
 

Marraskuu 2015 / Ensimmäinen FISS Varsinais-Suomi -uutiskirje, ole hyvä! 

Seuraa FISS Varsinais-Suomea Twitterissä @FISS_VS 

 

Varsinais-Suomessa on aloitettu johdonmukainen työ teollisten symbioosien edistämiseksi 

Syyskuun alussa Varsinais-Suomessa käärittiin hihat kiertotalouden edistämiseksi FISS-toimintamallin 

avulla.  Mitä projektipäällikkö Nea Metsänranta ajattelee Varsinais-Suomen lähtökohdista ja vahvuuksista 

systemaattiseen teollisten symbioosien edistämistyöhön lähdettäessä? 

Lue lisää…  

 

Yritysten tiiviimmällä yhteistyöllä sivuvirrat saadaan hyötykäyttöön 

”Kiertotalous on talouden malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät.  Siirryttäessä kohti kiertotaloutta 

yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Kiertotalous voi parhaimmillaan 

synnyttää uusia työpaikkoja materiaalien keräyksen, kierrätyksen, korjauksen, huollon, jalostamisen ja 

uudelleen valmistamisen ympärille”, summaa Turku Science Park Oy:n Reeta Huhtinen Y-lehden 

artikkelissa. 

Lue lisää… 

 

Opiskelijat etsivät uusia käyttötarkoituksia yritysten materiaalivirroille 

Viisi Turun ammattikorkeakoulun kesäharjoittelua REEFAMA-projektissa suorittavaa insinööriopiskelijaa 

tutki kesän aikana yhteistyöyritysten materiaalivirtoja etsien niille uusia käyttötarkoituksia.  

Lue lisää… 

 

Varsinais-Suomen ensimmäinen FISS -työpaja järjestetään 15.1.2016  

Teollisten symbioosien edistämiskeinot ovat FISS -toimintamallissa hyvin maanläheisiä. Toimintamalli 

perustuu aktiiviseen yritysviestintään- ja kontaktointiin sekä alueen yritystoimijoiden yhteisiin työpajoihin. 

Työpajoissa yritysten edustajat pääsevät tuomaan esille niin oman tuotantonsa hyödyntämättömät 

sivuvirrat että mahdolliset resurssitarpeensa. Varsinais-Suomen ensimmäinen FISS -työpaja järjestetään 

15.1.2016. Ilmoittautuminen työpajaan alkaa marraskuun aikana! 

 

 

https://twitter.com/FISS_VS?lang=fi
http://www.uusiouutiset.fi/varsinais-suomessa-kaaritaan-hihat-kiertotalouden-edistamiseksi/
http://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/12276/Yritysten+tiiviimm%C3%A4ll%C3%A4+yhteisty%C3%B6ll%C3%A4+sivuvirrat+saadaan+hy%C3%B6tyk%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/reefama-jatteesta-resurssiksi/


Paula Eskola: 5 syytä, miksi yrittäjän kannattaa muuttaa suhtautumistaan jätteeseen 

”Yritykset, jotka luovat toisten ylijäämästä liiketoimintaa ja arvokkaampia tuotteita, pärjäävät 

tulevaisuudessa. Kustannuseräksi koettu jäte muuttuu rahanarvoiseksi tuotannon tekijäksi.” Johtava 

asiantuntija Paula Eskola Motivasta listaa Uusiouutisten blogissa syitä, miksi yritysten kannattaa muuttaa 

toimintaansa kierrätysyhteiskuntaa tukevaksi. 

Lue lisää… 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus kokosi bio- ja kiertotalouden yhteistyöverkostot yhteen 

Varsinais-Suomessa on useita toimivia ympäristöliiketoiminnan sekä bio- ja kiertotalouden verkostoja, jotka 
tuovat alan hanke- sekä yritystoimijoita yhteen. Varsinais-Suomen ELY-keskus kokosi lokakuun 
uutiskirjeeseensä alueellamme toimivia verkostoja. 

Lue lisää… 

 

Löydä ajankohtaiset uutiset, asiantuntijat ja menestystarinat teollisetsymbioosit.fi -sivustolta 

www.teollisetsymbioosit.fi on Suomen FISS-toimijoiden yhteinen kotisivu, joka on omistettu 
kiertotaloudelle ja yritysten välisten symbioosien edistämiselle. Sivustolta löydät mm. alueelliset FISS-
koordinaattorit, menestystarinoita sekä blogin, jonka uusin kirjoitus käsittelee yrityskehittämö Bastua. 

 

 

Mikä ihmeen FISS? 

Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on Sitran ja Motivan kehittämä 
yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan mm. yrityksiä tehostamaan keskinäistä 
resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. FISS Varsinais-Suomi on teollisten 
symbioosien edistämishanke, jota toteutetaan koko Varsinais-Suomen alueella. Hanketta toteuttavat Turun 
ammattikorkeakoulu, Valonia ja Turku Science Park Oy. Hanketta rahoitetaan EU:n aluekehitysrahastosta. 
Hankeaika on 1.9.2015 - 31.12.2016. 

Mikäli et halua enää vastaanottaa uutiskirjettämme tai haluat muokata tietojasi, laitathan meille 
sähköpostia: eeva.salmi@turkuamk.fi 

 

                                                                

       

http://www.uusiouutiset.fi/tee-roskasta-rahaa/
https://kehaemail.sst.fi/messages/view/397/5331/5bd1361c140c06634d4131eb4ebb3cfa
http://www.teollisetsymbioosit.fi/
http://www.teollisetsymbioosit.fi/#article-128
mailto:eeva.salmi@turkuamk.fi

