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§ Selvityksessä tarkasteltiin kasvavien kaupunkiseutujen bio- ja kiertotalouden
alueellisesti profiloituneiden kierrätys-, bio- ja teollisuuspuistojen
maankäyttökysymyksiä.

§ Selvityksessä tutkittiin suomalaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä bio- ja
kiertotalouden aluekehityshankkeista.

§ Työssä tunnistettiin onnistuneita käytäntöjä ja haasteita, joita alueiden tai
hankkeiden kehittämiseen on liittynyt sekä laadittiin yleisiä johtopäätöksiä ja
suosituksia siitä, miten bio- ja kiertotaloutta voidaan kasvavilla kaupunkiseuduilla
edistää maankäytön suunnittelulla.
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SELVITYKSEN SISÄLTÖ



§ Selvitykseen valittiin kotimaisia ja kansainvälisiä benchmarking- ja pilot-kohteita,
joista kartoitettiin onnistuneet ratkaisut ja suunnittelukäytännöt sekä hankkeissa
tunnistetut maankäytölliset hidasteet, esteet ja parannusehdotukset.

§ Pilot-kohteiden tarkastelua jatkettiin työpajatyöskentelyllä, jonka tarkoituksena oli
syventää pilot-kohteiden arviointia sekä auttaa osaltaan kehittämään pilot-kohteita
eteenpäin ja varmistamaan niiden onnistumisen edellytyksiä.

§ Benchmarking-kohteista tehdyt johtopäätökset perustuvat julkisiin dokumentteihin ja
niitä täydentäviin haastatteluihin. Pilot-kohteiden arviointi ja johtopäätökset
perustuvat julkisiin dokumentteihin ja työpajoissa esille nousseisiin mielipiteisiin ja
kokemuksiin.

§ Selvityksen johtopäätökset ja suositukset perustuvat benchmarking- ja pilot-
kohteiden tarkasteluun sekä ohjausryhmän työskentelyyn ja konsultin asiantuntija-
arvioihin.
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TYÖN TOTEUTUS



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 kohdennettiin 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

Muita bio- ja kiertotalouteen kuuluvia hanketyyppejä ovat esimerkiksi alkutuotannon
hankkeet (maa- ja metsätalous) sekä palveluihin (ei materiaaleihin) keskittyvä kuluttajien
jakamis- ja kiertotalousratkaisut (kulutustuotteiden kierrätys, leasing-, huolto- ja
korjauspalvelut). Näitä hanketyyppejä ei käsitellä tässä selvityksessä.
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TARKASTELUN RAJAUS
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TARKASTELUN RAJAUS
Esimerkkejä erilaisten toimintojen jaottelusta biotalouteen, kiertotalouteen sekä
näitä yhdistäviin päällekkäisiin/yhteisiin toimintoihin:
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TEOLLISUUSPUISTO TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄÄN

Inbound flows Outbound flows
(tuotteet, sivuvirrat, jätejakeet)(raaka-aineet, muut resurssit)
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a b c

c
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a

Teollisuuspuistot
(alueet ja prosessit)

Kullakin teollisuuspuistolla on oma seudullinen tai alueellinen erityispiirteensä, jotka voivat
liittyä esimerkiksi niiden sijaintiin ja saavutettavuuteen, ympäristöolosuhteisiin ja
maankäyttöön. Alueita luonnehtii niiden sisäinen dynamiikka sekä kytkennät alueen
ulkopuolelle. Kuvalla pyritään havainnollistamaan, miten alueet liittyvät muuhun toimintaan,
ympäristöön ja ympäröi-vään kaupunkirakenteeseen, mm. sijainnin ja resurssivirtojen kautta.



Kotimaisten ja kansainvälisten benchmarking-kohteiden onnistuneet ratkaisut ja
suunnittelukäytännöt sekä hankkeissa tunnistetut maankäytölliset hidasteet, esteet ja
parannusehdotukset kartoitettiin toimeksiannossa tavoiteltaviin suosituksiin peilaten.

8

KOTIMAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN
HANKKEIDEN BENCHMARKING
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Benchmarking-kohteista dokumentoitiin
seuraavat yleistiedot
§ Nimi
§ Yleiskuvaus
§ Omistussuhteet (maanomistus,

vuokrasuhteet)
§ Sijainti kartalla
§ Alueen kehityskaari ja “historia”
§ Hankkeen tavoitteet / alueen visio /

liiketoiminta-konsepti
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BENCHMARKING-KARTOITUS
Muilta osin kohteen kuvaus kiteytettiin
seuraavassa kaaviossa kuvatun kehikon
pohjalta. Dokumenttianalyysia
täydennettiin benchmarking-kohteiden
edustajien haastatteluilla.



Kartoitusta syvennettiin pilot-kohteiden tarkastelulla:

Kustakin pilot-kohteesta kerättiin samat tiedot kuin benchmarking-kohteista. Lisäksi pilot-
kohteista pidettiin oma työpajansa, jossa paneuduttiin tarkemmin siihen, kuinka ko.
hankkeen/kohteen kehitystä tulisi jatkossa edistää tämän selvityksen näkökulmasta.

PILOT-KOHTEIDEN TARKASTELU

Lahden
Seudun

kierrätyspuisto

Kolmenkulma
Eco

Industrial Park
– Tampereen

kaupunkiseutu

Heinsuon alue
– Kotka-

Haminan seutu

Porin Peittoon
kierrätyspuisto



§ Työpajojen tarkoituksena oli syventää dokumenttianalyysillä saatua tietoa ja Pilot-kohteiden
arviointia sekä auttaa osaltaan kehittämään Pilot-kohteita eteenpäin ja varmistamaan niiden
onnistumisen edellytyksiä.

§ Työpajoissa hyödynnettiin benchmarking-kartoituksen tuloksia sekä Pilot-kohteen tähänastisia
kokemuksia.

§ Työpajatyöskentelyn kautta haettiin myös lähtökohtia selvityksen tavoitteiden kannalta tärkeille
yleisille johtopäätöksille ja suosituksille bio- ja kiertotaloushankkeiden edistämiseksi maankäytön
suunnittelulla.
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PILOTTIKOHTEIDEN TYÖPAJAT



§ 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?

§ Millaisella vuorovaikutuksella hankkeita on
edistetty? Miten hankkeen toiminnoista sekä
niistä aiheutuvista haitoista ja hyödyistä on
viestitty?
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PILOT-KOHTEIDEN TYÖPAJOISSA
KÄSITELLYT KYSYMYKSET

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

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

§ Millaisella vuorovaikutuksella hankkeita tulisi
edistää?

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

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

§ Mikä tulisi olla maankäytön suunnittelun ja
kaavoituksen rooli ja merkitys kehittämisessä?



YHTEENVETO BENCHMARKING-
KOHTEIDEN ONNISTUMISISTA JA
HAASTEISTA
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YHTEENVETO KOTIMAISTEN BENCHMARKING-
KOHTEIDEN ONNISTUMISISTA
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YHTEENVETO KOTIMAISTEN BENCHMARKING-
KOHTEIDEN HAASTEISTA JA ONGELMISTA

• Pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen
asukkaiden valitukset, hidastavat
prosessia

• Imagokysymykset: ”kiertotalous
aiheuttaa ongelmia”  eikä toimija voi
aina  mainostaa sijaintipaikkansa, vaatii
tavoitteellista imagotyötä

• Alkuvaiheen avoimen yhteistyö- ja
tiedonjakamismentaliteetin muuttuminen
yritysten omaehtoiseksi etenemiseksi.

• Samat henkilöt päättämässä kunnassa,
alueella ja yrityksissä - intressikonflikteja

• ”Isännän” puuttuminen – kenelle soitetaan kun
halutaan soittaa kiertotalouspuistoon?

• Sijainti kaupungin keskustan lähellä,
läheisyydessä alueita jotka eivät
sovi teollisuusalueen  naapuriksi,
asutusta lähellä

• Toiminnan muuttuminen tai laajentuminen
luo tulkinnallisista syistä haasteita
luvituksiin ja kaavoitukseen

• Infran (tiet, vesi- ja energiaverkostot)
rakentamisen  synkronointi yritysten
sijoittumiseen

• Tiukat ympäristöluvan ehdot  esimerkiksi
bioteollisuuden jätevesille

• Prosessiteollisuuden sivutuotteiden varastointi
jos sitä tehtäisiin laajassa mittakaavassa

• Hajuhaitat (usein valitusprosessin perusta)
• Toimintavuosien aikana tiukentuneet

tai tiukentuvat säädökset (esim.
kenttärakenteiden luvitus,
suotovesien johtaminen,
asfalttikentän tiiveys,
pelastustoimen vaatimukset)

• Kunnan riskien realisoituminen, kun sijoittuva
yritys ei pystynyt käynnistämään toimintaa
(paikalle tuotu jäte jäi kunnan vastuulle)

• Ansaintamallin rakentaminen joillekin
toiminnoille – miten saadaan painoa enemmän
jätteen vastaanottoon kuin käsittelytuotteen
myyntiin

• Asennemaailman rajoitteet: liian
”edullista” käyttää neitseellisiä
materiaaleja sivuvirtojen asemasta

• Kehittämisen organisoinnin ja
rahoituksen järjestäminen (”isäntä”,
yhdistys, kehitysyhtiö)

Liiketoiminnan
kehittäminen

Haastavien
materiaalien
logistiikka ja

käsittely

Toimijoiden
välinen yhteistyö

ja
vuorovaikutus-

prosessi

Maankäytön
suunnittelu ja
yhdyskunta-
rakenteen

kehittäminen
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YHTEENVETO KANSAINVÄLISTEN BENCHMARKING-
KOHTEIDEN ONNISTUMISISTA JA HAASTEISTA



PILOT-KOHTEIDEN ARVIOINNIN
YHTEENVETO JA
JOHTOPÄÄTÖKSET
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PILOT-KOHTEIDEN ONNISTUMISEN TEKIJÖITÄ

§ Toiminnoille on varattu heti alusta lähtien
riittävän iso alue, joka sijaitsee etäällä
asutuksesta.

§ Alueen kehittäminen on ollut
suunnitelmallista ja kehittämisen tueksi on
onnistuttu luomaan toimivat konseptit.

§ Kehittämisen avainsanoina ovat olleet
joustavuus, riittävyys ja alueen tuki
yrityksille ja niiden toimintaedellytyksille



§ Toimintojen keskittäminen tietylle alueelle on tuonut etuja alueen infrarakentamiseen,
liikenneyhteyksien parantamiseen sekä toimijoiden välisen yhteistyön ja synergioiden syntyyn.
Riittävät aluevaraukset, infraratkaisut ja alueen saavutettavuuden parantuminen ovat houkutelleet
alueelle toimijoita.

§ Onnistumisten eteen on tehty hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutus ja viestintä ovat onnistuneet.

§ Onnistuneessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä on hyödynnetty eri keinoja ja kanavia
tehokkaasti, alueiden tai hankkeiden kehitystä on viety eteenpäin avoimesti ja siitä on
tiedotettu osallisille.

§ Hankkeen viesti on mietitty tarkasti yhdessä etukäteen. Viestinnässä on keskitytty erottamaan
kiertotalous perinteisestä kaatopaikkatoiminnasta. Viestinnällä on tavoitettu suuri joukko eri
osapuolia, mikä on antanut myös mahdollisuuden korjata näkemyksiä nykyisestä
jätteenkäsittelystä ja kiertotaloudesta.
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PILOT-KOHTEIDEN ONNISTUMISEN TEKIJÖITÄ



§ Alueen tai hankkeen johtohahmon/edustajan/isännän puuttuminen

§ Alueella tai hankkeella tulisi olla jokin taho/henkilö, joka tuntisi riittävän kattavasti koko
alueen tai hankkeen ja sen toiminnat sekä pystyisi vastaamaan toimintaan liittyviin
kysymyksiin ajantasaisesti ja olemaan apuna myös alueen markkinoinnissa ja uusien
toimijoiden houkuttelemisessa alueelle.

§ Pitkän ajan vision ja kokonaisnäkemyksen puuttuminen

§ Kehitys on monesti perustunut joko kiviaineistenotto- tai kaatopaikkatoimintaan ja alueet ovat
nyt kiertotaloustavoitteiden ja mm. lainsäädännön velvoitteiden myötä muuttumassa
enemmän kierrätys- tai kiertotalouspohjaiseksi. Tämä muutos edellyttää myös alueita
koskevien tavoitteiden ja ”konseptien” uudelleen määrittämistä.
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PILOT-KOHTEIDEN KEHITTÄMISEN HAASTEITA



§ Hankkeiden edistämisen ja kaavoituksen hitaus sekä alueen infran ja kunnallistekniikan toteutus ja
aikataulut.

§ Esimerkiksi yksityinen maanomistus on joillakin alueilla rajoittanut hankkeiden edistämistä.
Alueen infraa on monesti kehitetty yksittäisten toimijoiden ja hankkeiden tarpeista. Infran
rakentaminen alueelle olisi ennakoivan toiminnan kannalta tärkeää ja se mahdollistaisi myös
alueen laajemman potentiaalin markkinoinnin ja käyttöönoton.

§ Liiketoiminnassa tapahtuneet muutokset heijastuvat myös hankkeissa ja alueiden kehittämisessä
koettuihin vuorovaikutuksen haasteisiin.

§ Mitä ”kierrätyspuistossa” tehdään, on epäselvää, sillä yleisesti puhutaan vielä kaatopaikasta.
On tärkeää, että alueen toiminnoista ja teknologioista annetaan nykyaikainen käsitys.
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PILOT-KOHTEIDEN KEHITTÄMISEN HAASTEITA
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PILOT-KOHTEIDEN
KEHITTÄMISEN
AJUREITA

Sijaintiin liittyvät ajurit
· sataman läheisyys
· valtatiet
· voimajohdot
· ”puskurivyöhykkeet”

Yritystoimintaan liittyvät ajurit
· uudet yritysryhmittymät, uusien

liiketoimintamahdollisuuksien synty
· klusterit: vanhojen yrittäjien toimintojen laajentaminen
· synergiat, jotka syntyvät yrityspuiston ympärille

olemassa olevien toimijoiden kanssa
· hankerahoituksen saaminen
· tutkimuslaitos- ja korkeakouluyhteistyö
· uudet mahdollisuudet ja innovaatiot, potentiaalia

laajemmallekin innovaatiotoiminnalle – startupit,
uudentyyppiset yritykset, yritysten omat innovaatiot

· ”moderni teollisuus”

Aluetalouteen liittyvät ajurit
· investoinnit
· elinkeinovaikutukset
· työllistävä vaikutus
· verotulot
· uudet työpaikat ja uudet

asukkaat

Seudun muuhun kehitykseen ja globaaleihin
tavoitteisiin liittyvät ajurit
· muuttuvat teollisuusalueet, maa-aineistenottoalueet

(varsinkin kalliolouhokset)
· positiivinen imago (esim. tuulivoimatuotanto),

kansallinen / kansainvälinen imago
· uusi infra ja kunnallistekniikka, joka hyödyttää myös

kunnan muita hankkeita
· tieto ison toimijan tulosta alueelle
· seudun kilpailukyvyn edistäminen
· alueiden elinvoimaisuus, kaupunkiseutujen välinen

kilpailu elinvoimasta
· green city-tavoite
· hyvinvoivat yritykset
· demoalusta innovaatioille
· kasvavat jätevirrat
· ympäristönäkökohdat: kuljetusten minimointi,

materiaalien hyödyntäminen, energiankulutuksen
vähentäminen, uusiutuvan energian tuotannon
lisääntyminen



YLEISIÄ SUOSITUKSIA BIO- JA
KIERTOTALOUSALUEIDEN JA -
HANKKEIDEN EDISTÄMISEKSI
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§ Kasvavilla kaupunkiseuduilla on keskeisenä haasteena kasvuun varautuminen – millä
tavoin maankäyttöä tulisi ohjata vastaamaan lisääntyvään asukas- ja
työpaikkamäärään ja miten tehdä kestäviä valintoja kaupunkirakenteen,
liikennejärjestelmän ja työpaikkarakenteen ratkaisuista.

§ Kasvavat volyymit ja maankäytön muutos heijastuvat myös teollisen toiminnan ja
kiertotalouden lähtökohtiin.

§ Kiertotaloustoiminnot ja kaupunkiseudun maankäyttö ovatkin vahvasti toisiinsa
kytkeytyviä. (ks. seuraava kuva)
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TEOLLISEN KIERTOTALOUSTOIMINNAN
LIITTYMINEN KASVAVAN KAUPUNKISEUDUN
KEHITYKSEEN
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TEOLLISEN KIERTOTALOUSTOIMINNAN
LIITTYMINEN KASVAVAN KAUPUNKISEUDUN
KEHITYKSEEN



§ Kaupunkiseudun maankäytöstä aiheutuu kiertotaloudelle mm. maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä
reunaehtoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi kiertotaloustoimintojen sijaintiratkaisuihin,
ympäristönsuojelullisiin tavoitteisiin sekä infra- ja liikenneratkaisuihin.

§ Kiertotalousalueiden toteuttaminen ja kehittäminen voi myös edellyttää investointeja mm. tie- ja
katuverkkoon, vesihuoltoon, energiantuotantoon ja palveluihin.

§ Maankäytön suunnittelulla voidaan myös mahdollistamisen ja pitkän tähtäimen visioinnin kautta luoda
kilpailuetua suhteessa mahdollisiin vertailuseutuihin ja/tai alueisiin. Alueiden profiloinnista saadaan
myös lähtökohtia seutujen yritysaluekonseptointeihin ja markkinointiin.

§ Bio- ja kiertotaloushanke tai -alue tukee osaltaan kaupunkiseudun kehitystä luomalla uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. (ks. seuraava kuva)
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KAUPUNKISEUDUN MAANKÄYTÖN SEKÄ
BIO- JA KIERTOTALOUSALUEIDEN
KYTKENTÖJÄ
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KAUPUNKISEUDUN
MAANKÄYTÖN SEKÄ
BIO- JA KIERTOTALOUS-
ALUEIDEN KYTKENTÖJÄ



Bio- ja kiertotalousalueita koskevien kaavojen ohjauksessa tulisi hakea mahdollisimman optimaalista
tasoa; kaavan tulee olla riittävän joustava, jotta se mahdollistaa alueen kehittymisen pitkälle
tulevaisuuteen liiketoimintakonseptien ja ympäristön muutoksista huolimatta, mutta samalla kaavan on
ohjattava alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja toteutusta, jotta voidaan riittävästi varmistaa
yhteiskunnallisten tavoitteiden täyttyminen.

Bio- ja kiertotalousalueita koskevassa kaavoituksessa on tärkeää hahmottaa jo alussa, ketkä ovat bio- ja
kiertotalouden näkökulmasta sellaisia osallistahoja, jotka on syytä kytkeä aktiivisesti mukaan työhön.
Näitä voivat olla mm.

§ alueen nykyiset tai tulevat toimijat, teollisuuden edustajat (mm. liiketoiminnan kehittämisedellytykset,
tilatarpeet, infrastruktuuriin liittyvät tavoitteet, ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot)

§ alueen maanomistajat (mm. maanomistajien tavoitteet alueiden käytöstä, alueiden toteutumisen edellytykset
tai siihen liittyvät riskit)

§ alueen tai lähiympäristön asukkaat ja yhdistykset (mm. mahdolliset ristiriitaiset intressit alueiden käyttöön,
riittävät etäisyydet, luontoarvojen ja ympäristöhaittojen selvitystarpeet, kuljetusten vaikutukset)

§ erilaiset viranomaistahot, joiden intressejä kaavoitus koskee
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KAAVOITUSPROSESSIEN KEHITTÄMINEN BIO- JA
KIERTOTALOUSHANKKEIDEN JA -ALUEIDEN NÄKÖKULMASTA



Bio- ja kiertotalousalueiden kaavoituksessa on olennaista varmistaa, että suunnittelun yhteydessä
tutkitaan vaihtoehtoja riittävän kattavasti, jotta niihin ei tarvitsisi palata enää myöhemmissä vaiheissa.
Näin varmistetaan osaltaan kaavoituksen etenemisen sujuvuus. Vaihtoehdot voivat liittyä esimerkiksi:

§ alueen sijaintiin tai rajaukseen

§ alueen tuleviin laajenemissuuntiin

§ alueen liikenneyhteyksiin

§ alueen infraratkaisuihin

§ alueen energiantuotantoon

§ rakennusten sijoittamiseen alueella

§ alueen suoja-alueiden tai mahdollisten laajentumisalueiden toimimiseen monikäyttöisinä alueina

29

KAAVOITUSPROSESSIEN KEHITTÄMINEN BIO- JA
KIERTOTALOUSHANKKEIDEN JA -ALUEIDEN NÄKÖKULMASTA



Vaihtoehto- ja luonnosvaiheeseen liittyy myös olennaisesti vaihtoehtojen ja/tai kaavaluonnoksen
vaikutusten arviointi. Bio- ja kiertotalousalueiden suunnittelussa keskeisimmät vaikutukset liittyvät
tyypillisesti:

§ elinkeinovaikutuksiin (työpaikkakehitys, uudet liiketoimintamahdollisuudet, kilpailukykyvaikutukset,
työllisyysvaikutukset)

§ ympäristövaikutuksiin (luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus, ilmastovaikutukset
kaupunkiseututasolla / paikallisesti, vaikutukset luonnonvarojen käyttöön, maisema ja kaupunkikuva,
melu, pöly ja muut päästövaikutukset, liikennevaikutukset sekä vaikutukset asukkaisiin ja yhteisöihin
jne.)

§ taloudellisiin vaikutuksiin (aluetalous, kuntatalous, muut taloudelliset intressit, investointi- ja
koulutustarpeet ja niiden kohdentuminen)
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KAAVOITUSPROSESSIEN KEHITTÄMINEN BIO- JA
KIERTOTALOUSHANKKEIDEN JA -ALUEIDEN NÄKÖKULMASTA



Yleis- ja asemakaavojen joustavuuteen bio- ja kiertotalouden näkökulmasta voidaan vaikuttaa mm.

§ alueiden käyttötarkoituksen tai toimintojen sijoittelun väljällä määrittelyllä (kiertotalousalueet
saattavat sisältää paljon eri tyyppistä teollisuutta ja tuotantotoimintaa, palveluja sekä logistiikkaa,
jotka muuttuvat ajan myötä)

§ toiminnalle reunaehtoja asettavien kaavamääräysten selkeydellä ja oikein kohdistetulla ohjauksella
(kaavamääräyksiä on monesti tarpeen asettaa esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten
ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. On kuitenkin syytä välttää määrittelemästä, millä toimenpiteillä
tai teknologioilla näitä suoritetaan – vrt. joustavuuden tavoite ja tulevaisuusnäkökulma)
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§ Bio- ja kiertotalousalueen toiminnallinen visio muodostaa lähtökohdan kaupungin
roolin ja toimijoiden yhteistyön kehittämiselle.

§ Seuraavan sivun kaaviossa on kuvattu kahta toiminnallisen vision ääripäätä, joista
toinen on nimetty ”Seudullisen jäteongelman ratkaisuksi” ja toinen ”Ympäristö- ja
cleantech-liiketoiminnan alustaksi”. Useimpien bio- ja kiertotalousalueiden
toiminnalliset visiot asettuvat jonnekin näiden välimaastoon.

§ Pilot-kohteista Kotkan Heinsuon ja Lahden seudun kierrätyspuiston nykyinen visio
asettuvat lähemmäksi kaavion vasenta reunaa, Porin Peittoo on lähtenyt kaavion
vasemmasta reunasta ja kehittymässä siitä oikealle, kun taas Nokian ECO3 alueen
konsepti osana Kolmenkulman Eco Industrial Park aluetta sijoittuu selkeästi kaavion
oikeimpaan reunaan. Nokian ECO3 alueen kehittämisestä vastaa Nokian kaupungin
kehitysyhtiö Verte Oy.
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§ Kaupungin rooliin ja toimijoiden yhteistyökäytäntöihin liittyvien suositusten kannalta on
oleellista myös ymmärtää bio- ja kiertotaloushankkeiden kehittymisen elinkaari.

§ Pilot-kohteet olivat elinkaaren eri vaiheissa, esimerkiksi Lahden seudun kierrätyspuisto
on sijoituspaikan haun vaiheessa, kun taas Porin Peittoo ja Tampereen Kolmenkulma ovat
toimijoiden sijoittumisvaiheessa, ja näissä kohteissa kaupungilta lähiaikoina toivottavat
toimet osoittautuivat hyvin erilaisiksi.

§ Kaupungin rooli on erilainen eri vaiheissa. Myös pilot-kohteiden arvioinnissa esille tullut
alueen ”isännän” tarve ja tehtävät kehittyvät elinkaaren mukaan.

§ Bio- ja kiertotaloushankkeen etenemistä ja elinkaarta on havainnollistettu seuraavassa
kuvassa.

BIO- JA KIERTOTALOUSPUISTON KEHITYSHANKKEEN
ETENEMINEN, “HANKE-ELINKAARI”
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§ Kaupungin roolin ja toimenpiteet suhteessa bio- ja kiertotalousalueeseen ja sen
toimijoihin määrittää myös strateginen tahtotila, joka voi vaihdella aktiivisesta
kehittäjästä passiivisempaan reagoijaan.

§ Strateginen tahtotila liittyy paitsi kustannusten kantokykyyn ja riskinottohaluun,
myös kaupunkien osaamis- ja kyvykkyysprofiiliin: Mitä aktiivisempi rooli kaupungilla
on, sitä todennäköisempää on, että myös alueen ”isännän” rooli painottuu kaupungin
organisaatioon.

§ Toisaalta, jos yhteistyössä kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa sovitaan, että
prosessin johdon ottaa kehittämisyhtiö (tyypillisesti osa kaupungin organisaatiota) tai
vastaava toimija, vaatimukset kaupunkien osaamis- ja kyvykkyysprofiilille voivat olla
vähäisemmät.

§ Tätä on kuvattu seuraavassa kaaviossa.

KAUPUNGIN ROOLI BIO- JA KIERTOTALOUSPUISTON
KEHITTÄMISESSÄ JA VAIKUTUS UUDEN TOIMIJAN
SIJOITTUMISPROSESSIIN
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§ Pilot-kohteiden osalta esimerkiksi Kolmenkulmassa Nokian kaupunki on ottanut
aktiivisen kehittäjän roolin, kun taas Porin kaupungin rooli Peittoon kehittämisessä on
lähempänä fasilitoijaa ja tukijaa.

§ Kaupungin rooli kanavoituu usein kaupungin kehitysyhtiön tai seudullisen
kehitysyhtiön kautta. Benchmark- ja pilot-kohteissa keskeisinä toimijoina ovat olleet
esimerkiksi Prizztech (Porin Peittoo), Miksei (Mikkelin EcoSairila), Verte Verte (ECO3,
Nokia) ja Cursor (Kotkan Heinsuo).

§ Myös maakuntaliitto voi olla keskeinen toimija, kuten on ollut esimerkiksi Lahden
seudun kierrätyspuiston kohdalla.  Joissakin bm- ja pilot-kohteissa myös seudullisella
toimijalla kuten Pirkanmaan Jätehuolto tai Päijät-Hämeen Jätehuolto (PHJ) on
merkittävä rooli ankkuri- tai veturitoimijana.

KAUPUNGIN ROOLI BIO- JA KIERTOTALOUSPUISTON
KEHITTÄMISESSÄ JA VAIKUTUS UUDEN TOIMIJAN
SIJOITTUMISPROSESSIIN



§ Kaupungin ja bio- tai kiertotalousalueen toimijoiden väliset yhteistyömallit rakentuvat
toiminnallisen vision, hankkeen elinkaaren ja kaupungin strategisen tahtotilan
pohjalta.

§ Seuraavassa kaaviossa on mahdollisten yhteistyömallien esimerkkinä käytetty
aluetta, jossa tarvitaan merkittävää TKI-kehittämistä alueen toiminnallisen vision
toteuttamiseksi. Tällöin toiminnan valmiusaste (kypsyys) ja sijoittuvien yritysten
liiketoimintaintressi ovat tärkeimpiä tekijöitä yhteistyömallin määrittämiseen.

TOIMINTAMALLEJA KAUPUNGIN JA
BIO-/KIERTOTALOUSALUEEN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖLLE
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§ Esimerkkejä ovat Porin Peittoon yhteistyöryhmä alueen vakiintuneemman toiminnan osalta (kaavion
vasen yläkulma) ja toisaalta CIRCWASTE-ohjelma ja magneettien kierrätykseen tähtäävä hanke alueen
TKI-hankkeina (kaavion vasen alakulma).

§ Kalundborgin osalta Foreningen Kalundborg Symbiose-yhdistys koordinoi toimintaa alueella ja tehostaa
resurssien kiertoa ja kehitystä (kaavion vasen yläkulma).

§ Tässä selvityksessä tutkituissa kohteissa ei yritysten välillä ollut selkeää oikean yläkulman kuvaamaa
yhtiömuotoista yhteistyötä, mutta sellaisesta on hyvä esimerkki Suomessa Kokkola Industrial Park
(KIP)-teollisuuspuisto.

§ Kolmenkulman alueeseen kuuluvan Nokian ECO3-alueen monet kehityshankkeet sijoittuvat kaavion
vasempaan alakulmaan, kun taas Finnpulpin laitoshanke Kuopiossa voi parhaimmillaan tulevaisuudessa
tuottaa kaavion oikean alakulman kuvaaman yritysvetoisen TKI-alustan (vrt. Äänekosken
biotuotetehdas), mitä lähellä ollaan myös Kemi-Tornion kiertotalouden klusterissa, jossa kaupungit
toimivat pitkälti kehitysyhtiö Digipoliksen kautta.

TOIMINTAMALLEJA KAUPUNGIN JA
BIO-/KIERTOTALOUSALUEEN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖLLE



§ Riippumatta siitä, mistä kaupungin ja alueen toimijoiden välisestä yhteistyömallista on
kysymys alueen ”isännän” roolin hoitamisesta on hyvä sopia yhteisesti.

§ Kun toiminta on kehittynyttä, mukana on useita yrityksiä ja on edelleen halua kasvattaa
alueen liiketoimintaa, on mahdollista sopia esimerkiksi osa-aikaisen henkilön
palkkaamisesta hoitamaan tämän roolin tehtäviä

TOIMINTAMALLEJA KAUPUNGIN JA
BIO-/KIERTOTALOUSALUEEN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖLLE
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