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lyhyt esittäytyminen
Julkisten toimijoiden roolit Turku Science Parkin Lindan alustamana
o muokkautuva lista; auttaa roolien sekeyttämisessä ja yhteistyön tekemisessä; uutena
porukkaan ELY /Mirja ja Olli kokouksiin
o keskusteltiin että tällainen yhteistyö valtavan tärkeää
DaaS-hanke
o ehdotukset: CircHubs hankkeen kanssa yhteistyötä laskentamallien ja jätealan datan
avaamista + BASTUa kiinnostaa datan avaaminen, big data ja mallintaminen
ELYn kuulumiset
o taulukoivat VAHTI-järjestelmästä virtoja
o tehneet karttoja, mm. biohajoavista jätteistä ja yhdyskuntajätteestä
o Olli Hakala aloittanut ELYllä ja toimii kiertotalousasiantuntijana
o Sannan terveiset: Jos tapaamisessa tulee keskustelua ravinteiden kierrättämisestä, voisi
nostaa esille viime viikon 1.11. seminaarimme Virastotalolla. Esitykset on jo luettavissa
seminaarin sivuilta ja videotallenne tulossa editoinnin jälkeen lähipäivinä. Seminaarin
aiheista on parhaillaan auki verkkoaivoriihi/kysely, jossa voi arvottaa jo valmiiksi annettuja
ravinnekierrätyksen toimenpiteitä, tai lisätä sinne omia näkemyksiä muiden arvioitavaksi.
Sieltä puuttuu liiketoiminnan kehittäminen aika lailla, joten sen suuntaisia kommentteja
sinne voisi ainakin laittaa. Osallistu verkkoaivoriiheen perjantaihin 17.11 mennessä:
https://www.fountainpark.fi/ruovikostaruokapoytaan
BASTUn kuulumiset
o BASTU on Turun yliopiston elinkeinoelämäpalvelua; etsii älykkäitä, resurssiniukkoja
ratkaisuja; vahva tulevaisuusosaaminen taustalla
o nyt paljon työnalla pajasarjoja, mm. rakentamisesta
Turun kaupungin kuulumiset
o kaupunki valmistelee Smart & Wise kärkihanketta, teemat mm: digi, palvelut,
hiilineutraalius, resurssiviisaus, turvallisuus, kaupunkisuunnittelu, asiakkuus, liikenne ja
liikkuminen
Muut asiat:
o Jätealan markkinapaikka asia: Ympäristöministeriö on yhdessä yhteistyökumppaniensa
kanssa alkanut selvittää jätteiden ja sivuvirtojen sähköisen markkinapaikan perustamista.
Markkinapaikka tarjoaisi tietoa markkinoilla olevista jätteistä ja sivuvirroista sekä
jätepalveluista. Markkinapaikassa saattaisi olla mahdollista myös käydä näihin liittyvää
sähköistä kauppaa. Lisätietoja Piialta
o Ellen MacArthur Foundation / Network Universities: Turku AMK on nyt jäsen

Seuraava kokous 15.2. klo 9-10.30 ICT talo kokoushuone Big Room (1. kerros, ravintolan yhteydessä)

