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EKOTEOLLISUUSPUISTOJEN TOIMINNAN MITTAAMINEN 

  Kokemuksia ja kehittämisehdotuksia 

Tässä Policy Briefissä esitellään ekoteollisuuspuistojen toiminnan mittaamista sekä ko-

kemuksia ja ehdotuksia mittaamisen kehittämiseksi. Policy Brief on osa Teollisen kierto-

talouden osaamisalusta (TKO) - hanketta, joka on valittu työ– ja elinkeinoministeriön 

teollisen kiertotalouden ekosysteemien kehittämisen yhdeksi kärkihankkeeksi 2020– 

2022.   

Ekoteollisuuspuistot ovat teollisuusalueita, jotka panostavat erityisesti kestävään kehi-

tykseen, toimijoiden yhteistyöhön ja kiertotalouteen.  
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Mikä on ekoteollisuuspuisto? 

Suomen ekoteollisuuspuistojen verkosto 

Suomessa toimii parikymmentä merkittävän kokoluokan ekoteollisuuspuistoa, jotka edistävät alueellista kestä-

vän kehityksen mukaista liiketoimintaa. TKO– hankkeeseen osallistuvat kuvassa 1. esitetyt 13 ekoteollisuuspuis-

toa: Kemi, Kemijärvi, Kokkola, Äänekoski, Joensuu, Mikkeli, Pori, Tampere, Forssa, Riihimäki, Turku, Salo ja Por-

voo.  Verkosto tarjoaa erinomaisen alustan teollisen kiertotalouden tiedon jakamiseen, toisilta oppimiseen ja 

yritysten väliseen vuoropuheluun.  

Kiertotalouskeskuksen koordinoimassa ekoteollisuuspuistojen verkostoyhteistyössä on tunnistettu yhdeksän 

askelta menestyvän ekoteollisuuspuiston perustamiseksi ja ylläpitämiseksi: 1) Alueen yhteinen visio ja suunnitel-

ma 2) Välitavoitteiden seuranta 3) Omistautunut koordinointi 4) Hyvin valmisteltu liiketoimintamalli 5) Aktiivi-

nen verkostojen ylläpito 6) Tiedotus ja koulutus 7) Toiminnan jatkuva kehittäminen 8) Luottamuksen rakentami-

nen ja ylläpito 9) Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tärkeys 1 

Ekoteollisuuspuisto on maantieteellisesti rajattu alue, 

jossa materiaalit, energia ja tieto kiertävät yritysten 

välillä. Ekoteollisuuspuistot tuottavat yrityksilleen 

lisäarvoa yhteistyön kautta. 

Ekoteollisuuspuistot panostavat merkittävästi myös 

sosiaalisesti ja ympäristöllisesti parempien ratkaisujen 

toteuttamiseen.   

Puistot voivat olla ympäristöteknologian edelläkävijöi-

tä tai ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaavien 

tuotteiden ja palveluiden lähteitä. Usein myös puiston 

energiantuotanto on suunniteltu ympäristön kannalta 

mahdollisimman kestävästi. Energia- ja resurssitehok-

kuus ovat ekoteollisuuspuistoissa arkipäivää, ja yritys-

ten fyysinen läheisyys tuottaa tärkeää luottamuspää-

omaa. 1 

1. Sitra: Näin perustat ekoteollisuuspuiston  

Kuva 1. Ekoteollisuuspuistojen verkosto 

”Ekoteollisuuspuistojen toiminta on osa siirtymää lineaarisesta talousmallista kohti hii-

lineutraalia kiertotaloutta, missä teollisuus osana kestävää yhteiskuntaa toimii maa-

pallon kantokyvyn rajoissa. Ekoteollisuuspuistot pyrkivät kiertotalousratkaisuja edistä-

mällä vastaamaan globaaliin kestävyyshaasteeseen.” Nani Pajunen, Johtava asiantuntija, Sitra 

https://www.sitra.fi/artikkelit/yhdeksan-askelta-ekoteollisuuspuiston-perustamiseen/#:~:text=Ekoteollisuuspuisto%20on%20maantieteellisesti%20rajattu%20alue,kuuluville%20yrityksille%20lis%C3%A4arvoa%20yhteisty%C3%B6n%20kautta.
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Mittaamisen tavoitteet 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja luonnon moni-

muotoisuuden turvaaminen edellyttävät hiilineutraa-

lien kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa kaikkialla 

yhteiskunnassamme.  

Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii 

kuitenkin ymmärrystä nykytilanteesta. Muutoksen 

osaava johtaminen vaatii siis muutoksen mittaamista. 

Erilaisten toimintojen mittaaminen edellyttää erilaisia 

mittareita. Muutoksen mittaamisen kautta voidaan tu-

kea organisaatioita ja ammattilaisia muutoksen tekijöi-

nä. 

Soveltuvien mittareiden löytämiseksi tarvitaan yhtei-

nen näkemys menestyvästä toiminnasta. Toimijoita 

kiinnostaa, missä muutosvaiheessa ollaan menossa ja 

millaisella muutosnopeudella ollaan siirtymässä kohti 

hiilineutraalia kiertotaloutta, joka tukee tasapuolisesti 

taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä hyvinvointia 

yhteiskunnassa.    

Teollisen kiertotalouden toimijoiden intressit mittaami-

selle vaihtelevat. Julkisen sektorin kiinnostus on ennen 

kaikkea optimoitujen ohjauskeinojen löytäminen teolli-

sen kiertotalouden edistämiseksi. Yksityisen sektorin 

intressi on ylläpitää ja kehittää taloudellisesti kestävää 

toimintaa. 

Kuva 2 havainnollistaa mahdollisia hyötyä, joita teollisil-

la kiertotalousratkaisuilla voidaan tavoitella. Tavoitelta-

vat hyödyt ohjaavat soveltuvien mittareiden tunnista-

mista ja vakiinnuttamista.   

Ekoteollisuuspuistot pyrkivät oman toimintansa kautta 

vastaamaan kansainväliseen kestävyyshaasteeseen. 

Ekoteollisuuspuiston toiminnan ydin on korkeassa ja 

monipuolisessa osaamisessa, yhteistyössä sekä toimin-

nan hyvässä koordinoinnissa. Strateginen ansaintalo-

giikka pohjautuu pitkän aikavälin tavoitteille, jotka ovat 

kestävän kehityksen mukaisia.  

Kuva 2. Teollisen kiertotalouden hyötyjä 



Digipolis Policy Brief                                                                                                                                                                                         4 

 

   CASE: Kokkola Industrial Park (KIP) 

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi. Alu-

eella toimii 18 teollisuuslaitosta ja noin 60 palvelualan yritystä. Kokkolan suurteollisuusalueen liikevaihto on 1,4 

miljardia euroa, josta viennin arvo 1,36 miljardia euroa. KIP on teollisen kiertotalouden edelläkävijöitä niin Suo-

men kuin koko Euroopankin mittakaavassa. Synergioita suurteollisuusalueella on syntynyt muun muassa proses-

siteollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäytön ja keskitetyn palvelutuotannon myötä.  

KIP:n alueen toimijat ovat tehneet järjestelmällistä yhteistyötä 2000-luvun puolivälistä alkaen, jolloin alueelle 

perustettiin Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry (KIP ry). Yhdistyksen alaisuudessa toimii viisi aktiivista työryh-

mää, joiden tavoitteena on tukea yhdistyksen keskeistä toimintaa eli edistää alueella toimivien yritysten välistä 

yhteistyötä, luoda synergiaa ja sitä kautta tehokkuutta toimintoihin. 

Käytettävissä olevat kiertotalouden mittarit 

KIP:n alueelle laadittiin vuonna 2018 KIP ry:n toimesta koko aluetta koskeva yhteinen viisivuotinen aluestrategia. 

Strategiassa on asetettu alueen kehittämiseksi yhteisiä tavoitteita, joita työryhmien vuosittain laadittavat toimin-

tasuunnitelmat tukevat. KIP:n alueelta kootaan säännöllisesti toimintaa kuvaavia taloudellisia perustietoja sekä  

henkilöstöön ja alueen liikenteen tunnuslukuja. 

Kokkolan suurteollisuusalueella ei ole käytössä koko aluetta koskevia selkeitä suoraan kiertotaloutta kuvastavia 

mittareita, mutta kiinnostus kansallisesti vertailukelpoisen mittariston hyödyntämiselle on korkealla. Tällä hetkel-

lä alueella seurataan ympäristövaikutusten kehitystä. Ympäristön osalta KIP:n alueella on kerätty myös tietoa 

jätteiden määristä ja niiden hyötykäyttöasteesta.  

Mittaamisen haasteet ja mahdollisuudet 

Kokkolan suurteollisuusalueen yrityksillä on jo käytössä hyviä mittareita kiertotaloustoiminnasta. Yrityskohtaisen 

tiedon määrä sekä digitaalinen mittaaminen ovat lisääntyneet jatkuvasti. Koko alueen näkökulmasta mittaami-

nen on kuitenkin paljon haastavampaa. Suurimmaksi haasteeksi nähdään olennaisen ajantasaisen tiedon hankki-

minen ja jakaminen. Yritykset keräävät tietoja eri tavalla, eivätkä kaikki julkaise kilpailu- tai turvallisuussyistä 

omia tietojaan, etenkään kiertotalouteen liittyvistä kehittämisprojekteistaan. 

KIP:n kaltaisella alueella, missä kiertotalous on ollut osa alueen arkea jo vuosikymmeniä, kiertotalouden syner-

giahyötyjä on vaikea hahmottaa kokonaisvaltaisesti, varsinkaan kvantitatiivisessa mielessä. Yritysten jakautuessa 

yhä useammalle omistajalle, KIP alueella työskentelevien tietoisuus koko alueen toiminnasta ja yritysten välisistä 

synergioista on ajan mittaan heikentynyt. Kiertotalouden mittaamisessa haasteeksi tunnistetaan myös erilaiset 

tavat ymmärtää, mitä kiertotaloudella ylipäätään tarkoitetaan. Tuotannollisiin yrityksiin kytkeytyvän kiertotalou-

den lisäksi tulisi mitata myös palveluyritysten toimintaa, joiden rooli kiertotalouden 

edistämisessä on merkittävä. 

Kokkolan suurteollisuusalueen toimijoiden kiertotalousosaamisen kehittämiseksi 

suunnitellaan parhaillaan alueen koko henkilöstölle suunnattua KIP kiertotalouskoulu-

tusta, jonka avulla lisätään tietoisuutta kiertotaloudesta yleisesti ja vahvistetaan ym-

märrystä siitä, miten kukin omassa työssään voi edistää kiertotaloutta. Tavoitteena 

on, että koulutuksen jälkeen alueen toimijat puhuvat kiertotaloudesta yhteisellä kie-

lellä ja kiertotalous ymmärre-

tään sen koko laajuudessa. Kuva 3. Haastattelussa Virve Heikkinen,  KIP ym-

päristö- ja energiatyöryhmän puheenjohtaja, 

Ympäristöpäällikkö, KIP Service Oy 
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CASE: Kemi-Tornion ekoteollisuuspuisto 
ja Kiertotalouskeskus 

Ekoteollisuuspuisto on Kemi-Tornion alueella toimiva bio-, metalli-, kaivos- ja energiateollisuuden keskittymä. 

Ekoteollisuuspuiston toimintaa koordinoi Kemin Digipoliksen Kiertotalouskeskus, jonka roolina on edistää alueel-

la kiertotaloudesta kiinnostuvien yritysten toimintaedellytyksiä. Kiertotalouskeskus keskittyy yritysten neuvon-

taan sekä yleisen tuen tarjoamiseen hankerahoituksen ja kiertotalousinvestointien edistämisessä. Kemi-Tornion 

alueella toimii noin 200 eri kokoista yritystä ja alueella syntyvän viennin arvo vastaa noin 8% koko Suomen vien-

nin arvosta.   

Käytettävissä olevat kiertotalouden mittarit 

Kemi-Tornion ekoteollisuuspuistossa mitataan kiertotalous toiminnan taloudellisuutta arvioimalla, kuinka hyviä 

yrityksiä alueella on, kuinka omavaraisia yritykset ovat ja millainen on niiden liikevaihto. Tarkastelussa on myös, 

kuinka paljon kiertotaloustoiminnan vaikutuksesta syntyy uusia yrityksiä ja/tai työpaikkoja alueelle. Keskeisenä 

ympäristöllisenä mittarina sekä kiertotalouden konkreettisena toiminnan seurantamekanismina on teollisuuden 

sivuvirtataulukko, johon on koottu Kemi-Tornion keskeisten toimijoiden sivuvirrat ja niiden hyödyntäjät.  

Kiertotalouskeskus seuraa myös toteutuneita teollisen kiertotalouden pilottihankkeita sekä esiselvityksiä, joiden 

kautta kiertotaloutta edistetään konkreettisesti. Hankkeiden toteuttajina on aina yritys ja Kiertotalouskeskus toi-

mii ns. fasilitoijana ja hankkeen mahdollistajana. Hankkeiden toteutumisen edellytyksinä ovat aina yrityksen 

omat intressit, resurssit, rahoitus sekä tarvittavat toimenpideluvat.  

Mittaamisen haasteet ja mahdollisuudet 

Mittaamisen haasteellisuus on tullut Kiertotalouskeskuksessa ilmi etenkin toiminnan elinkaarta ajatellen. Lisäksi 

tietojen saatavuus, omistajuus ja mahdollinen automatisointi sekä eri toimijoiden erilaiset intressit ovat aiemmin 

osoittautuneet esteiksi tai mittaamista hidastaviksi tekijöiksi.  

Kiertotalouskeskuksen toiminnan kannalta kiinnostavaksi mittaushaasteeksi nähdään pidemmän aikavälin tar-

kasteluun soveltuvien mittarien laatiminen. Absoluuttisten lukujen merkitystä ei ole koettu välttämättömäksi, 

vaan hyödyllisemmäksi koettaisiin mittaluvut siitä, mihin suuntaan tai esimerkiksi millä kiertotalouden teemoilla 

kehitys on toteutumassa. Tällaista mittaamista voisi olla esimerkiksi toistuvien vuosittaisten tilannekatsauksien 

aikavertailu 5–10 vuoden kehitysjaksoissa. Näissä tarkasteluissa voisi kiinnittää huomiota esimerkiksi kiertotalou-

teen kytkeytyvien työpaikkojen määrään tai alueen kiertotalouden liiketoiminnalliseen arvoon. Aikatarkastelun 

toteuttamiseksi olisi tärkeää lukita tietyt toistuvat indikaattorit. 

Yhtenä mittaamisen kannalta kiinnostavana kysymyksenä on Kiertotalouskeskuksessa noussut esiin se, miten 

saataisiin käyttöön sellaisia kanavia, jossa toiminnan raportointi olisi automati-

soitavissa ja/tai julkisesta tietokannoista löydettävissä. Lisäksi laadullisten 

mittareiden avulla voitaisi kartoittaa yleistä asenneilmapiiriä sekä luoda kuvaa 

teollisen kiertotalouden kiinnostuksen kehityssuunnasta, sen tiedostetuista 

mahdollisuuksista ja tunnistetusta potentiaalista. 

Kuva 4. Haastattelussa Tuomas Pussila,   

Ohjelmapäällikkö, Teollinen kiertotalous, 

Kiertotalouskeskus, Digipolis 
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Ekoteollisuuspuiston mittaaminen:  
Kansallisia havaintoja 

Teollisen kiertotalouden edistämisessä, kansallisesti kiinnostavia kysymyksiä ovat: Kuinka hyvin ekoteollisuus-

puisto konseptina toimii ja miten sen hyödyt on onnistuttu realisoimaan yritystasolla? Miten onnistuneesti eko-

teollisuuspuistot pystyvät täyttämään konseptin laatuvaatimukset? Kuinka suuri osa ekoteollisuuspuistojen toi-

minnasta perustuu kiertotalouden periaatteille tai hiilineutraaleille kiertotalousratkaisuille? Myös arviot siitä, 

kuinka paljon kiertotalouden osuus on kokonaisliiketoiminnasta, ovat kansallisen kehittämisen kannalta kiinnos-

tavia.  

Mittaamisen edistymisen kannalta on tärkeä tunnistaa yhteiset toimintaedellytykset ekoteollisuuspuistoille. Toi-

mintakonsepti on integroitava yhä selkeämmin osaksi ekoteollisuuspuistojen yritysten toimintaa. Yrityksille on 

viestittävä yhä tarkemmin, mikä tekee teollisuusalueesta teollisuuspuiston ja mitkä ovat ’ekotekojen’ edellytyk-

set. Suomen ekoteollisuuspuistot ovat hyvin erilaisia ja siksi mittaaminen voisi olla puistokohtaista, mutta joistain 

yhteisistäkin mittareista on sovittava.  

Sopivien mittareiden löytäminen on tärkeää, jotta tukitoimenpiteiden kohdentuminen sekä tutkimus-, kehitys- ja 

koulutuspanostukset osataan suunnata mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Konkreettisia käy-

tössä olevia kiertotalouden mittareita ovat esimerkiksi sivuvirtojen hyödyntämisaste tai hiilidioksidipäästöjen 

seuranta. Tällaisten mittareiden tarkastelun ulkopuolelle kuitenkin jää, miten systemaattista laadullista työtä 

ekoteollisuuspuistossa jo tehdään tai millainen on puiston asenneilmapiiri.  

Teollisen kiertotalouden mittareiden kehittämisessä tulee välttää ylimääräisen lisätyön tuottamista, ja pohtia sen 

sijaan, minkälaisten jo olemassa olevien toimintojen yhteyteen mittaamista voisi luontevasti kehittää. Tästä hy-

vänä esimerkkinä voisivat olla ympäristö- ja rakennuslupaprosessit, joiden kautta teollisuuslaitokset ovat jo ra-

portointivelvollisia. Ekoteollisuuspuistojen verkostoyhteistyö tarjoaa mahdollisuuden pohtia, miten vuosittain 

toistuviin taloudellisiin tai ympäristöllisiin raportointeihin sisällytetään kiertotalouden kannalta kiinnostavimmat 

mittarit.  

Toteutettavia vuosiraportteja seuraamalla voitaisi oppia kiertotalouden mittaamisesta enemmän. Tämän jälkeen 

vähitellen voitaisi siirtyä systemaattisempaan seurantaan, jossa hyväksi havaitut teollisen kiertotalouden mittarit 

olisivat integroituina olemassa olevissa toimenpiteissä. Näin toimimalla annettaisiin mittaamisen rakentua toi-

minnan ohessa. Uusia mittareita tai kriteerejä voi lisätä, kun mittaamisesta opitaan lisää ja nähdään, miten hyvä 

mittari toimii. Mittaaminen pitää kuitenkin aloittaa nyt heti ja hyväksyä tietty epävarmuus alussa ja todeta, että 

tämä on oppimisprosessi. 

Kuva 5. Sari Tasa 

Erityisasiantuntija  

TKO– hankkeen valvoja 

Työ– ja elinkeinoministeriö 

Kuva 6. Nani Pajunen 

Johtava asiantuntija, 

Kestävyysratkaisut, Sitra  

Kansallisia havaintoja osan 

haastattelut:  
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Ekoteollisuuspuiston mittaaminen:  
Kansainvälisiä kokemuksia  

Ekoteollisuuspuistojen toiminta ja tavoitteet ovat moniulotteisia. Jo pelkästään luonnonsuojeluun ja päästövä-

hennyksiin liittyy monia erillisiä mittareita, ja kun näihin liitetään myös alueelliseen työllisyyteen ja hyvinvointiin 

liittyviä tavoitteita, ekoteollisuuspuiston ’onnistumisen’ määrittely ja arviointi monimutkaistuvat entisestään. 

Ekoteollisuuspuistojen kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä on huomattu, että yhtenäisen mittaamisme-

netelmän pitäisi perustua sovittuihin vertailukohteisiin ja –vuosiin. Yhteisiä tavoitteita edistäisi, jos kaikki ekote-

ollisuuspuistot olisivat valmiita jakamaan omia tilastojaan ja tietojaan, jotta mittaamiseen käytettävä data olisi 

kattavaa ja ajantasaista.  

Tietojärjestelmien yhteensopivuus on huomattu yhdeksi keskeiseksi haasteeksi kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Avainkysymyksinä ovat, miten yhdistää datatalous kiertotalouteen ja miten automatisoida operatiivisen toimin-

nan mittaaminen. Suuremmilla tuotantolaitoksilla ei usein kilpailuasetelmansa vuoksi ole intressiä jakaa tehdas-

kohtaisia aineistojaan. Toisaalta pienimpien yritysten halukkuus tiedonjakoon voi olla avoimempi, mutta usein 

yritysten resurssit tai intressit kuvaavien indikaattoreiden seuraamiseksi eivät ole riittävät.  

Suuri osa kiertotaloutta kuvaavista mittareista on laadullisia, joita on vaikeampi analysoida. Usein teollisissa T&K 

hankkeissa edistetään samanaikaisesti monia asioita, ja tällöin on vaikeaa arvioida, kuinka suuri osa niistä on ns. 

suoria kiertotalousinvestointeja. Perinteisten europohjaisten mittareiden lisäksi tarvitaan tietopohjaa ja asentei-

ta kuvaavia seurantamekanismeja. Laadullisten ja muiden laaja-alaisempien mittaamistyökalujen varjopuoli on, 

että niiden vertailukelpoinen käyttö vaatii mittausta tekevältä taholta paljon kyseisen ekoteollisuuspuiston profii-

lin ja kontekstin tuntemusta.  

Mittauksen kompleksisuudesta huolimatta informaatiota pitäisi tuottaa yksinkertaisessa muodossa. Toiminnan 

tuotteistaminen (brändiarvon luominen) voisi olla yksi keino viestiä ekoteollisuuspuistojen toimintaa kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vahva yhteinen imago voisi parhaassa tapauksessa vahvistaa koko toimia-

laa ja toimintamalleja. Tämä voisi helpottaa myös viestintää ja vuoropuhelua.   

Pohjoismaisen yhteistyön ja alueiden välisen yhteistyön syventäminen on tärkeää ja tarkoituksenmukaista eko-

teollisuuspuistojen yhtenäisen mittaamisen ja vertailun aikaansaamiseksi. Oppimisprosessi voisi tehostua, jos 

mittaamisessa tehtäisiin yhteisiä rajat ylittäviä ratkaisuja. Tämä parantaisi mittareiden vertailukelpoisuutta ja 

vahvistaisi pohjoismaisten ekoteollisuuspuistojen toimintakykyä ja kehittämistyötä. 

Kuva 7. Haastattelussa Murat Mirata  

Senior Lecturer 

Linköping University 
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KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 

1. Mittaamisen edellytyksenä on ekoteollisuuspuisto -käsitteen perusteellinen ymmärtäminen ja sen konk-

reettinen sisäistäminen myös yritystasolla. Koko ekoteollisuuspuiston yhteistä toimintaa koordinoivalla 

taholla on tässä työssä tärkeä rooli. Uusien synergiahyötyjen lisäämiseksi yrityksiä pitää kannustaa yhteis-

työhön, jolloin myös uusia kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita voi syntyä.   

2. Mittaaminen olisi paras aloittaa viivytyksettä, koska sopivista seurantamekanismeista opitaan parhaiten 

tekemällä.  Mittaamisen kehittäminen tulisi tapahtua yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä, niin että 

yritys mittaa toimintaansa ja raportoi tarvittavat tiedot valvovalle viranomaiselle avoimen vuorovaikutuk-

sen kautta. Näin prosessi muodostuu yrityksen ja valvovan viranomaisen yhteiseksi oppimisprosessiksi.  

3. Sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia mittareita tarvitaan teollisen kiertotalouden seurantamekanismik-

si. Etenkin mittaamisen kehittymisvaiheessa laadullisten selvitysten rooli korostuu. Kun ymmärrys ja osaa-

minen teollisen kiertotalouden mittaamisesta karttuu, myös sopivien kvantitatiivisten mittareiden tunnis-

taminen helpottuu. Laadullisista mittareista voi olla vaikea saada vertailukelpoisia tuloksia, mutta niiden 

kautta usein päästään helpommin käsiksi teollisen kiertotalouden kannalta keskeisiin kysymyksiin.  

4. Mittaamisen tulisi rakentua olemassa olevan prosessin yhteyteen. Mittaamisen pitäisi olla integroituna 

päivittäiseen tapaan työskennellä. Ideaalisin tilanne olisi, jos hiilineutraalin kiertotalouden edistämisen 

kannalta yhdessä sovitut standardoidut aineistot kootaan operatiivisen työn ohessa automaattisesti digi-

taalisiin järjestelmiin.  

5. Kiertotalouden kehittymisen mittaus ja tilannekuvien vertailu eri ajankohtina kiinnostaa sekä yksityistä 

että julkista sektoria. Toistuvilla mittauksilla saadaan yhteisymmärrystä toteutuneista kehityssuunnista 

sekä apua tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointiin. Aikatarkastelussa on kuitenkin eroteltava tutkimus

- ja kehitystoiminnan ja yritysten operatiivisen toiminnan mittaaminen, johon tarvitaan vakiintuneita yh-

dessä sovittuja vertailukelpoisia mittareita.  

6. Tietojärjestelmien yhteensopivuuteen on tärkeä kiinnittää huomiota ekoteollisuuspuistoissa sekä ekote-

ollisuuspuistojen verkostoyhteistyössä myös mittaamisen näkökulmasta. Kansallisen ja kansainvälisen vuo-

ropuhelun avulla tulee yhdessä pohtia, miten datatalouden voisi yhdistää osaksi kiertotaloutta ja sen seu-

rantamekanismeja. 

7. Yhteinen mittaamiskäytäntö osana ekoteollisuuspuistojen brändin luomista edistää positiivista näky-

vyyttä, joka viestii korkeatasoisesta ja vastuullisesta toiminnasta. Yhteinen vapaaehtoisuuteen perustuva 

mittaamisjärjestelmä voisi toimia laadun takaajana. Yhteisen imagon vahvistamisen kautta verkosto voisi 

viestiä sitä ’hyväntekemistä’, jota ekoteollisuuspuistoissa toteutetaan ja jota verkoston yhteistyökin syn-

nyttää.  

8. Kansainvälisen ja alueiden välisen yhteistyön syventäminen mittaamisessa on tärkeää ja tarkoituksen-

mukaista ekoteollisuuspuistojen yhtenäistetyn vertailun aikaansaamiseksi. Mittaamiseen, mittareihin ja 

niiden käytön haasteisiin liittyvän tiedon jakamisen tulee olla aktiivista, jotta mittaamisessa voidaan ke-

hittyä ja oppia muilta.  

”Tulosten mittaaminen ja vertailu ei ole itseisarvo – näen sen enemmänkin tärkeä-

nä edellytyksenä, joka auttaa ekoteollisuuspuistojen jatkuvuutta ja kehitystä.”  

Murat Mirata, Senior Lecturer, Linköping University 
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Policy Brief  

Tämä Policy Brief on ensimmäinen osa julkaisusarjaa, jossa esitellään ekoteollisuuspuisto-

jen mittaamista. Seuraava Policy Brief julkaistaan vuoden 2021 loppuun mennessä.  

 

Lue lisää ekoteollisuuspuistoista: 

Sitra: Näin perustat ekoteollisuuspuiston  

 

Ota yhteyttä:  

Tuomas Pussila  

tuomas.pussila@digipolis.fi 

 

”Muutoksen kannalta on olennaista, että jokainen toimija löytää oman paik-
kansa muutoksen tekijänä ja siten kiertotalouden edistäjänä”  

 

Kiertotalouskeskuksen roolina on edistää Kemi-Tornion teollisuuskeskittymän kiertotalou-

desta kiinnostuvien yritysten toimintaedellytyksiä. Kiertotalouskeskus keskittyy yritysten 

neuvontaan sekä yleisen tuen tarjoamiseen hankerahoituksen ja kiertotalousinvestoin-

tien edistämisessä. Lisäksi Kiertotalouskeskus koordinoi Suomen ekoteollisuuspuistojen 

verkostoa ja tuottaa tietoa alan parhaista käytännöistä sekä kehittää alan asiantuntijoi-

den osaamista. 

www.digipolis.fi/kiertotalouskeskus  

https://www.sitra.fi/artikkelit/yhdeksan-askelta-ekoteollisuuspuiston-perustamiseen/

