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UUTISKIRJE

CIRCVOL
KEHITYSPOLKU
YRITYSTEN PALVELUILLE
Hyvä biotalouden, elintarvike- ja ruoka-alan tai
materiaali- ja energia-alan toimija,
Lähetämme Helsingin CircVol uutiskirjettä
yrityksille ja sidosryhmille, jotka ovat
hankkeemme aikana osoittaneet mielenkiintoa
bio- ja kiertotalousliiketoiminnan vahvistamiseen.
Syksyllä selvitimme laajan yritysjoukon
sijoittumis- ja palvelutarpeita, erityisesti
Östersundomin alueelle visioitu yritysalue
kiikarissa.
Yritykset kokevat jossain määrin tarvetta mm.
alueelliseen ja jopa kaupunginosakohtaiseen
verkottumiseen yritysten kesken, jotta
ylijäämämateriaaleja, -energiaa ja jätteitä
voitaisiin hyödyntää entistä viisaammin.
Toisaalta halutaan olla mukana laajemmissa
kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja
toivotaan tukea markkinointiyhteistyön
rakentamiseen.
Yrityksiä kiinnostavat tuotannolliset tilat sekä
erilaiset innovaatioalustat ja
pilotointimahdollisuudet. Toivottiin myös
kaupungin biovirtojen avaamista liiketoiminnalle.
Östersundomin kaavoituksen viivästyessä
kartoitamme tänä vuonna laajemmin mahdollisia
bioalan ja kiertotaloustoimintojen
sijoittumisvaihtoehtoja kaupungin alueella.
Kehittämisen kohteena ovat myös kaupungin
palvelut alan yrityksille.

KESTÄVIÄ RATKAISUJA
Toiveita on kuultu. Urbaani ja teollinen symbioosi
on vahvistumassa. Pitkän aikavälin visio vaatii
kuitenkin vankkaa yhteistyötä toimijoiden kesken.
Kierto- ja jakamistalouden toimenpiteet on nostettu
esiin Helsingin kaupunkistrategiassa ja toimintaa
ohjaava kiertotalouden tiekartta on valmis.
Tiekartassa on neljä selkeää painopistettä:
rakentaminen, hankinnat, viherjätteet ja
kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet,
joiden kehitystä kiertävään malliin kaupunki tukee.
Koronakriisistä noustaan kestävillä ratkaisuilla.
Ratkaisujen toteuttajat ovat jo keskuudessamme ja
nousevat yhteisin ponnistuksin esiin talouskriisin
helpottaessa. Pidetään katse tulevassa.
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HELSINGISSÄ TAPAHTUU 2020
Tervetuloa etsimään yhteisiä ratkaisuja tapahtumiimme sekä verkostoitumaan syksyn messumatkalle
ja vierailukäynneille. Tapahtumat toteutetaan joko virtuaalisesti ja/tai kasvokkain. Helmikuussa
mainostamamme Amsterdamin matka World Bio Markets -messuille siirtyi maaliskuulta
loppusyksyyn.Muutamalle pk-yritykselle on edelleen varattu tukirahaa messujen osallistumismaksuun.
Yhteisestä messumatkasta kiinnostuneille lisätietoa Helsingin CircVol projektipäälliköltä, Heli Lehtiseltä
(heli.k.lehtinen@hel.fi).

1.9.2020 Vihreä
kaupunki ja kiertotalous

BIOMASSAKARTOITUS
MITÄ SEURAAVAKSI?

12.10.2020 Biokaasut
tulevaisuuden kiertotaloudessa

Olisiko mahdollista nostaa
jalostusastetta ja toimia ilmastoviisaammin?

2.-4.11.2020 Amsterdam
and World Bio Markets

19.11.2020 Kansallinen
CircVol seminaari

CircVol hankkeessa toteutetussa Helsingin seudun
alueellisessa biomassakartoituksessa arvioitiin
kartoitusalueella syntyvän yli 460 000 tonnia
biologisia sivuvirtoja tai jätteitä vuosittain.
Suurin virta syntyy puupohjaisista jätteistä.
Muita isoja virtoja ovat jätevesilietteet ja
metsäsivuvirrat sekä hevosten ja ponien lanta.
Kartoitettujen materiaalien käsittelykapasiteettia
löytyy, mutta jalostusastetta voisi vielä nostaa
ja muuttaa piilevä potentiaali yhä
monimuotoisemmaksi liiketoiminnaksi. Biovirtojen
hyödyntäminen on tulevaisuutta ja ilmaston kannalta
viisasta.
Kaupungin tavoite hiilineutraaliudesta on
askeleen lähempänä, kun kyetään hyödyntämään
lähiseudun biovirtoja kestävästi.

Aurinkoisin terveisin,
Heli Lehtinen, projektipäällikkö
Jenna Inkinen, projektiassistentti

