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eGreenNet foorumi: https://egreennet.turkuamk.fi/egreennet-2/egreennet-foorumi/  

eGreenNetin hankevaiheessa ohjausryhmästä alkanut yhteistyö jatkuu edelleen laajana ja ryhmä toimii 
jatkossa eGreenNet foorumina. Se on avoin ryhmä, joka tapaa noin 3 kertaa vuodessa. Sen roolina on koota 
yhteen vihreän talouden pieniä ja suuria kysymyksiä sekä toimia aihepiirin keskustelufoorumina sekä 
tiedonjakokanavana. Mukana on lähinnä kehittäjäorganisaatioiden väkeä; yritysverkostot löytyvät erikseen. 

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja piia.nurmi@turkuamk.fi 

 
muistio 22.8. kokouksesta 
 
 

1. Esittäytyminen ja eGreenNet foorumin esittely sekä muiden 
https://egreennet.turkuamk.fi/egreennet-2/egreennet-foorumi/  sivuilla esiteltyjen verkostojen 
esittely; niiden erot ja fokukset 
 

2. Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke, Sonja Vikberg ja Tuomas Alijoki  

Mukana Turku, Tampere, pääkaupunkiseutu/Helsinki ja Oulu 
Kiertotalouskeskukset ovat hyviä pilottialustoja yrityksille. Alueet: 

- Turku Topinpuisto 
- Helsinki Ekomo 
- Tampere Tarastejärvi, Kolmenkulma ja Hiedanranta 
- Oulu Ruskonniitty 

Fokus: alusta yrityksille 
 
Topinpuistoon tulee myös vierailukeskus, joka on osa vierailukeskusten verkostoa jonka keskus on 
https://www.vierailukeskusjoki.fi/fi/etusivu  
 
Keskustelua: 
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- Turkuun myös Hiedanrannan tyyppinen? Voisi olla tarpeen. 
http://valiaikainenhiedanranta.fi/ Tai ehkä Skanssi on sellainen?  

 
3. ELYn kuulumiset 

- hallinnon uudistus uudella aikataululla 
- kiertotaloudessa tapahtuu: paikallinen ELY hakee: hallinnon ohjauksen kehittämisen 

ohjaus hanketta YMltä. Rakennettaisiin työkaluja ELYjen käyttöön kiertotalouden 
edistämiseen. Vahti-järjestelmän kehittäminen. Jätevirtojen visualistointia tehty; 
osoittaa hyvin sen että nykytila on sellainen että jätteet liikkuvat hyvinkin pitkiä matkoja.  

- Ranku-hanke ollut käynnissä. Tarkoitus jatkaa edelleen ensi vuonna. 
 

4. Kiertotalouden digialustat ja kansallinen yhteistyö, suunnitelmat mm. jakamisalustojen suhteen 
1. Piia kertoi olleensa Ympäristöministeriöllä kuulemassa aihepiirin mahdollisista 

kehittämistoimista. Yhtenä ajurina jätelain uudistaminen. 
2. Kannattaa lukea tämä benchmark raportti: https://tryout.turkuamk.fi/kiertotalouden-

digialustat/  
 

5. Koonti alueen julkisista toimijoista, luonnos 
1. käsitellään tulevassa kokouksessa. Kutsumme TScP:n esittelemään 

 
6. V-S Liiton ja Valonian kuulumiset 

1. www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi on hyvä sivusto, siellä paljon hyödyllisiä case-
esimerkkejä 

2. Liiton kuulumisia, Timo Juvonen kertoi:   
i. Luonnonvarafoorumi: sateenvarjo, sen alla toimii monenlaista, nyt akuuttina 

luonnonvarojen ja -arvojen maakuntakaava 
ii. valtakunnallinen jätesuunnitelma 

iii. alueellinen materiaalivirtaselvitys valmistunut, kannattaa hyödyntää 
http://www.varsinais-
suomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/2017/LAVMK/Varsinais-Suomen-
materiaalivirtojen-potentiaali-kiertotalouden-nkkulmasta.pdf  

iv. kiertotalous rakentamisessa etenee BASTUn kautta, tulossa työpajasarja 
v. UUMA (uusiomaa-aineksiin liittyvä hanke), maa-ainestieto julkaistaan nettiin + 

tietysti Synergiehin 
vi. ELLE hanke alkaa, energiatehokkuudesta säästöä, fokus kuntatoimijoissa 

 
7. Turun kaupungin keskustavisio, kannattaa katsoa https://www.turku.fi/uutinen/2017-08-14_turun-

kaupungin-keskustalle-uusi-kunnianhimoinen-visio  
 

8. Turku ja Helsinki 2040 hiilineutraalit, yritysverkosto mukaan ideointia 
1. Helsinki siis pian ilm. samassa tavoitteessa Turun kanssa 
2. miten näkyä yritysten arjessa ja kaupunkikuvassa? 
3. jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa 

 
9. Muita asioita 

1. UIA-hankevalmistelu jatkoon haussa, kiertotalous fokuksessa 
2. DaaS-hanke alkamassa 1.9. – Open data as a service. V-S fokus kiertotalous, Uusimaa 

liikenne ja Kymenlaakso  kyberturvallisuus. 
- näistä seuraavassa kokouksessa lisää 
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10. Tulevia tilaisuuksia 

1. 25.8. Luonnonvarafoorumin tilaisuus kiertotaloudesta  
2. 25.8. TRY OUT! tilaisuus https://tryout.turkuamk.fi/blogit/kokonaisten-ajatusten-verstaat/  
3. BASTU tilaisuudet syksy 2017 https://bastuturku.wordpress.com/miten/  
4. 1.9. https://yritystampere.fi/ajankohtaista/tulevaisuuden-kiertotalouskeskukset-uusia-

mahdollisuuksia-sinunkin-yrityksellesi  
5. Green aamukahvit https://www.facebook.com/Varsinais-Suomen-

ymp%C3%A4rist%C3%B6osaamisen-yhdistys-130024033848417/  
6. 5.9. KiertotalousAkatemia http://greenknowhow.fi/uutiset/#uutinen-752  
7. 1.11. RANKU hankkeen loppuseminaari 
8. 25.10. Topinpuiston vierailukeskuksen avajaiset 

 
11. Seuraava kokous: 8.11. klo 9-10.30, ICT talo kokoushuone Siilo 
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