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Kiertotalous on Satakunnalle ja satakuntalaisille yrityksille suuri mahdollisuus. Satakunnassa teollisuuden ja alkutuotannon sivuvirtojen 
sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut luovat uusia kierrätysliiketoiminnan mahdollisuuksia.  Materiaali- ja 
energiatehokas uusiokäyttö edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Satakunnan teollinen ekosysteemi yhdistää mm. teollisuuden ja 
rakentamisen sivuvirrat ja mahdollistaa resurssitiedon keräämisen ja jakamisen. Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostavat Lounais-Suomen 
Life IP-ydinalueen ”alueellinen resurssitehokkuus – kohti kiertotaloutta” Suomessa. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja menetelmiä sekä 
erillisin demohankkein luoda mahdollisuuksia kiertotalouteen, jonka osaaminen on osa maakunnan älykkään erikoistumisen profiilia.

Tärkeimpiä biopääoman luonnonvaroja Satakunnassa ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea 
vesi. Maakunnan elintarvikeketjun tulevaisuuden määrittää pitkälti koko pellolta pöytään arvoketjun kannattavuus ja kilpailukyky. Vastuullisen, lähellä 
tuotetun ruuan arvostus sekä kansainvälisille markkinoille pääsy kasvattaa satakuntalaisen ruuan kysyntää ja arvonlisäystä. Julkisten hankintojen 
kohdistuminen lähellä tuotettuun ruokaan vahvistaa ruokaketjun kilpailukykyä. Satakunnan vahva metsäteollisuus ja metsäbiotalouden uudet ekosysteemit 
mahdollistavat uusia ratkaisuja. Tärkeää on myös luonnonympäristöistä ja vesistöistä sekä metsien käytön ja suojelun tasapainosta huolehtiminen. 

Kiertotalous ja Biotalous

Kierto- ja biotalouden kasvulle tulee kehittää 
kilpailukykyinen toimintaympäristö ja luoda uutta 

monialaista yrittäjyyttä sekä työpaikkoja rohkeiden 
kokeilujen kautta. 

Tavoitteena on kehittää maakunnan kierto- ja 
biotalouden alojen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä

Kiertotalouden edistäminen edellyttää toimijoiden 
yhteistyötä ja sitoutumista sekä osaamisen kehittämistä. 



SATAKUNNAN BIO- JA 
KIERTOTALOUDEN 
KASVUOHJELMA
Tavoitteet

 Hankkeen päätavoitteena on laatia Satakuntaan bio- ja kiertotalouden 
kasvuohjelma, jonka tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio-
ja kiertotalouden kestävälle kasvulle maakunnassa sekä vahvistaa 
Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- ja kiertotalouden 
osa-alueilla. 

 Hankkeen tarkoituksena on laaja-alaisesti selvittää Satakunnan alueella erilaisten 
elintarviketeollisuuden sivuvirtojen laatua ja soveltuvuutta biokaasun tuotantoon. 

 Hankkeen toimenpiteenä järjestetään esim. työpajoja elintarvikeketjun sekä 
laajemmin bio- ja kiertotalouden toimijoiden yhteistyön tehostamiseksi. 

 Kasvuohjelman tausta-aineistoksi laaditaan selvitykset 

* kiertotalouden symbiooseista biokaasulaitosten ympärillä (Pyhäjärvi-Instituutti), 

* elintarviketeollisuuden sivuvirtojen biokaasupotentiaaleista (Satafood) sekä 

* ravinteiden kierrätyksen edistämisestä puhdistamolietteistä (Prizztech).

 Hanketta toteutettaessa huomioidaan ja hyödynnetään aikaisemmin toteutetuissa 
hankkeissa syntyneet tulokset ( kuten Prizztechin laatima kaasutaloussuunnitelma ja 
kaasuautoilua edistävät hankkeet Prizztech, Pyhäjärvi-Instituutti ja Winnova) sekä 
satakuntalaisten toimijoiden osaaminen ko. aihepiireissä. 

 Hankkeen tuloksena syntyy Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma 
jatkotoimenpide-ehdotuksineen.
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