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Kemin Digipolis Oy
Digipolis Kemi, perustettu vuonna 1993
•
•
•
•
•
•

Teknologiakeskus, kehitysyhtiö
Meri-Lapin kaupunkien ja kuntien omistuksessa, Oulun yliopisto
50 yritystä, 500 työntekijää teknologiakeskuksessa
Yrityspalvelut erityisesti innovatiivisille alkaville ja kasvuyrityksille, viennin edistäminen arktisilla alueilla
Teollisuuden palveluliiketoiminnan ohjelma, teollisuuden kiertotalous, puurakentaminen
Kaikilla osa-alueilla yhteistyötä korkeakouluverkoston ja tutkimuslaitosten kanssa

Uudet avaukset:
•
•
•
•

2008-2016 Arktisten olosuhteiden ja teollisuuden asiantuntemus, uudet puurakenteet: CLT-kehitysalusta
2012 - Arktisen teollisuuden ekosysteemi – innovaatioalusta
2014 - Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin hallinta
2016- Digipolis valittiin keskeiseksi toimijaksi kiertotaloudessa, etenemissuunnitelma ja keskeisten hanketoimintojen
toteuttaminen
• 2017- Kiertotalouden keskuksen perustaminen

1 700 000 t teollisuuden sivutuotteita
Identifiointi
Stream
Quantity t/a
Ferro-Chrome Slag
650000
Steel Slag
400000
Lumpy rock
220000
Sawmill by-products
170000
Calcite + Filter Dust
60000
Burnt Lime/Slaked Lime
30000
Fly Ash
22000
Fiber Clay
20000
Water Purification Precipitate (Steel)
20000
Dolomite- Bricks
20000
Clacite
15000
Biosludge
12000
Ferro-Chrome Underflow
10000
Debarking Waste
9000
Fly Ash
7000
Green Liqour Dregs
6300
Filter Dust (Lime)
5000
Green Liqour Dregs
5000
Bottom Ash
4000
Fly Ash
3000
Knot Reject
2500
Bottom Ash
2400
Burnt Lime
2000
MgO-C Bricks
2000
Bottom Ash
1500

Karakterisointi

Luokittelu

Arktisten teollisten symbioosien osaamis- ja
koulutuskeskus
TAVOITE:
Kemi-Tornioon ja Lappiin perustetaan asiakastarpeisiin pohjautuva bio- ja
kiertotalouskeskus, joka perustuu verkostomaiseen toimintamalliin. Tavoitteena on
hyödyntää olemassa olevaa ja koko ajan laajentuvaa yritys- ja asiantuntijaverkostoa sekä
tutkimus- & kehitysympäristöinfraa + klusteriyhteistyötä niin Suomessa kuin
Pohjoismaisella ja Eurooppalaisellakin tasolla.

HAASTE, johon osaamiskeskus vastaa:
Yleinen haaste yrityksille ja organisaatioille teollisessa kiertotaloudessa ovat testien,
kokeilujen, pilottien ja skaalausten toteuttaminen (vain suurilta yrityksiltä löytyy
resursseja, mutta niiltäkin uupuvat usein yhteistyöverkostot) sekä näihin liittyvä
prosessiosaaminen. Näissä kysymyksissä osaamiskeskus tulisi toimimaan oman
verkostonsa avulla kiertotalouden edistäjänä ja mahdollistajana.

Miten osaamiskeskus toimii?
Osaamiskeskus vastaa räätälöidysti yritysten ja muiden toimijoiden (kohderyhminä mm. päättäjät, virkamiehet, suunnittelijat, opettajat,
opiskelijat jne.) kiertotalouden osaamis-, kehittämis-, palvelu- ja tietotarpeisiin, erilaisilla koulutuspalveluilla:
-

-

Olemassa olevien asiantuntijoiden osaamisen kasvattaminen
Uusien osaajien kouluttaminen (osaamispuutteita ja -tarpeita tunnistamalla)
Uusien osaajien ja parhaiden asiantuntijoiden etsintä yhteistyökumppaneiden tarpeisiin
Toimijoiden auttaminen ympäristölupaprosesseissa
Kestävyysanalyysien tuominen yritysten käyttöön yhdistettynä toiminnan jatkuvaan parantamiseen
Monimutkaisiin haasteisiin vastaaminen sitoutuneella monialaisella osaamisverkostolla (teollisuustoimijoiden asiantuntijat,
palveluyritysten asiantuntijat, yliopistojen tutkijat, ammattikorkeakoulujen TKI-henkilökunta ja opiskelijaryhmät opettajineen, ELY:n
asiantuntijat – etenkin ympäristöpuolelta, sektoritutkimuslaitosten asiantuntijat)
Yritysten tukeminen mahdollisten pilotointirahoittajien etsimisessä ja hankehakemusten tekemisessä
Osaamiskeskus edistää ja edelleen kehittää systeemitason toimintamallimuutosta

Tiedotus ja viestintä: Yksi olennainen osa keskuksen toimintaa on teknisen tiedon kerääminen (esim. toimintamallit, benchmarkkaukset,
potentiaaliset sivuvirrat ja niihin liittyvät haasteet sekä mahdollisuudet) ja jakaminen myös laajemmin Suomessa sekä Euroopassa
sisältäen toiminnan kansaintajuistamisen esimerkiksi menestystarinoiden avulla eri kohderyhmille, kuten: päättäjät, virkamiehet,
suunnittelijat, opettajat, opiskelijat jne.

Sitra tukee toimintaa osaamisen kehittämisen näkökulmasta, eikä suoraan yritysten tukemisen

Teollisten symbioosien toimintamalli
1.

Potentiaalisten yritysten ja yritystarpeiden tunnistaminen

2.

Sidosryhmäverkoston kokoaminen

3.

Käynnistysvaiheen konkreettiset toimet etenkin ydinryhmän kanssa

4.

Teollisen symbioosin työkalupakki (toolbox)

5.

Kommunikaatio

6.

Luottamuksen ansaitseminen

7.

Teollisen symbioosin benchmark-tieto ja ulkoiset kontaktit

8.

Asiakasyritysten näkökulma on tärkein

9.

Omistajuus

10. Rahoitus

Kiitos!
Lisätietoja:
www.teollinenkiertotalous.fi
www.digipolis.fi
tiina.puotinen@digipolis.fi

