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Mukaan symbioositoimintaan!

Symbiooseista malleja muillekin

MYSSY-hanke kokoaa kiertotalouden yhteistyöstä
kiinnostuneita maaseudun yrityksiä symbiooseiksi
Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Yrityssymbiooseissa
yritykset toimivat ryhmissä, joissa kaikki hyötyvät
yhteistyöstä: hankinnat voidaan tehdä yhdessä, energiaa
voidaan tuottaa tuotannon sivuvirroista tai ohjata toisten
sivuvirrat oman tuotannon hyödyksi. Tavoitteena on, että
kiertotalous tuottaa kaikille osapuolille lisäarvoa.

Symbiooseissa yritysten tarpeet, verkostot ja toiminnot
sovitetaan yhteen. Mallinnusten avulla yritykset saavat
tosielämän esimerkkejä kiertotalouden prosessista sekä
käytännön työkaluja oman toiminnan kehittämiseen ja
kiertotalouden edistämiseen. Mallit ovat jatkossa
käytettävissä erityisesti yritysten yhteistyön suunnitteluun.

Lähde: Jyri Arponen, SITRA, 2014,
mukaillen Ellen MacArthur
Foundation CE team.

“Kiertotalous on paljon enemmän
kuin syntyneen jätteen kierrätystä.
Se on uusi talousmalli, jossa
tuotanto ja käyttö suunnitellaan
siten, että jätettä ei synny, vaan
materiaalit ja niiden arvo säilyvät
kierrossa.”
Suljetun kierron konsepti. Lähde: www.sybimar.fi

Mari Pantsar-Kallio, SITRA
“Mitä on kiertotalous?” Jäteplus 1/2016, jateplus.fi

Kierrosta lisäarvoa yrityksellesi

MYSSY-hanke

Kiertotalous on talousmalli, jossa materiaalit kiertävät.
Tuotteille ja tuotannon sivuvirroille luodaan lisäarvoa
palveluilla ja älykkyydellä tai etsimällä niille uusia
käyttötarkoituksia. Tavoitteena on valmistaa materiaalit ja
tuotteet siten, että ne pysyvät kierrossa. Materiaalin ja
energian tehokkaampi käyttö sekä jätteiden
muuttaminen raaka-aineeksi joko oman tai toisen
yrityksen käyttöön ovat päämääriä, joihin yrityksissä tulee
pyrkiä.

MYSSY tuottaa tietoa maaseutuyritysten sivuvirroista,
materiaalien kierrosta ja energiatehokkuudesta.
Kiertotalouden edistämiseksi hanke muodostaa
yrityssymbiooseja ja luo niiden avulla kiertotalouden
malleja sekä mahdollisuuksia uusille biotalouden
työpaikoille.

Yrityksillä on uusien toimintatapojen edistäjinä keskeinen
sija kiertotalouden toteutumisessa, kun yritykset
kehittävät ja hyödyntävät omaa ja toistensa osaamista.
Kiertotaloudessa on Sitran arvion mukaan 1,5–2,5
miljardin euron potentiaali. Kysymys on myös työpaikoista
ja materiaalien riittävyydestä.

Hankkeen toiminta-aika on 2015–2017. Se on suunnattu
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yrityksille. Hankkeen
tulokset kootaan selvitykseen, artikkeleihin ja
symbioosimalleihin. Tulokset julkaistaan maakuntien
yhteisessä symbioosipäivässä 1.11.2017.
Tutustu hankkeeseen:
Facebook: Myssy – Maaseudun yrityssymbioosit
www.oamk.fi/myssy
www.lapinamk.fi/myssy

Kiinnostuitko? Etsimme mukaan kiertotaloudesta kiinnostuneita
maaseutuyrityksiä sekä yritysryhmiä Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta.
Ota yhteyttä:
Oulun ammattikorkeakoulu
Sanna Moilanen, 050 572 2404
Sanna.moilanen@oamk.fi
Kotkantie 1, 90250 Oulu

Lapin ammattikorkeakoulu
Sanna Vinblad, 040 701 2238
sanna.vinblad@lapinamk.fi
Rantavitikantie 29, 96300 Rovaniemi

