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▪ Selvityksessä tarkasteltiin kasvavien kaupunkiseutujen bio- ja kiertotalouden 

kierrätys-, bio- ja teollisuusalueiden 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. 

2

MAL-VERKOSTOLLE LAADITTU SELVITYS



Tarkastelu kohdennettiin erityisesti seuraavan tyyppisiin  kierrätys-, bio- ja 
teollisuusalueisiin:

▪ Uudet ”neitseelliset” bio- ja kiertotalousalueet

▪ Entiset kaatopaikat ja muut jätteiden käsittelyalueet, joiden toimintaa ollaan 
muuttamassa kierrätys/kiertotalousalueeksi

▪ Teollisuusalue, 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 käsitelty tässä selvityksessä. 
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TARKASTELUN RAJAUS
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TEOLLISUUSPUISTO TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄÄN 
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Teollisuuspuistot 
(alueet ja prosessit)

- Alueelliset erityispiirteet, mm. sijainti, topografia, luonto ja maisema, muu maankäyttö

- Sisäinen dynamiikka, mm. yritysten synergiat, alueen infra

- Liittyminen ympäristöön, mm. resurssivirrat, liikennejärjestelmä, ympäröivien alueiden
maankäyttö, ympäristöolosuhteet



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

Kustakin pilot-kohteesta kerättiin samat tiedot kuin benchmarking-kohteista. Lisäksi pilot-
kohteista pidettiin työpajat, joissa paneuduttiin tarkemmin siihen, kuinka ko. hankkeen 
kehitystä voisi jatkossa edistää ja miten hankkeen kokemuksia voi laajemmin hyödyntää.

PILOT-KOHTEIDEN TARKASTELU
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YLEISIÄ SUOSITUKSIA BIO- JA 
KIERTOTALOUSALUEIDEN JA -
HANKKEIDEN EDISTÄMISEKSI
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▪ Kasvavilla kaupunkiseuduilla on 
keskeisenä haasteena kasvuun 
varautuminen –kestävät valinnat 
kaupunkirakenteen, 
liikennejärjestelmän ja 
työpaikkarakenteen ratkaisuista. 

▪ Kiertotaloustoiminnot ja 
kaupunkiseudun maankäyttö ovatkin 
vahvasti toisiinsa kytkeytyviä

▪ Alue- ja yhdyskuntarakenne, 
liikennejärjestelmä, asuin- ja 
elinympäristö, luonto ja maisema
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TEOLLINEN KIERTOTALOUSTOIMINTA JA 
KAUPUNKISEUDUN KEHITYS
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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 
sopivalla tavalla ohjattava alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja toteutusta, jotta voidaan 
riittävästi varmistaa yhteiskunnallisten tavoitteiden täyttyminen.  

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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KAAVOITUSPROSESSIEN KEHITTÄMINEN BIO- JA 
KIERTOTALOUSHANKKEIDEN JA -ALUEIDEN NÄKÖKULMASTA



Osallistahoja, jotka on syytä kytkeä aktiivisesti mukaan kaavoitukseen 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
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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
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BIO- JA KIERTOTALOUSALUEEN 
TOIMINNALLISEN VISION ÄÄRIPÄÄT

• Keskeiset alueen
materiaalivirrat tiedetään
jätehuoltoyhtiön kautta

• Luvituksen ympäristö- ja
vuorovaikutusasiat painottuvat
suunnittelussa

• Alueen infrassa painottuu
logistiikka, jätevedet, 
loppusijoitus

• Alue kohdistuu raskaalle
ympäristöliiketoiminnalle ja
sen koneille, vähemmän
työpaikkoja

Tavoite: Seudullisen tai 
kaupungin jäteongelman

ratkaisu kaupungin toimilla

Erilaisia välimuotoja
kaupungin tavoiteasetannan

(vision) tasosta ja sitä
toteuttavista toimenpiteistä

Tavoite: Kaupungin
fasilitoima kehitysalusta

liiketoiminnalle

• Elinkeinokehitys ja
yrityspalvelut painottuvat
alueen kehittämisessä

• Joustavuus tulevaisuuden
muutoksiin turvattava
kaupungin linjauksilla

• Infrassa painottuu
työtekijöiden liikenneyhteydet, 
alueen sisäinen rakenne ja
yhteydet, tietoliikenne

• Kaupungille monipuolinen
yritys- ja työpaikka-alue
palveluineen

• Kaupungin mukana ollen
toteutetaan yhteistyömalli ja
erilaiset yhteistoimintaryhmätKotkan Heinsuon alue

Lahden seudun kierrätyspuisto

Porin Peittoon kierrätyspuisto

Kolmenkulman Eco-Industrial Park



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

Reagoija

• Infran rakentaminen kun
tarpeeksi toimijoita perustele-
massa “ohjesäännön” mukaan
investointia

• Kaavoitus toimijoiden
tarpeiden mukaan

• Uusi yritys sijoittuu omilla
päätöksillä “puhtaalle pöydälle”

Fasilitoija ja tukija

• Visio muodostuu vähitellen

• Yhteistyöryhmien kokoaminen
alueen kehittämiseen ja esim. 
julkisen rahoituksen hakuun

• Kohtuullinen / perusteltu
ennakointi kaavoituksessa ja 
infrainvestoinneissa

• Aluetta markkinoidaan

• Uutta yritystä tuetaan
sijoittumisessa alueelle

Aktiivinen kehittäjä

• Ohjaava monipuolinen visio

• Proaktiivinen toiminnallisen ja 
TKI- alustan luonti

• Ennakoivat investoinnit infraan
ja rakennuksiin

• Aluetta isännöivän ja 
kehittävän organisaatio
perustaminen kaupungin tuella

• Voimakas alueen profilointi ja 
markkinointi

• Uusi yritys sijoittuu “plug-in” 
periaatteella valmiiseen infraan
sekä valmiille yhteistyö- ja 
viestintäalustalle

Kaupungin panostukset ja

usein myös riskit

Kaupungin strateginen

tahtotila ja osaaminen

Kaupungin panostukset ja riskit
painottuvat alueinfran rakentamisen
viitekehykseen

Kaupungin panostukset ja riskit
painottuvat elinkeinokehityksen
viitekehykseen (riskeinä konkurssit, 
tyhjät hallit yms)

Kaupungin panostukset ja riskit
painottuvat alueinfran rakentamisen ja
Invest In-toiminnan viitekehykseen



TOIMINTAMALLEJA KAUPUNGIN JA
BIO-/KIERTOTALOUSALUEEN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖLLE

TKI-hankkeet kaupungin ja
TKI-toimijoiden vetoisesti/ 

rahoittamana

Esimerkkejä: Porin Peittoon
CIRCWASTE-ohjelma ja 

magneettien kierrätykseen 
tähtäävä hanke, Kolmenkulman 

Ecoindustrial Parkin monet 
kehityshankkeet 

Yritykset rahoittamassa
yhteistä TKI-alustaa /-

hanketta. Kaupunki tukee

Esimerkkejä: Kemi-Tornion 
kiertotalouden klusteri 

(kaupungit Digipoliksen kautta ), 
Finnpulpin hanke voi kehittää

yritysvetoisen TKI-alustan

Yritysten yhteistoiminta
pääosin yhtiömuodossa

(Yhteinen infra-, palvelu-, 
hankintayhtiö)

Esimerkki: Kokkola Industrial 
Park (KIP)-teollisuuspuisto, ei 
mukana tässä tarkastelussa

Yhdistys tai yhteistyöryhmä, 
jossa mukana

kaupunkikonsernin toimijoita
Ja yrityksiä

Esimerkkejä: Porin Peittoon
yhteistyöryhmä, Foreningen

Kalundborg Symbiose-yhdistys 

Yritysten 
liiketoimintaintressi

Toiminnan

kypsyys

TKI-, 
käynnistys-

vaihe

Business as 
usual

Vähäinen, 
harvoja yrityksiä

Potentiaalia
useilla yrityksillä



YHTEYSTIEDOT
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