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FISS – Finnish Industrial Symbiosis System

Enemmän lisäarvoa vähäisemmällä
luonnonvarojen käytöllä
• Toimintamalli, jolla autetaan yrityksiä ja
muita toimijoita tehostamaan
keskinäistä resurssien hyödyntämistä,
sekä synnytetään uutta liiketoimintaa.
• Käytännön työkalu kierto- ja
biotalouden, sekä alueiden
elinvoimaisuuden edistämisessä
• Pyritään nostamaan materiaalien
jalostusarvoa ja aikaansaamaan uusia
kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita
• Perustuu aktiiviseen symbioosien
edistämiseen ja yhteiskehittämiseen.
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Alueelliset hankkeet
•

Alueellisia hankkeita FISS-toiminnassa:

1. Länsi-Lappi: Kemin Digipolis
2. Pohjois-Karjala: Pikes, KETI, Joensuun tiedepuisto
3. Pohjois-Kymenlaakso: Kouvola Innovation
4. Etelä-Kymenlaakso ja Päijät-Häme: Cursor
5. Keski-Pohjanmaa: Centria
6. Satakunta: Prizztech, Rauman kaupunki
7. Varsinais-Suomi: Turun AMK, Valonia, Turku Science Park
8. Satakunta – Rauma: Rauman kaupunki
•

Käynnistynyt/ valmisteilla:

9. Etelä-Savo: Miksei Mikkeli (käynnistynyt)
10. Etelä-Karjala: Wirma, LUT (käynnistynyt)
11. Keski-Suomi: JAMK, Benet Oy (käynnistymässä?)
12. Kanta-Häme: HAMK (käynnistymässä?)
13. Pohjois-Savo: Navitas Kehitys
14. Pohjois-Pohjanmaa: Oulun AMK ym.
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FISS toiminnan organisointi
Kansallinen koordinaattori (Motiva Oy)
• Kansallinen koordinointi, viestintä ja tulosten raportointi
• FISS-toiminnan kehitys
SYNERGie® • Aluetoimijoiden tuki, linkitykset alueiden välillä
resurssi• Asiantuntijayhteistyön kehittäminen (asiantuntipooli)
”Asiantuntija• Tiedonhallinta (resurssitietokanta)
tietokanta
pooli”
Kokoaa tiedot
resursseista ja
synergioista

Alueelliset organisoijat

Asiantuntijayhteistyö ja
yhteiskehittäminen

• Yritysten aktivointi ja sitouttaminen
• Symbioosien edistäminen (workshopit, yritysten rekrytointi, synergioiden
tunnistaminen ja aktiivinen symbioosien edistäminen)
• Resurssitietokannan täydentäminen ja hyödyntäminen, tulosten raportointi
• Asiantuntijayhteistyön hyödyntäminen symbioosien edistämisessä
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Eri alojen keskinäinen yhteistyö
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FISS – toiminta kasvaa ja laajenee
8 hanketta
mukana

7
maakunna
ssa

Yrityksiä
mukana

FISStyöpajoja

517
kpl

17 kpl

Synergiamahdollisuuksia
tunnistettu

Resursseja
mukana

2341
kpl

4020
kpl
8.6.2016
Paula Eskola, Motiva Oy

Esimerkki edistettävistä synergioista
Biojalostamo, BioGTS Oy
•
Biopolttoaineiden valmistusta , biojalostamohanke KeskiSuomeen
•
Raaka-aineena kierrätetyt ravintolarasvat,
elintarviketeollisuuden rasvajakeet
•
Raaka-ainepotentiaalin ja logistiikkakontaktien kartoitus

RAAKA-AINE

Elintarviketeollisuus
•
Lihajalostamon rasvaisten
jätejakeiden loppusijoitus
•
Meijerin rasvaisten
jätejakeiden loppusijoitus
•
kalanperkuujätteiden
loppusijoitus

LOGISTIIKKA

Logistiikka- ja
kuljetuspalvelut
•
Kuljetuspalvelut
•
Biodieselin käyttö
omissa kulkuneuvoissa

TEKNOLOGIA

Energiayhtiöt
•
Ovat kiinnostuneita
teknologiasta
(Biopolttoaineita
hyödyntävät moottorit)
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Case-esimerkkejä FISS:istä
Muovikelajätteelle löytynyt
hyötykäyttökohde opiskelijatyönä

Keramia oy - tiilien raaka-aineena käytetään
keraamisesta teollisuudesta tulevia saniteettiastioita,
paperiteollisuuden kaoliinijätteitä, metalliteollisuuden
jauheita sekä eristeteollisuuden hiekkakivipölyä.

40 000 tonnia kalkkipitoisia
sivuvirtoja –käyttökohteita ja
liiketoimintaideoita löydetty
fact finding -työtavalla.

Agroekologiset symbioosit
- Maatilakokoluokan biokaasulaitos (CHP) ja
lämmön hyötykäyttö esim. kasvihuoneessa
- Liikennebiokaasuntuotanto maatilalla

Kokkolan suurteollisuusalue - KIP

Teollisuusalueelle on rakentumassa vajaan 3 ha
suuruinen bioterminaali ja logistiikkakeskus.
Feedstock Optimum Oy:n toimesta alueelle
rakennetaan suuri biojalostamo, joka tulee
jalostamaan puupohjaisia bionesteitä ja biohiiltä.
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Teolliset symbioosit etenemispolku

Vaihe I
NISPkokeiluhanke
(Sitra ja Motiva)
2013-2014
-NISPtoimintatapojen
kokeilu (työpajat,
resurssien
tunnistaminen,
synergioiden
fasilitointi)
-KV-benchmarking,
EUR-ISA
-FISS-mallin
kehittäminen

Vaihe II
FISS-mallin
käynnistäminen ja
vakiinnuttaminen
2014-2016
-alueiden sitouttaminen
ja toiminnan
käynnistäminen
-toimintaprosessien
tuotteistaminen ja
jatkokehitys
-fasilitaattorien ohjeistus,
koulutus ja työkalut
-www-portaali
-fasilitaattorien tuki
käytännön työssä
-koordinointi ja
verkottaminen
-viestintä ja aktivointi
-raportointi ja seuranta

Vaihe III
FISS-mallin
mukainen toiminta
jatkuu ja laajenee
2016-2018
-alueita mukana 10-15
kpl, yrityksiä >1000
-toiminnan kehittäminen
tukemaan entistä
vahvemmin
kiertotaloustavoitteita ja
palvelemaan alueellista
toimintaa
-mitattavat tavoitteet ja
tulokset (taloudelliset ja
ympäristöhyödyt)
-uudet rahoitusmallit

Vaihe IV
Toiminta
laajentunut
kansalliseksi
2019 ->
-Vahvistaa alueiden
paikallistaloutta
-Synnyttäa
kansainvälisesti
kilpailukykyisiä
tuotteita
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Resurssiviisasta elinvoimaa

Resurssitehokkaat FISU-edelläkävijäkunnat
– liittymiä muihin tukeviin toimintoihin
– pohjana strategiat, toimintalinjaukset

Kuntien ja yritysten
energiatehokkuusohjelma

Teolliset symbioosit, FISS
Julkisten hankintojen
neuvontapalvelu
Energia- ja
materiaalikatselmukset
ym.

Hiilineutraalit kunnat
HINKU
Ilmastostrategiat
Maakuntakuntastrategiat
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Ilmastokampanjakunnat

www.fisunetwork.fi

Lisätietoa:
Paula Eskola
Puh. 040-5552961
paula.eskola@motiva.fi
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