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BIO- JA KIERTOTALOUDEN
MAANKÄYTTÖULOTTUVUUDET KASVAVILLA
KAUPUNKISEUDUILLA
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Tarkastelukohteena ovat kasvavien kaupunkiseutujen bio- ja kiertotalouden
alueellisesti profiloituneiden kierrätys-, bio- ja teollisuuspuistojen
maankäyttökysymykset. Bio- ja kiertotaloutta on tutkittu ja edistetty, mutta
maankäytön ulottuvuuksien tarkastelu erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla on
jäänyt puutteelliseksi.

§ On pohdittava, mikä on kaavoituksen rooli eri tasoilla bio- ja kiertotalouden
edistämisessä ? Mitä alueidenkäytön suunnittelulla on tarkoituksenmukaista ohjata?
Mihin suositukset kohdentuvat?

§ Suosituksia laadittaessa on otettava huomioon sekä kaavojen lopullinen sisältö
(toiminnallinen laatu, yritysten todelliset tarpeet ja eri näkökulmat) että itse
prosessi ja sen laatu (erilaisten osallisten rooli ja vuorovaikutus prosessissa,
hankkeiden hyväksyttävyys).
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SELVITYKSEN TAVOITTEET



Tavoitteena on:

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

§ ARVIOIDA mm. suunnittelutapoja ja ja kaavamerkintöjä, uusien ratkaisujen ja
tuotannollisten toimintojen kytkeytymistä yhdyskuntarakenteeseen sekä
lainsäädännön toimivuutta ja uudistamistarpeita periaatetasolla.

• TUOTTAA suosituksia, miten hyvä maankäytön suunnittelu yhdistetään em.
näkökulmat huomioiden bio- ja kiertotalouspuistojen perustamiseen ja
laajentamiseen.
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SELVITYKSEN TAVOITTEET



§ Työssä tarkastellaan nykyisen suunnittelujärjestelmän toimivuutta ja annetaan
kehittämissuosituksia bio- ja kiertotalous/teollisuuspuistojen näkökulmasta.

§ Alueiden käytön suunnittelu

§ Kaupunkiseutujen maakuntakaavat, yhteiset yleiskaavat, yleiskaavat, osayleiskaavat,
asemakaavat

§ Alue- ja yhdyskuntarakenne, verkostot, kehittämisperiaatteet ja –tavoitteet, aluevaraukset,
kaavamerkinnät ja –määräykset

§ Toiminnallinen suunnittelu

§ Valtakunnalliset toimijat ja viranomaiset, maakuntien liitot, seudulliset kehittämisyhtiöt, kaupungit
ja kunnat, yritykset, asukkaat, järjestöt; toimijoiden tarpeet ja yhteistyömuodot jne.

§ Liiketoimintakonseptit / alue- ja infraratkaisut; mahdollistaminen ja edistäminen, toteuttaminen,
vaiheistaminen, erilaiset aikajänteet jne.
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TAVOITTEET



Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää
uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,
tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous
vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista,
ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo
uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti.
SUOMEN
BIOTALOUSSTRATEGIA2014

KIERROLLA KÄRKEEN, SUOMEN
TIEKARTTA KIERTOTALOUTEEN
2016–2025



Tarkastelu kohdennetaan erityisesti seuraavan tyyppisiin  kierrätys-, bio- ja
teollisuuspuistoihin:

§ Uudet ”neitseelliset” bio- ja kiertotalouspuistoalueet

§ Entiset kaatopaikat ja muut jätteiden käsittelyalueet, joiden toimintaa ollaan
muuttamassa kierrätys/kiertotalouspuistoksi

§ Teollisuuspuisto, jossa jonkin keskeisen teollisuuslaitoksen (esim. ”biotuotetehtaan”)
ympärille rakentuu bio- ja kiertotalouteen perustuvia teollisia symbiooseja
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TARKASTELUN RAJAUKSESTA
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TEOLLISUUSPUISTO TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄÄN
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Teollisuuspuistot
(alueet ja prosessit)

• Seutujen ja alueiden erityispiirteet; valtakunnallinen sijainti,
ympäristöolosuhteet, maankäyttö, reunaehdot, saavutettavuus

• Alueiden sisäinen dynamiikka ja kytkennät alueen ulkopuolelle;
materiaalivirrat, vaikutukset



Kotimaisten ja kansainvälisten benchmarking-kohteiden onnistuneet ratkaisut ja
suunnittelukäytännöt sekä hankkeissa tunnistetut maankäytölliset hidasteet, esteet ja
parannusehdotukset kartoitetaan toimeksiannossa tavoiteltaviin suosituksiin peilaten.
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KOTIMAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN
HANKKEIDEN BENCHMARKING
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Dokumenttianalyysi, kotimaiset bm-kohteet

Benchmarking-kohteiden onnistuneet ratkaisut ja suunnittelukäytännöt sekä hankkeissa tunnistetut maankäytölliset
hidasteet, esteet ja parannusehdotukset kartoitetaan toimeksiannossa tavoiteltaviin suosituksiin peilaten.
Dokumenttianalyysi kohdistetaan ohjausryhmän kanssa sovittaviin benchmarking-kohteisiin. Tarkasteltaviksi
kohteiksi ehdotetaan valittujen pilot-kohteiden lisäksi seuraavia. Näistä valitaan sovituilla kriteereillä viisi kohdetta.

Ehdottamamme viisi kotimaista tarkastelukohdetta on ao. listassa lihavoitu. Lyhyet perustelut valinnoille
on kuvattu seuraavalla sivulla

§ Östersundomin biotalousintegraatti (suunniteltu tilanne), Helsinki
§ Ecosairila, Mikkeli
§ Ekomo Ämmässuo, Espoo
§ Tarastejärvi, Tampere
§ Finnpulp-hanke, Kuopion Sorsansaaren symbioosi (suunniteltu tilanne), Kuopio
§ Kemijärven biotuotetehdas
§ Äänekoski, Jyväskylä
§ Ekokem, Riihimäki
§ Kemi-Tornio arktisen teollisuuden ekosysteemi
§ Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park, Forssa
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NYKYTILAN KARTOITUS (BENCHMARKING, BM)



Benchmark-kohde Perustelu Rambollin osaa

Kuopion Finnpulp-hanke ja sen
ympärille suunniteltu teollinen
symbioosi (Sorsansaari)

Ohjausryhmän ehdotus
Merkittävä iso biotuotetehdas,
suuri paikallinen merkitys

Riina Känkänen
Heikki Savikko

Kemi-Tornio arktisen teollisuuden
ekosysteemi

Ohjausryhmän ehdotus
Laaja-alainen, pohjoismaisella
tasolla (Nordregio, Nordic
Bioeconomy Panel) käytetty
usein esimerkkinä

Rambollin Oulun toimiston
asiantuntija

Ekoteollisuuspuisto Envi Grow
Park, Forssa

Kehittyvä merkittävä teollinen
alue. Pohjoismaisella tasolla
(Nordregio) käytetty esimerkkinä

Eero Parkkola
Mirja Mutikainen

Ecosairila, Mikkeli Käynnistyvä, kehittyvä, osin jo
toteutumassa. Tausta
jätteenkäsittelyssä

Mirja Mutikainen
Eero Parkkola

Östersundomin
biotalousintegraatti (suunniteltu
tilanne), Helsinki

Suunniteltu uudentyylinen alue
Vahvasti kaupunkiympäristössä
ja kaupungin intressi

Pasi Rajala
Mirja Mutikainen
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PERUSTELUT KOTIMAISILLE BENCHMARKING-KOHTEILLE



Dokumenttianalyysi, eurooppalaiset kohteet

Eurooppalaisista esimerkeistä ehdotetaan tarkasteluun yleisesti tunnettuja johtavia bio- ja
kiertotalouskaupunkien teollisuuspuistoja sekä pohjoismaisessa biotalousstrategiassa  tunnistettuja
teolliseen bio- ja kiertotalouteen liittyviä yrityskeskittymiä.  Näistä on valittu tässä vaiheessa neljä
kohdetta (lopullinen tarkastelu: kolme kohdetta)

Ehdottamamme neljä tarkastelukohdetta on ao. listassa lihavoitu ja lyhyet perustelut
valinnoille on kuvattu seuraavalla sivulla

§ Ruotsi: Tukholma, Malmö, Sotenäs, Händelö , Örnsköldsvik

§ Tanska: Kööpenhamina, Kalundborg

§ Norja: Eyde (yritysverkosto) , Lolland (saari, maaseutua), Norsk Gjenvinning Øra facility (tai
Hollanti, Rotterdam)

§ Hollanti: Amsterdam, Tilburg; Rotterdam, satama-alueen kiertotaloussymbioosi (tai <norjs,
Norsk Gjenvinning Øra) ; Moerdijk; De Krogten de Breda; De Rietvelden den Bosch

12

NYKYTILAN KARTOITUS (BENCHMARKING, BM)



Benchmark-kohde Perustelu valinnalle Lyhyt kuvaus

Ruotsi, Händelö Sijainti kaupunkiympä-
ristössä (Norrköping)
Useissa Pohjoismaisissa
tutkimuksissa ja
selvityksissä referoitu
kohde

Combined heat and power plant (CHP) operating on biomass and
domestic and industrial waste. Other partners include e.g. Argoethanol
producing grain-based bio-ethanol, Svensk Biogas, Econova producing a
range of goods from recycled materials and Norrköping municipality.The
municipality has played a strong driving role in symbiotic activities.

Tanska, Kalundborg Sijainti tiiviissä teollisessa
ympäristössä. Useissa
kansainvälisissä
tutkimuksissa ja
selvityksissä referoitu
kohde

Kalundborg Industrial Symbiosis is an internationally recognised example
of sustained symbiosis development. in Kalundborg about 20 companies
participate in the cycle of buying and selling waste products. The
residual products circulated and traded include steam, dust, gases, heat,
slurry or other waste products that can be physically transported from
one enterprise to another.

Norja,  Norsk
Gjenvinning
(Norwegian
recycling), Øra
facility

TAI

Jätteenkäsittelystä lähtenyt
kaupunkiympäristöön
liittyvä (Oslo) kohde.
Materiaalivirtoja laajalta
alueelta, ”likaisia”
elementtejä

Located in an industrially dense area of the country, Norsk Gjenvinning’s
Øra facility has a large catchment area from which to collect waste and
in which to sell recycled material. Location with a harbour in the Oslo
fjord, the regional multitude of industrial actors and potential partners,
and the good cooperation with the local municipalities of Fredrikstad and
Sarpsborg. Norsk Gjenvinning has also prioritised low levels of noise,
smoke and odours

Hollanti, Rotterdam,
satama-alueen
kiertotalous-
symbioosi

Rotterdam Euroopan
tunnustetuimpia
kiertotalouden kehittäjiä
kaupunkina; satama yksi
neljästä fokusalueesta

Team strategy and business development is active & supporting CE. Port
vision 2030.Bioport Holland consortium (KLM, Schiphol, SkyNRG, Neste,
PoR, ministries). Waste to Chemicals (Enerkem).  Waste to Energy.
Chemical leasing. Deltaplan Energy Infrastructure (residual Heat, steam,
CO2). NL Circular Hotspot
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PERUSTELUT KANSAINVÄLISILLE BENCHMARKING-KOHTEILLE



Kartoitusta syvennetään pilot-kohteiden tarkastelulla:

Kustakin pilot-kohteesta pidetään oma työpajansa, jossa paneudutaan tarkemmin siihen,
kuinka ko. hankkeen/kohteen kehitystä tulisi jatkossa edistää tämän selvityksen
näkökulmasta.

PILOT-KOHTEIDEN TARKASTELU

Lahden
Seudun

kierrätyspuisto

3kulma
Industrial Park
– Tampereen

kaupunkiseutu

Heinsuon alue
– Kotka-

Haminan seutu

Porin Peittoon
kierrätyspuisto



BM-kohde

Yleistiedot
• Nimi
• Yleiskuvaus
• Omistussuhteet

Sijainti kartalla
• Hankkeen tai

alueen historia
• Hankkeen tai

alueen  tavoitteet /
visio / liiketoiminta-
konseptit

KEHIKKO BIO- JA KIERTOTALOUSKOHTEIDEN
LÄHTÖTIETOJEN KITEYTTÄMISEKSI



BM-KOHDE

Maankäytöllisen ympäristön vaikutus
kohteeseen

Lainsaadännöllisen ja säädösympäristön
vaikutus kohteeseen

Kohteen vaikutus ympäröivään
yhteiskuntaan (kaupunkiin)

Lyhyt kuvaus
mitä/miten on
tehty

Onnistuneet, sujuvat
ratkaisut

Hidasteet, esteet;
kehityskohteet

Onnistuneet, sujuvat
ratkaisut

Hidasteet, esteet;
kehityskohteet

Positiiviset vaikutukset Negatiiviset vaikutukset

Liiketoimintapotentiaalin
tunnistaminen ja
realisoituminen

Alueen materiaalikierrot
ja niiden vaikutukset

Toimijoiden välinen
yhteistyö

Maankäytön suunnittelu
ja yhdyskuntarakenteen
kehittäminen haluttuun
suuntaan

KEHIKKO BIO- JA KIERTOTALOUSKOHTEIDEN
ARVIOIMISEKSI



Kustakin pilottikohteesta pidetään omalla paikkakunnallaan oma työpajansa.

• Porin Peittoon kierrätyspuisto 10.11. / yhteyshenkilö Mikko Nurminen, Pori

• Lahden kaupunkiseutu 21.11. /yhteyshenkilö Sanna Suokas, Lahti

• Tampereen kaupunkiseutu: 3kulma Industrial Park 22.11./ yhteyshenkilö Sakari Ermala

• Kotka-Haminan seutu: Heinsuon alue 30.11./ yhteyshenkilö Toomas Lybeck
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PILOTTIKOHTEIDEN TYÖPAJAT



§ Auttaa kehittämään Pilot-kohteita eteenpäin ja varmistamaan
niiden onnistumisen edellytyksiä.

§ Tähän pyritään katsomalla oppeja muista benchmarking-kohteista
sekä hyödyntäen hankkeen tähänastisia kokemuksia.

§ Lisäksi haetaan pilot-kohteiden kokemusten sekä osallistujien
näkemysten avulla lähtökohtia hankkeen tavoitteiden kannalta
tärkeille yleisille johtopäätöksille ja suosituksille
kiertotaloushankkeiden edistämiseksi.
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PILOT-KOHTEIDEN TYÖPAJOJEN TAVOITTEET



§ Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat

§ Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla
kaupunkiseudulla – selvityksen tausta ja tavoitteet

§ TYÖPAJA, OSA I: Kokemukset onnistumisista ja haasteista sekä ko. Pilot-kohteen
arvioinnin täydentäminen

§ Tauko

§ TYÖPAJA, OSA II: Kehittäminen ja suositukset

§ Työskentelyn yhteenveto

§ Tilaisuuden päätös
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TYÖPAJOJEN OHJELMA



§ Mitkä ovat olleet hankkeen tai aluekehittämisen suurimmat onnistumiset ja haasteet?

§ Mikä on ollut maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen rooli ja maakunnan liiton /
kaupungin merkitys kyseisen hankkeen tai toiminnan kehittämisessä?

§ Mikä on ollut alueen toimijoiden merkitys ja rooli alueen maankäytön ja toimintojen
kehittämisessä?

§ Millaisia haasteita on liittynyt kehitettävän hankkeen tai alueen materiaalivirtojen
käsittelyn tai rakentamisen lupaprosesseihin?

§ Millä vuorovaikutuksen keinoilla/menetelmillä hankkeita on edistetty? Miten hankkeen
toiminnoista sekä niistä aiheutuvista haitoista ja hyödyistä on viestitty?

§ Miten eri osallisten näkemykset ovat vaikuttaneet hankkeeseen tai aluekehitykseen?
(asukkaat, muut toimijat jne.)
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TYÖPAJA OSA I, KYSYMYKSET



§ Mitkä asiat kannustavat hankkeen syntyyn? Miksi joku hanke on lähtenyt
liikkeelle ja onko tässä liittymäkohtia maankäytön suunnitteluun?

§ Millä vuorovaikutuksen keinoilla/menetelmillä hankkeita tulisi edistää?

§ Miten viestitään hankkeen toiminnoista sekä niiden haitoista ja positiivisista
vaikutuksista?

§ Onko tunnistettavissa joitain drivereita, jotka saavat kunnat kilpailemaan
hankkeista?

§ Mikä tulisi olla maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen rooli ja merkitys
kehittämisessä?
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TYÖPAJA OSA II, KYSYMYKSET



Nykytilakartoituksen ja pilot-kohteiden kuvausten pohjalta arvioidaan:

§ Millaisia suunnittelutapoja ja kaavamerkintöjä biotalouden ja kierrätyksen erilaiset toiminnat
kaupungeissa, tuotanto- ja asuinalueilla tarvitsevat ja arvioida teollisuusaluevarausmerkintöjen tavoin
jaottelua ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton, ympäristöhaittoja aiheuttava ja ympäristölle erityisiä
vaatimuksia aiheuttava biotalouden toiminta (TY, T, Tkem).

§ Biotalouden, kierrätyksen ja luontopohjaisten uusien ratkaisujen (ml. kaupunkien ja rakennusten
viherrakenteiden kehittäminen) kytkeytymistä yhdyskuntarakenteeseen huomioiden myös
terveysnäkökulmat.

§ Yhdyskuntatalouden ja liiketoimintakehittämisen kynnysarvot ennen aluevarauksia (vähintään asteittain
ennen koko alueen rakentamista)

§ Miten maankäytön suunnittelun biotalouden tuotannolliset luontoalueet jalostustoimintoineen tulisi
yhteen sovittaa kaupunkien yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntatalouden sekä bio- ja
kiertotaloushankkeiden liiketoimintamahdollisuuksien välisiä kytkentöjä

§ Elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin välisen yhteistyön ja sopimuskäytäntöjen
toimivuutta ja kehittämistarpeita suhteessa maankäytön suunnittelun prosesseihin

§ Nykyisen lainsäädännön toimivuutta ja uudistamistarpeita maankäytön suunnittelun ja bio- ja
kiertotalouden kytkennöissä
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ARVIOINTI



Suositusten laatimisessa keskitytään seuraaviin:
§ Miten yhdyskuntarakenteen hallinta ja uusien teollisuuspuistojen, biojalostamojen, muiden

bioalan yritysten ja alihankintaketjujen kasvu- ja liiketoiminnalliset potentiaalit ovat
yhteensovitettavissa kaupunkimaisen ympäristön ja rakenteen tiivistyessä?

§ Bio- ja kiertotaloushankkeiden materiaalikierron yhdyskuntarakenteellisten
kustannusvaikutusten ennakointi ja arviointi tavalla joka tuottaa kestävää ja taloudellista
rakennetta kasvavilla kaupunkiseuduilla. Yhdyskuntarakenteellisilla kustannuksilla
tarkoitetaan tässä sitä, että työssä tunnistetaan mahdollisia yhteiskuntataloudellisia
vaikutuksia, joita voi aiheutua bio- ja kiertotaloushankkeista (kuten materiaalikiertoon,
liikenteeseen tai infran rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä vaikutuksia)

§ Mitä uusia toimintatavan muutoksia tarvitaan huomioitaessa hankkeiden vaikutukset
maankäytön suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen prosesseihin.
Toimintatavan muutokset liittyvät prosessiin ja esim. bio- ja kiertotaloushankkeille
tyypillisten ympäristövaikutusten ja osallisten tunnistamiseen.
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET



Suositusten laatimisessa keskitytään seuraaviin:
§ Bio- ja kiertotalouden monitoimijaisten ja sektorien välisten sopimusten ja

yhteiskehittelyvälineistön kehittämistarpeet. Monitoimijaisten ja sektorien välisillä
sopimuksilla ja yhteiskehittelyvälineistöllä tarkoitetaan kaavoitusprosessiin liittyviä
maankäyttösopimuksia ja niihin liittyviä näkökohtia.

§ Suositukset lainsäädännön uudistamistarpeista maankäytön suunnittelun ja bio- ja
kiertotalouden kytkennöissä. Suosituksien osalta huomioidaan lupamenettelyihin ja niiden
sujuvoittamiseen liittyvät toteutuneet tai suunnitteilla olevat uudistukset (MRL ja YVA-lain
uudistukset sekä ympäristösuojelulakiin viime vuosina tehdyt menettelyjen sujuvoittamista
edistävät uudistukset). Lainsäädännön uudistamistarpeisiin liittyvät suositukset
määritellään periaatetasolla.
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET



25

TYÖVAIHEET JA AIKATAULU

2018
Työvaihe elo syys loka marras joulu tammi
Vaihe 1: Toimeksiannon käynnistäminen
Vaihe 2: Nykytilan kartoitus (Benchmarking), Pilot-kohteiden valinta ja
arviointi

Vaihe 3: Pilottikohteiden työpajat (4 kpl)
Vaihe 4: Yhteenveto ja suositukset
Vaihe 5: Toimeksiannon päättäminen ja raportointi

= ohjausryhmän kokous

2017

Aikataulu 8.8.2017

Alustavan työsuunnitelman vaiheet 2. (nykytilan kartoitus) ja 3. (pilot-kohteiden valinta ja
arviointi) yhdistettiin ( à vaiheeksi 2). Tämä ei vaikuta hankkeen kokonaisaikatauluun tai
kokousten määrään.



YHTEYSTIEDOT
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