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Tämä kandidaatintyö käsittelee kestävään kehitykseen tähtäävän teollisen 

ekologian ajatusmallin alle muodostuneita käsitteitä teollisesta symbioosista, 

ekoteollisesta puistosta ja ekoteollisesta verkostosta. Työn tavoitteena on 

selventää näiden käsitteiden merkitystä ja toimintaa käytännössä. Lisäksi 

teoriakatsauksen pohjalta pyritään luomaan käsitteellinen viitekehys, jonka avulla 

pystytään tarkastelemaan esimerkkiyrityksen toimintaa. 

Teollisen ekologian taustalla vaikuttavat selkeä huoli kestävän kehityksen 

turvaamisesta ja maapallon luonnonvarojen riittävyydestä. Tähän pyrkivät 

vaikuttamaan muun muassa poliittiset päättäjät, kannustamalla entistä 

ekologisempaan yritystoimintaan. Teollinen symbioosi nähdään yritysten tapana 

toimia ekologisuutta edistäen. Tähän toimintaan yhdistyvät helposti ekoteolliset 

puistot sekä verkostot, jotka tähtäävät kaikki samaan tavoitteeseen. Näiden 

käsitteiden avulla yrityksen toimintaa voidaan tarkastella eri tasoilla. 

Tässä työssä tarkastellaan käsitteellisen viitekehyksen avulla esimerkkiyritys St1 

Biofuels Oy:tä, jonka toiminta vastaa monilta piirteiltään työssä esiteltyjen 

käsitteiden malleja. Teollinen symbioosi ja ekoteolliset verkostot nähdään 

malleina, joilla yrityksen on mahdollista tavoitella selkeää kilpailuetua sekä 

kustannussäästöjä toiminnassaan. Tärkeimpiä tekijöitä toiminnassa ovat 

materiaalivirtojen optimointi, jätteen määrän vähentäminen sekä sopivien 

verkostokumppaneiden löytäminen toiminnan varmistamiseksi. 
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1 JOHDANTO 

 

Luonnonvarojen liikakäyttö on jo pitkään ollut yksi maailman merkittävimmistä 

ympäristöriskeistä, minkä vuoksi tämä on ollut merkittävässä määrin huomion kohteena 

tieteellisessä tutkimuksessa. Tuotannon, raaka-aineiden hankinnan ja valmistuksen 

kehittäminen on välttämätöntä, jotta kestävä kehitys ja raaka-aineiden saatavuus pystytään 

turvaamaan myös jatkossa. (Lehtoranta, Nissinen, Mattila & Melanen 2011) 

 

Luonnonvarojen riittävyyteen liittyen määriteltiin 1990-luvulla käsite teollinen ekologia, joka 

pyrkii kehittämään ekologisia tapoja toimia teollisuudessa tehostaen raaka-aineiden-, veden- 

ja energiankulutusta. Teollisen ekologian alapuolelle on kehitetty monia erilaisia 

toimintamalleja ja -teorioita, joiden pohjalta teolliset yritykset voivat kehittää toimintaansa. 

Ensimmäiset teollisen ekologian esimerkkitapaukset ovat kuitenkin syntyneet sattumalta, 

minkä jälkeen näitä on alettu pitää hyvinä malleina ja tutkimuskohteina.  

 

Teollisen ekologian laajan käsitteen vuoksi sen alapuolelle on kehitetty monia eri muotoja, 

joita ovat muun muassa teollinen symbioosi, ekoteolliset puistot sekä tuoreimpana 

ekoteolliset verkostot. Ekoteolliset puistot perustuvat samalla alueella toimivien yritysten 

yhteiseen resurssien hyödyntämiseen, kun taas teolliset symbioosit nähdään ennemmin 

yritysten tapana toimia ekologisuuden edistämiseksi. Ekoteollinen verkosto on melko uusi 

tutkimusalue teollisen ekologian alla, minkä vuoksi sen potentiaalia on vielä hankala 

määrittää. Käytännössä verkostojen tutkimus perustuu teollisessa symbioosissa toimivien 

yritysten välisten suhteiden tarkempaan selvittämiseen, minkä avulla näiden toimintaa 

voidaan edelleen kehittää. 

 

1.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä kandidaatintyössä pyritään selventämään teollisen ekologian alle muodostuneita 

käsitteitä teollisesta symbioosista, ekoteollisista puistoista sekä ekoteollisista verkostoista. 

Näiden toiminta pyritään kuvaamaan mahdollisimman selkeästi, minkä lisäksi luodaan tämän 

selvityksen pohjalta viitekehys, jonka avulla yrityksen ekoteollista toimintaa pystytään 

tarkastelemaan paremmin ja entistä yksityiskohtaisemmin. Luodun viitekehyksen pohjalta 
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tarkastellaan myös, miten suomalainen biopolttoaineita tuottava yritys St1 Biofuels Oy on 

toteuttanut ja hyödyntänyt teollisen ekologian mallia liiketoiminnassaan. Lisäksi tarkastellaan, 

mitkä ovat tämän mallin konkreettiset hyödyt yritykselle itselleen sekä yhteiskunnalle. 

 

Jotta tavoitteet saavutettaisiin, pyritään työssä vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mitä tarkoittavat käsitteet teollinen symbioosi, ekoteollinen puisto ja ekoteollinen 

verkosto? 

2. Miten nämä käsitteet toimivat käytännössä ja miten niitä voidaan hyödyntää? 

3. Miten St1 Biofuels Oy on hyödyntänyt näitä malleja toiminnassaan, ja miten se tulee 

toimimaan tulevaisuudessa? 

  

1.2 Työn rajaus ja tutkimusmenetelmät 

 

Tässä kandidaatintyössä kuvataan itse teollisen ekologian käsite vain pintapuolisesti, ja 

esitellään lyhyesti käsitteen ja koko ajatusmallin taustat. Varsinainen tutkimus on rajattu 

keskittymään kolmeen käsitteeseen, joita ovat teollinen symbioosi, ekoteolliset puistot sekä 

ekoteolliset verkostot. Koska nämäkin käsitteet ovat erittäin laajoja, pyritään nämä rajaamaan 

käsittelemään ainoastaan työn kannalta oleellisimpia tekijöitä. Etenkin ekoteollisten 

verkostojen kohdalla tarkastelu pyritään rajaamaan ekoteollisuuden puolella tehtyyn 

tutkimukseen, jolloin erilliset verkostoteoriat on jätetty työn ulkopuolelle. Työssä on 

kuitenkin pyritty hyödyntämään osin sosiologisia tekijöitä, joita on käytetty etenkin tehtyjen 

haastattelujen tukena. Tämän työn empiriaosassa, eli luodun viitekehyksen hyödyntämisessä, 

työ on rajattu lyhyen yritysesittelyn jälkeen koskemaan pelkästään St1 Biofuels Oy:tä ja sen 

toimintaa biopolttoaineiden tuotannossa.  

 

Tämä työ on tehty laajana kirjallisuuskatsauksena. Aiemman kirjallisuuden pohjalta on 

selvitetty ekoteollisuuden käsitteiden määritelmiä, näkökulmia ja käytäntöjä. Kattavan 

teoreettisen tutkimuksen pohjalta luodaan käsitteellinen viitekehys, jonka avulla tarkastellaan 

esimerkkiyrityksenä toimivaa St1 Biofuels Oy:tä. Teoriapohjana käytetään ekoteollisuuden 

aiempia tutkimuksia, artikkeleita sekä muuta kirjallista materiaalia. Esimerkkiyrityksen 

tarkastelu toteutetaan pääosin julkisesti saatavilla olevan materiaalin avulla, minkä lisäksi 
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työssä hyödynnetään yrityksen edustajalle sekä yhdelle yrityksen sidosryhmälle tehtyjä 

haastatteluita. 

 

1.3 Rakenne 

 

Tämä työ koostuu viidestä pääluvusta. Luku 1 toimii työn johdantona. Luku 2 käsittelee 

teollisen ekologian taustaa esitellen tähän johtavat tekijät, aiemmat tutkimukset sekä 

poliittisten tekijöiden vaikutukset lyhyesti. Luku 3 keskittyy tutkimuksen oleellisimpiin osiin, 

joita ovat jo aiemmin mainitut teollinen symbioosi, ekoteolliset puistot sekä ekoteolliset 

verkostot. Luvussa esitellään myös teoriatutkimuksen avulla luotu käsitteellinen viitekehys. 

Luvussa 4 esitellään esimerkkiyritys, tarkastellaan lyhyesti biopolttoaineiden tuotantoa sekä 

hyödynnetään luotua viitekehystä esimerkkiyrityksen toiminnan tarkastelussa. Luku 5 esittää 

tutkimuksen tulokset tiiviinä kokonaisuutena ja vastaa määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. 

Lisäksi luvussa esitetään lopulliset johtopäätökset sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 
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2 TEOLLINEN EKOLOGIA 

 

Teollinen ekologia on erittäin laaja ja kokonaisvaltainen käsite, jonka tavoitteena on ohjata 

teollisia toimintoja kestävälle pohjalle (Lowe & Evans 1995). Käsitteen alapuolelle sijoittuvat 

muun muassa tutkimuskohteenamme olevat erilaiset teolliset ekosysteemit, kuten teolliset 

symbioosit, ekoteolliset puistot sekä ekoteolliset verkostot. Lisäksi materiaalivirtojen 

tarkastelu, veden ja energian saatavuus sekä käyttö teollisuudessa ovat usein teollisen 

ekologian tarkastelukohteina. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan lähemmin tähän 

ekoteollisuuteen ja kestävään kehitykseen johtavia tekijöitä, tehdään lyhyt katsaus aihealueen 

aiempiin tutkimuksiin sekä pohditaan poliittisten tekijöiden merkitystä tässä 

kehityssuunnassa. 

 

2.1 Ekologiseen kehitykseen johtavat tekijät 

 

Lowe ja Ewans määrittelivät jo vuonna 1995 ekoteollisuuden ja teolliset ekosysteemit 

merkittäviksi tekijöiksi maapallon kapasiteettiin vaikuttamiseksi. He kuvasivat tuolloin, miten 

muun muassa saasteiden estäminen, puhtaampi tuotanto, ympäristötietoinen valmistus sekä 

teollinen materiaalinvaihdanta ovat tärkeitä tekijöitä yhteisessä ratkaisussa, jolla edistetään 

ekoteollisuutta ja parannetaan maapallon luonnonvarojen säilyvyyttä. (Lowe & Evans 1995)  

 

Jätteiden uusiokäyttö, ja sitä myötä jätteiden määrän vähentäminen, on yhteiskunnan kannalta 

erittäin tärkeää, sillä väestönkasvu lisää jätteiden määrää, joka puolestaan kuormittaa 

maapalloa huomattavasti. Teollisista prosesseista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt aiheuttavat 

maapallon lämpenemistä otsonikerrosta tuhoamalla. Jotta ilmaston lämpenemistä saataisiin 

hidastettua, tulee päästöjen määrää vähentää muuttamalla prosesseja ekologisemmiksi 

esimerkiksi jätemateriaalin uusiokäytön avulla. Teollisen materiaalinvaihdannan avulla 

pyritään myös turvaamaan luonnonvarojen riittävyys, sillä nykykäytössä luonnonvarat ehtyvät 

nopeasti. Merkittävä ekologiseen kehitykseen johtava tekijä on myös teollisuuden 

prosesseissa tarvittavan veden määrän kasvu, sillä varsinkin kehittyvissä maissa puhtaan 

veden määrä on rajallinen, ja sen tulee riittää ihmisten päivittäiseen käyttöön, maatalouteen ja 

teollisuudelle. Materiaalinvaihdannan avulla teollisuudessa tarvittavan veden määrää voidaan 
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vähentää, ja samalla turvataan ihmisten vedensaanti. (Adoue 2011, s. 9-11; Graedel 2003, s. 

64-65, 67) 

 

2.2 Aiemmat tutkimukset  

 

Teollista ekologiaa on tarkasteltu erittäin laajasti etenkin 1990-luvulta lähtien. Lowe ja Evans 

(1995) pyrkivät määrittelemään ensimmäisinä teollisen symbioosin sekä selventämään 

käsitettä teollisesta ekologiasta. Erkman (1997) taas laati kattavan kuvauksen aiemmista 

teolliseen ekologiaan liittyvistä tutkimuksista sekä siihen liittyvästä kehityksestä. Erkman 

muun muassa esittää, että teollisen ekologian toimintamallia pyrittiin toteuttamaan jo 1970-

luvulla Amerikassa ennen itse käsitteen määrittelyä (Erkman 1997). Teollinen ekologia on siis 

vähitellen kehittynyt jo ennen 1990-lukua, mutta sitä ei vielä tällöin ole huomioitu 

merkittäväksi kehityssuunnaksi. 

 

Teollisen ekologian määritelmiä tarkemmin tarkasteltaessa erittäin yleiseksi 

tutkimuskohteeksi nousee Kalundborgin teollisuuspuisto Tanskassa, jota pidetään muun 

muassa teollisen symbioosin käsitteen alkuperänä (Chertow 2004). Kalundborgin 

teollisuuspuistoa ovat tutkineet muun muassa Lowe ja Evans (1995), Chertow (2004, 2007) 

sekä Jacobsen (2006). Ensimmäisten teollisuuspuistojen niin sanotusta itsestään 

muodostumisesta huolimatta, on näitä tutkittu erittäin laajasti; muun muassa Lambert ja 

Boons (2002) määrittelivät teollisuuspuistojen erilaisia muotoja ja kehittymistä, kun taas 

Despeisse, Ball, Evans ja Levers (2012) veivät tutkimuksen yksittäisen tuotantolaitoksen 

tasolle. Kaiken kaikkiaan tutkimuksia löytyy tänä päivänä erittäin laajasti eri puolilla 

maapalloa sijaitsevista teollisuuspuistoista. 

 

Tehokkaan, teollisuuspuistoihin keskittyneen tutkimuksen myötä ekoteollisten puistojen 

rinnalle määriteltiin uusi käsite, teollinen symbioosi. Lowe ja Evans (1995) loivat tälle 

pohjan, mutta viimeistään Chertow (2000) määritteli kattavasti tämän käsitteen. Myöhemmin 

tätä määritelmää on uudistettu muun muassa Lombardin ja Laybournin (2012) toimesta. 

Teollisten symbioosien tutkimusten yhteydessä tutkimuskohteeksi on noussut myös 

teollisessa symbioosissa toimivien yritysten väliset verkostot ja niiden toiminta (Ashton 2008; 

Ashton & Bain 2012). Laajuudeltaan tämä tutkimuksen kohde sisältää jo myös paljon 
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sosiologisia tekijöitä, jotka tässä työssä on jätetty vähemmälle tarkastelulle. Sosiaaliset 

verkostot ja teollisen symbioosin yritysten välinen kommunikointi on kuitenkin tärkeässä 

asemassa tutkittaessa teollista symbioosia ja sen toimintaa, minkä vuoksi tarkastelemme 

myöhemmin myös ekoteollisia verkostoja lähemmin. 

 

2.3 Poliittiset ja kansalliset vaikutteet 

 

Euroopan Unionin valtioiden ympäristötietoisuus on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. 

EU:n ilmastotavoitteet ovat olleet tässä merkittävänä tekijänä, mutta edistävänä tietoisuuden 

lisääjänä on ollut myös Iso-Britanniassa toimiva kansallinen teollisten symbioosien ohjelma 

(National Industrial Symbiosis Programme), joka keskittyy teollisten symbioosien 

tutkimiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen etenkin Iso-Britanniassa. NISP:n tekemän 

jatkuvan tutkimustyön sekä EU:n ympäristötavoitteiden myötä yhä useammat maat ovat 

alkaneet hyödyntää teollisia symbiooseja talouden kasvun, resurssien tehokkaan käytön sekä 

innovaatioiden kehittämisessä. Laybourn ja Lombardi (2012) näkevätkin teolliset symbioosit 

tärkeänä tekijänä EU:n ilmastopolitiikassa. Teollisten symbioosien kehittämisellä nähdään 

olevan vaikutuksia niin ilmastonmuutokseen kuin myös uusiin ekologisiin innovaatioihin. 

Tämän vuoksi EU pyrkiikin kannustamaan teollisia maita kehittämään entistä enemmän 

teollisia symbiooseja. (Laybourn & Lombardi 2012) 

 

Teollisuuden päästöjä ja ekologisuutta mietittäessä on valtioiden huomioitava myös Euroopan 

Unionin asettamat säädökset ja kriteerit. Aktiivisena EU-maana myös Suomi pyrkii 

määrätietoisesti EU:n asettamiin ympäristötavoitteisiin kannustamalla ja tukemalla kotimaisia 

yrityksiä kestävän kehityksen eteenpäin viemisessä. Biopolttoaineiden kannalta merkittäviä 

tekijöitä ovat EU:n asettamat tavoitteet näiden osuuksille maakohtaisessa kulutuksessa. 

Suomen kohdalla EU:n asettamista tavoitteista hyvä esimerkki on biopolttoaineiden 

10 prosentin osuus liikennepolttoaineista vuoteen 2020 mennessä (Ympäristöministeriö 

2012). Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin korottanut tämän tavoitteen 20 prosenttiin 

johtuen Suomen hyvistä mahdollisuuksista ja resursseista biopolttoaineiden tuotannossa 

(TEM 2011). EU:n laskelmien mukaan raaka-aineiden tehokkaampi uudelleenkäyttö koko 

EU:n alueella voisi vuositasolla tuottaa 1,4 miljardin euron säästöt sekä 1,6 miljardin euron 

myynnin biopolttoaineissa (Euroopan Komissio 2011, s.6). 



9 

 

   

 

 

Euroopan Unionin lisäksi myös muun muassa YK:n ympäristöohjelma on aktiivisesti 

tukemassa kestävää kehitystä. Lehtoranta et al. (2011) kuvaavat artikkelissaan, miten YK:n 

ympäristöohjelma on jopa kannustanut teollisiin symbiooseihin kansainvälisellä tasolla 

kestävien tuotantotekniikoiden kehittämiseksi. Lehtoranta et al. esittävät myös, että 

perinteisten taloudellisten tavoitteiden lisäksi hallinnon tuella ja toiminnan helpottamisella voi 

olla merkittävä vaikutus symbioosin kaltaisen liiketoiminnan toteuttamisessa. Vaikka heidän 

tutkimuksensa perustuukin Suomen metsäteollisuuteen ja sen historiaan, ovat nämä 

tutkimustulokset kuitenkin yleistettävissä koskemaan myös muita teollisia symbiooseja. 

Toisaalta metsäteollisuus voi olla myös osana biopolttoaineiden tuotantoa, mihin palataan 

myöhemmin kappaleessa 4.6.  
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3 TEOLLISEN EKOLOGIAN MÄÄRITELMÄT JA VIITEKEHYS 

 

Chertow (2004) määrittelee teollisen ekologian materiaalien ja energian virtoina osana 

teollisia- ja kulutustoimintoja. Lisäksi Chertowin määritelmä käsittää myös näiden virtojen 

vaikutukset ympäristöön, sekä muun muassa taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten 

tekijöiden vaikutukset näihin energia- ja materiaalivirtoihin sekä resurssien saatavuuteen. 

Pääsääntöisesti teollinen ekologia keskittyy edellä mainittujen virtojen tarkasteluun eri 

mittakaavan ja tason toiminnoissa.  (Chertow 2004) 

 

Teollisen ekologian käsitteen laajuuden vuoksi tarkastelemme seuraavassa tarkemmin työn 

rajauksen sisällä tärkeimpiä käsitteitä, joita ovat teollinen symbioosi, ekoteolliset puistot sekä 

ekoteolliset verkostot. Ekoteollisten verkostojen käsittelyssä huomioidaan etenkin sen 

yhdistettävyys sekä teolliseen symbioosiin että myös ekoteollisiin puistoihin. 

 

3.1 Teollinen symbioosi 

 

Teollinen symbioosi on melko tuore teollisen ekologian alle syntynyt käsite. Symbioosin 

käsite tarkoittaa suoran määritelmän mukaisesti biologista suhdetta, jossa kaksi tai useampi 

tekijä vaihtavat keskenään materiaaleja, energiaa tai informaatiota.  Chertowin (2004) mukaan 

teollisten symbioosien käsite sai alkunsa 1990-luvun alussa Tanskassa sijaitsevan 

Kalundborgin teollisuuspuistoa koskevien tutkimusten myötä. Tätä käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 3.2. Käytännössä teollista symbioosia hyödynnetään Lombardin, Lyonsin, Shin ja 

Agarwalin (2012) mukaan jo kuudella eri mantereella, joissa se on yhdistetty niin 

paikalliseen, kansalliseen kuin myös kansainväliseen politiikkaan strategisena työkaluna 

talouden kehityksen ja resurssien käytön tehostamisen parantamiseksi. 

 

3.1.1 Teollisen symbioosin määritelmät 

 

2000-luvulla teollista symbioosia on tutkittu erittäin laajasti, minkä myötä sen määritelmää on 

tarkennettu, muokattu ja selitetty monen eri tutkijan toimesta. Lombardi ja Laybourn (2012) 

pyrkivät määrittelemään teollisen symbioosin uudelleen pohjaten tutkimuksensa Chertowin 

(2000) esittämään yleisimmin käytettyyn määritelmään teollisesta symbioosista: “Teollisen 
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ekologian osa-alue, joka tunnetaan teollisena symbioosina käsittää perinteisesti erillisten 

toimialojen yhteisen lähestymistavan kilpailuedun tavoitteluun, sisältäen fyysistä 

materiaalien, energian, veden ja sivutuotteiden vaihtoa. Lähtökohtana teolliselle symbioosille 

ovat yhteistyö sekä maantieteellisen läheisyyden luomat yhteisvaikutukselliset 

mahdollisuudet.”  

 

Edellisessä kappaleessa esitetty Chertowin määritelmä on erittäin laaja, ja perustuu pitkälti 

1990-luvulla tehtyyn ekoteollisuuteen ja teollisiin symbiooseihin liittyvään tutkimukseen. 

Määritelmä sisältää kuitenkin tärkeitä monissa eri yhteyksissä todettuja tekijöitä, kuten 

kilpailuedun tavoittelu sekä yhteistoiminnan hyödyntäminen. Toimintamallien, tekniikan ja 

yritysten jatkuvan kehittymisen myötä myös tämän määritelmän tulisi uudistua. Lombardi ja 

Laybourn (2012) esittävätkin Chertowin määritelmän tutkittuaan uuden kehittyneemmän 

version teollisen symbioosin määritelmästä: “Teollinen symbioosi yhdistää erilaisia 

organisaatioita verkostoksi edistääkseen ekoinnovaatioiden ja pitkän aikavälin kulttuurin 

muutosta. Tiedon tuottaminen ja jakaminen verkoston kanssa luo molemminpuolisesti 

kannattavia vaihtoehtoja vaadittujen tuotantopanosten uudenlaiselle hankinnalle, lisäarvoa 

tuottavia kohteita jätteille sekä parantuneita teknisiä ja liiketoiminnallisia prosesseja.” 

 

Lombardin ja Laybournin esittämä määritelmä teolliselle symbioosille tuo tämän käsitteen 

nykypäivään, jolloin tärkeitä tekijöitä on entistä enemmän. Organisaation merkitys korostuu 

entisestään, minkä lisäksi teollisen symbioosin kaltaisten toimintojen kehittäminen vaatii 

myös määritelmässä mainittuja ekoinnovaatioita. Ekoinnovaatiot itsessään määritellään 

tarkemmin liiketoiminnoiksi, jotka parantavat ympäristöhyötyjä sekä näistä seuraavaa 

kilpailukyvyn ja talouden kasvua (OECD 2010). Tärkeää Lombardin ja Laybournin 

määritelmässä on myös tiedonjakaminen, jota ilman teollisen symbioosin toteuttaminen olisi 

lähes mahdotonta. Lisäksi tärkeää on huomioida määritelmässä esille tuodut hyödyt, joita 

teollisessa symbioosissa toimiminen yrityksille tuo. Nämä ovatkin osa tärkeimmistä tekijöistä, 

joiden tulisi kannustaa yrityksiä teollisen symbioosin toteuttamiseen. (Lombardi & Laybourn 

2012) 
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3.1.2 Teollisen symbioosin toiminta 

 

Edellisessä kappaleessa esitellyillä teollisen symbioosin määritelmillä pyritään tuomaan esille 

yritysten yhteistoiminnalla saavutettavia hyötyjä, jotka ovat sekä ekologisia että myös 

yritysten kannalta kannattavia. Käytännössä teollisen symbioosin toiminta edellyttää monia 

tekijöitä ja työkaluja, joiden tulee kaikkien toimia tehokkaasti saavutettavien hyötyjen 

varmistamiseksi. Näitä tekijöitä ovat muun muassa sitoutuneet energia ja materiaalit, 

elinkaariajattelu, materiaalivirtojen jäljittäminen, teolliset inventaariot, sidosryhmien prosessit 

sekä materiaalien budjetointi (Chertow 2004). 

 

Sitoutuneen energian ja materiaalien hyödyntäminen on erittäin tärkeää, jotta myös 

mahdolliset sivutuotteet saadaan hyödynnettyä yritysten prosesseissa. Elinkaariajattelun 

kautta nämä sivutuotteet saadaan tarvittaessa uuteen käyttöön, mikä edistää jätteiden 

vähentämistä. Symbioosissa toimivien yritysten välillä sivutuotteiden vaihdanta on erittäin 

tehokas tapa viedä ekologisuutta eteenpäin, kun taas materiaalivirtojen jäljittämisellä 

resursseja pystytään käyttämään entistä tehokkaammin. (Chertow 2004) 

 

Teolliset inventaariot ovat tärkeitä teollisen symbioosin toiminnalle, sillä tämän avulla 

pystytään paremmin analysoimaan tarvittavia resursseja ja toimintoja tulevien tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Teollisen symbioosin tehokkuuden säilyttämiseksi huolta on pidettävä myös 

sidosryhmistä. Näiden kanssa toimimisen on oltava avointa, jotta kaikki osapuolet osaavat ja 

voivat pyrkiä samoihin tavoitteisiin. Viimeisimpänä osa-alueena tulee myös huomioida 

materiaalien budjetointi, joka osin liittyy materiaalien jäljittämiseen. Tämän avulla pystytään 

entistä paremmin määrittelemään raaka-ainevarastot ja materiaalivirrat. (Chertow 2004) 

 

3.1.3 Teollisen symbioosin hyödyntämisen perusteita sekä taloudellinen soveltuvuus 

 

Teollinen symbioosi mahdollistaa taloudellisen hyödyn saannin kaikille symbioosin 

osapuolille. Yritysten on mahdollista muun muassa poistaa sivutuotteina syntyvät jätteensä 

kustannustehokkaasti myymällä jätteet niitä hyötykäyttäville yrityksille. Sivutuotteena jätteitä 

tuottavalle yritykselle syntyy kustannussäästöjä, sillä jätteiden hyötykäytön avulla niiden 

käsittelykustannukset pienenevät. Yritys voi lisätä mahdolliset jätteiden myynnistä syntyvät 
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tulot teollisen symbioosin avulla eliminoituihin kustannuksiin. Näin ollen yrityksen on 

mahdollista laskea omien tuotteidensa hintoja pienempien valmistuskustannusten johdosta. 

Jätemateriaalin uudelleenkäyttäjän taloudellinen hyöty puolestaan syntyy raaka-aineiden 

hankintakustannusten alenemisesta, sillä jätemateriaalin hankinta on usein paljon 

edullisempaa kuin uuden raaka-aineen. (Adoue 2011, s. 45; Chertow 2004) 

 

Jätemateriaalin sekä muiden teollisuuden sivutuotteiden käyttö vaatii kuitenkin investointeja, 

sillä jätemateriaali on harvoin valmiiksi hyödynnettävässä muodossa. Yleensä raaka-aineena 

käytettävät jätteet vaativat puhdistusta, ennen kuin niitä voidaan käyttää yrityksen 

prosesseissa. Materiaali tulee myös kerätä sitä tuottavasta yrityksestä ja kuljettaa sitä 

käyttävään yritykseen. Nämä prosessit vaativat työvoimaa, joten niiden kustannukset on 

otettava huomioon kannattavuutta laskettaessa (Adoue 2011, s.45-47). Jätemateriaalin ja 

muiden sivutuotteiden uusiokäyttö on ympäristöystävällinen teko, sillä uusiokäytön avulla 

hyödyntämättömän jätteen määrä sekä yrityksen aiheuttamien päästöjen määrä vähenevät. 

(Chertow 2004) 

 

Teollisen symbioosin toteuttamiselle voidaan määrittää monia taloudellisia kriteerejä. Näiden 

lisäksi yritysjohdon tulee huomioida myös muut symbioosin kannalta tärkeät kriteerit. Nämä 

on esitetty tarkemmin kuvassa 3.1, joka esittää taloudellisuuden kriteerit, joiden 

yhteisvaikutuksen, synergian, avulla saavutetaan suuremmat taloudelliset hyödyt verrattuna 

vain yhden kriteerin täyttymiseen. 



14 

 

   

 

 

Kuva 3.1 Synergian taloudellisen toteutettavuuden kriteerit (Adoue 2011, s. 90) 

 

Vaikka taloudelliset kriteerit ovat keskeinen peruste teollisen symbioosin hyödyntämisessä, 

tulisi muiden kuvassa 3.1 mainittujen kriteerien täyttyä ennen taloudellisia kriteerejä, sillä 

taloudelliset kriteerit perustuvat osittain muiden kriteerien arvioihin. Kustannussäästöjen 

suuruus riippuu suoraan kvalitatiivisten kriteerien aiheuttamista investoinneista, joita 

vaaditaan muokkaamaan jäte käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi. Yleensä jätteiden 

muokkaaminen vaatii uudenlaisen laitteiston, jonka tulee täyttää tarvittavat, yrityksen 

toimintaan ja tuotantoon liittyvät tekniset kriteerit. Näiden investointi, käyttö- ja 

huoltokustannukset tulee myös ottaa huomioon taloudellisuutta laskettaessa. Jätemateriaalia 

tulisi hyödyntää, mikäli se on muokattavissa uudelleenkäyttökelpoiseksi. Jos jäte on teknisesti 

muutettavissa käyttökelpoiseksi, tulisi sen hyödyntämisprosessia käyttää ympäristösyistä. 

Koska jätemateriaalin käyttö aiheuttaa muutoksia koneistossa, tulee jätteen määrän olla 

tarpeeksi suuri, jotta sen hyödyntäminen tarvittavien laitteistomuutosten jälkeen olisi 

mahdollista. Kvantitatiiviset kriteerit koskevat siis saatavilla olevan raaka-aineen määrää. 

(Adoue 2011, s-90-92; Chertow 2004) 

 

Yrityksen lainsäädännöllinen asema saattaa muuttua sen vaihtaessa raaka-aineidensa laatua. 

Tällaisessa tapauksessa saatetaan joutua tekemään välttämättömiä muutoksia 
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tuotantolaitteistoissa, jotta yritys saavuttaa erilaisten säännösten vaatiman tason. Raaka-

aineiden kuljetus tuottajalta käyttäjälle vaikuttaa myös kuljetuskustannuksiin, jotka on 

otettava huomioon taloudellisuutta mietittäessä. Pitkät kuljetusmatkat saattavat tehdä muuten 

taloudellisesti kannattavan materiaalin käytöstä kannattamatonta. (Adoue 2011, s.90-92) 

 

3.1.4 Teollinen symbioosi biopolttoaineiden tuotannossa ja yleistettävyys 

 

Biopolttoaineiden suosion jatkuvasti kasvaessa ja uusien poliittisten kriteerien lisääntyessä, on 

näiden tuotantoon alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Biopolttoaineiden tuotanto 

alkuperäisellä mallilla nähdään usein kuitenkin erittäin raskaana ja energiatehottomana 

teollisuudessa, vaikka lopputuote nähdäänkin potentiaalisena vaihtoehtona (Martin & Eklund 

2011; St1 2013). Martin ja Eklund (2011) kuvaavat hyvin, miten mielipiteet biopolttoaineista 

ovat jakautuneet; toiset pitävät biopolttoaineiden käyttöä suurena riskinä yhteiskunnalle, kun 

taas toiset näkevät näissä rajattoman määrän hyötyjä. Näkemyserot johtuvat pääsääntöisesti 

biopolttoaineiden toisistaan eroavista tuotantotavoista, minkä vuoksi toiset mallit ovat 

hyväksyttäviä, toiset eivät. Teollisen symbioosin avulla on löydetty useita vaihtoehtoja 

kehittää tätä tuotantoa entistä ekologisempaan ja tehokkaampaan suuntaan. 

 

Martin ja Eklund (2011) ovat hyödyntäneet jo aiemmin esiteltyjä Chertowin (2000, 2004) 

määritelmiä symbioosista, ja tutkineet tämän pohjalta useita mahdollisuuksia 

biopolttoaineiden tuotannon kehittämiselle. Biopolttoaineiden tuotanto sisältää lukuisia 

prosesseja, jotka vaativat niin materiaali- kuin energiavirtoja. Lisäksi tuotannossa syntyy 

sivutuotteita, joita pystyttäisiin hyödyntämään myös muissa teollisuuden prosesseissa. 

Tärkeänä kohtana tutkijat näkevätkin näiden sivutuotteiden ohjaamisen sekä teollisen 

symbioosin kautta sopivan synergian löytämisen eri yritysten välille, jotta myös 

sivutuotteiden hyödyntämisestä tulisi tehokkaampaa. Tämän prosessin hankalin vaihe, kuten 

myös itse symbioosin kehittämisen hankala vaihe, on sopivien kumppanien löytäminen ja 

luottamuksen rakentaminen näiden toimijoiden välille. Merkittävänä osatekijänä toiminnan 

kehittämisessä vaikuttaa myös eri teollisuuden alojen yhdistäminen symbioosin avulla. Tätä 

kautta pyritään toteuttamaan tehokas ja taloudellisesti kannattava tuotanto. (Martin & Eklund 

2011) 
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Vaikka teollisen symbioosin malli onkin hyvin toteutettavissa biopolttoaineiden tuotannossa, 

sisältää se kuitenkin monia raskaita prosesseja, jotka hidastavat mallin yleistymistä. 

Tsvetkovan ja Gustafssonin (2012) mukaan kestävään kehitykseen tähtäävien ekosysteemien 

toteuttaminen ja suunnittelu on usein erittäin hankalaa, aikaa vievää sekä kallista, mikä 

vaikuttaa suoraan yrityksen tuottavuuteen. He myös esittävät, että alueellisten mallien 

toteuttamisen vaatima tapauskohtainen muokkaus on yksi merkittävimmistä ongelmista 

ekologisuuden yleistymisessä. Yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan Tsvetkova ja Gustafsson 

(2012) näkevät prosessin standardoinnin, joka mahdollistaisi joustavat muutokset 

paikallisesti. Tätä kautta liiketoimintamallin hallinta olisi mahdollista saada entistä 

tehokkaammaksi.  

 

Lombardi ja Laybourn (2012) täydentävät hyvin edellisessä kappaleessa esitettyjä hidasteita 

toiminnan laajentamiselle. Heidän mukaansa ongelmaksi nousee etenkin resurssien 

riittämättömyys. Symbioosikumppaneiden löydyttyä tietoa pystytään siirtämään yritysten 

välillä helposti, mutta ongelmaksi muodostuu rahoituksen saatavuus toiminnan 

toteuttamiseksi. Myös Chertow (2007) esittää ongelmia teollisen symbioosin toteuttamiselle. 

Nämä ongelmat liittyvät etenkin organisaatioiden välisen toiminnan aiheuttamiin 

käyttäytymis-, toiminta- ja talouskysymyksiin, jotka muodostavat helposti esteen toiminnan 

toteuttamiselle yrityskulttuurien erotessa toisistaan huomattavasti.  

 

3.2 Ekoteolliset puistot 

 

Monet teollisen ekologian käsitteet ovat alkujaan tai johdannaisia ekoteollisten puistojen 

käsitteestä. Edellä esitelty teollisen symbioosin käsite on muotoutunut juurikin ekoteollisten 

puistojen muodostumisen myötä. Chertow (2004) määrittelee ekoteollisen puiston “samalle 

alueelle keskittyneenä valmistus- ja palveluyritysten yhteisönä, joka pyrkii yhteistyön avulla 

parantamaan ympäristön, talouden ja sosiaalisen tehokkuuden hyödyntämistä ympäristö- ja 

resurssikysymyksissä”.  
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3.2.1 Kalundborgin teollisuuspuisto 

 

Teollista ekologiaa, ekoteollisia symbiooseja ja ekoteollisia puistoja tutkittaessa ei voi olla 

havaitsematta Tanskassa sijaitsevan Kalundborgin teollisuuspuiston merkitystä aiempaan 

tutkimukseen. Esimerkiksi Jacobsen (2006) määrittelee Kalundborgin mallin tärkeäksi 

esimerkiksi teollisesta symbioosista ekoteollisessa kirjallisuudessa. Kalundborgin 

teollisuuspuiston historia ulottuu aina 1960- ja 1970-luvuille asti, jolloin 

öljynjalostusyritykset sekä muut paikalliset yritykset rupesivat tekemään yhteistyötä alueella 

muun muassa veden ja kaasun yhteiskäytön muodossa. Tämän jatkuvan yhteistyön tuloksena 

Kalundborg on kehittynyt teollisen symbioosin suunnannäyttäjäksi, ja juurikin Kalundborgin 

teollisuuspuiston myötä on syntynyt myös käsite teollinen symbioosi. (Kalundborg Symbiosis 

2013) 

 

Jacobsen (2006) on tutkinut Kalundborgin teollisuuspuiston toimintaa erittäin tarkasti sekä 

taloudellisten että ympäristötekijöiden kannalta. Tärkeimpiä tekijöitä, jotka ovat ajaneet 

Kalundborgin teollisuuspuiston kehitystä eteenpäin, ovat olleet veden ja höyryn vaihto 

yritysten välillä. Nämä ovat edistäneet etenkin puiston energiatehokkuuden ja 

toimitusvarmuuden kehitystä, mikä tuo samalla taloudellisia hyötyjä puiston kaikille 

osapuolille. Lisäksi tärkeässä roolissa ovat olleet myös muiden materiaalivirtojen seuranta 

sekä jätteiden vähentäminen. Kalundborgin teollisuuspuisto on toimintansa aikana samalla 

osoittanut, että myös yksityisen sektorin toimijat kykenevät ekologiseen kehitykseen ilman 

poliittista painostusta (Chertow 2007). Suurin ero nykypäivänä syntyvien ja jo aiemmin 

muodostuneiden teollisuuspuistojen välillä lieneekin näiden aikaansaaja; nykypäivänä 

poliittiset tekijät ja jopa painostus ajavat yrityksiä tuotannon ja materiaalivirtojen 

optimointiin, kun taas esimerkiksi Kalundborgin tapauksessa yksityinen sektori on tavoitellut 

huomattavia kustannussäästöjä teknologian kehityksen kautta. 

 

3.2.2 Ekoteollisen puiston määritelmiä ja toiminta 

 

Kuten mainittu, teollista ekologiaa ja sen kehittymistä on tutkittu jo pitkään, ja sen myötä on 

kehitetty uusia käsitteitä ja malleja. Erittäin yksinkertaisen, mutta informatiivisen mallin ovat 

kehittäneet Boons ja Berends (2001) sekä Baas ja Boons (2004). Heidän mallinsa selventää 
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teollisten symbioosien ja puistojen kehittymistä samalla alueella toimivien yritysten yhteisen 

kehitysorganisaation avulla. Tämä malli on esitetty kuvassa 3.2. 

 

Kuva 3.2 Kestävän teollisuusalueen kehittymismalli (Baas & Boons 2004) 

 

Tämä kehitys koostuu siis kolmesta vaiheesta, joita ovat paikallinen tehokkuus, paikallinen 

oppiminen sekä kestävä teollisuusalue. Ensimmäisessä, paikallisen tehokkuuden vaiheessa 

yritykset toimivat päätöksenteossa itsenäisesti. Tehottomia toimintoja pyritään karsimaan 

yhteistyössä muiden paikallisten yritysten kanssa, ja samalla pyritään hyödyntämään 

esiintyvät, molempia osapuolia hyödyttävät mahdollisuudet. Paikallisen oppimisen vaiheessa 

yritykset toimivat keskinäisen luottamuksen myötä yhdessä lisätäkseen tietämystä ja 

parantaakseen toiminnan kestävyyttä. Tämän toisen vaiheen myötä toiminta kehittyy 

kolmanteen vaiheeseen, jossa teolliselle alueelle pyritään luomaan yhteinen strategia kestävän 

kehityksen edistämiseksi. (Baas & Boons 2004) 

 

Myös Lambert ja Boons (2002) ovat tutkineet ekoteollisia puistoja kestävän kehityksen 

kannalta, ja päätyneet kolmeen ekoteollisen puiston määritelmään: 1. teolliset kompleksit, 2. 

sekoitetut teollisuuspuistot ja 3. ekoteolliset alueet. Teolliset kompleksit ovat tämän 

määritelmän mukaan maantieteellisesti keskittyneitä, lähinnä prosessitekniikan 

teollisuuslaitoksia, joiden välillä on tiivis side. Sekoitetut teollisuuspuistot taas ovat samalle 

alueelle keskittyneitä lähinnä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden välillä on vain 

pienimuotoisia kytköksiä tuotantoprosessien välillä. Ekoteolliset alueet ovat tämän 

määritelmän mukaan teollisia toimintoja, jotka ovat keskittyneet laajemmalle 

maantieteelliselle alueelle, ja joiden välillä on spesifioituja kytköksiä. (Lambert & Boons 

2002)  

     

Ekoteollisen puiston toimintaa tarkasteltaessa tärkeää on kiinnittää huomiota juurikin 

materiaali- ja energiavirtoihin, sillä nämä määrittävät pitkälti toiminnan tason ja tehokkuuden. 

Kuvassa 3.3 on havainnollistettu ekoteollisen puiston materiaalivirtoja. Kuvasta voidaan 
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havaita tärkeitä tekijöitä, joita ovat julkisten palveluiden hyödyntäminen, jätevirtojen koottu 

prosessointi sekä yhteinen materiaalin- ja energianvaihto. Lisäksi teollisuuspuiston 

ulkopuolisten yritysten sivutuotteita voidaan hyödyntää toiminnassa sekä vastavuoroisesti 

nämä ulkopuoliset yritykset voivat hyödyntää teollisuuspuiston yritysten ylijääneitä 

sivutuotteita. Vastaavanlaisella toiminnalla yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa useita etuja, 

joita ovat muun muassa jätteiden väheneminen sekä käytettävissä olevien resurssien 

tehokkaampi hyödyntäminen. (Lambert & Boons 2002) 

 

Kuva 3.3 Ekoteollisen puiston materiaali- ja energiavirrat (Lambert & Boons, 2002) 

Ekoteollisten puistojen toiminnalla voi siis olla monia eri muotoja, jotka vaihtelevat riippuen 

yritysten välisistä materiaali- ja energiavirroista, prosessien yhdistämisestä sekä 

organisaatioiden välisestä yhteydestä (Lambert & Boons 2002). Tämän pohjalta voidaan 

todeta, että yritysten tehokkuus, ekologisuus sekä kannattavuus ovat vahvasti yhteydessä 

näiden kykyyn suunnitella ja kommunikoida toimintaa yhdessä toisten yritysten kanssa. 

 

3.3 Ekoteolliset verkostot 

 

Kuten kahdessa edellisessä luvussa 3.1 ja 3.2 on monin paikoin jo mainittu, lähes kaikessa 

ekologisen toiminnan kehittämisessä vaaditaan verkostoja ja yritysten välistä 

kommunikointia. Tähän tarkoitukseen on määritelty teollisen ekologian käsite ekoteollinen 

verkosto, joka siis vaikuttaa yritysten toimintaan niin teollisessa symbioosissa, kuin myös 

ekoteollisessa puistossa kestävää kehitystä edistävänä tekijänä. Monesti ekoteollisten 

verkostojen toteuttamisen vaatimuksena voidaan esimerkiksi Wallnerin (1999) mukaan pitää 
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taloudellisten hyötyjen tavoittelua. Ekoteolliset verkostot voidaan nähdä myös yrityksenä 

toteuttaa teollisen ekologian käytäntöjä (Siikavirta, Järvinen & Linnanen 2002). 

 

Kaiken kaikkiaan ekoteollinen verkosto on kuitenkin hankalasti määriteltävä käsite, jossa 

parhaiten ehkä onnistuvat Ashton ja Bain (2012). He määrittelevät jo aiemmin esiteltyä 

Chertowin (2000) esittelemää teollisen symbioosin määritelmää hyödyntäen ekoteolliset 

verkostot vastaamaan yritysten ja organisaatioiden ryhmää, jotka ovat osa teollista 

symbioosia. Ekoteolliset verkostot koostuvat siis yrityksistä, joiden toiminta vastaa teollisen 

symbioosin yritysten toimintaa. Käytännössä tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta 

esimerkiksi Ashton ja Bain (2012) ovat tutkimuksessaan lähteneet selvittämään sosiaalisten 

tekijöiden vaikutusta symbioosin ja koko verkoston toimintaan. Merkittäviä tekijöitä ovat 

muun muassa tiedon välittyminen yritysten välillä, sekä yritysten välisten yhdyshenkilöiden 

keskinäiset suhteet. Verkostot ovat myös oleellisessa osassa tarkasteltaessa ekoteollisia 

puistoja, sillä teollisuuspuistojen toiminnassa verkostot toimivat tärkeinä siteinä yritysten 

välillä. 

 

3.3.1 Sosiaaliset tekijät ekologisessa toiminnassa 

 

Kuten edellisestä kappaleesta käy ilmi, ekoteolliset verkostot liittyvät selkeästi suoraan 

teollisen symbioosin ja ekoteollisten puistojen toimintaan. Tutkittaessa tarkemmin 

verkostojen roolia teollisessa ekologiassa, nousee monissa tutkimuksissa esille termi 

uppoutuneisuus (embeddedness) (Ashton & Bain 2012; Lombardi et al. 2012). Tämä termi 

pyrkii kuvaamaan osapuolen sitoutumista tiettyyn ryhmään, jossa tämä osapuoli toimii 

ryhmän yhteisten vaikutteiden ja normien alaisena (Ashton & Bain 2012). Sosiaaliset tekijät, 

kuten edellä mainittu uppoutuneisuus, vaikuttavat etenkin materiaalivirtojen optimoinnissa 

sekä sivutuotteiden hallinnassa. Tutkimustulosten perusteella etenkin juuri sivutuotteiden sekä 

muiden syntyvien jätteiden hallinnassa merkittävä rooli on sosiaalisten verkostojen 

hyödyntämisellä, jotta näille materiaaleille löydetään tarvittaessa sopivat ostajat (Ashton & 

Bain 2012). 

 

Ekoteollisen verkoston luomisessa ja varsinkin tutkimuksessa apuna voidaan käyttää myös 

sosiaalisten verkostojen analyysiä, jonka avulla voidaan tutkia muun muassa yritysten 
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johtohenkilöiden välistä luottamusta ja keskinäistä toimintaa. Ashton (2008) esittää 

empiirisessä tutkimuksessaan, että teollisen symbioosin yritysten välillä on havaittavissa 

selkeitä sosiaalisia yhteyksiä, kun taas pelkkien toimitusketjun yritysten johtohenkilöiden 

välillä tätä sidettä ei löytynyt. Tämän perusteella voidaan todeta, että teollisessa symbioosissa 

toimivien yritysten toiminnalle ovat tärkeitä myös niiden verkostot, ja tätä myötä myös 

sosiaaliset tekijät yritysten toimijoiden välillä. 

 

Tarkasteltaessa ekoteollisten puistojen toimintaa, voidaan havaita, että myös näissä 

merkittävässä roolissa ovat yritysten välinen kommunikaatio sekä sosiaaliset suhteet yhteisen 

synergian edistämiseksi (Martin & Eklund 2011). Kalundborgin teollisuuspuiston tapauksessa 

Chertow (2004) nostaa esille sosiaalisen yhteenkuuluvuuden yhtenä avaintekijänä puiston 

toiminnalle. Tärkeitä vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa avoimuus sekä jatkuva 

toiminnan kontrollointi. Lombardi et al. (2012) nostavat puolestaan esille luottamuksen 

muodostumisen sekä väärinkäytösten ehkäisyn virallisten ja epävirallisten suhteiden kautta, 

mikä vaikuttaa yritysten välisen toiminnan ja uppoutuneisuuden tehokkuuteen. Näiden 

kaikkien määritelmien myötä on selvää, että verkostojen sosiaaliset tekijät ovat merkittävässä 

roolissa ekosysteemin muodosta riippumatta. 

 

3.3.2 Ekoteollisten verkostojen eri muodot 

 

Ekoteollisten verkostojen suunnittelu tiettyjä toimintoja varten on erittäin haastavaa, minkä 

vuoksi verkoston toteutettavuus vaihteleekin paljon teknisten ja taloudellisten ominaisuuksien 

mukaan (Lombardi et al. 2012). Verkostojen toiminnan ymmärtämisen helpottamiseksi 

Chertow (2000) on määritellyt viisi erilaista muotoa ekoteollisen verkoston toiminnalle:  

1. Perinteinen tuotteiden kierrätys elinkaaren lopussa, mikä yhdistää myyjän ja 

tuotteiden kerääjän, 

2. Materiaali- ja energiavirtasilmukkajärjestelmä tehtaan tai yrityksen sisällä, 

3. Materiaali- ja energiavaihto paikallisten yritysten välillä määrätyllä alueella, 

4. Materiaali- ja energiavaihto paikallisten yritysten välillä teollisuuspuistossa sekä 

5. Materiaali- ja energiavaihto yritysten välillä maantieteellisellä alueella virtuaalisesti 

organisoituna.  
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Edellä esitellyistä verkostojen muodoista etenkin muodot 3-5 ovat vahvasti verrattavissa 

teollisen symbioosin ja ekoteollisten puistojen toimintaan. Tästä myös huomataan, kuinka 

paljon eri vaihtoehtoja yrityksillä on hyödyntää ekoteollisia verkostoja sekä pienellä että 

laajemmalla mittakaavalla. Kaikkien näiden muotojen pääasiallisena tavoitteena on joka 

tapauksessa pyrkimys jätteen vähentämiseen sekä entistä ekologisempaan toimintaan 

teollisuudessa. 

 

3.4 Viitekehys 

 

Edellä on esitelty erittäin kattavasti ekoteollisuuden periaatteet, poliittiset vaikutteet sen 

taustalla sekä työn rajaamat käsitteet teollinen symbioosi, ekoteolliset puistot sekä ekoteolliset 

verkostot. Seuraavassa esitellään teoriatutkimuksen pohjalta luotu käsitteellinen viitekehys, 

jota hyödynnetään esimerkkiyrityksen tarkastelussa. Viitekehys on esitetty kuvassa 3.4.  
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Kuva 3.4 Teollisen ekologian toiminta ja käsitteet 

Kestävään kehitykseen tähtääminen on yksi teollisen ekologian päätavoitteista, johon myös 

yhä useampi yritys pyrkii nykyään toiminnassaan. Tämän pyrkimyksen myötä yritysten on 

mahdollista synnyttää ekoinnovaatioita, jotka voivat edistää sekä yrityksen toimintaa että 

myös kokonaisvaltaista jätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden uusiokäyttöä. Kuvassa 3.4 on 

eritelty teollisen ekologian alapuolelle eri tasot, jotka sekä määrittävät, että myös muokkaavat 

yritysten toimintaa. Kansallisella tasolla etenkin Euroopan Unioni ja tämän asettamat 

päästötavoitteet ovat merkittävässä roolissa. Lisäksi erilaiset maakohtaiset poliittiset 

kannustimet voivat edistää yritysten toimintaa entistä ekologisempaan suuntaan. 
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Itsenäinen yritys nähdään tasossa alimmaisena tasona, mutta tämän toiminta teollisen 

symbioosin kaltaisella tavalla voidaan nähdä sekä paikallisen että alueellisen toiminnan 

lähtökohtana. Teollisen symbioosin toimintamallin omaksunut yritys pyrkii tavoittelemaan 

kilpailuetua kehittämällä toimintaansa entistä ekologisemmaksi. Teollisen symbioosin yksi 

tärkeistä tekijöistä on energia- ja materiaalivirtojen seuraaminen, minkä avulla muun muassa 

jätteiden määrää voidaan vähentää huomattavasti. Toiminnan kehittämiselle on kuitenkin 

tiettyjä kriteerejä, jotka toimivat tarkastelukeinoina taloudellisen hyödyn saavuttamiselle. 

Teollisen symbioosin kaltainen toiminta voi edistää etenkin biopolttoaineiden tuotannon 

kannattavuutta ympäristöä säästäen. 

 

Teollisen symbioosin malli toteutuu myös paikallisessa toiminnassa. Tällä tasolla 

suunnannäyttäjänä toimivat etenkin ekoteolliset puistot, jotka vaiheittaisen kehittymisen 

myötä pyrkivät tehostamaan yhteisiä materiaalivirtoja. Toiminta vaatii myös säännöllistä 

kommunikointia yritysten välillä, minkä vuoksi tarkastelu laajenee helposti alueellisen 

toiminnan tarkasteluksi. Alueellisen toiminnan myötä tärkeäksi tekijäksi nousevat ekoteolliset 

verkostot. Näitä verkostoja voidaan pitää sekä ekoteollisten puistojen että myös teollisen 

symbioosin toiminnan edellytyksenä, sillä kommunikaatio sidosryhmien välillä toimii 

parhaiten verkoston kautta. Tämä verkostojen, puistojen ja symbioosin välinen yhteys on 

myös esitetty kuvassa 3.4. 

 

Ekoteollisten verkostojen toimintaa laajemmin tarkasteltaessa voidaan huomioida myös 

sosiaaliset tekijät, joiden kautta voidaan analysoida verkoston toimijoiden sitoutumista 

verkostoon. Tarkastelun tehostamiseksi voidaan esimerkiksi tutkia verkoston toimijoiden 

näkemyksiä yritysten yhteisistä visioista ekologisuuden edistämiseksi, sekä mielikuvia toisten 

toimijoiden sitoutumisesta verkostoon. Lisäksi voidaan huomioida toiminnan tehostamisessa 

hyödynnettävät tietotekniset sovellukset ja apuohjelmat. 

 

Luvussa 3 on tarkasteltu työn rajauksen kannalta oleellisimpia teollisen ekologian käsitteitä 

sekä näiden toimintaa teoriassa. Viimeisimpänä esiteltiin edeltävä viitekehys, jonka avulla 

seuraavassa luvussa lähdetään tarkastelemaan esimerkkiyrityksenä toimivaa St1 Biofuels 

Oy:tä alun biopolttoaineiden yleisesittelyn jälkeen.  
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4 BIOPOLTTOAINEIDEN TUOTANTO JA TEOLLINEN EKOLOGIA 

 

Biomassasta, jota saadaan muun muassa luonnosta ja elintarviketeollisuuden orgaanisista 

jätteistä, voidaan jalostaa biopolttoaineita, joiden avulla pystytään korvaamaan liikenteessä 

käytettäviä fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla. Biopolttoaineita käyttämällä 

voidaan vähentää liikenteen ympäristösaasteita sekä öljyriippuvuutta. Liikenteen 

polttoainekäyttöön tarkoitettua biopolttoainetta voidaan valmistaa useilla erilaisilla raaka-

ainekohtaisilla teknologioilla. Mikäli biopolttoaine valmistetaan kotimaisista raaka-aineista, 

kasvaa tulojen Suomeen jäävä osuus. Biopolttoaineet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan 

niiden teknologian kehittyneisyyden avulla. (Motiva 2013) 

 

Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita, kuten bioetanolia ja biodieseliä, valmistetaan 

maailmanlaajuisesti tärkkelys- ja sokeripitoisista kasveista sekä öljypitoisista bioraaka-

aineista. Niiden avulla kasvihuonepäästöjä onnistutaan vähentämään 35–50 prosenttia. Toisen 

sukupolven biopolttoaineissa käytetään raaka-aineina elintarvikkeiksi kelpaamatonta 

biomassaa, jolloin kehittyneemmän teknologian ansiosta kasvihuonekaasujen väheneminen on 

jopa yli 80 prosenttia verrattuna fossiilisiin liikennepolttoaineisiin. Kolmannen sukupolven 

biopolttoaineiden, joiden raaka-aineena käytettäneen levää, kehitys on käynnistynyt, mutta 

näitä ei odoteta kaupalliseen tuotantoon vielä lähivuosina. (Motiva 2013; St1 2013; Tekniikka 

& Talous 2013; UPM 2013) 

 

Käytännössä biopolttoaineita ei valmisteta ainoastaan orgaanisesta materiaalista, vaan 

fossiilisiin polttoaineisiin lisätään orgaanisesti valmistettuja alkoholeja ja biodieseliä muun 

muassa ilmansaasteiden määrän vähentämiseksi. Tällä hetkellä Suomen markkinoilla olevassa 

95 E10 -bensiinilaadussa on 90 tilavuusprosenttia fossiilista polttoainetta ja 10 

tilavuusprosenttia orgaanisia alkoholeja. Markkinoilla olevassa RE85-bensiinissä on 

vastaavasti jopa 85 tilavuusprosenttia etanolia, mutta sen käyttämiseen tarvitaan juuri kyseistä 

bensiinilaatua varten suunniteltu Flexifuel-moottori. (Motiva 2013; St1 2013) 
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4.1 St1 Oy 

 

St1 Oy on suomalainen, vuonna 1997 perustettu energiayhtiö. Yhtiö on osa pohjoismaista St1 

Group Oy:tä, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1 Oy työllistää Suomessa vajaat 

200 työntekijää. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen toimitusjohtajana toimii Mika 

Wiljanen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 1,5 miljardia euroa ja saavutettu liikevoitto 18,0 

miljoonaa euroa. Yhtiö omistaa St1-asemien lisäksi myös Shell Oy:n liiketoiminnot, jonka 

huoltoasemia se käyttää polttoaineidensa myynti- jakelukanavina.  (Kauppalehti 2013a; St1 

2013) 

 

St1:n strategiana on pyrkiä tutkimaan ja kehittämään kustannustehokkaita, 

ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Yhtiöllä on ekologisia palveluita ja tuotteita aina 

bioetanolista tuulivoimaan asti. Yhtiön visiona on olla johtava ympäristöä säästävien 

energiaratkaisujen valmistaja ja myyjä pohjoismaiden markkinoilla.  St1 pyrkii noudattamaan 

toiminnassaan eettisiä periaatteita, ja he ovat omistautuneet ympäristövastuullisen toiminnan 

kehittämiseen ja ylläpitoon ammattitaitoisen henkilöstönsä avulla. Yhtiö odottaa koko 

henkilöstönsä toimivan työssään liiketapaperiaatteidensa mukaisesti, jotta 

ympäristövastuullinen toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Yksi tärkeimmistä 

liiketapaperiaatteista on ekologinen toiminta, joka on yhtiölle tärkeämpää, kuin saavuttaa 

tulosta ympäristöstä välittämättä. (St1 2013) 

 

4.2 St1 Biofuels Oy 

 

St1 Biofuels Oy on St1 Oy:n biopolttoaineiden valmistukseen erikoistunut tytäryhtiö, joka on 

perustettu vuonna 2006. Yhtiö työllistää noin 80 henkilöä erilaisilta energiateollisuuden 

osaamisalueilta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,1 miljoonaa euroa. Yhtiön tappiot 

vuonna 2011 olivat noin 1,1 miljoonaa euroa.  Yhtiön liiketoiminta muodostuu 

biopolttoaineiden valmistuksesta ja myynnistä. (Kauppalehti 2013b) 

 

St1 Biofuels Oy pyrkii korvaamaan fossiilisia polttoaineita liikenteeseen sopivilla 

biopolttoaineilla, joita yhtiö tuottaa yhdistäen sekä omaa että toisten osapuolien kehittämää 

teknologiaa. Yhtiön oma teknologia on patentoitua. Ydinosaamisalueina yhtiöllä ovat erilaiset 
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biokemian kehitys-, suunnittelu- ja toteutusprosessit. St1 Biofuels Oy on saanut monia 

merkittäviä tunnustuksia, joita ovat muun muassa Suomen bioenergiayhdistys Ry FINBIOn 

myöntämä vuoden 2009 Bioenergisti- titteli St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Aholle 

sekä kemianteollisuuden innovaatiopalkinto Etanolix®-teknologiasta vuonna 2008. Yhtiöllä 

on tällä hetkellä kahdenlaisia bioetanolin tuotantolaitoksia; Etanolix®-laitoksissa valmistetaan 

etanolia tärkkelyspitoisista jätteistä ja tähteistä, kun taas Hämeenlinnassa 

jätteenkäsittelylaitoksen yhteydessä toimivassa Bionolix™-laitoksessa käytettävän 

teknologian avulla voidaan hyötykäyttää kotitalouksien ja kauppojen biojätteitä etanolin 

valmistuksessa. (St1 2013) 

 

4.3 Ekologisuuden tavoittelu biopolttoaineiden tuotannossa 

 

St1 Biofuels Oy:n toiminta vastaa yrityksen toimitusjohtaja Mika Ahon (2013) mukaan 

teollisen symbioosin kaltaista toimintaa. Toiminnan taustalla vaikuttavat etenkin sekä 

Euroopan että Suomen tasolta tulevat säädökset, jotka ohjaavat polttoainealan toimijoita 

kehittämään toimintaansa entistä ekologisemmaksi ja ympäristöystävälliseksi. Lisäksi 

toimintaan kannustavana tekijänä on vaikuttanut syntynyt liiketoimintamahdollisuus alati 

kasvavilla markkinoilla, johon myös poliittiset säädökset kannustavat. (Aho 2013) 

 

St1 Oy:n toiminnan tavoitteista on selkeästi havaittavissa pyrkimys ekologisuuteen ja 

kestävään kehitykseen. Yhtiön tavoite toimia “ CO2–hyvän energian valmistajana” (St1 2013) 

kertoo paljon yrityksen arvoista. Sama kestävän kehityksen edistäminen näkyy St1 Biofuels 

Oy:n toiminta-ajatuksessa “--korvata fossiilisia polttoaineita kannattavasti ja kestävästi--”(St1 

2013). Yrityksen toiminnan pohjana ovat niin sanotut ekoinnovaatiot, jotka ovat edistäneet 

jätteiden uusiokäyttöä, ja näin vähentäneet myös hiilidioksidipäästöjä. Toiminnan perustana 

nähdään selkeästi ekologisuuden tavoittelu, joka on yksi teollisen ekologian ja teollisen 

symbioosin päätavoitteita muun muassa Lowen ja Evansin (1995) mukaan. 

 

Chertowin (2000) sekä Lombardin ja Laybournin (2012) esittelemien teollisen symbioosin 

määritelmien pohjalta tarkasteltaessa, voidaan havaita heidän määritelmänsä kuvastavan 

erittäin hyvin St1 Biofuels Oy:n toimintaa. Yhtiön toiminnassa yhdistyvät niin 

ekoinnovaatioiden hyödyntäminen, kilpailuedun tavoittelu näiden avulla sekä raaka-aineen 
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tuottajien kanssa tehtävän yhteistyön kautta saavutettavat hyödyt kokonaisvaltaisessa 

toiminnassa. Teollisen symbioosin kaltaisen toiminnan myötä yrityksen ympärille on 

muodostunut vahva verkosto, jolta se hankkii raaka-aineensa. Näitä raaka-aineen lähteitä ovat 

muun muassa Fazer Brands, Hartwall Oy sekä muut pienemmät elintarvikealan yritykset (St1 

2013). Yhteistoiminta näiden yritysten kanssa luo molemmille osapuolille monipuolisesti 

mahdollisuuksia vähentää jätteiden määrää, optimoida materiaali- ja energiavirtoja sekä 

tavoitella taloudellisia hyötyjä näiden kautta. 

 

4.3.1 St1 Biofuels Oy:n biopolttoaineiden tuotanto 

 

St1 Biofuels Oy:n biopolttoaineiden tuotanto tapahtuu hajautetun tuotannon menetelmällä 

paikkakunnilla, joissa on saatavilla tarpeeksi biopolttoaineen valmistukseen tarvittavaa 

biojätettä. Tarvittava biojäte kerätään elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten tähteistä. Tämä 

toimintamalli pyrkii jo suoraan vähentämään syntyvien hiilidioksidipäästöjen syntymistä, ja 

on näin siis mukana kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi toimitusketjun kuljetuksia 

seurataan jopa kilogramman tarkkuudella (Aho 2013), mikä kertoo materiaaliseurannan 

tärkeydestä. St1 Biofuels Oy:llä on tällä hetkellä viisi bioetanolin tuotantolaitosta. Myös 

biopolttoaineen valmistuksessa hyödynnettävä raaka-aine vähentää merkittävästi fossiilisia 

hiilidioksidipäästöjä niin liikenteessä kuin jätteiden käsittelyssäkin. Yhtiön tavoitteena onkin 

laajentaa tuotantokapasiteettiaan vuoteen 2020 mennessä siten, että se pystyisi valmistamaan 

vuosittain liikennekäyttöön jopa 300 miljoonaa litraa bioetanolia. (St1 2013) 

 

Bioetanolin tuotantolaitoksilla (kuva 4.1, kohta 1) valmistetaan biojätteistä noin 85 

prosenttista etanoliseosta, joka väkevöidään absolutointilaitoksella Haminassa jopa 99,8 

prosenttiseksi etanoliksi (kuva 4.1, kohta 2). Väkevöitetystä etanolista voidaan valmistaa 

RE85–korkeaseosetanolipolttonestettä, minkä lisäksi sitä voidaan käyttää bensiinin 

biopolttoainekomponenttina (kuva 4.1, kohta 3), jotta luvussa 2.3 mainitut EU:n asettamat 

biopolttoainetavoitteet saavutetaan. Adouen (2011) ja Chertowin (2004) esittelemistä teollisen 

symbioosin hyödyntämisen perusteista yksi oli tuotannossa sivutuotteina syntyvien jätteiden 

poistaminen kustannustehokkaasti. St1 Biofuels Oy:n etanolin tuotantolaitoksilla 

sivutuotteena syntyvä rehu hyödynnetään tehokkaasti lähiseudun maatiloilla eläinten 

ravintona. (St1 2013) 
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Kuva 4.1 St1:n biopolttoaineen valmistus Etanolix®-laitoksessa (St1, 2013) 

 

4.3.2 Toiminnan edellytyksien tarkastelu 

 

Kuten edellisessä kappaleessa esiteltiin, biopolttoaineiden tuotantoketju on erittäin 

monipuolinen, mutta pyrkii kuitenkin teollisen symbioosin tavoitteiden mukaisesti jatkuvaan 

kestävän kehityksen edistämiseen. Adouen (2011) ja Chertowin (2004) esille tuoma jätteiden 

hyötykäyttö nousee etanolin tuotantoketjussa esille kahdesti: etanolin raaka-aineena sekä 

tuotannon jälkeen rehuna. Tämä vähentää huomattavasti näiden jätteiden 

käsittelykustannuksia, ja tarjoaa näin myös taloudellisia hyötyjä kaikille osapuolille. 

 

Teollisen symbioosin kaltainen toiminta vaatii kuitenkin myös huomattavia investointeja. 

Tuottaakseen riittävästi ja tehokkaasti etanolia liikenteen käyttöön, on St1 Biofuels Oy:n 

täytynyt tehdä investointeja tuotantolaitosten rakentamiseen sekä myös itse teknologian 

kehittämiseen. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii myös jatkuvaa laajentumista, jotta 

polttoaineiden saatavuus paranee ilman merkittävää kuljetuskustannusten kasvua. Lisäksi 
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toiminnan kannattavuuteen vaikuttaa jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö sekä kansainvälinen 

politiikka. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan nähdä St1 Biofuels Oy:n saama verovapautus 

etanolin kehitysprojektin ajaksi 2009–2011 (Euroopan komissio 2009). Tämän 

erityisoikeuden myötä St1:llä oli mahdollisuus myydä bioetanoliaan ilman valmisteveroa 

määräaikaisen kehityshankkeen yhteydessä. 

 

Kaiken kaikkiaan teollinen symbioosi näyttäytyy St1 Biofuels Oy:n kohdalla erittäin 

merkittävänä tekijänä toiminnan suuntaamisessa. Adouen (2011) esittelemien taloudellisten 

kriteerien mukaisesti tällä teollisen symbioosin mallilla on mahdollista saavuttaa lukuisia 

kustannussäästöjä etenkin biopolttoaineiden tuotannossa. Toiminnan myötä edistetään myös 

ekologisuutta muun muassa optimoimalla materiaali- ja energiavirtoja sekä vähentämällä eri 

toimijoiden synnyttämien jätteiden määrää. Nämä kaikki toimet ovat selkeä osa yhtiön 

toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. 

 

4.4 Ekoteollisten puistojen kaltainen toiminta biopolttoaineiden tuotannossa 

 

Ekoteollisten puistojen kaltainen toiminta on erittäin tärkeää St1 Biofuels Oy:n 

biopolttoaineiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hankinnassa, sillä sen avulla 

voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä muun muassa kuljetuskustannusten 

minimoinnin avulla. Yhtiöllä onkin useita Etanolix®-tuotantolaitoksia integroituna erilaisten 

tehtaiden yhteyteen. Kuten Lambert ja Boons (2002) ovat tutkineet, ekoteollisten puistojen 

toiminnassa voidaan havaita materiaali- ja energiavirtojen tehostamisen avulla saavutettavat 

edut, kuten jätteiden määrän väheneminen sekä ekologinen tehokkuus. 

 

St1 Biofuels Oy:llä on Lahdessa Hartwall Oy:n panimon yhteydessä tuotantolaitos, joka 

hyödyntää panimon biojätettä biopolttoaineen raaka-aineena. Tällä tavalla onnistutaan 

eliminoimaan panimon hukkavirtoja ja toimimaan sekä kustannustehokkaasti että 

mahdollisimman ekologisesti. Jotta raaka-ainemateriaali voidaan hyödyntää täysmääräisesti, 

tuotantolaitoksen sivutuotteita voidaan hyödyntää bioetanolin valmistuksen jälkeen vielä 

sikatilojen rehuna sekä biokaasun valmistuksessa. (Aho 2013; St1 2013) 
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Chertowin (2000) määrittelemien viiden erilaisen ekoteollisen verkoston toimintamuodon 

avulla tarkasteltuna Lahden Hartwall Oy:n Lahden tehtaan yhteydessä sijaitseva Etanolix®-

laitos on muotoa 3 tai 4 (materiaali- ja energiavaihto paikallisten yritysten välillä), riippuen 

alueen määrittelytavasta. Tällä tavoin voidaan määritellä kaikki St1 Biofuels Oy:n 

ekoteollisten puistojen tavoin toimivat tuotantolaitokset. Yhteistyön kannalta molemmille 

osapuolille on edellytyksenä se, että liiketoiminnan kehitys on jatkuvaa ja se, että yhteistyö on 

kummankin kannalta taloudellisesti kannattavaa. Yhteistoiminta yritysten välillä on 

päivittäistä, sillä heillä on muun muassa yhteinen infrastruktuuri sekä päivittäistä operatiivista 

yhteistyötä. (Aho 2013) 

 

4.5 Ekoteolliset verkostot toiminnan varmistajana 

 

St1 hankkii osan biopolttoaineidensa raaka-aineista pääkaupunkiseudulla sekä Lahdessa 

toimivan leipäringin avulla. Leipäringin toiminta perustuu ekoteollisen verkoston toimintaan, 

jonka perusperiaatteet Ashton ja Bain (2012) ovat määritelleet. Leipäringin toimintaideana on 

kerätä tietyllä maantieteellisellä alueella toimivissa kaupoissa ja leipomoissa syntyvä 

ylijäämäleipä biopolttoaineen raaka-aineeksi. St1 toimii leipäringissä yhteistyössä SITA 

Finland Oy:n kanssa siten, että SITA Oy:n jätteidenkuljetusautot noutavat ylijäämäleivän 

asiakkaiden toimipisteistä, mahdollistaen heille mahdollisimman vaivattoman tavan toimia 

ekologisesti. Ylijäämäleipä jalostetaan Etanolix®-laitoksilla liikenteen polttoaineeksi. (St1 

2013) 

 

Chertowin (2000) viiden erilaisen ekoteollisen verkoston toimintamuodon avulla tarkasteltuna 

leipärinki voidaan nähdä muotona 5 (materiaali- ja energianvaihto yritysten välillä 

maantieteellisellä alueella virtuaalisesti organisoituna), sillä raaka-aineiden hankintaan 

kohdistuva laajahko maantieteellinen alue on selkeästi rajattu. St1 Biofuels Oy:llä on 

tulevaisuudessa aikomus laajentaa leipärinkitoimintaansa entistä laajemmalle alueelle, mikäli 

raaka-aineeksi soveltuvaa biojätettä on saatavilla riittävästi maantieteellisesti rajatuilla 

alueilla, jolloin jätteen kerääminen on taloudellisesti kannattavaa (St1 2013). 

 

Yhtiön ekoteollisen verkoston kannalta tärkeää on ollut verkoston pitkäjänteinen 

rakentaminen ja muodostaminen raaka-aineiden hankinnan turvaamiseksi. Ahon (2013) 
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mukaan tämä on vaatinut aktiivista myyntityötä sekä yhteydenottoja biopolttoaineisiin sopivia 

raaka-aineita tuottaviin suurimpiin toimijoihin toimitussuhteiden solmimiseksi. Yhden St1 

Biofuels Oy:n merkittävän etanolin raaka-aineen toimittajan, Fazer Brandsin kannalta yhtiön 

myyntityö on näkynyt muun muassa yhteydenottoina sekä toimitussopimusten muodossa jo 

ennen varsinaisen etanolin tuotannon aloittamista (Törmälä 2013). Tämä on hyvä esimerkki 

verkoston rakentamisesta, joka voidaan nähdä yhtenä edellytyksenä ennen uuden 

tuotantolaitoksen käynnistämistä. 

 

Wallnerin (1999) esittämä teoria ekoteollisten verkostojen tarkoituksesta kohtaa hyvin St1 

Biofuels Oy:n toiminnan kanssa. Taloudelliset hyödyt sekä kannattava liiketoiminta ovat 

myös Ahon (2013) mielestä edellytyksiä, joita vaaditaan verkoston toiminnalta. Toiminnan 

kontrollointi on etenkin verkoston niin sanotun muodostajan osalta jatkuvaa raaka-aineen 

saannin varmistamiseksi. Verkoston muodostajan vastuulla on siis jatkuva kontrollointi sekä 

säännölliset tapaamiset kumppaneiden kanssa toiminnan varmistamiseksi. Toiminnan 

edellytyksenä pääsääntöisesti on sen kannattavuus molemmille osapuolille, minkä vuoksi 

tarvitaan myös yhteistä kehitystyötä; tässä tapauksessa etenkin St1 Biofuels Oy:n aloitteesta 

(Aho 2013). 

 

Tarkasteltaessa yhtiön ekoteollisen verkoston sosiaalisia tekijöitä, ei suoraa yhteneväisyyttä 

verkoston toimijoiden välillä voida havaita. Vaikkakin verkoston toimijoiden arvot kohtaavat 

melko hyvin (Aho 2013), ei eri toimijoiden välillä ole selkeää vaikutusta toisten arvoihin. Jo 

pelkän yritysten internet-sivujen tarkastelun avulla voidaan havaita, että verkoston 

toimijoiden tavoitteena on entistä ekologisempi toiminta (Hartwall - vastuullisuus 2013; St1 

2013; Törmälä 2013). Näillä ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta toisiinsa, vaan yleensä 

yritykset päättävät suuremmat kokonaisuudet itsenäisesti. St1 Biofuels Oy:n 

verkostokumppaneista esimerkiksi Fazer Brands pitää yhteistoimintaa selkeästi vain osana 

yrityksen jätteiden käsittelyä (Törmälä 2013). 

 

Ashtonin ja Bainin (2012) sekä Lombardin et al. (2012) määrittelemää verkoston jäsenten 

uppoutuneisuutta ei ole suoraan havaittavissa yhtiön ekoteollisessa verkostossa. Tarkastelun 

kohteena on kuitenkin ollut vain murto-osa yhtiön verkostosta, mitä kautta suoria 

johtopäätöksiä tästä ei voida tehdä. St1 Biofuels Oy:n verkoston sosiaalisten tekijöiden 
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tarkastelu vaatisi tämän työn laajuuden ylittävää tarkastelua, mitä kautta mahdollinen 

pienempien verkostokumppaneiden uppoutuneisuus sekä sosiaalisten suhteiden vaikutus 

verkoston toimintaan saataisiin selvitettyä. 

 

4.6 Biopolttoaineiden tulevaisuuden näkymät    

 

Biopolttoaineet ovat olleet jo vuosia vahvasti mukana niin kansainvälisessä kuin myös 

kotimaisessa politiikassakin (Finlex 2010; Taloussanomat 2012; TEM 2013), mikä kertoo 

niiden tärkeydestä kestävän kehityksen tavoittelussa. Myös autoteollisuus on lähtenyt entistä 

tehokkaammin kehittämään uusia biopolttoaineilla kulkevia niin sanottuja Flexifuel-autoja, 

mikä myös osaltaan lisää biopolttoaineiden tarvetta tulevaisuudessa (Yle 2012). Kaiken tämän 

myötä on selkeää, että kilpailu polttoaineiden tuotannossa tulee kiristymään entisestään. Tässä 

vaiheessa kilpailuetuna on ominaisuuksiltaan kilpailijoita selkeästi parempi teknologia.  

 

Kuvassa 4.2 on esitetty aiemmin luodun viitekehyksen avulla St1 Biofuels Oy:n kannalta 

merkittävimmät tekijät biopolttoaineiden tuotannossa nyt ja tulevaisuudessa. Kuvassa 

ylimmäisenä oleva kansallinen taso huomio juurikin kansainvälisen sekä kansallisen 

politiikan vaikutukset, minkä lisäksi huomioidaan tulevaisuuden kannalta tärkeät uhkatekijät 

sekä mahdollisuudet. Kuvassa alimmaisena esitetään yritys sekä sen toiminnan taustat ja 

tavoitteet. Alueellisen toiminnan kohdalla St1 Biofuels Oy:n toimintaa tarkastellaan 

ekoteollisen verkoston kannalta, kun taas paikallisen toiminnan kohdalla käsitellään yhtiön 

ekoteollisten puistojen kaltaista toimintaa. Koska yhtiön toiminta vastaa erittäin hyvin 

teollisen ekologian käsitteitä, on kuvassa esitetty vain osa näiden ominaispiirteistä. Muita 

piirteitä on käsitelty ja käsitellään tässä ja aiemmissa luvuissa. 
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Kuva 4.2 St1 Biofuels Oy:n toiminnan avaintekijöitä. 

 

Biopolttoaineiden markkinat kasvavat vähitellen. Tätä ovat edesauttaneet muun muassa jo 

mainittu St1 Biofuels Oy:n saama EU:n myöntämä polttoaineverovähennysoikeus vuosina 

2009–2011 (Euroopan komissio 2009), mikä edesauttoi bioetanolin yleistymistä Suomen 

markkinoilla riittävästi, jotta toimintaa oli kannattavaa jatkaa (Aho 2013). Lisäksi vuonna 

2011 voimaan tullut uusi polttoaineverolaki (Aho 2013; Finlex 2010) kannustaa entistä 

enemmän biopolttoaineiden tuotantoon. Verotusmallin taustalla ovat etenkin 

hiilidioksidipäästöjen vähäisyys biopolttoaineiden tuotannossa sekä polttoaineen 

energiasisällön huomiointi. Näiden muutosten kautta biopolttoaineiden ja etenkin bioetanolin 

tuotanto on muuttunut entistä kannattavammaksi, sillä sen kilpailukyky on parantunut 
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huomattavasti. Lisäksi Euroopan komission jatkuvasti uudistuvat tavoitteet ja kriteerit 

kannustavat entistä enemmän 2. sukupolven biopolttoaineiden tuotantoon (Tekniikka & 

Talous 2013). 

 

St1 Biofuels Oy:n toiminta on pitkällä tähtäimellä keskittynyt jatkuvaan jakeluverkoston 

laajentamiseen. Yhtiö toimii jo aiemmin esitellyn hajautetun tuotannon menetelmällä, mikä 

tarkoittaa pieniä tuotantolaitoksia tietyin maantieteellisin aluein. Yhtiön uusin suunnitelma on 

jo laajasti uutisoitu Cellunolix®-tuotantolaitos Kajaaniin, jonka tarkoituksena on tuottaa 

bioetanolia metsäteollisuuden sahanpurusta (Tekniikka & Talous 2013). Kajaanin 

tuotantolaitoksen lisäksi Tekniikka & Talouden (2013) artikkelin mukaan yhtiö etsii 

aktiivisesti sijoituspaikkoja uusille Cellunolix®-tuotantolaitoksille. Koska St1 Biofuels Oy:n 

uudet tuotantolaitokset hyödyntävät metsäteollisuuden sahanpurua, ovat ne suoraan 

yhteydessä metsäteollisuuteen. Metsäteollisuuden toiminta ja sen kannattavuus vaikuttavat 

siis selkeästi myös yhtiön tulevaisuuden toimintaan ja etenkin raaka-aineen saantiin. Kajaanin 

tuotantolaitos laajentaa yhtiön biopolttoaineiden saatavuusaluetta selkeästi, minkä lisäksi 

muut suunnitelmat kertovat selkeästä strategiasta koko maan kattavan jakeluverkon 

saavuttamiseksi.   

 

Uusien tuotantolaitosten myötä myös jatkuva ekoteollisen verkoston rakentaminen on 

välttämätöntä. St1 Biofuels Oy tarvitsee uusia verkostokumppaneita niin sijoittajien, raaka-

aineen toimittajien kuin myös omien sivutuotteidensa hyödyntäjien puolelta. Jatkuvaa 

kehitystyötä tulee myös tehdä, jotta toiminta kumppaneiden kanssa yhteisessä ekoteollisessa 

verkostossa ja puistoissa on molempien osapuolien puolelta kannattavaa. Toiminnan 

laajentaminen vaatii tietysti myös suuria investointeja. Ahon (Tekniikka & Talous 2013) 

mukaan tähän tarvitaan niin omaa kuin myös vierasta pääomaa. Myös valtion investointituet 

ovat tärkeitä, sillä valtion tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen tukemisessa ovat erittäin 

tärkeässä roolissa. Kotimaan toiminnan laajentamisen lisäksi yhtiön tavoitteena on 

kaupallistaa teknologiansa myös muihin maihin, tosin mahdollisesti muiden valmistajien 

nimellä (Aho 2013). Tämä tulee kuitenkin varmasti olemaan merkittävä osa-alue yrityksen 

toiminnan kannalta tulevaisuudessa. 
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St1 Biofuels Oy:n tulevaisuuden suunnitelmat ovat erittäin selkeät, mutta biopolttoaineiden 

markkinat kasvavat erittäin kovalla vauhdilla. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 

käytön ja tuotannon ennustetaan vähenevän vähitellen, minkä myötä toisen sukupolven 

biopolttoaineiden kysyntä tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa (IEA 2010). Lisäksi 

Suomessa on kehitteillä lukuisia toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoainehankkeita 

(Tekniikka & Talous 2013), minkä myötä tarjonta kasvaa varmasti. Kysynnän ja tarjonnan 

kasvaessa yhtiön on huomioitava entistä paremmin tietoisuuden lisääminen polttoaineiden 

käytettävyydestä sekä saatavuudesta. Kymmenen vuoden kuluttua biopolttoainemarkkinat 

tulevat olemaan huomattavasti suuremmat ja tuottajia tulee olemaan monia. 

 

Tulevaisuuden näkymiä voidaan analysoida myös tunnetun SWOT-mallin avulla, jolloin 

mallista huomioidaan tulevaisuuteen viittaavat yrityksen ulkoiset mahdollisuudet sekä uhat 

(Kotler & Keller 2006, s.52-53). Tarkasteltaessa tilannetta St1 Biofuels Oy:n kannalta, 

selkeitä tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat tuotannon laajentaminen koko Suomeen sekä 

teknologian kaupallistaminen ulkomaille. Nämä ovat esillä myös kuvassa 4.2. Selkeän 

mahdollisuuden luo myös jo aiemmin mainittu kansainvälinen politiikka sekä etenkin 

Euroopan Unioni, jonka asettamien tavoitteiden myötä biopolttoaineiden merkitys kasvaa 

entisestään. 

 

Pohdittaessa mahdollisia uhkakuvia yhtiön toiminnalle, nousevat ensimmäisenä esille alan 

monet muut toimijat, jotka yhtä lailla kehittävät omaa toimintaansa jatkuvasti. Lisäksi 

kehitteillä olevat kolmannen sukupolven biopolttoaineet (Motiva 2013) tulevat jatkossa 

olemaan merkittävä kilpailija St1 Biofuels Oy:n polttoaineille. Yhtenä uhkakuvana voidaan 

myös nähdä suurimpien biopolttoaineen tuottajamaiden toiminnan kehittäminen ja 

laajentaminen, mikä tulisi tiukentamaan kilpailua entisestään. Lisäksi merkittävä uhkatekijä 

on autoteollisuuden hidas reagoiminen tähän biopolttoaineiden kehityssuuntaan. Saatavilla 

olevien biopolttoaineita hyödyntävien automallien määrä ja hinta vaikuttavat suoraan 

biopolttoaineiden suosioon, minkä vuoksi autoteollisuus voidaan nähdä myös 

mahdollisuutena St1 Biofuels Oy:lle Flexifuel -autojen yleistyessä. Biopolttoaineiden 

markkinat tulevat positiivisen politiikan ansiosta kasvamaan lähivuosina merkittävästi, mutta 

kilpailu sekä kuluttajien tottuminen näihin uusiin polttoaineisiin tulevat varmasti 

vaikuttamaan St1 Biofuels Oy:n menestykseen.    
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä on tutkittu laajasti teollisen ekologian käsitteitä sekä niiden toimintaa 

käytännössä. Lisäksi on tarkasteltu esimerkkiyritystä teoriatutkimuksen pohjalta luodun 

viitekehyksen avulla. Työssä on esitelty kestävän kehityksen ja materiaalivirtojen optimointi 

teollisen ekologian kantavana ideana sekä jätteiden määrän vähentäminen yhtenä 

merkittävänä mittarina toiminnan tehokkuudelle. Teollisen ekologian tutkimus ulottuu 

pitkälle 1990-luvulle, mutta vuosituhannen vaihteesta alkaen tutkimusta on tehty erittäin 

paljon. Monet tutkimukset ovat perustuneet etenkin Kalundborgin teollisuuspuiston luomaan 

malliin, minkä myötä muun muassa työssä tutkitut käsitteet ovat syntyneet. Teollisen 

ekologian toiminnassa tärkeänä tekijänä vaikuttavat myös poliittiset tekijät. Euroopan 

Unionin asettamat päästörajoitteet sekä uusiutuvan energian osuudet ohjaavat sekä yritysten 

toimintaa että valtioiden verotusta erittäin vahvasti. Esimerkiksi Suomen uusi 

polttoaineverolaki ohjaa entistä tehokkaammin kuluttamaan bioperäisiä polttoaineita niiden 

pienen päästömäärän sekä erilaisen energiasisällön perusteella. EU:n lisäksi myös YK pyrkii 

kannustamaan yrityksiä teollisen ekologian edistämiin toimintamalleihin. 

 

Työn ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää mitä tarkoittavat teollisen 

ekologian käsitteet teollinen symbioosi, ekoteollinen puisto sekä ekoteollinen verkosto. Nämä 

kaikki käsitteet liittyvät vahvasti teolliseen ekologiaan ja ovat kehittyneet vähitellen näihin 

liittyvän tutkimuksen myötä. Teollinen symbioosi tarkoittaa organisaatioiden toimintaa, jonka 

tavoitteena on luoda kilpailuetua materiaali- ja energiavirtojen optimoinnin avulla. 

Ekoteollinen puisto tarkoittaa samalla alueella toimivien yritysten yhteisöä, joka pyrkii 

optimoimaan materiaali- ja energiavirtojaan sekä vähentämään yhteisten jätteiden määrää. 

Ekoteollinen verkosto taas tarkoittaa tehdyn tutkimuksen perusteella teollisessa symbioosissa 

toimivan yrityksen ja sen kumppaneiden verkostoa, joiden pääasiallinen tavoite on 

ekologisuuteen pyrkiminen yhteisillä toimilla. Esitellyt käsitteet ovat kaikki vahvasti 

yhteydessä toisiinsa, mutta niiden toiminta eroaa toisistaan käytännön tasolla. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

käsitteiden toiminta käytännössä sekä niiden hyödyntäminen. Teollisen symbioosin kaltainen 

toiminta ohjaa yritystä monella tapaa ekologisiin ja taloudellisesti kannattaviin toimintoihin. 
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Toiminnassa tulee huomioida materiaalivirtojen seuranta, sivutuotteina syntyvien jätteiden 

vähentäminen sekä uusien käyttötarkoitusten löytäminen näille sivutuotteille. Lisäksi 

teollisessa symbioosissa toimiva yritys voi pyrkiä hyödyntämään toisten yritysten jätteitä 

omana raaka-aineenaan. Teollisen symbioosin hyödyntämisen perusteena nähdään etenkin 

taloudellisten hyötyjen saavuttaminen sekä lisäarvon luominen sidosryhmille. 

Biopolttoaineiden tuotannossa teollisen symbioosin avulla on todistetusti saavutettu monia 

hyötyjä juurikin materiaalivirtojen optimoinnin sekä sivutuotteiden hyödyntämisen kautta. 

Haastavimpana tekijänä toiminnassa nähdään etenkin kumppanien löytäminen ja 

luottamuksen rakentaminen yhteisen tavoitteen pohjalle. 

 

Ekoteollisessa puistossa toimivat yritykset pyrkivät yhteisesti optimoimaan materiaali- ja 

energiavirtojaan, hyödyntämään sekä toistensa että ulkopuolisten yritysten sivutuotteita sekä 

vähentämään yhteisen jätteenmäärää merkittävästi. Ekoteollisen puiston yritykset toimivat siis 

lähtökohtaisesti teollisen symbioosin kaltaisen mallin mukaan, mutta keskittyminen samalle 

maantieteelliselle alueelle luo näistä käsitteen ekoteollinen puisto. Ekoteolliset puistot 

muodostuvat nykyään monesti poliittisen painostuksen myötä, mutta esimerkkejä löytyy myös 

yritysten omalähtöisestä toiminnasta. Sekä teollisen symbioosin että ekoteollisten puistojen 

toiminnassa vaaditaan ekoteollista verkostoa, joka toimii symbioosin ja puistojen yritysten 

yhdistäjänä. Ekoteollisen verkoston tavoitteena on luoda sen yrityksille yhteiset tavoitteet 

ekologisuuden edistämiseksi. Yritysten sitoutuneisuutta yhteistoimintaan voidaan tarkastella 

näiden uppoutuneisuuden avulla. Käytännössä verkoston rakentaminen on erittäin tärkeää 

ekologisen toiminnan varmistamiseksi. Verkoston kautta löydetään käyttäjät toiminnassa 

syntyville sivutuotteille, ja verkoston avulla myös hankitaan raaka-aineena käytettävät 

materiaalit. 

 

Työn viimeisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, miten energiayhtiö St1 Oy 

on hyödyntänyt teollisen ekologian malleja toiminnassaan ja miten se tulee kehittämään 

toimintaansa tulevaisuudessa. Tarkastelu on rajattu koskemaan St1 Biofuels Oy:tä, joka toimii 

selkeästi teollisen symbioosin mallin mukaan. Yritys valmistaa tuotteensa biojätteistä, joita 

syntyy eri teollisuudenaloilla. Lisäksi yritys seuraa aktiivisesti materiaalivirtojaan, pyrkien 

optimoimaan kaikki kuljetukset ja muut toiminnot. Myös tuotannossa syntyvät sivutuotteet 

hyödynnetään eläinten ravintona tuotantolaitosten lähettyvillä sijaitsevilla maatiloilla. St1 
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Biofuels Oy:n toiminta vastaa myös monilta osin sekä ekoteollisen puiston että myös 

ekoteollisen verkoston toimintaa. Yrityksen etanolintuotanto perustuu pitkälti ekoteollisen 

verkoston toimintaan, jossa yritys on rakentanut raaka-aineiden toimittajien verkoston 

tuotantolaitostensa ympärille. Toisaalta yrityksellä on myös ekoteollisen puiston tapaan 

tuotantolaitoksia toisten teollisuusyritysten kanssa samoilla alueilla, mitä kautta yritykset 

optimoivat yhdessä materiaalivirtojaan ja pyrkivät tehostamaan ekologisuuttaan. 

 

Kestävän kehityksen edistäminen, teollinen ekologia ja sen toiminnot ovat nyt ja 

tulevaisuudessa merkittäviä tekijöitä yritysten toiminnassa ja kehityksessä. Teollisen 

symbioosin mukaan toimiva energia-alan yritys joutuu kuitenkin jatkuvasti kehittämään 

toimintaansa, jotta sen kilpailuetu muihin nähden säilyy. Lisäksi toiminnan kannattavuus tulee 

huomioida, sillä tähän vaikuttavat etenkin Euroopassa monet poliittiset päätökset. Ongelmaksi 

nousee kuitenkin toimintamallin laajempi yleistettävyys, sillä tämä vaatii merkittäviä 

investointeja sekä sitoutumista yrityksiltä.  St1 Biofuels Oy:n toiminnassa teollinen symbioosi 

on kuitenkin selkeänä toimintamallina. Ekoteollisen verkoston ja ekoteollisten puistojen 

tavoittelema yhteinen toiminnansuunnittelu sekä vahvempi uppoutuneisuus verkostoon ovat 

kuitenkin tutkimuskohteita, jotka vaativat kandidaatintyön laajuutta yksityiskohtaisempaa 

tarkastelua. 

 

Työssä tarkasteltu teollisen ekologian malli on nykypäivänä merkittävä suuntaus, jota voivat 

hyödyntää etenkin energia-alojen yritykset. Työssä tehdyn tutkimuksen ja analyysin pohjalta 

voidaan tulevaisuudessa entistä useamman yrityksen toimintaa tarkastella ekologisuuden 

kannalta. Työn laajuuden rajallisuudesta johtuen ei kaikkia oleellisia tekijöitä pystytä 

huomioimaan, mutta mahdollisen jatkotutkimuksen kannalta oleellisia tutkimuskohteita ovat 

etenkin teollisen symbioosin toimintamallin kehittäminen yrityksessä sekä jo aiemmin 

mainittu verkoston toiminnan yksityiskohtaisempi tarkastelu. Tämä työ luo kuitenkin vahvan 

pohjan näille tutkimuksille, minkä lisäksi se yhdistää nämä käsitteet osaksi yrityksen 

liiketoimintaa. 
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Liite 1. Haastattelurunko, Fazer Oy 

 

                                                                                                                                  (jatkuu)  

LIITTEET 

Ekoteollinen toiminta – Case St1 

 

Kandidaatintyömme tavoitteena on selventää teollisen ekologian alapuolelle muodostuneita 

käsitteitä ekoteollisista puistoista, teollisesta symbioosista sekä ekoteollisista verkostoista. 

Näistä luodaan viitekehys, jonka pohjalta yrityksen toimintaa pystytään tarkastelemaan entistä 

paremmin ja yksityiskohtaisemmin. Työmme esimerkkiyrityksenä on St1, jonka osalta rajaus 

on tehty käsittelemään St1 Biofuels Oy:n biopolttoaineiden tuotantoa. Pyrimme siis 

tarkastelemaan, miten St1 on toteuttanut teollisen ekologian / teollisen symbioosin 

toimintamallia liiketoiminnassaan, sekä analysoimaan toiminnan konkreettisia hyötyjä 

yritykselle sekä yhteiskunnalle. Lisäksi pyritään kuvaamaan tulevaisuuden kehityssuuntia. 

 

Työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Mitä ovat ekoteolliset puistot, teollinen symbioosi ja ekoteolliset verkostot? 

    2. Miten nämä käsitteet toimivat käytännössä, ja miten niitä voidaan hyödyntää? 

3. Miten St1 on hyödyntänyt näitä malleja toiminnassaan, ja miten se tulee 

toimimaan tulevaisuudessa? 

 

Työssä käsitellyt määritelmät lyhyesti: 

Teollinen symbioosi: 

Yritysten tapa toimia yhteistyössä toisten yritysten kanssa, edistääkseen 

ekologisuuden kehitystä, parantaakseen kilpailukykyään sekä luodakseen lisäarvoa 

tuottavia kohteita jätteille sekä muille sivutuotteille. Teollisen symbioosin toiminnassa 

tärkeä tekijä on materiaali- ja energiavirtojen optimointi energiatehokkuuden 

parantamiseksi. 

Ekoteolliset puistot: 

Samalle alueelle keskittynyt valmistus- ja palveluyritysten yhteisö, joka pyrkii 

yhteistyön avulla parantamaan ympäristön, talouden ja sosiaalisen tehokkuuden 

hyödyntämistä ympäristö- ja resurssikysymyksissä. Toisin sanoen samalla alueella 

toimivien yritysten välillä esiintyvä sivutuotteiden hyödyntäminen, sekä energia- ja 

materiaalivirtojen optimointi määrittelee teollisuusalueen ekoteolliseksi puistoksi. 

Puistojen muodostumiselle on määritelty kaksi vaihtoehtoa: Joko yrityksen omista 
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                                                                                      (jatkuu)   

 

intresseistä tai poliittisista pakotteista johtuen. Tärkeimpiä tavoitteita puiston 

toiminnalla ovat jätteiden vähentäminen sekä käytettävissä olevien resurssien 

tehokkaampi hyödyntäminen. 

Ekoteolliset verkostot: 

Yritysten ja organisaatioiden ryhmä, jotka toimivat osana teollista symbioosia. Tähän 

vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa yhteistoiminnan sekä yritysten välisen 

kommunikaation taso. Lisäksi pyrimme analysoimaan yritysten sosiaalista 

“uppoutuneisuutta” verkostoon, eli miten verkoston toimijoiden arvot sekä tavoitteet 

kohtaavat, ja miten nämä vaikuttavat toisiinsa. 

 

Tekemämme kirjallisuustutkielman pohjalta olemme luoneet viitekehyksen, jonka pohjalta 

pyrimme siis tarkastelemaan St1:n toimintaa ekologisuuden edistämisessä. Tämän tarkastelun 

laadun parantamiseksi olemme muodostaneet seuraavan haastattelurungon, johon toivomme 

saavamme monipuolisesti vastauksia. 

 

Kiinnostavia kysymyksiä työn kannalta: 

 

- Onko Fazerilla samankaltaista yhteistyötä muiden kuin St1:n kanssa? 

- Toimivatko nämä samassa yhteisessä verkostossa vai erillään? 

- Kumman aloitteesta yhteistyö muodostunut? 

- Jos Fazerin, niin kuinka paljon työtä tehty, jotta sopiva ostaja jätteen 

hyötykäyttäjäksi on löytynyt? 

- Kuinka paljon teette yhteistä toiminnan suunnittelua St1:n kanssa/ kuinka 

usein olette yhteydessä St1:n kanssa? 

 - Kuinka sujuvaa tiedonkulku on verkoston kumppaneiden välillä? 

- Onko vastuu tiedonkulusta yritysten välillä johtotason henkilöillä vai 

toiminnasta käytännön tasolla vastaavilla? 

- Kuinka hyvin teidän mielestänne verkoston kumppaneiden visiot ja näkemykset 

ekologisuudesta kohtaavat? 

- Kuinka paljon näette St1:n arvojen ja vision vaikuttavan yrityksenne 

näkemyksiin sekä visioon? 
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- Koetteko yrityksenne toimivan ekoteollisessa verkostossa esitellyn 

määritelmän mukaan?  

- Kuinka paljon yhteistyö on vaikuttanut Fazerin suhtautumiseen ekologisuutta 

kohtaan? 

- Onko yhteistyö St1:n kanssa ollut kannattavaa? 

     - Sidosryhmien suhtautuminen? 

- Mahdollisia negatiivisia puolia? 

-  Taloudelliset hyödyt? 

     - Mahdollisia lisäkustannuksia? Millaisia? 

- Kuinka paljon on jouduttu muuttamaan prosesseja tai tekemään lisäinvestointeja 

yhteistoiminnan toteutumiseksi? 

- Mahdollisia teknisiä haasteita toteutuksessa? 

- Kuinka haasteelliseksi toimiminen verkostossa on koettu teknisesti sekä 

taloudellisesti? 

 

 

 

Kiitos vastauksistanne! 

  



Liite 2. Haastattelurunko, Mika Aho, toimitusjohtaja, St1 Biofuels Oy 
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Ekoteolliset verkostot / Teollinen symbioosi – Case St1 

 

Kandidaatintyömme tavoitteena on selventää teollisen ekologian alapuolelle muodostuneita 

käsitteitä ekoteollisista puistoista, teollisesta symbioosista sekä ekoteollisista verkostoista. 

Näistä luodaan viitekehys, jonka pohjalta yrityksen toimintaa pystytään tarkastelemaan entistä 

paremmin ja yksityiskohtaisemmin. Työmme esimerkkiyrityksenä on St1, jonka osalta rajaus 

on tehty käsittelemään St1 Biofuels Oy:n biopolttoaineiden tuotantoa. Pyrimme siis 

tarkastelemaan, miten St1 on toteuttanut teollisen ekologian / teollisen symbioosin 

toimintamallia liiketoiminnassaan, sekä analysoimaan toiminnan konkreettisia hyötyjä 

yritykselle sekä yhteiskunnalle. Lisäksi pyritään kuvaamaan tulevaisuuden kehityssuuntia. 

 

Työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Mitä ovat ekoteolliset puistot, teollinen symbioosi ja ekoteolliset verkostot? 

    2. Miten nämä käsitteet toimivat käytännössä, ja miten niitä voidaan hyödyntää? 

3. Miten St1 on hyödyntänyt näitä malleja toiminnassaan, ja miten se tulee 

toimimaan tulevaisuudessa? 

 

Työssä käsitellyt määritelmät lyhyesti: 

Teollinen symbioosi: 

Yritysten tapa toimia yhteistyössä toisten yritysten kanssa, edistääkseen 

ekologisuuden kehitystä, parantaakseen kilpailukykyään sekä luodakseen lisäarvoa 

tuottavia kohteita jätteille sekä muille sivutuotteille. Teollisen symbioosin toiminnassa 

tärkeä tekijä on materiaali- ja energiavirtojen optimointi energiatehokkuuden 

parantamiseksi. 

Ekoteolliset puistot: 

Samalle alueelle keskittynyt valmistus- ja palveluyritysten yhteisö, joka pyrkii 

yhteistyön avulla parantamaan ympäristön, talouden ja sosiaalisen tehokkuuden 

hyödyntämistäympäristö- ja resurssikysymyksissä. Toisin sanoen samalla alueella 

toimivien yritysten välillä esiintyvä sivutuotteiden hyödyntäminen, sekä energia- ja 

materiaalivirtojen optimointi määrittelee teollisuusalueen ekoteolliseksi puistoksi. 

Puistojen muodostumiselle on määritelty kaksi vaihtoehtoa: Joko yrityksen omista 

intresseistä tai poliittisista pakotteista johtuen. Tärkeimpiä tavoitteita puiston 
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toiminnalla ovat jätteiden vähentäminen sekä käytettävissä olevien resurssien 

tehokkaampi hyödyntäminen. 

Ekoteolliset verkostot: 

Yritysten ja organisaatioiden ryhmä, jotka toimivat osana teollista symbioosia. Tähän 

vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa yhteistoiminnan sekä yritysten välisen 

kommunikaation taso. Lisäksi pyrimme analysoimaan yritysten sosiaalista 

“uppoutuneisuutta” verkostoon, eli miten verkoston toimijoiden arvot sekä tavoitteet 

kohtaavat, ja miten nämä vaikuttavat toisiinsa. 

 

Tekemämme kirjallisuustutkielman pohjalta olemme luoneet viitekehyksen, jonka pohjalta 

pyrimme siis tarkastelemaan St1:n toimintaa ekologisuuden edistämisessä. Tämän tarkastelun 

laadun parantamiseksi olemme muodostaneet seuraavan haastattelurungon, johon toivomme 

saavamme monipuolisesti vastauksia. 

 

Haastattelurunko: 

 

- Koetteko, että St1 Biofuels Oy toimii pääpiirteittäin esitellyn teollisen symbioosin mallin 

mukaisesti? 

- Jos kyllä, mistä on lähtöisin kannuste ns. symbioosien kaltaiseen toimintaan? 

- Vaikuttavatko poliittiset päätökset/tekijät toiminnan suuntaamiseen ja kuinka 

paljon? 

- Jos ei, niin miksi? 

- Koetteko, että toimintanne eroaa kuitenkin jollain tavalla esitellystä mallista? 

- Kuinka tarkkaan seuraatte tuotannon materiaalivirtoja? 

- Kuinka paljon koette luovanne lisäarvoa yhteistyökumppaneillenne / sidosryhmillenne 

ekologisella toiminnalla? 

 

Biofuelsin toiminta on ollut pari viime vuotta tappiollista. Lisäksi St1:n saama verovähennys 

Re85 –polttoaineen myynnissä loppui 2011. 

- Onko uusia verovähennyshakemuksia tehty? 

- Onko toiminta kannattavaa tämän oikeuden loppumisesta huolimatta? 

- Kuinka paljon tämä vaikuttaa hinnoitteluun / kannattavuuteen? 
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- Miksi uskotte St1:n biopolttoaineiden olevan parempi vaihtoehto kuin kilpailijoiden 

tarjoamat vaihtoehdot?  

 

Olemme määritelleet Lahdessa sijaitsevan Bionolix-laitoksen pienen mittakaavan 

teollisuuspuistoksi ja vastavuoroisesti leipäringin kaltaisen bioetanolin tuotannon ekoteollista 

verkostoa hyödyntäväksi teollisen symbioosin toiminnaksi: 

    

- Kuinka tiivistä yhteistoiminta Hartwallin kanssa on? 

 - Kumman osapuolen aloitteesta toiminta aloitettiin? 

- Onko yhteistoiminnan taustalla yhteiset tavoitteet jätteiden vähentämisestä ja sivutuotteiden 

hyödyntämisestä? 

- Kuinka aktiivisesti pyritte optimoimaan materiaali- ja energiavirtoja entisestään? 

- Onko suunnitteilla muita tuotantolaitoksia Pohjois-Suomeen, Kajaanin suunnitellun 

laitoksen lisäksi? 

- Kuinka paljon teette yhteistä kehitystoimintaa kumppaneiden kanssa? ( Toisin sanoen 

yhteistä teknologian kehitystä) 

- Mihin Lahdessa syntyvät sivutuotteet/jätteet menevät? 

 

- Miten verkoston kumppanit ovat pääsääntöisesti löytyneet? (Kontaktoimalla potentiaalisia 

toimijoita vai leipäringin kaltaisella, toisen osapuolen aktiivisuudesta riippuvalla passiivisella 

toiminnalla) 

- Onko aloite useammin lähtöisin St1:den puolelta, vai muilta toimijoilta, jotka haluavat 

vähentää jätteidensä määrää? 

- Kuinka paljon yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään yhteistä toiminnan suunnittelua? 

- Onko yhteistoiminta ollut molempia osapuolia hyödyttävää sekä toimivaa? 

- Kuinka sujuvaa tiedonkulku on verkoston kumppaneiden välillä? 

- Onko vastuu tiedonkulusta johtotason henkilöillä vai käytännön toiminnasta vastaavilla? 

 

- Koetteko, että yrityksenne toimii ekoteollisen verkoston muodostajana / ekoteollisessa 

verkostossa? 
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- Kuinka hyvin mielestänne verkoston toimijoiden arvot ja visiot kohtaavat? 

- Kuinka paljon näette yrityksenne arvojen vaikuttavan verkostokumppaneidenne 

omiin arvoihin? Vaikuttavatko kumppaneiden arvot teidän yritykseenne? 

- Kuinka haasteelliseksi toimiminen verkostossa/verkoston muodostajana on koettu 

käytännössä, sekä teknisesti ja taloudellisesti? 

 

Biopolttoaineiden tuotannossa syntyy myös sivutuotteita, joita hyödynnetään internet-

sivujenne mukaan muun muassa maatiloilla:  

- Miten näille on löydetty sopivat markkinat? 

- Kuinka paljon tähän on tarvinnut tehdä työtä? 

 

EU:n päästötavoitteet sekä monet muut päätökset vaikuttavat biopolttoaineiden tuotannon 

kehittymiseen:  

- Miten tarkkaan yrityksessänne seurataan EU:n päätöksiä sekä yleistä kestävään 

kehitykseen liittyvää politiikkaa? 

 

Missä vaiheessa on odotettavissa ulkomaille laajentumista? 

 

 

KIITOS! 

 


