista, ohjeista ja toimintamal-
leista huomioiden kohdan 2. tavoitteet ja b-c osioiden tulokset  mm. seuraavin näkökulmin: 

 
- Miten yhdyskuntarakenteen hallinta ja uusien teollisuuspuistojen, biojalostamojen, mui-

den bioalan yritysten ja alihankintaketjujen kasvu- ja liiketoiminnalliset potentiaalit on 
yhdistettävissä kaupunkimaisen ympäristön ja rakenteen tiivistyessä?  

 
- Bio- ja kiertotaloushankkeiden materiaalikierron yhdyskuntarakenteellisten kustannus-

vaikutusten ennakointi ja arviointi tavalla joka tuottaa kestävää ja taloudellista raken-
netta kasvavilla kaupunkiseuduilla? 

 
- Mitä uusia toimintatavan muutoksia tarvitaan huomioitaessa hankkeiden vaikutukset 

maankäytön suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen prosesseihin? 
 

- Bio- ja kiertotalouden monitoimijaisten ja sektorien välisten sopimusten  ja yhteiskehit-
telyvälineistön kehittämistarpeet. 
 

- Suositukset lainsäädännön uudistamistarpeista  maankäytön suunnittelun ja bio- ja kier-
totalouden kytkennöissä.   
  

4. Hankkeen osapuolet  

Osallistujat: Ympäristöministeriö, TEM, pilottiseudut: Kotkan-Haminan seutu (Cursor Oy), 
Lahti, Pori ja Tampereen seutu (Tredea Oy) sekä MAL-verkoston jäsenverkosto tulosten hyö-
dyntäjinä  (17 kaupunkia tai seutua v. 2017) 

5. Työn ohjaus  

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

Tulevaisuuden kaupunkiseudut- teemaverkoston kokonaisuutta ohjaa MAL-verkoston oh-
jausryhmä, jota informoidaan säännöllisesti tämän työn etenemisestä. Työn etenemistä ja 
tuloksia esitellään MAL-verkoston ohjausryhmälle ja selvitystyössä valmistuvaa aineistoa 
käytetään kokousmateriaalina. 

6. Työn raportointi 

Työstä laaditaan loppuraportti, joka julkaistaan sähköisenä MAL-verkoston verkkosivuilla 
www.mal-verkosto.fi ja www.kaupunkiseutu.fi. Keskeisimmät tulokset kootaan esittely-
diasarjaksi (PowerPoint tmv.) sekä tiivistelmänä. Raportti, esittelydiat ja muu työnaikainen 
materiaali toimitetaan tilaajalle kokonaisuudessaan työn päättyessä. Hankinnan tuotokset 
ja materiaalin omistavat Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.  

7. Työn aikataulu 

Tarjouskilpailu käynnistetään kesäkuun aikana. Työn voi aloittaa välittömästi tarjouksen tul-
lessa hyväksytyksi ja valitusajan umpeuduttua (14 vrk)  ja viimeistään elokuussa 2017.  

http://www.mal-verkosto.fi/
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Työpajoista ja loppuraportin muodosta sovitaan tarkemmassa työohjelmassa yhdessä kon-
sultin, tilaajan sekä pilottiseutujen kanssa muodostettavassa ohjausryhmässä. Kokousten 
aineistot tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta. 

Työn tulee valmistua kokonaisuudessaan alkuvuonna 2018 (tammikuun loppu 2018).  

8. Työn kustannukset 

Työlle on kattohinta ja kokonaiskustannukset ovat MAL-verkoston osalta 35.000 €.  

Tausta-aineistot 

Seuraavassa on lueteltu työn kannalta keskeistä tausta-aineistoa: 

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia. http://www.ym.fi/download/no-
name/%7b02065007-F535-442F-A4A6-7369F31A1206%7d/99269 

Materiaalien arvovirrat (ARVI) - Tutkimustuloksia kiertotaloudesta. https://issuu.com/clicinnova-
tionltd/docs/clic_arvi_loppuraportti_final_sivut, http://arvifinalreport.fi/ 

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

Suomen akatemian Biofuture -kehittämiskokonaisuus http://www.aka.fi/BIOFUTURE2025 

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

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

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/ 

http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/alykkaan-erikoistumisen-strategia 
 
http://www.biotalous.fi/tag/kiertotalous/ 

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

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