
eGreenNet foorumi 23.8.2016 (3. tapaaminen vuonna 2016) 

eGreenNet foorumi http://egreennet.turkuamk.fi/egreennet-foorumi/ on vihreän talouden pienten ja isojen 
asioiden keskustelufoorumi 

Paikalla: 

1. Piia Nurmi Turku AMK (muistio) 
2. Riikka Leskinen, Valonia  
3. Anni Eerola, Valonia, FISS-hanke 
4. Keijo Koskinen, TY/Tulevaisuuden tutkimuskeskus, BASTU-verkosto 
5. Juha Valtanen, KTK 
6. Martin Brandt, Findera 
7. Sini Ilmonen, hankekoordinaattori LSJH 
8. Stella Aaltonen, Turku, UBC 

 

Muistio  

- esittäytyminen ja ajankohtaisia: 
o eGreenNet foorumi http://egreennet.turkuamk.fi/egreennet-foorumi/ on vihreän talouden pienten 

ja isojen asioiden keskustelufoorumi. auttaa koostamaan alueemme kiertotalouden ja cleantechin 
kokonaisuvaa. yrityksille omat verkostot http://egreennet.turkuamk.fi/verkostot/  

o Riikka Leskinen siirtyi 1.8. Valonian vetäjäksi. Valonialla tekeillä alueellinen kiertotalouden tiekartta 
siitä näkökulmasta että kun teema on nostettu kärjeksi, niin täytyy koota yhteen mitä se tarkoittaa 
tarkemmin ja mitä tarvitaan tulevaisuudessa. Sitra tekee kansallista ohjelmaa. Käyvät keskustelua eri 
toimijoiden kanssa. tulokset raportiksi, valmista lokakuun lopulla. nettisivunäkyvyyttä myös tekeillä 
koontia tulossa osoitteeseen www.lounaistieto.fi ja www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi (ei vielä 
auki), kielenä ilm. suomi 

o Vierailukeskus-prosessi tosi tärkeä myös cleantech ja kiertotalouden näkyvyyden kannalta. 
Pyydetään Hele esim. seuraavaan kokoukseen mukaan 

o Piia kävi läpi aiemmin kootun ”Kiertotaloudessa tapahtuu Varsinais-Suomessa” pp-esityksen. 
Päivitimme sitä pienimuotoisesti. Kalvot liitteenä. 

o Sini Ilmonen kertoi Topinpuistosta. Sitä suunniteltu kymmenisen vuotta ja homma taas edennyt 
harppauksin. Visio-kalvot liitteenä. 

o Piia kertoi TRY OUT! hankkeesta (6Aika) http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/try_out/  
o Piia ja Sini kertoivat Telaketjusta, jossa rakennetaan teksitiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju 

hanketta Tekesille, tähtäimessä kv. markkinat ja koko jätetekstiilin arvoketju. Työpajakutsu liitteenä. 
o Keijo kertoi BASTUsta, joka on yksi jatkumo seudun ”alustataloudessa”. BASTUlla hiukan uusittu 

tekemisen tapa. Nyt mukana leijonanluola-tyyli, eli testataan ideoita ja kehitetään eteenpäin. tulossa 
myös haastekilpailu, valtakunnallinen.BASTU-kalvot liitteenä. 

o Juha kertoi meripuolen kuvioista, Blue Cleantechistä ja Blue Industry Parkista.  
 Blue Industry Park on valmistelussa, nykyinen telakka-alue, kehitteillä. Silicon valley ajattelua 

höysteenä 
 Blue Cleantech lanseerattiin pari kolme vuotta sitten, kehittymässä 
 Jakoon dippatyö (liitteenä) energiatehokkaasta teollisuuspuistosta 

o Stella kertoi 1.9.16 alkavasta Civitas-hankkeesta, teemana liikkuminen. 23.8. Turun sanomissa juttu 
tästä. http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2757587/Kupittaalle+tulee+Liikkumispiste  

o Tiedoksi: 2017 maaliskuussa on iso ennakointiseminaari, valtakunnallinen, 2-päiväinen. mm. Liitto ja 
TY Tutu mukana valmisteluissa. Ollaan kuulolla. 

o Kauppakamarin seuraavassa lehdessä kiertotalouskoonti 
o Kaupunki tekee Ilmasto- ja energiaohjelman 2020-2040. Tästä sovittiin kaupunginhallituksen 

iltakoulussa 15.8. 
o Martin järjestämässä taas hienoja benchmarking-matkoja. Toisen ohjelma ja toisen alustava ohjelma 

liitteenä. 
- seuraava kokous 

o teemana näkyvyys ja keskustelemme mm. Vierailukeskuksesta 
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o ajankohta 29.11. klo 9-11 KTKlla, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Lemminkäisenkatu 28, 
kokoushuone Ritspiikki, 2. kerros. Siellä pieni esittely ja kierros hallissa kokouksen alussa 


