
Biohankkeet Suomessa



Disclaimer

Tärkeä huomioida:

Nämä dokumentit on alun perin tehty tukemaan Heinolan alueen elinkeinoelämän 

kehittämistä. Niissä olevia tietoja ei ole tarkoitettu esimerkiksi sijoitustoiminnan 

perusteiksi tai käytettäväksi pohjaksi tarjouksiin.

Kaikki dokumentit on tehty hyvässä tarkoituksessa sekä parhaiden mahdollisten tietojen 

pohjalta. Tästä huolimatta raporttien, dokumenttien ja selvitysten tekijät tai Heinolan 

kaupunki eivät ota vastuuta niiden sisältöjen oikeellisuudesta. Dokumenteissa, 

raporteissa ja selvityksissä saattaa olla vanhentunutta tietoa, koska niitä ei ole päivitetty 

valmistumisen jälkeen.

Dokumenteissa kuvattujen ratkaisujen oikeudet säilyvät niiden kehittäjillä ja niiden 

hyödyntämisestä ja esimerkiksi kaupallisista käyttöehdoista on sovittava aina erikseen.



Tiivistelmä

1. Hankkeen nimi: Biohankkeet Suomessa selvitys
2. Hankkeen aikataulu: 2019
3. Hankkeen tilaaja(t) ja toteuttajat: henkilöt ja organisaatiot.: Tilaaja: Heinolan kaupunki. Toteuttaja: FCG: Jaana 

Myllyluoma
4. Hankkeen kohde: Selvitettiin ja listattiin Suomessa käynnissä olevat bio- ja kiertotalouden hankkeet sekä alueelliset 

ekosysteemihankkeet
5. Miksi (elinvoima ja ”veronmaksaja”): Biotehtaan toteuttaminen Heinolaan toisi uusia kestävän kehityksen mukaisia 

työpaikkoja. Biotehtaan kehittämistä varten selvitettiin suomalaisia bio- ja kiertotalouden hankkeita. Tämän 
perusteella sekä investoijilla että muilla sidosryhmillä on helpompaa arvioida hankkeen hyötyjä ja 
menestysmahdollisuuksia sekä rahoituselementtejä.

6.     Mitä tutkittiin/selvitettiin:

• Kartoitettiin suomalaisten biojalostamoiden laitosinvestointeja ja -hankkeita, biojalostamoiden käyttämiä 
raaka-aineita ja lopputuotteita, kehittämisalustoja ja ekosysteemihankkeita, Päijät-Hämeen alueellisia 
kehityshankkeita sekä yritysten TKI- ja Start-up-ohjelmia. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten kiihdyttämöt.

7.     Tavoite:
• Tavoite oli edistää biotalousinvestointeja Heinolan alueelle. Tätä edistää hyvä yleiskäsitys meneillään olevista 

suomalaisista biojalostamo- sekä biohankkeista ja toimivista ekosysteemeistä, jotta alueelle ja mahdollisille 
investoijille tulisi käsitys mahdollista kilpailijoista, yhteistyökumppaneista, rahoitusmahdolllisuuksista sekä 
markkinapotentiaalista.

8.     Hankkeen tulos/tuotos:

• Suomessa tunnistettiin 39  erilaista biojalostamoa. Hankkeita erityisesti liikennepolttoaineissa sekä 
biokaasussa. 

• Kehittämisalustoja ja ekosysteemihankkeita 24

• Alueellisia kehityshankkeita 16, minkä lisäksi Päijät-Hämeen ulkopuolisia kehittämishankkeita 10

• Yritysten TKI- ja Start-Up-ohjelmia 3

• Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kiihdyttämöitä 3
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BIO-/KIERTOTALOUDEN HANKEKARTOITUS
Vs. 8.3.2019, jaana.myllyluoma@fcg.fi

1. Laitosinvestointeja/-hankkeita

2. Kehittämisalustoja, ekosysteemihankkeita

3. Alueellisia kehityshankkeita

4. Yritysten tki/startup-ohjelmia

5. Korkeakoulujen/tutkimuslaitosten kiihdyttämöjä

LAITOSINVESTOINTEJA/-HANKKEITA
Laitos Paikka-

kunta

Kuvaus/

tuotteet

Investori/

toimijat

Inves-

tointi

Julkinen

rahoitus

Tuotanto-
volyymi/  

kapasiteetti per  

vuosi

Raaka-aineet,
volyymit per  

vuosi

Työpaikat Kehitysvaihe Internet

Ääne-
kosken  

biotuote-

tehdas

Ääne-

koski

Koivu- ja havusellu +

muita biotuotteita

Metsä Group 1,2 mrd.

EUR

TEMin
energia-

tukea yli

32 MEUR

1,3 milj. tonnia Puunkäyttö 6,5
milj. m3.  

Päivässä puuta  

240 rekka-

kuormaa + 70  

junavaunulastia

Koko arvo-
ketjussa 2 500  

työpaikkaa,  

joista 1 000  

täysin uusia

Toiminnassa.
Täysi tuotanto-

kapasiteetti  

käytössä 8/18  

alkaen.

https://www.metsa
fibre.com/fi/yhtio/B 

iotuotetehdas

Finn-
pulpin  

biotuote-

tehdas

Kuopio Maailman suurin havu-
sellutehdas/havuun  

perustuva biotuote-

tehdas. ” Maailman  

ensimmäinen alusta  

alkaen älykkäät mene-

telmät ja keinoälyn  

täysimittaisesti hyödyn-

tävä sellutehdas”

Finnpulp Oy.
Yhtiön yhdeksi  

omistajaksi on  

tullut Kiinan  

merkittävin  

pehmopaperival  

mistaja, Hengan  

International

1,2 – 1,4
mrd.  

EUR

Kapasiteetti 1,2
milj. t sellua, 60  

000 t

mäntyöljyä ja 1  

TWh biosähköä  

valtakunnan  

verkkoon

6,7 milj. m3

puuraaka-ainetta

Laitos 200 hlö. 1
500 vakituista  

työpaikkaa  

Pohjois-Savossa  

ja koko valta-

kunnallisessa  

arvoketjussa

3 400

Perussuunnittelu
käynnissä.  

Varattu 100 ha  

alue Sorsasalossa.  

Investointipäätös  

2019 alussa.

http://www.finnpul
p.fi/finnpulp-

tausta.html

UPM

Kotka

Kotka Liikennepolttoaineet UPM Biofuels Miljardi-
luokan  

inves-

tointi

500 000 t (max.

700 000 t)

Useita raaka-
aineitametsän  

hakkuutähteet  

sekä Uruguayssa  

viljeltävä brassica  

carinata, joka on  

ravinnoksi  

kelpaamaton  

öljykasvi.

150 suoraa
työpaikkaa  

(Lähde: YVA-

selostus)

YVA valmistunut
10/2018, käsit-

telyssä 10/2018.  

Tontti vuokrattu  

Mussalon sata-

man alueelta (30  

ha). Investointi-

päätöstä odote-

taan (aiemmin  

ilmoitettu 2018

http://www.ympari
sto.fi/upmkotkanbi 

ojalostamoYVA; 

https://yle.fi/uutise 

t/3-10059424;

http://www.ostolog 

istiikka.fi/kategoriat

/kuljetukset/upm-

jatkaa-kotkan-

biojalostamon-

mailto:jaana.myllyluoma@fcg.fi
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lopussa

aikaisintaan)

suunnittelua

Kemin
bio-

jalostamo

Kemi Biopolttoaine Kaidi Finland 900

MEUR

”Luvattu

EU-
komissios-

ta 88,5  

MEUR”

225 000 t.
75 % dieseliä ja  

25 % bensiiniä

Puupohjaista
biomassaa:  

energiapuuta,  

korjuutähteitä ja  

metsäteollisuu-

den sivuvirtoja,  

esim. kuorta

Laitos 150 hlö Ympäristö- + vesi-
lupa saatu 4/18.  

Investointipäätös  

odottaa. Kaidilla  

vaikeuksia  

Kiinassa?  

(Kauppalehti  

12.10.18)

http://www.kaidi.fi/

http://www.digipoli 

s.fi/biojalostamo/et 

usivu.html (mm.  

ekosysteemikuvaus)

Paltamon
bio-

jalostamo

Paltamo Päätuotteet valkaistu
selluloosa ja sen  

johdannaisena  

tekstiilikuitu Arbron.

KaiCell Fibers
Oy. Kiinalaisen  

CHTC Groupin  

kanssa aie- ja  

yhteistyösopi-

mus Arbron™-

tuotteen kau-

pallistamiseksi.

900

MEUR

Kapasiteetti
450 000 t sellua.  

Tekstiilikuidun  

arvioitu  

tuotantomäärä  

n. 100 000 t.

Yht. 3,5 milj. m3
puuta =  

havukuitupuuta 2  

milj. m2 ja  

haketta 0,5 milj.

m3, 100–150 km

säteeltä.

Laitos 200–250
hlö, epäsuorasti  

yli 1 000 hlö

Puoltava YVA-
päätös 10/18.  

2019 investointi-

päätöskelpoisuus.  

Tuotantoon 2023  

mennessä, joi-

denkin arvioiden  

mukaan 2021.

http://kaicellfibers.
com/biojalostamoh 

anke/

Boreal

Bioref

Kemijärvi Biojalostamo:
selluloosaa, mäntyöljyä,  

etanolia, bioenergiaa,  

biokaasua,  

maanparannusaineita  

sekä puupohjaista  

sokeria

Boreal Bioref
Oy. Camce  

(China CAMC  

Engineering Co)  

osakkaana ja  

rakentajana.

950

MEUR

500 000 t 2,8 miljoonaa m3
puuta. Haketta  

ko. tehdas-

alueella toimi-

valta sahalta ja  

liimapuutehtaalta

+ muilta lähi-

alueen sahoilta yli  

500 000 m3

200 hlö,
koko työllisyys-

vaikutus 1100  

htv

Ympäristö- ja
vesilupa käsit-

telyssä. Inves-

tointitavoite-

sopimus kiinalai-

sen paperiryhmän  

Shanyingin kanssa  

3/18.Tavoitevuosi  

2020

http://www.boreal

bioref.fi

Nordfuel Haapavesi Bioetanolia ja bioöljyä.
Laitos tehoreservissä  

olevan lauhdevoimalan  

yhteyteen. Kanteleen  

Voima ja Soilfood ovat  

tehneet aiesopimuksen:  

yhtiöt alkavat yhdessä  

selvittää, miten jalos-

tamon jäteveden sisäl-

tämät ravinteet ja hiili  

saataisiin jalostettua  

lannoitteiksi ja  

maanparannusaineeksi

Kanteleen

Voima

200

MEUR

65 000 t bio-
etanolia,  

230 000 t

ligniiniä +  

biokaasu 250  

GWh + lietettä  

lannoitukseen

Metsäntähteet ja
sahanpuru 150  

km säteellä

Laitos 50 hlö +
raaka-aineketju  

300 hlö (yht.

350)

YVA-käsittely ja
kumppaninhaku  

meneillään 10/18,  

investointipäätös  

2019,

käynnistyksen  

tavoitevuosi 2021

http://nordfuel.fi

UPM Lappeen- Liikenteen UPM 179 Ei julkisia 100 000 t Raakamäntyöljy, Koko arvoketju Toiminnassa alk. https://www.upmbi

http://www.kaidi.fi/
http://kaicellfibers/
http://nordfuel.fi/
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Lappeen-

ranta

ranta biopolttoaineiden
valmistus. Kaukaan  

sellu- ja paperitehtaan  

yhteydessä

MEUR tukia 120 milj. litraa merkittävä osa
tulee UPM:n  

omilta  

sellutehtailta  

Suomesta

250 hlö 2005 ofuels.com/fi/upm-
biopolttoaineet/tuo 

tanto/upm-

lappeenrannan-

biojalostamo/

Polar King Kemi Kemin sellutehtaan
uudistaminen, 2  

vaihtoehtoa a) nykyisen  

tehtaan saneeraus b)  

uusi biotuotetehdas

Metsä Fibre N/A Vaihtoehto a)
kapasiteetti 620  

000 t havu- ja  

lehtipuusellua

b) huomattava  

kapasiteetin  

kasvu

Vaihtoehto a
(nykyinen taso  

ennallaan) puun  

käyttö 3 milj.

b) Uusi tehdas:  

huomattava  

puunkäytön lisäys

Koko arvoketju

nyt 1500 hlö
b) Uusi tehdas:  

huomattava  

työllisyys-

vaikutusten  

kasvu

Esiselvitys

menossa 10/18

https://www.metsa
fibre.com/fi/yhtio/K 

emin-

biotuotetehdas

Fortumin
bio-

öljylaitos

Joensuu Bioöljylaitos Fortum Oyj 30

MEUR

TEM 8

MEUR

+ TKI-
rahoitus  

Tekes Bio-

refine

50 000 t 450 000 m3 Koko arvoketju

60-70 hlö

Toiminnassa https://www.sttinfo
.fi/tiedote/fortum-

aloitti-biooljyn-

tuotannon-

joensuussa---laitos-

on-ensimmainen-

laatuaan-

maailmassa?publish 

erId=3099&releaseI 

d=10004715

For-

chemin

bio-

jalostamo

Rauma Mäntyöljy -> hartsit  

(käyttö mm. liimojen ja

värien raaka- ja  

sideaineina) ->  

rasvahapot (maalien,

pinnoitteiden ja  

pesuaineiden raaka-

aineita) + mäntyöljy-

pikeä, jota käytetään

biopolttoaineena.

Forchem Oyj 13

MEUR
lisä-

inves-

tointi  

2013,

2017
ilmoitus  

20-30  

MEUR

lisää.

Kapasiteetti  

175 000 t raaka-

mäntyöljyä ja  

30 000 t

hartsisaippuaa

Vuonna 2004 n.
40, luultavasti  

samaa luokkaa  

edelleen

Toiminnassa 2002  

alkaen.

Siirtynyt 2013  

portugalilaisen  

perheyrityksen

Respol Groupin  

omistukseen.

https://www.forche 

m.com

GFN

Iisalmi

Iisalmi Bioöljytehdas
+ standardoitu  

laitostoimitusmalli

Green Fuel

Nordic Oy

50

MEUR

Finnveran
ja EIP:N  

10 MEUR

rahoitus-

sopimus

2018

25 000 t Metsäraaka-
aineita,  

sahateollisuuden  

sivutuotteita ja  

kierrätyspuuta

Rakennuslupa
2013. Käynnistys  

rahoituksen  

varmistuttua  

2020->

http://www.greenf

uelnordic.fi

GFN

Lieksa

Lieksa Bioöljytehdas ja -

terminaali

Green Fuel

Nordic Oy

20

MEUR

ELY kehit-
tämis-

avustus 7

24 000 t Sahojen
sivuvirtoja sekä  

biorankaa

15 Tavoitevuosi 2019 http://www.greenf
uelnordic.fi/gfn_liek 

sa
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MEUR

(1/18, 35

%)

Furetan
Kristiinan-

kaupunki

Kristiinan-

kaupunki

Bioetanolia, biohiiltä ja

bioraaka-aineita

Furetan Oy 300

MEUR

TEMin
kärki-

hankelista  

lla

Lehtipuu ja

peltobiomassa

1500 Selvitysvaihe
yhteistyössä PVO-

Lämpövoima Oy:n

kanssa

http://www.furetan
.fi/biojalostamot/kri 

stiinankaupunki/

Furetan

Oulu

Oulu Biojalostamohanke Furetan Oy 200

MEUR

”TEMin
kärki-

hanke-

listalla”

Kehitysvaihe http://www.furetan
.fi/biojalostamot/ou 

lu/

Furetan

Salo

Salo Liikennepolttoainetta
sekä kivihiiltä korvaavaa  

biopolttoainetta

Salon voimalaitokselle.  

Prosessista on  

mahdollista saada  

lannoitetta pelloille.

Furetan Oy 150

MEUR

”TEMin
kärki-

hanke-

listalla”

Olki, järvikaisla,
varalla lehtipuu  

ja ruokohelpi

Kehitysvaihe http://www.furetan
.fi/biojalostamot/sa 

lo/

Envorin  

bio-

jalostamo

Forssa Biokaasulaitos  

(Biohybrid biorefinery)

Envor Group Oy 150

MEUR

Käsittely-

kapasiteetti 84

000 t, tuotanto

6 milj. m3

Toiminnassa https://envor.fi/bio 

kaasulaitos-2/

Forest

BTL Kemi

Kemi

(Ajos)

Biodiesel VAPOn Forest

BTL

700

MEUR

150 000 –

200 000 t

Rankapuu ja
metsätähteet ,  

1,5 milj. m3

100-200 hlö Jäädytetty 2014 https://yle.fi/uutise

t/3-7101677

Forest

BTL

Kaskinen

Kaskinen Biodiesel VAPOn Forest

BTL

vajaa

300

MEUR

1,5 -2 milj. m3.

puuta

Ei edennyt
suunnittelua  

pidemmälle

Sievin  

bio-

jalostamo

Sievi Liikennebiopoltto-

aineiden ja kemian-

teollisuuden raaka-

aineiden tuotanto

Scanchips Oy  

Sievi Biofuels

Oy  

Chempolis Oy

120-150

MEUR

50 000 t Korsimassa (viljan  

olki, ruokohelpi)

sekä lehtipuu-

biomassa, tarve n.  

350 000 t

80+40 Useita kehittelyjä,  

tilanne epäselvä

(julkisten  

lähteiden  

perusteella)

VSS

Biopower

Säkylä Biokaasua, biodieseliä  

ja luomuviljelyyn

hyväksyttyä lannoitetta  

Automatisoitu  

kuivamädätystekniikka.

VSS Biopower,  

laitostoimittaja

BioGTS

11,6

MEUR

TEMin  

kärkihank

erahoitus  

3 MEUR +

vaihtovelk  

akirjalaina

Kapasiteetti n.  

20 000 t, bio-

kaasun tuotanto  

19 940 MWh,

biodieselin  

tuotanto yli 2

300 t

Satakunnassa  

syntyviä

ruokaketjun  

sivuvirtoja ja  

muita biomassoja

Käynnistyksen  

tavoite kevät

2019 BioGTS:n
konkurssista  

huolimatta

https://www.vssbio 

power.fi

Nesteen Porvoo Biopolttoaine Neste 420 ktoe Kapasiteetin lisäys
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bio-

jalostamo

(uusiutuva

diesel)

suunnitteilla

(2025 -> 630 ktoe)

ST1:n bio-

laitokset

St1:n nykyinen kapasiteetti koostuu Etanolix® (10 ktoe), Bionolix® (<1 ktoe) ja
Cellunolix®(5 ktoe) -tuotantolaitoksista. Etanolix®-laitoksia on Jokioisissa,  

Lahdessa, Vantaalla ja Haminassa. Bionolix® -laitoksia on tällä hetkellä Hämeen-

linnassa. Cellunolix®-demolaitos aloitti tuotannon Kajaanissa vuonna 2017,  

suunnitteilla laitos myös Pietarsaareen. Jokioisen, Lahden ja Haminan Etanolix® -

tuotantolaitokset on integroitu muihin prosessilaitoksiin: Hamina etanolin  

väkevöintilaitokseen, Lahti Hartwallin panimoon ja Jokioinen entsyymilaitokseen.  

Vantaan Etanolix®-laitos on itsenäinen yksikkö.

Etanolix®: elintarviketeollisuuden jätteitä ja tähteitä bioetanoliksi. Sivutuotteena  

eläinrehua ja biokaasua.

Bionolix®: etanolia kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden erilliskerätystä  

biojätteestä. Sivutuotteena biokaasua.

Cellunolix®- tuottaa selluloosapohjaista etanolia. Raaka-aineena voidaan käyttää  

havupuuhaketta ja -purua. Sivutuotteena ligniiniä.

North European Bio Tech Oy (NEB), SOK-yhtymän ja energiayhtiö St1:n
osakkuusyhtiö, perustettiin vuonna 2013 tavoitteenaan investoida  

biopolttoaineiden tuotantolaitoksiin. St1 Nordic Oy ostu SOK:n NEB-osakkeet

5. lokakuuta 2017.Kaupan seurauksena St1 Nordic omistaa 100% yhtiön  

osakkeista ja NEB:n etanolin tuotantolaitokset Göteborgissa ja Kajaanissa  

kuuluvat St1:lle, samoin kuin Etanolixin tehtaat Vantaalla, Lahdessa, Jokioi-

sissa ja Haminassa yhdessä Bionolixin kanssa Hämeenlinnassa ja dehydraatio-

yksikössä Haminassa. Myös tulevaisuuden kehittyneet etanolilaitoshankkeet

kuten Follum, Kajaani ja Pietarsaari etenevät St1 Nordicin toimesta.

Kajaanin

Cellunolix
®-bio-

etanoli-

tehdas

Kajaani Cellunolix® -
sahanpuruetanoli-

tehdas. Sellutehtaan  

entinen  

kuorimorakennus  

Kajaanin Renforsin  

Rannassa.

Biopolttoainetta +  

ligniiniä, furfuraalia ja  

tärpättiä

North European
Bio Tech Oy  

(NEB), laitos-

toimitus St1  

Biofuels Oy,  

joka vastaa sen  

valmistuttua  

myös etanolin  

tuotannosta.  

Tuotanto-

kapasiteetti  

vuokrataan  

hankintayhtiö  

North European  

Oil Trade Oy:lle

140

MEUR

12 milj.

EUR
TEMin  

energia-

tukea

10 milj. litraa Sahanpururaaka-
aine Renforsin  

Rannan  

teollisuusalueella  

toimivalta Pölkky  

Oy:ltä ja muilta  

lähialueen  

sahoilta.

Suoraan ja
välillisesti 22-30  

työpaikkaa

Käynnistys 2017.
St1 Biofuels Oy on  

suunnitellut myös  

isomman,  

vuosikapasiteetilt  

aan 50 milj. l  

bioetanolitehtaan  

rakentamista  

samalle  

sijaintipaikalle

http://www.biotalo
us.fi/st1-tekee-

sahanpurusta-

liikenteen-

biopolttoainetta/

Pietar-
saaren  

Cellunolix

®-bio-

etanoli-

tehdas

Pietar-

saari

Cellunolix® St1 Biofuels Oy/
NEB (North  

European Bio  

Tech Oy)

150

MEUR

50 milj. litraa,

noin 30 ktoe

25 henkilöä
suoraan ja 70  

henkilöä  

välillisesti

YVA-menettelyn
päättyessä  

(syksyllä 2017)  

tarvittavien lupien  

haku. Lupa-

päätösten jälkeen  

detaljisuunnittelu  

ja rakentaminen  

arviolta 24 kk.

Käynnistys

https://yle.fi/uutise

t/3-9293298
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aikaisintaan 2020.

Kratonin

biotehdas

Oulu Raakamäntyöljystä
hartsia, rasvahappoa,  

hartsiestereitä ja  

mäntypikeä. Näistä  

jatkojalostetaan laajasti  

erikoiskemikaali-

tuotteita

Kraton

Corporation

100 hlö Tehdas Oulussa
vuodesta 1949.  

Kraton inves-

toinut useita  

miljoonia  

ostettuaan  

laitoksen 2016  

Arizona Chemi-

calsilta.

http://kraton.com/c
ompany/locations.p 

hp

Gasumin
Lohjan-

biokaasu-

laitos-

hanke

Lohja Biokaasu Gasum 26

MEUR

TEMin
kärki-

hanke-

tukea 7,83  

milj. EUR  

(II-kierros)

50 GWh

biokaasua

Biojätettä ja
teollisuuden  

lietteitä sekä  

sekajätteestä  

erotettua  

bioalitetta

Tarkemmat
suunnittelutyöt  

käynnistyneet  

3/2018

myönteisen  

energiatukipäätök  

sen jälkeen

https://www.gasum
.com/gasum-

yrityksena/medialle

/uutiset/2018/gasu 

mille-

karkihanketukea-

biokaasun-

tuotannon-

lisaamiseen/

Gasumin
biokaasu-

laitokset

Suomi:
Huittinen,  

Honkajoki,  

Riihimäki,  

Vehmaa.

Biokaasua ja

kierrätyslannotteita.

Lisäksi tuotantoa  

yhteistyökumppanei-

den kanssa Espoossa,  

Kouvolassa ja Lahdessa.

Gasum Biokaasun
tuotanto noin  

650 GWh/vuosi  

(Suomi ja  

Ruotsi). Lannoi-

tevalmisteita  

500 000 t

(Suomi)

Yhtiö käsittelee
biomassoja noin

800 000 t/vuosi

(Suomi ja Ruotsi)

Toiminnassa.
Ostanut 2016  

Biovakka Oy:n ja  

Taaleritehdas  

Oy:n biotehtaat.

https://www.gasum
.com/kaasusta/biok 

aasu/biokaasu/

Koukku-
järven  

biokaasu-

laitos

Nokia
(Koukku-

järven  

jätteen-

käsittely-

alue)

Kaksilinjainen bio-

kaasulaitos. Biokaasua
+kierrätyslannoitteita ja  

maanparannusainetta.  

Demonstraatioarvo:  

kuiva- ja märkä-

mädätysprosessien  

yhdistelmä sekä  

ravinteiden kierrätys.

Pirkanmaan

Jätehuolto Oy

N. 15

MEUR
(jos  

kärki-

hanketu  

ki 30 %)

TEMin
kärki-

hanketuki  

4,54  

MEUR

25 GWh
biokaasua,  

ensisijaisesti  

liikenne-

käyttöön

Biojäte ja
puhdistamo-

lietteet 17 kunnan  

alueelta

Rakentaminen
2019-2020. Laitos  

kytkeytyy osaksi  

Kolmenkulman  

alueelle  

kehittyvää ECO3 –

kiertotalous-

keskusta

http://pjhoy.fi/pjoy
/tiedote_energiakar 

kihanke

EcoEnergy

SF:n
biokaasu-

laitos

Äänekoski
(biotuote-

tehtaan  

yhteydes-

sä)

Biokaasua, biopellettiä
sekä ekologisia  

lannoitteita

EcoEnergy SF
Oy. Tausta-

organisaatiot:  

Envor Protech  

Oy, Envor

65

MEUR

http://www.ecoene

rgy-sf.fi/

http://kraton.com/c
http://pjhoy.fi/pjoy
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Group Oy,

Provetek Oy

Labio Lahti Biokaasu ja

kompostituotteet

Labio Oy ja

Gasum

50 GWh Toiminnassa,

käynnistynyt 2014

http://www.labio.fi

BioEnergo  

Kotka

Kotka Bioetanolilaitos, 2-

sukupolvi

BioEnergo Oy N/A 100 000 t puu-

raaka-ainetta

28.08.2018:
”After evaluation

Kotka region was

justified as most

potential and  

favourable

location to  

BioEnergo’s  

bioconversion  

plant.”

http://bioenergo.fi/

BioA-
lannoite-

tehdas

Kotka Lannoitetehdas BioA OY (Cursor
suurin omistaja,  

toinen iso  

sijoitusyhtiö  

Korkia)

30

MEUR

Kehitystyö
Cursorin  

EAKR-

hankkeel-

la. Kasvu-

rahoitusta

2,17 M +

3,9 M€:n

laina

1.vaihe 40 000
t lannoitetta,  

2020 tarkoitus  

kymmen-

kertaistaa

Paperiteollisuu-
den sivutuotteet

ja voimalaitosten

puhdistettu tuhka

1.vaihe 40 hlö https://www.korkia
.fi/orgaaninen-

lannoite-kiinnostaa-

sijoittajia-bioan-

rahoituskierros-

paattyi-6-

miljoonaan-euroon/ 

Linkki ei toimi  

3.3.19:

https://bioa.fi/

Mylly-
kosken  

bio-

jalostamo

Kouvola Olkietanolilaitos Suomen

Bioetanoli Oy

150

MEUR

Kapasiteetti

72 000 t

bioetanolia

330 000 t olkea

(kuivap.)

50+100 Jäissä http://www.sbe.fi

Valion

biolaitos

Nivala Liikennepolttoaineeksi
kelpaavaa biokaasua  

lietelannasta,  

lannoitetta

Valio ”Miljoo-
nainves-

tointi”

2,9 MEUR
TEMin  

energia-

tukea

Biokaasua 7000

MWh.
12 milj. kg  

tiivistä fosfori-

lannoitetta,  

noin 5,5 milj. kg  

typpilannoite-

tiivistettä ja  

27,5 milj. litraa  

puhdasta vettä.

50 milj. litraa

lietelantaa.

Ympäristölupa
saatu keväällä  

2018.

Käyttöönotto  

2019.

https://yle.fi/uutise

t/3-9449221

https://www.valio.f 

i/vastuullisuus/valio 

n-vastuullisuuden-

karkihankkeet/

BioA Kotka Biolannoitetehdas,
taustalla BioA-

jalostamo-konsepti.  

Jalostamo tekee

BioA Oy (suurin
omistaja Cursor  

Oy, lisäksi mm.  

sijoitusyhtiö

30

MEUR

I. vaihe:

30 000 t,
II.vaihe 2020->  

tuotannon

I-vaihe: alle 10 Hankkeen jälkeen

perustettu yhtiö.

https://bioa.fi

https://yle.fi/uutise 

t/3-10378116

http://www.labio.fi/
http://bioenergo.fi/
http://www.sbe.fi/
http://www.valio.f/
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teollisuuden ja
maatalouden orgaa-

nisista sivuvirroista ja  

tuhkasta biolannoitetta.

Korkia) kymmen-

kertaistaminen

BioSairila  

Oy:n

biojalosta  

mo

Mikkeli,  

Eco-

Sairilan  

alue

Bio- ja vihermassoja  

käsittelevä, kuiva-

mädätykseen perustuva  

biokaasulaitos.

Mahdollistaa käsittely-

jäännöksen laatujen

erottelun luomu-

lannoitteiden tuotta-

miseksi sekä multa-

tuotteiden jalosta-

miseksi.

Yhteiskehittelyjä  

Biolanin kanssa.

BioSairila Oy  

(laitostoimitus

BioGTS,
konkurssihakem  

us 8.10.2018 )

TEMin  

kärki-

hanketuke  

a 30 %:

3,4 MEUR

1. vaiheen  

käsittely-

kapasiteetti  

n. 19 500 t

Rakentaminen  

käynnissä, työt

jatkuvat BioGTS:n  

konkurssista

huolimatta,  

käyttöönotto

Q1/2019

https://biogts.com/ 

fi/referenssit/biosai

rila-oyn-

biojalostamo/

Bio-

kymppi

Kitee Lannoitevalmisteet ja  

biokaasu

20 000 t Lupa: 19 000 t  

erilliskerättyä

biojätettä, elin-

tarviketeollisuu-

den sivutuotteita

ja puhdistamo-

lietteitä

Toiminnassa http://www.bio10.fi

/lopputuotteet/

Mäntsä-
län  

biokaasu-

laitos

Mäntsälä Biokaasua
liikennekäyttöön.  

Jälkimädäte  

hyödynnetään  

maataloudessa  

lisäravinteena.

Mäntsälän
Biovoima Oy  

(per. 2017)

TEMin
kärki-

hanke-

tukea 30

%: 3,65

MEUR

19 900 t Etelä-Suomesta
kerättyä kaupan  

ja teollisuuden  

biojätettä sekä  

sakokaivolietettä

https://www.keskiu
udenmaanymparist 

okeskus.fi/keskiuud 

enmaanymparistok 

eskus/attachments/ 

text_editor/30991. 

pdf?checksum=106 

b36e09e66d3168fa 

ac92f24215a04&na 

me=pdf

Edellä pienemmistä laitoksista hajanainen otanta, niiden lisäksi löytyy kymmeniä vastaavanlaisia (esim. jäteyhtiöiden biokaasulaitokset).

ANALYYSI: Paljon hankkeita erityisesti liikennepolttoaineissa + biokaasua.

http://www.bio10.fi/


KEHITTÄMISALUSTOJA, EKOSYSTEEMIHANKKEITA, YRITYSALUEITA
Nimi Paikka-

kunta

Kuvaus, tavoitteet Kehittäjä/

toimijoita

Kehitysvaihe

/ huomioita

Internet

Plänet B Äänekoski Hankkeella haetaan yhteistyömalleja, jossa eri toimialojen ja eri kehitysvaiheiden yritykset hyödyntävät Äänekosken https://www.planet

rakentunutta biotalouden teollista ekosysteemiä sekä raaka-ainepohjaa. Hanke luo uusia biotalouden ja Ääneseudun Kehitys

kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia vastaten samalla konkreettisesti hallituksen biotalou- Oy/Äänekosken

strategiaan. Tavoitteena on luoda maailman johtava biotalouskeskittymä Äänekoskelle biotuotetehdas

Smart  

Chemistry

Park

Raisio Innovaatioalusta ja verkosto startupeille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tuovat uusia  

ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Yritysten liiketoiminnan ytimessä ovat teollisten sivuvirtojen ja

biomassan jalostaminen uusiksi tuotteiksi ja materiaaleiksi, joita konsultoivat yritykset täydentävät  

palveluillaan. Smart Chemistry Park tarjoaa yrityksille laboratorio-, pilotointi- ja toimistotiloja. Verkoston

yritykset pääsevät osaksi laajaa julkisen sektorin, yliopistojen ja yritysten yhteistyöverkostoa, joka tukee  

yrityksiä kasvuun.

Turku Science Park  

Oy

Sijoittuneena 14  

kemian- ja

prosessiteolli-

suuden yritystä

verkostossa 60  

yritystä.

https://smartchemi 

strypark.com

Tarasten
kiertotalous  

alue

Tampere,

Kangasala

Tarastenjärvelle on tulossa 66 hehtaaria kiertotalousaluetoimintaa, 22 hehtaaria teollisuusaluetta, toimi-
ja liiketila-aluetta 15 hehtaaria, joista 3000 kerrosneliömetriä erikoistavarakaupalle sekä raskaan  

liikenteen huoltoasema ja parkkialue. Synergiaetuja haetaan niin alueen yritysten kesken kuin alueella  

toimivien Pirkanmaan Jätehuollon ja Tammervoiman hyötyvoimalankin kanssa

Alueen kehittämistä
vie eteenpäin  

Jutikkala Säätiön  

perustama Tarasten  

Kiertotalousalue  

Oy.

N. 300 ha. Alue-
markkinointi  

käynnissä 2

018 ->

https://www.tampe
reenkauppakamaril  

ehti.fi/uutispoyta/t 

arasten-

kiertotalousalueen-

markkinointi-alkaa-

445

https://circhubs.fi/t 

oimija/tarastenjarvi

Hiedan- Tampere Hiedanranta sijaitsee Lielahdessa M-Realin entisen sellutehtaan alueella. Alueesta pyritään kehittämään Tampereen Alueen https://circhubs.fi/t

ranta edistyksellinen kiertotalouden showroom, asumista ja yritystoimintaa. Tarkoitus ottaa uusiokäyttöön kaupunki, Business suunnittelu ja oimija/kolmenkulm

vanhaa rakennuskantaa mahdollisuuksien mukaan ja rakentaa uutta rinnalle. Neuvottelut ja sopimus-

valmistelut Tampereen yliopiston toimintojen sijoittumisesta Hiedanrantaan ovat käynnissä. Zero Waste

Tampere kaavoitus

tapahtuu

a/

from Zero Fiber –hankkeessa kehitetään nollakuidun hyödyntämistä Hiedanrannassa. Tavoitteena on vaiheittain

saada Näsijärven pohjassa oleva paperiteollisuuden toiminnan sivutuote nollakuitu hyötykäyttöön. 2015-2019

Nollakuidun hyödyntämisen kärkihanke saa rahoitusta MMM:n Sinisen biotalouden ohjelmasta.

ECO3

(Kolmen-

Nokia,  

Ylöjärvi,

”Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä  

Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.” Eco Industrial Park -konseptiin liittyy teolliset

Nokian ja Tampe-

reen kaupungit,

N. 800 ha https://kolmenkulm 

a.fi/
kulma Eco- Tre symbioosit, jossa toisen jäte tai ylijäämä on toisen raaka-aine tai hyödyke. Tavoitteena on kehittää bio-, Business Tampere, https://www.verte.f

Industrial vesi-ja kiertotalouden liiketoimintaa ja innovaatioita teollisessa mittakaavassa. ECO3-alueelle on Ylöjärven Yritys- i/

Park) sijoittumassa 16 hehtaarin biomassaterminaali, joka tarjoaa keskitetyn ankkurialueen puupohjaisten palvelu Oy. Nokian https://circhubs.fi/t

materiaalien jakelulle ja jalostukselle energiateollisuuden tarpeisiin kaupungin kehitys-

yhtiö Verte Oy

oimija/kolmenkulm

a/

ECO3-platform-

yrityksenä.

Envi Grow  

Park

Forssa ”Envi Grow Park -ekoteollisuuspuisto on kansainvälinen innovaatiokeskus, joka tarjoaa ympäristöhuollon  

ratkaisuja kierrätykseen, jätteiden käsittelyyn ja uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen. Puiston

Forssan Seudun  

Kehittämiskeskus

Yrityksissä  

yhteensä n. 250

Oma nettisivu ei  

toiminnassa.
liikeideana on toimia johtavana biomateriaalien ja -energian tuotantopaikkana, jossa otetaan Oy hlöä, liikevaihto http://teollisetsymb

kokonaisvaltaisesti ja ennakoiden huomioon ilmastonmuutoksen kautta edelleen kiristyvät säädökset ja yhteensä n. 60 ioosit.fi/envi-grow-

kansainvälisesti jätteiden määrän vähentämiseen tähtäävät pyrkimykset.” milj. €. park

Ekoteollisuuspuiston yritykset ottavat vastaan ja käsittelevät vuosittain n. 50 000 tn kunnallista jätettä, n.

http://www.verte.f/
http://teollisetsymb/
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70 000 tn biojätettä ja lisäksi erilaisia lasi-, metalli-, pahvi- ja paperilaatuja, elektroniikka- ja
kylmälaitejätettä, rakennusjätettä, tietoturvamateriaaleja sekä pilaantuneita maita. Puistossa tuotetaan  

mm. uusiutuvana energiana biokaasua teollisuuden ja liikenteen käyttöön vuosittain yht. n. 6 milj. m³.

EcoSairila Mikkeli EcoSairila on Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kehittyvä vihreän liiketoiminnan keskus. Uudistuva
jätekeskus, rakenteilla oleva moderni jätevedenpuhdistamo ja biojalostamo sekä monipuolinen T&K- ja  

kokeilutoiminta luovat edellytyksiä uudelle, kiertotalouteen perustuvalle liiketoiminnalle. EcoSairila on  

yksi Mikkelin kaupungin nimeämistä strategisista kehittämisalustoista. EcoSairila sijaitsee Mikkelin  

kaakkoispuolella Anttolantien (kantatie 62) varrella, 7,5 km kaupungin keskustasta.

Miksei Mikkeli Oy Metsäsairilan
jätekeskuksen  

lounaispuolelle  

kaavoitetaan  

uutta  

teollisuusalueet  

ta n. 100 ha.

http://www.ecosair

ila.fi

Kouvolan

biolaakso

Kouvola Biolaakso -kehittämistiimi tunnistaa tarpeita, arvioi mahdollisuuksia ja kokoaa verkostoja, joiden avulla

kestävämpi talouskasvu on mahdollista. Biolaakson toiminnalliset kärkialueet ovat:

1. Teolliset symbioosit ja resurssitehokkuus

• Resurssitehokkuuspalvelut: energia- ja materiaalitehokkuus, sivuvirtojen tunnistaminen ja  

hyödyntäminen, yritysverkostot, synergiat, teolliset symbioosit, FISS- koordinaatio

• Kaasurenessanssi: vedyn mahdollisuudet liikennepolttoaineena

2. Kiertotalousosaamisen kehittäminen

• Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille: yritysten uudet osaamistarpeet ja oppilaitosten tarjonta

• Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa
• Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä: oppisopimuskoulutuksen  

kehittäminen, puurakentamiskohteiden ja liiketoiminnan kehitys toimiala- ja yritystasolla

• Energiaopintojen elinkaaripolku: opetuksen kehittäminen

3. Kestävän rakentamisen kehittäminen
• Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto: rakentamisen ja käyttövaiheen hiili- ja  

elinkaarilaskenta, puurakentamisen uudet kohteet ja hankeselvitykset

• NERO – Cost reduction of Nearly Zero-Energy Wooden buildings in the Northern Climatic Conditions  

(Kinnon Horizon2020-ohjelman hankekoordinaatioprojekti)

4. Pakkaus- ja elintarvikealan kehittäminen

• Pakkausalan kehittäminen: alueellisen pakkausalan yhteistyöverkoston rakentaminen, uusia  

toimintamalleja pakkausalalle ja yrityksille

• Elintarvikealan kehittäminen: yhteistyömuotojen kehittäminen, yritysten aktivointi ja auttaminen

5. Strateginen ja muu yhteistyö
• Kymenlaakson älykkään erikoistumisen jalkauttaminen: yritysten kanssa tehtävä ideointi ja  

hankevalmistelut

• Kouvolan Asuntomessut 2019: kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö bio- ja kiertotalouden  

edistämiseksi asuntomessuilla, Kouvolan kaupungin rahoittama puurakenneprofessuuri ja  

Nordic Wooden Cities- yhteistyö

Lisäksi:
Kinno hallinnoi Interreg Europe -ohjelman rahoittamaa monikansallista CircPro (Smart Circular

Procurement) hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kiertotaloushankintojen toteuttamista

hankkeessa mukana olevien alueiden osalta siten, että julkisissa hankinnoissa sovellettaisiin

Kouvola Innovation

Oy

https://www.kinno.
fi/seudun-

kehittaminen/biola 

akso
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systemaattisesti kiertotalouskriteereitä.

Kilpilahti,

POBI

Porvoo Porvoon Kilpilahdessa on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri. Alueella on noin
3 500 työpaikkaa. Yrityksillä on yhtenäinen tuotantoketju raakaöljystä muoveiksi.Isoimmat toimijat ovat  

polttoainevalmistaja Neste ja muoviyhtiö Borealis, muita esim. kaasufirmat Aga ja Innogas, muovin raaka-

aineita tuottava Ashland, polystyreenivalmistaja Bewi Styrochem sekä energiayhtiö Gasum/Skangas.

Posintra Oy https://www.kilpila

hti.fi

Moreeni-

Rastikangas

Hämeen-
linna,  

Janakkala

”Etelä-Suomen suurin yritysalue”. 3-tien varrella (Hki-Tampere-moottoritie). Hämeenlinna ja Janakkala
kehittävät aluetta yhteistyössä. Tavoitteena synergiahyötyjä yrityksille tarjoava liiketoimintaympäristö.  

Moreeni (Hämeenlinna): 50 yritystä ja yli tuhat työpaikkaa. Alue 500 hehtaaria. Noin 170 000 m2  

rakennettua tilaa. Rakennus-valmiita tontteja ja useita kohteita kaavoitettavana. Rastikangas (Janakkala):  

8 yritystä ja n. 340 työpaikkaa, yritystoiminnalle kaavoitettu alue 155 ha.

Linnan Kehitys
(Hämeenlinna),  

Janakkalan kunta

Yhts. 655 ha.
Linnan Kehitys  

palkannut  

projekti-

päällikön.

http://www.hamee
nlinna.fi/pages/375 

05151/Etel%C3%A4

-
Suomen%20suurin. 

pdf

Topin-
puiston  

kierrätys-

puisto/  

kierto-

talous-

verkosto

Turku Topinpuisto on kiertotalouden arvoketjuja kehittävä yhteistyöverkosto ja kiertotalouskeskus.
Topinpuistossa kiertotalouden periaatteita muutetaan käytännöiksi: tuotteille luodaan lisäarvoa  

palveluilla ja älykkyydellä, siten että sekä arvo että materiaalit pysyvät kierrossa. Topinpuisto tarjoaa  

alustan, jonka kautta eri uusiomateriaalien hyödyntäminen, jatkojalostaminen ja arvon nostaminen saa  

uutta virtaa yhteistyöstä.

Kehittämistä
koordinoi Lounais-

Suomen Jätehuolto  

Oy

https://www.topinp

uisto.fi/

https://circhubs.fi/t 

oimija/topinpuisto/

Östersundo

min bio- ja

kierto-

talous-

puisto

Helsinki Helsingin kaupunki ja Sitra ovat tehneet yhteistyössä Smart & Clean -vision ja ohjelman. Tavoitteena on  

rakentaa 70 000 asukkaan ja 30 000 työpaikan tytärkaupunki Östersundomiin.

Östersundomin Smart & Clean -vision toteuttaminen alkaa 55 hehtaarin kokoisesta Norrbergetin  

yritysalueesta. Sinne ollaan kehittämässä bio- ja kiertotalouspuistoa, jonka kärkiteemoja ovat ruoka,  

kuidut ja pakkaaminen sekä uusiutuva energia. Kaupungin ja yritysten yhteisenä tavoitteena on saada

aikaan teollinen symbioosi, jossa eri toimijoiden kesken hyödynnetään materiaalivirtoja kiertotalouden  

periaatteella.

Helsingin kaupunki http://energiak 

okeilut.fi/kaupu

ngit/ostersundo 

m-smart-clean-

helsinki

https://www.uutta 

helsinkia.fi/fi/osters

undom/erityista-

alueella

Ekomo Espoo Ekomo on Espoon Ämmässuolla sijaitseva resurssitehokas keskittymä, jossa yritykset tekevät
kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa. Tavoitteena on luoda sekä kansallisesti että  

kansainvälisesti kiinnostava ekoteollisuuskeskus, jossa toimii sekä kaupallisia että pilot-vaiheen yrityksiä.  

Ekomo tarjoaa alustan, jossa yritykset voivat harjoittaa sekä kaupallista toimintaa että pilotoida uusia  

ratkaisujaan. Alueella on hyvät mahdollisuudet T&K-toimintaan. Ekomossa yritys voi hyödyntää toisen  

jätettä ja alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan. Päätoiminnot:

• teemme biojätteestä biokaasua ja multaa

• käsittelemme jätevoimalan tuhkaa ja kuonaa

• keräämme ja hyödynnämme kaatopaikkakaasun

• käsittelemme pilaantuneita maita

• lajittelemme jätekuormia ja toimitamme materiaaleja uusiokäyttöön

HSY http://hsy.fi/ekomo

https://circhubs.fi/t 

oimija/ekomo/

Soinlahden
bioteolli-

suuslaakso

Iisalmi Perinteinen puuteollisuusalue Iisalmessa kehittyy puu- ja energialaaksoksi, jossa on
puunjalostusteollisuuden toimialakeskittymä, bioöljyn tuotantolaitos, suuret raaka-ainevarannot ja hyvät  

logistiset yhteydet. Aluetta kehitetään erityisesti puun ja metallin innovatiivisille jatkojalostusyrityksille.  

Mm. puun jatkojalostuksen kehittäminen (Lunawood, Lunacomp ja Anaika Wood). GFN:n  

laitosinvestointihanke. Olemassa oleva teollisuus n. 25 ha. Uudet kaavoitetut tontit 5 korttelia, n. 25 ha

Iisalmen kaupunki Asemakaava

100 ha

https://www.iisalmi
.fi/Suomeksi/Palvel  

ut/Tyo-ja-

elinkeinot/Sijoita-

yrityksesi-

http://energiak/
http://hsy.fi/ekomo
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Lisäksi liikennepalvelujen alue 5-tien varrella. Suorat työpaikat kärkiyrityksissä yli 100 henkeä ja ja

välillisesti palveluissa saman verran lisää .

Iisalmeen/Liike--ja-
teollisuustontit/Soi  

nlahden-

bioteollisuuslaakso

Sorsasalon  

symbioosi

Kuopio Sorsasalon symbioosista on mainintoja, mutta tietoa ei juurikaan löydy verkosta. Kehittelyjä Finnpulpin  

biojalostamohankkeen ympärillä. ” Maailman suurimman havupuubiotehtaan Finnpulpin 1,4 miljardin

investointi sijoittuu Kuopion Sorsasaloon.”

.

BusinessKuopio 300 ha kaava-

alue

https://www.busine 

sskuopio.fi

Peittoon  

kierrätys-

puisto

Pori Peittoon alue on kaavoitettu jätteiden käsittelyyn, loppusijoitukseen ja massiiviseen varastointiin, mikä

mahdollistaa monenlaisen liiketoiminnan alueella. Porin kaupunki ja Prizztech Oy ovat mukana EU:n

osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron Circwaste-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin

käytännön toimenpitein. Prizztechin vastuulla hankkeessa ovat Porin Peittoon kierrätyspuistoon liittyvien

pilotointien ja kokeilujen edistäminen.Yhtenä kehittämisaihiona Peittoossa on valimoteollisuuden

sivutuotteiden hyödyntämiseen tähtäävä koekenttärakentaminen. Materiaalien soveltuvuustestit on

toteutettu Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa -hankkeessa (Satakuntaliitto, EAKR) ja

tulosten perusteella rakennetaan koekentät syksyllä 2018.

Teollisen toiminnan käynnistyessä Peittoon aluetta on mahdollista hyödyntää erilaisten kierrätysraaka-

aineiden välivarastointi- ja käsittelyalueena.

Porin kaupunki,  

Prizztech Oy

760 ha http://www.prizz.fi/ 

peittoo/#.W9Fjl5P7

RPZ

https://www.pori.fi
/asuminen-ja-

ymparisto/rakenta 

minen/tontit/peitto 

on-kierratyspuisto

GreenPark

Joensuu

Joensuu ”Joensuun keskustan läheisyyteen rakennetaan uudenlainen business-alue, älykäs GreenPark
Yrityspuisto. Alueesta tehdään Suomen nykyaikaisin ja tehokkain yrityskeskittymä, jossa toimivat  

yritykset hyötyvät GreenParkin monista kilpailueduista.” Yrityksiä mm. John Deere Forestry Oy.

Joensuun

Yrityskiinteistöt Oy

http://www.joensu

unyrityskiinteistot.fi

/greenpark/

Kirkko-
kallion  

teollisuus-

puisto

Honkajoki ”Honkajoella sijaitsevan Kirkkokallion yritykset tuottavat yhdessä bioenergiaa. Energiapuiston
tuloksellisen toiminnan mahdollistaa yritysten laaja yhteistyö. Kirkkokalliolla pyritään välttämään jätteen  

muodostumista ja kaikki hyödynnettävissä oleva käytetään tavalla tai toisella ennen kuin ne päätyvät  

jätteeksi. Ilmasto kiittää ja yhteistyö tuo yrityksille säästöjä.”

Honkajoen kunta Gasumin
biokaasulaitos,  

Honkajoki Oy,  

Vatajankosken  

Sähkön moot-

torivoimala,  

kasvihuoneita

https://www.vataja
nkoski.fi/kirkkokalli 

on-energiapuisto-

kiertotalouden-

edellakavija/

Ruskon-

niitty

Oulu Ruskon jätekeskuksessa sijaitseva Ruskonniitty on alue, johon yritykset koosta riippumatta voivat tulla
kokeilemaan uusia ideoitaan, todennäköisesti omakustannehintaan. Ruskonniitty helpottaa uusien  

yritysten alkutaipaletta, antaa innovaatioille testialustan sekä luo lisää työpaikkoja. Kiertokaari haluaa  

Ruskonniityn kautta toimia kehittämisalustana ja mahdollistaa kiertotaloudellisten liiketoimintamallien  

syntymisen.

Kiertokaari Oy,
Oulun kaupunki,  

Business Oulu

https://circhubs.fi/t

oimija/ruskonniitty/

Kokkola
Industrial  

Park KIP

Kokkola ”Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä”.
Uudessa, vuoteen 2023 ulottuvassa strategiassaan, KIP haluaa kehittyä vahvuuksiensa pohjalta alansa  

vastuulliseksi ja kehittyväksi suunnannäyttäjäksi maailmassa.

Vuonna 2006 perustettiin Kokkolan suurteollisuusalueyhdistys ry, päätehtävänä parantaa liiketoiminnan  

yleisiä toiminta-edellytyksiä KIPissä ja houkutella mukaan uusia toimijoita

KIP Service Oy,
alueen yhteinen  

monipalveluyhtiö

Yrityksiä lähes

80, joista teol-
lisia 15. Työn-

tekijöitä yli

2 000.

https://www.kip.fi/

Kemi-

Tornion

Kemi-

Tornio

Kierto- ja biotalouskeskus. Tavoitteena myös perustaa teollisten symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus

Kemi-Tornioon.

Kemin Digipolis Oy

+ Lapin AMK

http://www.teolline

nkiertotalous.fi/

http://www.prizz.fi/
http://www.pori.fi/
http://www.kip.fi/
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arktisen
teollisuu-

den eko-

systeemi

http://www.digipolis.fi/etusivu/uutiset/suomalaisesta-kiertotalouden-mallista-kehitetaan-vientituote-

kemi-tornion-teollisuuskeskittyma-antaa-kansainvalisen-esimerkin.html

Napapiirin  

kierto-

talous-

puisto

Rovaniemi Tavoitteena on luoda kasvualusta arktisen kiertotalouden innovaatioille sekä mahdollistaa  

kiertotalouteen liittyvän nykyisen yritystoiminnan ja uusien yritysten kehittyminen, ankkuroitumalla

osaksi kiertotalouspuistoa

Rovaniemen Kehi-

tys Oy, Rovaniemen

kaupunki, Napa-

piirin Residuum Oy

ja Napapiirin  

Energia ja Vesi Oy

Esisuunnittelu-

hankkeen

asettamis-

päätös 5/2018

https://www.rovani 

emi.fi/news/%E2%8

0%8B--
Rovaniemen-

Alakorkalon-

alueelle-

suunnitellaan-

kiertotalouspuistoa

/xn12bp0y/624307 

b0-2599-47e1-ae6f-

4797744da401

Lahdessa mm. ”Vesijärven ekosysteemi”

Veturina Lahti Energia. Kymijärvi III –biolaitos valmistuu 2018.

Lahden seudun kiertotalous/kierrätyspuisto

YVA käynnissä. http://www.paijat-hame.fi/uutiset/kierratyspuisto-hollolaan-tai-orimattilaan/

http://www.digipolis.fi/etusivu/uutiset/suomalaisesta-kiertotalouden-mallista-kehitetaan-vientituote-
http://www.paijat-hame.fi/uutiset/kierratyspuisto-hollolaan-tai-orimattilaan/
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uutta liiketoimintaa selvitys potentiaalisista arvoketjuista, arvoketjujen vaikutuksista sekä
hyödyntämällä olemassa olevia alustoja luomaan edellytykset alan toimijoiden  

verkostoitumiseen.

285 874 EUR kti.php?projektikoo

di=A74136

Ravinnekierrätyksestä

kilpailukykyä RAKIKY

Hankkeessa jatkojalostetaan pääasiassa kompostia ja tuhkaa uudeksi orgaaniseksi
kierrätyslannoitteeksi hyödyntäen alueen massavirtoja. Orgaanista  

kierrätysmetsälannoitetta ei ole vielä markkinoilla. Epäorgaanisia  

metsälannoitteita kyllä löytyy. Yhdyskuntalieteperäisen kompostin käytölle pitää  

löytää uusia käyttötarkoituksia. Mm. viljojen loppukäyttäjät eivät halua ostaa  

tuotteita, joihin on käytetty mm. viljaa, jonka maaperää on parannettu  

yhdyskuntalietekompostista peräisin olevalla maanparannusaineella. Kuluttajat ja  

markkinoita säätelevät tahot ovat nostaneet esille yhdyskuntalietteessä olevat  

lääkeaineet ja hormonit.

Aalto-korkea-
koulusäätiö,  

LADEC ja LUKE

EAKR, kokonais-

budjetti

475 885 EUR

1.9.2018-

31.8.2020

https://www.ladec.
fi/ladec/hankkeet/h 

anke/ravinnekierrat 

yksesta-

kilpailukykya-rakiky

Päijät-Hämeen visiona on olla ympäristöosaamisen maailmanluokan kumppani,  

jota tämä hanke tukee. Hanke edistää kiertotalousekosysteemiä Lahden alueella  

lisäämällä alueellisten materiaalivirtojen; kompostoidun yhdyskuntalietteen ja  

metsä- ja energiateollisuuden tuhkien, hyötykäyttöä niiden jalostusarvoa  

nostamalla. Hankkeessa todennetaan org. kierrätyslannoitteen tuotantoprosessi  

tehdasmittakaavassa, tuotteistetaan kierrätyslannoite sekä selvitetään  

kierrätyslannoitteen käytön reunaehdot (lainsäädäntö, lannoitus-, turvallisuus- ja  

ympäristövaikutukset). Tätä ei ole vielä Suomessa tehty.

DYNAMO - Korkeakoulut
innovaatioiden ja  

osaamisen vauhdittajina

Lahti,
Päijät-

Häme

Hankkeen tavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkea-
koulujen yhteistyötä ja yhteistä kykyä vastata alueen pk- ja perheyritysten  

kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on myös, että alueen kaupungit ja kunnat,  

kehitysyhtiöt ja yritysten edunvalvonnan organisaatiot kehittävät omaa rooliaan  

ja ryhmittyvät tukemaan aktiivisesti yritysten ja korkeakoulujen välisen  

yhteistoiminnan kehittämistä.

LAMK EAKR, kokonais-

budjetti

445 000 EUR

1.8.2018 -

31.12.2020

https://www.lamk.f

i/fi/hanke/dynamo

Hankkeessa luodaan Dynamo-palvelukonsepti, joka kehittää ja kokeilee uusia  

yhteistyökäytäntöjä, kartoittaa tarpeita, etsii ja kokoaa resursseja sekä kiinnittää  

niitä pk- ja perheyritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on edistää  

palvelujen hankkimista korkeakouluista lisäämällä merkittävästi eri tahojen välistä  

vuorovaikutusta, viestintää ja kontaktointia sekä uusien, nopeiden ja ketterien  

yhteiskehittämisen muotojen kokeilua ja testaamista. Toiminnan ytimeen ovat  

kiinnittyneet älykästä erikoistumista tukevat, pk- ja perheyritysten  

kiertotalouteen, muotoiluun ja hyvinvointiin perustuvien tuotteiden, palveluiden  

ja toimintatapojen kehittäminen ja kaupallistaminen.

Tarkoituksena on myös luoda alueen kaupunkien ja kuntien, kehitysyhtiöiden,  

yritysten edunvalvontaa tekevien organisaatioiden, korkeakoulujen ja yritysten  

välinen yhteenliittymä, joka tukee yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä  

sekä luo alueen työ- ja elinkeinoelämälle synergiaa toimivalla yhteistyöllä ja

http://www.lamk.f/
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resurssien yhdistämisellä.

Innovatiivisesti
kiertotalouden raaka-

aineista eli  

kierrätysmateriaaleista  

valmistetut design  

ympäristökalusteet

Orimattila Yrityshanke. Suunnitella ja toteuttaa muotoilultaan uniikki ja rakenteeltaan
modulaarinen, erilainen ja vaihtoehtona ympäristöystävällinen  

ympäristökalustetuoteperhe. Tuotteille hyvän brändin luominen.

CCustom Oy EAKR (ELY-
keskus),  

toteutunut  

julkinen  

rahoitus

23 058 EUR

3.1.2017-

30.6.2018

http://ccustom.fi/

REISKA - Päijät- Päijät-Hämeen alueella on tehty resurssitehokkuuteen liittyviä hankkeita ja LUT Lahti EAKR, 1.1.2015– https://www.lut.fi/l

Resurssitehokkuuden

parantamisella tehoja

Häme selvityksiä, mutta niiden tuloksia ei ole vielä täysin käytetty hyväksi.

Päijäthämäläisillä yrityksillä on myös potentiaalisia jäte- ja sivuvirtoja, joiden

LAMK toteutunut

kokonais-

31.12.2017 ut-lahti-reiska

liiketoimintaan hyötykäyttöä REISKA-projektissa selvitetään ja pilotoidaan. Projektin rahoitus

kokonaistavoitteena on kasvattaa pk-yritysten resurssitehokkuusosaamista 858 364 EUR

kehitettävien ja pilotoitavien toimenpiteiden ja toimintamallien avulla.

Esimerkkejä tehtävistä toimenpiteistä ovat teollisuusalueiden materiaalivirtojen

kartoittaminen ja havainnollistaminen paikkatietopalvelun avulla sekä tekstiilien

ja kuitujen hyödyntämisen toimintamallin ja kehityssuunnitelman tekeminen.

Ravinnetalouteen liittyvä osuus tarkastelee case-tyyppisesti Lahden seudun

ruoantuotantojärjestelmiä ja laskee ravinne-, hiili- ja vesijalanjälkiä. Em.

laskelmien perusteella voidaan arvioida suljettujen ravinnekiertojen asteita ja

tehostamiskeinoja aidosti suljettujen kiertojen saavuttamiseksi.

Kokeillen kasvuun - Hankkeen toimenpiteet keskittyvät yritysten nopeiden liiketoimintakokeilujen LADEC EAKR, 1.8.2016 - https://www.eura2

Nopeiden kokeilujen tukemiseen. Toimenpiteiden myötä voidaan uudistaa liiketoimintaa, parantaa toteutunut 31.12.2017 014.fi/rrtiepa/proje

kehityspolut yritysten kilpailukykyä ja muodostaa uudenlaista lisäarvoa päijäthämäläisten kokonais- kti.php?projektikoo

yritysryhmille (KOKKA) yritysten asiakkaille kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen rahoitus di=A72070

kehittämistoimenpiteet pureutuvat yrityksissä erityisesti asiakaskokemuksen 446 357 EUR

kehittämisen, toiminnan tehostamisen ja kansainvälistymisen tematiikkaan.

Uusien, asiakaskokemukseen lisäarvoa tuottavien tekijöiden löytymiseksi

madalletaan yritysten kokeilukynnystä, eli pyritään luomaan monistettavia

toimintamalleja ideoiden siirtämiseen suunnittelupöydältä nopeammin ja

joustavammin käytäntöön.

Painovoima - Impact Hankkeen keskeisimmät tavoitteet: Painovoima ry EAKR, kokonais- 1.1.2018 - http://painovoima.

Lahti - tekemisen alusta, 1. Kansainvälistyminen - yhteiset hankkeet ja produktiot, joilla mm. alueen rahoitus 31.12.2019 net/?page_id=221

kulttuurin kohottaja kilpailukyky ja houkuttelevuus kasvaa.

2. Luodaan kannattava liiketoimintamalli kulttuuritoiminnan tuottamiseksi

209 252 EUR

3. Koulutus / verkoston osaamisen vahvistaminen

4. Työllisyyden ja kulttuurialojen yrittäjyyden lisääminen

5. Mahdollistaa ja tuottaa verkoston uudet tuotteet ja palvelut

6. Matkailun ja palveluiden uudet luovat ratkaisut

7. Aluekehitys ja vetovoiman lisääminen

8. Hyvinvoinnin lisääminen - uudet tuotteet ja palvelut sekä osallistumalla

vaikuttaminen

9. Kestävä kehitys - kiertotalouden mallit luovien alojen innovaatioiden avulla

http://ccustom.fi/
http://www.lut.fi/l
http://painovoima/
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10. Osallistaminen taiteen keinoin eri kohderyhmille: ikääntyneet, nuoret,

maahanmuuttajat, kaupunkiaktiivit

Biokaasutuksesta uutta

liiketoimintaa

Hankkeessa kartoitetaan raaka-aineet ja teknologiset ratkaisut biokaasun
tuottamiselle mädättämällä. Hankkeessa selvitetään yhteistyömuodot ja  

liiketoimintamalli, jotka mahdollistavat uuden energiatuotannon kehittämisen ja  

käyttöönoton; huomioidaan liiketoiminnan kassavirrat, investointikustannukset,  

vaikutukset alueen pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun (työpaikat, paikallisten  

yritysten rooli hankkeessa), hevosenlannan hyödyntämiseen kannattavuus,  

edellytykset liiketoiminnan syntymiselle ja erilaiset mahdollisuudet (laitoksen)  

rahoittajille. Osarahoittajina myös Orimattilan Lämpö Oy ja Lahti Energia.

Ladec Päijät-Hämeen

AIKO
Kokonais-

budjetti:  

14 285 EUR

1.3.2018 -

31.10.2018

http://www.paijat-
hame.fi/wp-

content/uploads/20 

18/05/AIKO-

hankelomake_Bioka 

asutus-

23052018.pdf

Palvelu- ja jakamis-
talouden uudet  

mahdollisuudet Hollolan  

kiertotalous-

liiketoiminnassa (PALJU)

Hollola Hankkeen tavoitteena on edistää Hollolassa uusia kiertotalouden
liiketoimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät erityisesti jakamistalouteen ja  

palveluliiketoimintaan. Tällaisia ovat esim. maatilojen tarjoama palvelutoiminta,  

kuten esim. pihanhoitopalvelut, korjauspalvelutoiminta, tila- tai ajoneuvo-

vuokraus sekä yhteisviljely ja tähän liittyvä lähiruuan myynti. Lisäksi esimerkiksi  

haja-asutusalueen uusiutuvaan energiantuotantoon liittyvät uudet ratkaisut kuten  

pienimuotoinen biokaasutuotanto ja ravinteiden kierrätys. Hankkeen tavoitteena  

on rakentaa liiketoimintaan tarvittava yhteistyöverkosto ja selvittää alueen  

yleiskaavan soveltuvuus uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen.

LAMK Päijät-Hämeen

AIKO
Kokonais-

budjetti:  

14 285 EUR

1.12.2107-

31.5.2018

http://www.paijat-
hame.fi/wp-

content/uploads/20 

18/01/AIKO-

hankelomake-

PALJU.pdf

Sahaajakisälli -
osaamispääomaa  

koulutusyhteistyöllä

Häme,
Päijät-

Häme,  

Etelä-

Suomi

Tavoitteena on TEM:n, Etelä-Suomen ja Hämeen maakuntien kehittämisen
kärjeksi tunnistetun biotalouden ja sen osana puun käytön ja sahateollisuuden  

edistämisen, horisontaalisen ja vertikaalisen osaamisen, innovaatio- ja  

koulutusyhteistyön kehittäminen.

(Ainoa biotaloushanke Heinolan hankkeiden lisäksi haulla ”Biotalous, Päijät-

Häme”)

HAMK,
Hämeen  

Ammatti-

instituutti,  

LAMK, Suo-

men saha-

teollisuusmies  

ten yhdistys

EAKR, kokonais-

budjetti

292 500 EUR

Alkaa

1.2.2017 ja
päättyy  

31.5.2019

MUITA

Kymenlaakson biotalous- Kymen- Tavoitteena on eri osaajien ja ympäristöjen kokoaminen samaan verkostoon ja XAMK EAKR, kokonais- 1.1.2017 - https://www.xamk.

toimintaympäristön laakso toimiminen yhdessä jokaisen vahvuudet huomioiden sekä toimintaa strategisesti Kouvola budjetti 31.3.2019 fi/tutkimus-ja-

kehittäminen - KYMBIO kehittäe. Näin luodaan Kymenlaaksoon tunnustettu, osaava, kansainvälisesti Innovation Oy 443 048 EUR kehitys/kymenlaaks

toimiva bio- ja kiertotalouden tutkimus-, kehitys- , innovointi-, palvelu- ja on-

koulutustoimintaympäristö, jonka toiminta on ennakoivaa, laaja-alaista, ja biotaloustoimintay

toiminta tapahtuu joustavassa yhteistyössä muiden (mm. RIS3-kärkien eli mpariston-

logistiikan ja digitalisaation) aluetoimijoiden kanssa. kehittaminen-

1. Maakunnan, elinkeinoelämän ja liiketoiminnan vahvistaminen kymbio/

2. Kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja maakunnan osaamisen kasvattaminen

3. Teknologian implementoinnin ja kehittämisen edistäminen maakunnassa

Pobi - Porvoon Porvoo Hankkeen kokonaistavoite on luoda Kilpilahden teollisuusalueen yritysten sekä Posintra Oy EAKR, kokonais- 8.2015 - https://www.posint

Kilpilahdesta joidenkin bio- ja kiertotalouden arvoketjua kehittävien suomalaisyritysten kesken budjetti 31.3.2018 ra.fi/hanke/pobi-

tulevaisuuden yhteinen ymmärrys, visio ja suunnitelma siitä, miten Porvoon Kilpilahti-Kulloon 346 000 EUR porvoon-

bioteollisuuspuisto alue voisi kehittyä maailmanluokan bio- ja kiertotalouspuistoksi. Samalla kilpilahdesta-
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synnytetään Kilpilahden petrokemian- ja biotuoteteollisuutta palveleville pk-
yrityksille perusta uudelle ekosysteemille ja mahdollisuuksia uuteen  

liiketoimintaan sekä luodaan puitteet Kilpilahden alueen vastuullista kehittämistä  

ja yritysten sijoittumista edistävälle kaavoitukselle.

tulevaisuuden-

bioteollisuuspuisto/

EcoSairila - kierrätyksen  

ja vihreän liiketoiminnan

Mikkeli Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää rinnakkaisessa investointihankkeessa  

rakennettavan EcoSairilan vastaanotto-, lajittelu- ja kierrätyskeskuksen

Miksei Mikkeli  

Oy

EAKR, kokonais-

budjetti

1.2.2018-

31.7.2020

https://www.eura2 

014.fi/rrtiepa/proje
keskus toimintoja, ja samalla edistää EcoSairilan kehittämiskokonaisuutta ml. Sinisen 632 013 EUR kti.php?projektikoo

Biotalouden Osaamiskeskus. di=A73704

1) Kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintoja, toimintamalleja sekä materiaalien

käsittely- ja kierrätysprosesseja, joita voidaan hyödyntää rakennettavassa

lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa.

2) Luodaan ja kehitetään Metsäsairila Oy:n ja Toimintakeskuksen yhteistoiminta-

ja liiketoimintamalli EcoSairilan lajittelu- ja kierrätyskeskukseen.

3) Keskitytään kokonaisuuden kannalta joihinkin kehitys- ja koordinointitehtäviin:

muun muassa alueen markkinointiin, tiedottamiseen sekä edistetään EcoSairilan

kehittämiseen liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä. Lisäksi hankkeessa

käynnistetään toimenpiteet Sinisen Biotalouden Osaamiskeskuksen luomiseksi

Mikkeliin

EcoSairilan vastaanotto-, Mikkeli Mikkelin Ecosairilaan rakennetaan uudenlainen vihreän liiketoiminnan Metsäsairila EAKR/ELY- 1.1.2018 https://www.eura2

lajittelu- ja kierrätyskeskus. Vastaanotto -investointihankkeen tavoitteena on rakentaa täysin Oy keskus 205 000 30.6.2020 014.fi/rrtiepa/proje

kierrätyskeskus - uudenlainen materiaalien V´vastaanotto-, lajittelu- ja kierrätyskeskus. Uudessa EUR kti.php?projektikoo

Investointihanke mallissa kaikki vastaanottoon tuotavat materiaalit tarkastetaan, lajitellaan, di=A73723

käsitellään ja ohjataan jätelain etusijajärjestyksen sekä kiertotalouden mukaiseen

hyötykäyttöön.

EcoSairilan Mikkeli Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle (EcoSairila) jätekeskuksen ja uuden jäteveden- Miksei Mikkeli EAKR, kokonais- 1.2.2018 - https://mikseimikke

ympäristöjohtamisen puhdistamon yhteyteen syntyy synergistä julkisten ja yksityisten toimijoiden Oy budjetti 31.12.2018 li.fi/ESYJM-hanke-

malli liiketoimintaan ja ympäristöalan tutkimustoimintaa. Alueelle muodostuu mm. 88 246 EUR esittely

vedenkäsittelyn, kiertotalouden ja biokaasun tutkimuksen sekä tuotannon

prosesseja. Sunniteltu myös muuta laaja-alaista kestävän kehityksen peri-

aatteiden ja tavoitteiden mukaista yritystoimintaa sekä Sinisen biotalouden

osaamiskeskusta. Kuvattu ympäristöliiketoiminnan keskittymä tarvitsee tuekseen

alueen yritysten ja toimijoiden yhteiset ympäristövaikutuksia minimoivat ja

vähentävät tavoitteet, pelisäännöt ja toimintamallit. Näin varmistetaan alueen

ympäristöturvallinen ja vaatimukset täyttävä yritystoiminta sekä yhteistyö ja

tiedonkulku yritysten, viranomaisten, kansalaisten ja alueen maanomistajien

kesken

Moreeni-Rastikangas Hämeen- Moreenin ja Rastikankaan teollisuusalueet sijaitsevat Suomen kasvukäytävän Linnan Kehitys EAKR 14.12.2017 -

yritysten synergiaverkko linna, keskellä. Alueelle on tulossa uusi VT3:n liittymä, joka avaa uusia mahdollisuuksia Oy (EU+valtio) 31.12.2019

- "MoRas synergy" Janakkala alueiden kehittämiselle. Tavoitteena on tuotteistaa, brändätä ja kehittää alueesta 308 440 EUR

Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan yhteistyönä uuden tyyppinen

yhtenäinen yritysalue, jossa kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä hyödynnetään

vetovoimatekijänä, jonka avulla yritysryppäät ja kehitettävät teolliset symbioosit
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saavat lisäarvoa toiminnalleen ja voivat luoda uutta liiketoimintaa. Hankkeen
teemoina ovat kiertotalous, vähähiilisyys, yritysten kehittämistoimien aktivointi ja  

yritysryppäiden muodostaminen sekä Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan  

kunnan välisen yhteistyön vahvistaminen alueen elinkeinorakenteen  

monipuolistamisessa.

CircHubs 6Aika-

kaupungit

Hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja
liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä 6Aika-

kaupunkien alueille. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien  

innovaatioiden kaupallistamista.

6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset toimivat hankkeen pilottialustoina.

Hankkeessa rakennetaan kiertotalouskeskusverkostoa, jossa tiedonkulku on

tehokasta ja avointa.

CircHubs tarjoaa palveluita koko Suomen laajuisesti.

Business
Tampere +  

HSY, SYKE,

Lounais-

Suomen  

Jätehuolto,  

Turun amk,  

TTY-säätiö,  

Oulun Jäte-

huolto ja tam-

perelainen  

Ekokumppanit

EAKR,
kokonais-

budjetti

2 206 165 EUR

1.5.2017–

30.9.2019

https://circhubs.fi/

BioA -

Biojalostamokonseptin

tuotteistamisesta  

liiketoimintaan

Kotka,  

Kymen-

laakso,  

Keski-

Suomi

Cursor Oy on yhdessä viiden yrityksen kanssa kehittänyt uuden BioA® konseptin,

sellu- tai paperitehtaaseen integroitavan biojalostamon, joka tuottaa jätteistä

energiaa biokaasuna ja/tai etanolina sekä muita lopputuotteita kuten lannoitteita.

Cursor Oy:n hallinnoimassa, Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston osatoteuttamassa

Bio Refine Tech - Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen -

hankkeessa on laboratoriomittakaavassa keskitytty selvittämään metsä-

teollisuuden suodosten soveltuvuutta levän kasvatukseen ja luomulannoitteen

mahdollisuuksia, samalla kun on haettu biojalostamo-integroinnin hyötyjä  

metsäteollisuudelle. Bio Refine Tech -hankkeen aikana hankittua BioA prosessin

laboratoriomittakaavan osaamista on tässä yhteishankkeessa tarkoitus laajentaa  

pilot-mittakaavan testaukseen. Lisäksi BioA-konseptin integroimisesta teetetyllä

simulointiohjelmalla mallinnetaan eri teollisuuden alojen ravinnekierron  

mahdollisuuksia ja jalostamisen kannattavuutta

Cursor Oy EAKR
(EU+valtio)  

565 629 EUR

1.10.2014 -

31.3.2017

https://www.eura2 

014.fi/rrtiepa/proje

kti.php?projektikoo 

di=A70724

Ks. myös BioA,
laitosinvestointi-

hanke  

https://bioa.fi

BIOREGIO Päijät-

Häme, EU

IOREGIOssa jaetaan tietoa koko EU:n alueella ja se keskittyy erityisesti
kiertotalouden ratkaisuihin joita sovelletaan biologisiin virtoihin kuten  

ruokajätteeseen tai yhdyskuntalietteeseen.

LAMK
(kumppanina  

mm. Päijät-

Hämeen liitto)

Interreg Europe,
kokonais-

budjetti 1,5  

MEUR

1.1.2017 -

31.12.2021

https://www.interr
egeurope.eu/bioreg 

io/

CIRCWASTE EU ”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää
materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien  

kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa  

valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10  

osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus.  

CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan lähes 20 pilottihanketta, jotka tuottavat  

konkreettisia tuloksia. Esimerkkejä osahankkeista ovat mm. kierrätyspuistojen  

kehittäminen ja uusien kierrätystoimintojen kehittäminen, muovijakeiden

SYKE
(kumppanina  

mm. LUT ja  

useita  

kaupunkeja,  

yrityksiä)

EU LIFE
Sitra  

YM

jne.  

Kokonais-

budjetti lähes  

19 MEUR

2016-2023 http://www.materi
aalitkiertoon.fi/fi-

FI/Circwaste
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uudelleenhyödyntäminen, ylijäämäruuan jakelun kehittäminen, biokaasun
tuotanto, älykkäät hallintajärjestelmät ja teollisten symbioosien luominen.  

CIRCWASTE-hankkeen toiminta keskittyy viidelle alueelle: Varsinais-Suomeen,  

Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan.

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU - EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 – 2020: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
Haulla ”kiertotalous” 141 hanketta (koko maa), myönnettyä julkista rahoitusta 50,7 MEUR (Excel-liite)  

Haulla ”biotalous” 155 hanketta (koko maa), myönnettyä julkista rahoitusta 67 MEUR (Excel-liite)

ANALYYSI:

YRITYSTEN TKI/STARTUP-OHJELMIA
Nimi Yritys Kuvaus, tavoitteet Internet

Stora Enso

Accelerator

Stora Enso Accelerator-ohjelma on johtamiskoulutuksen ja startup-kiihdyttämön yhdistelmä, joka toteutetaan yhdessä
Verticalin ja Aalto ENT:in kanssa. Ohjelmaan haetaan maailmanlaajuisesti startup-yrityksiä joiden liikeideat

liittyivät erityisesti älykkäisiin tehtaisiin, toimitusketjun seurantaan ja jäljitykseen, asiakaskokemukseen tai

johonkin uusiutuviin materiaaleihin perustuvaan toimintaan. Erilliset hakukierrokset.

”Exploring radical opportunities in circular economy, through co-creation. Are you a startup looking to adapt  

your product or technology? One that could have a radical impact on the circular economy? Stora Enso offers a  

unique possibility for disruptive startups to learn first-hand from an industry leader, which may even lead to a

new product-market fit. We strongly encourage startups with current offerings in supply chain technologies, IoT,  

big data, analytics, machine learning, AI, VR, robotics, automation, or hardware systems that can provide

solutions in the circular economy to apply to this programme. The top 6 teams will be selected to work together  

with Stora Enso in a unique 3-month accelerator programme.”

https://www.storaenso.com/en/about-
stora-enso/innovation/the-accelerator-

programme

Bio2X Fortum ” Yhdessä kumppaniemme kanssa, Fortum Bio2X kehittää keinoja muutta biomassaa, kuten bambua jaolkea,
kestäviksi ja luonnonmukaisiksi tekstiileiksi, biomuoveiksi, biopolttoaineiksi ja muiksi arvokkaiksi lopputuotteiksi.  

Resurssitehokkaiden teknologioiden ja konseptien avulla voimme merkittävästi säästää vettä, vähentää  

ilmansaasteita, tarjota parempia liiketoimintamahdollisuuksia maanviljelijöille kehittyvissä talouksissa sekä  

vähentää maailman riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.”

ForBest – ekosysteemin perustan luominen, 14,5 MEUR Business Finlandilta
2-vuotinen hanke (2019-2021), osana sitä Biovillage concept. Investointipäätöksiä 2021 – Heinola kilpailussa  

mukana.

https://www.fortum.fi/bio2x

https://www.fortum.fi/media/2019/01/for 

tum-tahtaa-pelto-ja-puubiomassan-

jalostuksella-globaaleille-

biotuotemarkkinoille

https://www.businessfinland.fi/ajankohtais 

ta/uutiset/2019/bio-and-circular-finland--

ohjelma-vauhdissa--fortumin-hanke-

tahtaa-korkealle/

Metsä Groupin

kampanjat

Metsä Group Älykäs metsä & älykäs kuitu https://www.metsagroup.com/fi/Campaig
ns/AlykasMetsa/alykaskuitu/Ainutlaatuine 

n-tilaisuus-biotalouden-osaajille

http://www.eura2014.fi/rrtiepa/
http://www.storaenso.com/en/about-
http://www.fortum.fi/bio2x
http://www.fortum.fi/media/2019/01/for
http://www.businessfinland.fi/ajankohtais
http://www.metsagroup.com/fi/Campaig
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Bioruukki Espoo VTT:n pilotointikeskus Bioruukki tarjoaa yhteistyöalustan biotalouden tuotteiden kehittämiseen ja niihin
pohjautuvan kilpailukyvyn luomiseen.Bioruukki yhdistää VTT:n kemian, energian ja biomassan käsittelyyn  

liittyvän osaamisen. Se nopeuttaa yritysten innovaatioiden lanseerausta maailmanmarkkinoille. Yritykset voivat  

hoitaa pilotointinsa Bioruukin prosessilaitteistoilla ja siten välttyä oman pilotointilaitteiston rakennuskuluilta.  

Espoo on sijaintina hyvä, koska sen lähellä on tiivis yritysten ja tutkimuslaitosten asiantuntijajoukko.

VTT https://www.vtt.fi/
palvelut/biotaloude  

n-mahdollistava-

tutkimus/bioruukki-

pilotointikeskus

Ensimmäisessä vaiheessa Bioruukissa käynnistyy kaasutus- ja pyrolyysikoetoiminta. Muiden koelaitteiden  

asennukset 10.000 neliön laajuisessa Bioruukissa toteutetaan kahden vuoden sisällä.

Green Campus  

Open (LUT)

Lappeenranta Green Campus Open (GCO) on LUT-korkeakoulujen uusi liiketoiminnan kehittämisyksikkö ja startup-kiihdyttämö.  

GCO tukee LUT:n tutkimusryhmiä ja LUT-korkeakouluja hankkeissa, jotka mahdollistavat uuden

LUT https://www.lut.fi/ 

yhteistyo-ja-
tutkimuspohjaisen liiketoiminnan kehittämisen. GCO tekee tutkimusryhmien kanssa yhteistyötä kaikissa palvelut/palvelut-

hankkeen vaiheissa, tuo mukaan liiketoimintanäkökulman ja kehittää ideaa kohti kestävää ja tuottavaa yrityksille/innovaati

liiketoimintaa. opalvelut-green-

Tiiviissä yhteistyössä investointiyritys Green Campus Innovationsin (GCI) kanssa GCO etsii yksityistä pre-seed- ja

siemenrahoitusta LUT:n tutkimusta hyödyntäville startup-kasvuyrityksille ja spinoff-yrityksille. GCO osallistuu

campus-open

alueellisten ja kansainvälisten verkostojen rakentamiseen teollisuusorganisaatioiden ja -yritysten kanssa.

Aalto Startup

Center

Espoo Toiminnassa 20 vuotta. Sijaitsee Otaniemen Open Innovation Housessa. Aalto https://startupcent

er.aalto.fi/

Kiuas Aalto Startup

Sauna, Espoo

Opiskelijavetoinen kiihdyttämö. Aalto https://www.kiuas.

com/

LAMK StartUp

Accelerator (LSA)

Lahti EAKR-hanke (1.4.2018-31.10.2020, EU+valtio). LUT-konserni rakentaa LAMKiin alueen työ- ja elinkeinoelämän

kehittämistä palvelevan yrityskiihdyttämön. Toiminta pohjautuu yrityksiin ja yrittäjyyteen suuntautuvaan
korkekoulujen resursseja hyödyntävään TKI-toimintaan. Yrityskiihdyttämö tukee pk-yritysten liiketoiminnan  

kehittämistä. Erityisenä kehittämiskohteena on korkeakoululähtöinen opiskelijayrittäjyys. Kehittämisessä  

painotetaan digitaalisuutta ja palveluliiketoimintaa, joiden tueksi kehitetään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut  

sekä liiketoiminnan kasvupalvelut. Kiihdyttämö korostaa kaupallistamispotentiaalin tunnistamista ja  

hyödyntämistä, liiketoimintalähtöistä verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Tuloksena on yrityksiä ja  

liiketoimintaa, työpaikkoja, alueellista vetovoimaa sekä valmiuksia kansainväliseen liiketoimintaan.

LAMK hakijana. LUT https://www.lamk.f

i/fi/hanke/lsa

KYMENLAAKSO Kymenlaakso EAKR-rahoitteinen hanke 01.09.2018 - 30.11.2020. Tavoitteena kehittää ja kokeilla erilaisia toimintamalleja, XAMK https://www.xamk.

STARTUP kuten tapahtumia ja digitaalisia ratkaisuja, joilla vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja fi/tutkimus-ja-

ECOSYSTEM yrittäjyysyhteisötoimintaa. Hankkeen tarkoitus on tuoda yrittäjiä yhteen, parantaa viestintää eri

yrittäjyystoimijoiden välillä ja vahvistaa kaikkia yrittäjyyttä tukevia toimia paremmaksi kokonaisuudeksi:

kehitys/kymenlaaks

o-startup-

Painopisteenä luovat alat. ecosystem/

Julkisten
hankintojen  

vähähiilisyys- ja  

kiertotalous-

kiihdyttämö

Kansallinen Kiihdyttämö-hanke liittää vähähiilisyyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden
elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa etsitään sopivia hankintakohteita ja  

yhteisiä hankintatarpeita, joihin voi sisältyä vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuus. Kärkiteemoina ovat  

rakentaminen, liikenne ja kuljetukset sekä julkiset ruokapalvelut.

Asiantuntijatyöryhmä arvioi kohteiden kustannus- ja ympäristöhyötyjä, kokoaa jatkotoimenpide-ehdotukset ja  

vauhdittaa kilpailutuksen valmistelua sparraustyöpajoissa ja markkinavuoropuhelun keinoin. Hankkeessa myös

Sitra ja SYKE https://www.sitra.fi

/hankkeet/julkisten
-hankintojen-

vahahiilisyys-ja-

kiertotalouskiihdytt 

amo

http://www.vtt.fi/
http://www.lut.fi/
http://www.lamk.f/
http://www.sitra.fi/
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luotsataan kansallisesti merkittävän kokoluokan yhteishankintoja sekä tehdään vähähiilisten ja

kiertotaloushankintojen rahoitusinstrumentteja hankkijoille tutuiksi.

ELY-KESKUS, RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN KOKEILUOHJELMAN KAUTTA RAHOITETUT HANKKEET

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitetut-

hankkeet;jsessionid=E80F21A2C0EE3F29F56F7497AA6A3264?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mod e=view&p_r_p_ 

564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14249

BioKymppi Oy (www.bio10.fi)
Hanke: Biokaasulaitoksen lietteistä konsentroituja lannoitteita  

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 998 076 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Biometa Finland Oy (www.biometa.fi), Oulu

Hanke: Maatilan biolannoitekierto – Maa-Bio

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 494 800 €, josta tukea on myönnetty 50 %.

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy
Hanke: Biokaasulaitoksen jälkimädätteiden jatkojalostaminen lannoitevalmisteeksi–hanke  
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 157 600 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy
Hanke: Biokaasulaitoksen jälkimädätteiden jatkojalostaminen lannoitevalmisteeksi–hanke  

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 157 600 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitetut-
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RuokoVoima Oy, Masku
Hanke: Toteutettavuustutkimus järviruo'on laajamittaisesta hyötykäytöstä ja ruokomassaan sitoutuneiden ravinteiden kierrättäminen maatalouden  

käyttöön

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 48 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Pasrea Oy
Hanke: Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshanke  

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 407 000 €, josta tukea on myönnetty 79,75 %.

Wedex Finland Oy
Hanke: Maatalouden ravinteiden hyötykäyttö  

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 216 000 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Redono Oy

Hanke: REDONO

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2017 – 28.2.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 103 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Nanopar Oy (www.nanopar.fi)
Hanke: Biomassoista peräisin olevien kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitys ja tuotanto  

Hankkeen toteutusaika: 15.5.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 567 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Biopeel Oy
Hanke: Tuotantoeläinten lantojen hyötykäyttö kierrättämällä: kuivikkeena, polttokaasuna ja lannoiterakeena  

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 70 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Perunantuotannon tutkimus- ja kehityssäätiö / Perunantutkimuslaitos (www.petla.fi)
Hanke: Teollisuuden sivutuotteiden käyttömahdollisuuden turvetuotannosta poistuneiden suopohjien maanparannukseen non-food-perunantuotantoa  

varten

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018
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Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 331 429 €, josta tukea on myönnetty 65%.

Global EcoSolutions Oy (www.ges.fi)
Hanke: Kierrätyslannoitteita kananlannasta innovatiivisella kuivauskonseptilla (KIEKU) - toteutettavuustutkimus  

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 137 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Biolan Oy (www.biolan.fi)
Hanke: Maatalouden orgaanisilla sivuvirroilla kasvua – MOSKU  

Hankkeen toteutusaika: 1.7.2017 – 31.7.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 1 284 718 €, josta tukea on myönnetty 50%.

Envitop Oy (www.envitop.com)
Hanke: Maa- ja metsätaloudessa sekä yhdyskunnissa muodostuvien nestemäisten rejektien sisältämän  

typen talteenotto ja tuotteistaminen ravinneliuokseksi Envistone –menetelmällä

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 320 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Lapuan Peruna Oy (www.finnamyl.fi)
Hanke: Tärkkelysperunan sivutuotteesta lannoitetta ja valkuaisrehua  

Hankkeen toteutusaika: 10.5.2017 – 30.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 84 000 €, josta tukea on myönnetty 56,16 %.

Apila Group Oy Ab (www.apilagroup.fi)
Hanke: Jokamiehen ravinnekiertokuution tuotteistaminen  

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017 - 31.8.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 40 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

SFTec Oy (www.sftec.fi)
Hanke: Kierrätyslannoitteiden klusteri Oulusta: Orgaanisten jätteiden tuotantomittakaavan demonstraatio - Demotehdas –konsepti  

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017 -31.8.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 535 600 €, josta tukea on myönnetty 60 %.
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Rakeistus Oy (www.rakeistus.fi), Oulu

Hanke: Demotehdas –konsepti

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017 – 31.8.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 469 458 €, josta tukea on myönnetty 60 %

Graniittirakennus Kallio Oy (www.grk.fi), Vantaa
Hanke: Haastavien biopohjaisten jätteiden käyttö kasvualustana  

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017 – 30.8.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 750 000 €, josta tukea on myönnetty 40,66%.

Pajupojat Oy (www.pajupojat.fi), Kouvola

Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus
Hanke: Biotisleen ja –hiilen käyttö kompostoinnin tehostajana  

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2017 – 30.6.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 138 500 €, josta tukea on myönnetty 66,9 %.

Lahden Hevosystäväinseura ry (www.jokimaanravit.fi), Lahti
Hanke: Hevosvoimia hevosenlannasta  

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 85 376 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Soilfood Oy, Lieto (www.soilfood.fi)
Hanke: Ravinnekuitu – Metsäteollisuuden kuitupitoisten sivutuotteiden viljelykokeet  

Hankkeen toteutusaika 1.1.2018 – 31.12.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 245 000 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Digi Toilet Systems Oy (www.dtso.fi), Kangasala
Hanke: DTS-menetelmä – orgaanisen jätteen kompostointi  

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2018 – 31.10.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 230 597 €, josta tukea on myönnetty 70%.

Päätoteuttaja: Heikas Oy, Vehmaa  

Osatoteuttajat: Envitecpolis Oy ja Manupork Oy

Hanke: Kiertoravinne – Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen ravinteiden tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla  

Hankkeen toteutusaika: 1.7.2018 – 31.5.2019
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Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 181 562 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Satafood Kehittämisyhdistys ry, (www.satafood.net), Huittinen  

Hanke: Sivuvirroista luomulannoite kasvihuonetuotantoon - LUOMUKAS  

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2018 – 30.6.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 40 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Biopallo Systems Oy, Kuopio  

Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu

Hanke: Biopallo-kompostointireaktorin optimointi ja lopputuotteen laadun varmistus lannoitetuotantoon  

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2018 – 31.12.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 147 200 €, josta tukea on myönnetty 80 %.

Päätoteuttaja: Pohjolan Aines Oy, Raahe

Hanke: Sivujakeet tuotteiksi

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2018 – 31.8.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 260 011 €, josta tukea on myönnetty 52,2%.

Päätoteuttaja: Helsieni Oy, (www.helsieni.fi), Vantaa  

Hanke: Pilot for a circular urban mushroom farm  

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2018 – 31.7.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 60 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Ecolution Oy, (www.ecolution.fi), Helsinki  

Osatoteuttajat: Chemitec Consulting Oy ja Helsingin yliopisto

Hanke: Elintarviketuotannon sivuvirran hyödyntäminen kasvisravinteena, case: tofun tuotannossa syntyvän okaran hyödyntäminen lannoitteena  

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017 – 31.8.2019.

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 493 700 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: BioKymppi Oy, (www.bio10.fi), Kitee
Osatoteuttajat: Evergreen Farm Oy, Geoanalyysi Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Luomuliitto Ry, Luukkaisen Puutarha Oy, ProAgria Pohjois-

Karjala Oy, Puromäen Puutarha, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Tolvanen Tero

Hanke: BioRaki 2 – Konsentraatista ja biohiilestä kasvuvoimaa  

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2018 – 31.8.2020.
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Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus11 59 036 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: Lahden Hevosystäväinseura ry (www.jokimaanravit.fi), Lahti
Hanke: Hevosvoimia hevosenlannasta II  

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2018 – 31.12.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 151 329 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Lannanpuhdistus Viljakainen Oy, Helsinki  

Hanke: Lannanpuhdistus Viljakainen Oy – tehokas strippaus  

Hankkeen toteutusaika: 1.7.2018 – 1.7.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 100 000 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: Axolot Solutions Finland Oy, Kauniainen
Hanke: Lietteen ravinnekierrätys sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä  

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2018 – 31.12.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 175 547 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Päätoteuttaja: Ecolan Oy (www.ecolan.fi), Kuopio
Hanke: Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen erottelu ja teollinen hyödyntäminen luomulannoitteiden raakaaineeksi  

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2018 – 31.12.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 264 600 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Biocoil Oy (www.biocoil.fi), Kuhmo
Hanke: Sahojen sivuvirtojen jalostaminen korkea-arvoisemmiksi ravinne- ja kuiviketuotteiksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi  

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2018 – 30.8.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 932 002 €, josta tukea on myönnetty 61,4 %.

Päätoteuttaja: Biometa Finland Oy (www.biometa.fi), Oulu
Osatoteuttajat: Heikkinen Petteri Tapani, Ojantakainen Jukka Johannes ja Lohi Kauko  

Hanke: Biotalouden ravinnekierron optimointi - Biotrio

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018 – 31.8.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 331 650 €, josta tukea on myönnetty 60 %.
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Päätoteuttaja: Emomylly Oy, Huittinen
Hanke: Mädätysjäännöksen ravinteiden jatkojalostus ja tuotteistus Emomyllyn biokaasulaitokselle (RavinneEmo)  

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 116 000 €, josta tukea on myönnetty 65,9 %.

Päätoteuttaja: Bioluup Oy (www.bioluup.fi), Kauhajoki

Hanke: NutCycle

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2018 – 31.8.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 139 620 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Biocode Oy (www.biocode.fi), Vantaa
Hanke: Hiilijätteestä liiketoimintaa – Hiilensidontaa ja ravinteiden kierrätystä tukevan palveluliiketoiminnan kehittäminen viljaketjussa  

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2019 – 31.8.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 172 200 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: Piispanristin Kalalähde Oy, Turku
Hanke: Kalankasvatuksessa syntyvien biomassojen ja ravinteiden hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti salaatin kasvihuoneviljelyssä, rehuksi  

kasvatettavien hyönteisten kasvatuksessa ja biokaasun tuotannossa

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018 – 31.7.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 430 000 €, johon tukea on myönnetty 60 %

Päätoteuttaja: Jeppo Biogas Ab (www.jeppobiogas.fi), Uusikaarlepyy

Osatoteuttajat: Doranova Oy, Jepuan Peruna Oy ja Raussin Metalli Ky

Hanke: Kiertojepua

Hankkeen toteutusaika: 2.10.2018 – 31.8.2020

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 696 872 €, johon tukea on myönnetty 60 %

Kiertoasuomesta.fi

Maatalouden sivuvirtojen kauppapaikka kehitteillä  

https://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2019/fi_FI/kiertoasuomesta/

http://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2019/fi_FI/kiertoasuomesta/
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Pirkanmaan liitto, BSR Stars S3 –hanke:

https://www.pirkanmaa.fi/innovaatioymparisto/bio-ja-kiertotalous/ekosysteemityokalu/

http://www.pirkanmaa.fi/innovaatioymparisto/bio-ja-kiertotalous/ekosysteemityokalu/

