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• Tavoitteena alueelle muodostuvalle 
ekoteollisuuspuistolla on, että osa päätuotteista sekä 
kaikki tuotannosta syntyvät ”jätteet” ja sivuvirrat 
hyödynnetään mahdollisimman korkean jalostusasteen 
tuotteiksi Kemijärvellä ja Suomessa. 

• Ekoteollisuuspuisto toimii kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden edistäjänä. Toisen sivuvirta on toisen 
raaka-aine. 

• Puisto on hiilinegatiivinen 

• Ekoteollisuuspuisto toimii tiiviissä yhteistyössä alueen 
yritysten, kehittämis – ja tutkimuslaitosten kanssa. 

• Tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja 
selkeitä hyötyjä sijoittua alueelle. 

• Konsepti on selkeä, hyvin johdettu ja organisoitu 

 

 

Forestin -ekoteollisuuspuisto 



Sidosryhmien kokoaminen: 
Forestin ekoteollisuuspuistoalueen alue- ja toimintamallisuunnittelu 
käynnistetty aloituskokouksella 2.9.2019 

• Alueen infran tarpeet 

• Alueen toimijoiden mahdolliset synergiaedut  

• Yhteisten palveluiden suunnittelu 

  

Alustava ensimmäiseen kokoukseen kutsuttava työryhmä: 

Aalto Yliopisto                                                                     

Boreal Bioref Oy                          

Keitele Group Oy  

Yara Finland                      

Kemijärven kaupunki / maankäyttö 

Kemijärven Kehitys Oy              

(Liikennevirasto)                            

Paikallisia yrityksiä           

Paikallinen yrittäjäyhdistys 

Potentiaalisesti alueelle sijoittuvia yrityksiä 

Suurhankevalmistelu / Lapin ELY-keskus  

Kiertotalouskeskus  

Myöhemmin mukaan alueen oppilaitokset                             



Työpaketti 1. Liiketoimintapotentiaalin selvittäminen 

ja tuotteistaminen 

Toteutetaan omana työnä ja ostopalveluna  

 • Selvitys alueen materiaalivirroista.  

Selvitys tehdään nykyisten sekä potentiaalisten uusien yritysten 
/ toimijoiden kanssa (10 yritystä / toimijaa / potentiaalia). 
Selvitystyö toteutetaan omana työnä yhteistyössä Kemin 
Digipolis Oy:n kanssa. Digipolis Oy tuo oman asiantuntijuuden 
prosessiin ja laskuttaa omakustannehinnoittelun mukaisesti 
(päivähinta) kulut tehdystä työstä. 

• Selvitystyön tuloksista muodostetaan liiketoimintakonsepteja 
(potentiaaleja) jotka tuotteistetaan aluemarkkinoinnin tueksi. 
Tulosten visualisointiin käytetään mainostoimistopalveluja. 
Materiaalia hyödynnetään eri alustoilla, mm. omat kanavat, 
House of lapland, Business Finland ja erityisesti 
suoramarkkinoinnissa yrityksille. 

• Selvittää alueelle potentiaalisia toimijoita jotka hyötyvät alueen 
tuote-, materiaali-, energia- ja sivuvirroista ja muista 
toiminnallisista synergiaeduista 

 



Työpaketti 2. Master Plan suunnitelma Forestin 

ekoteollisuuspuistosta  

Toteutetaan ostopalveluna. Työtä ohjaa perustettu työryhmä.  

 • Selvitys synergiaeduista joita alueen toimijat/tulevat toimijat 
voivat hyödyntää 

• Minne erilaiset toiminnot tulisi alueella sijoittaa, jotta 
saavutetaan mahdollisimman suuri synergiaetu eri toimijoille ja 
toiminnoille. 

•Vesi, viemäröinti, lämpöputkistot, sähkö, energia, valokuitu 

•Tiet, logistiikka sekä henkilö että materiaalien kululle 

•Materiaalivirrat alueella 

•Teollisuuspalvelut alueella 

•Turvallisuus, kulunvalvonta ja pelastuspalvelut; palokunta ja 
ensiaputoiminta 

•Tarvittavat yhteiskäyttörakennukset: tutkimus, koulutus, 
vuokratiloja pk-yrityksille, sekä alueen vastaanottotoiminnot 

•Tuotteistaminen, mainostoimistopalvelut 

 



Työpaketti 3. Liiketoiminta / toimintakonsepti Forestin 

ekoteollisuuspuistolle 
Toteutetaan ostopalveluna. Työtä ohjaa perustettu työryhmä 

 

 

• Alueen liiketoimintakonsepti / toimintamallin 

laatiminen, sisältäen erilaisten rahoitusmallien, 

päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan 

vaihtoehtoja. 

• Yhteisten palveluiden tarve ja aikataulutus (koulutus-, 

tutkimus- ja kehittämispalvelut, muut palvelut) 

• Alueen viiden vuoden kehittämissuunnitelman 

laatiminen. 

• Tuotteistaminen, mainostoimistopalvelut 

 



Millaisia yrityksiä etsinnässä? 
• Pää- ja sivuvirtoja hyödyntäviä 

• Sellut: ruskea, valkaistu, liuko,  MCC (erillinen yhtiö) 

• Puupohjaiset jakeet, mekaaninen ja kemiallinen 
hyödyntäminen 

• Mäntyöljy, tärpätti 

• Biokaasu, Sokerit, Ligniini 

• Maanparannusaineet 

• Puuhiili, aktiivihiili (hanke haettu 4.10) 

• Jäännöslämpö 

• Sähkö 

• Kasvihuone 

• Kalankasvatus 

• Vedenpuhdistus 

•Teollisia palveluyrityksiä 

•Oppilaitoksia 

•Tutkimuslaitoksia 
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