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Teollisia symbiooseja edistetään myös Etelä-Savossa 

Teolliset symbioosit Suomessa - FISS -toimintamalli on otettu käyttöön Etelä-Savossa. Motivan koordinoimassa 

kansallisessa toimintamallissa etsitään yritysten ylimääräisille resursseille hyötykäyttäjiä toisista yrityksistä.  

FISS-toimintamalli perustuu yritysten resurssitietojen keräämiseen ja teollisten symbioosien aktiiviseen edistämiseen. 

Yritysten ylimääräiset resurssit voivat olla sivuvirta- tai jätemateriaaleja, varasto- tai toimitiloja, kuljetuskapasiteettia, 

palveluita tai osaamista. Näille etsitään käyttömahdollisuuksia muista yrityksistä eli mahdollisia symbiooseja. 

Tavoitteena on, että toisen toimijan ylimääräinen resurssi on toiselle käyttökelpoinen ja säästää näin kummankin 

kustannuksia. Lisäksi hyötyä syntyy kaatopaikkatilan ja luonnonvarojen säästöstä sekä energiankäytön ja CO2-päästöjen 

vähenemisestä. 

”FISS-malli on käytännön työkalu kiertotalouden edistämisessä, ja sillä pyritään nostamaan materiaalien jalostusarvoa ja 

aikaansaamaan uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Motivan koordinoima malli on käytössä jo 11 maakunnassa 

ja yrityksiä on mukana lähes 600.” kertoo johtava asiantuntija Paula Eskola Motiva Oy:stä. 

Mikkelissä järjestettiin Etelä-Savon ensimmäinen FISS-työpaja, jossa yritykset pääsivät esittelemään ylimääräisiä 

resurssejaan muille yrityksille ja tutkimaan olisiko toisen yrityksen materiaaleista hyötyä heille. Työpajaan osallistui 8 

yritystä, joilta löytyi yli 40 ylimääräistä resurssia ja 6 tunnistettua resurssin tarvetta. Työpajassa löytyi yli 30 

synergiamahdollisuutta eli tarjoaja-tarvitsija-paria. Löydettyjen synergioiden toteutusta viedään eteenpäin yritysten 

kanssa yhteistyössä. 

"Etelä-Savon yritysten resurssitietojen kerääminen jatkuu ja yritykset voivat olla yhteydessä ja kertoa tarpeistaan. 

Symbioosimahdollisuuksia lähdetään yhdessä kartoittamaan FISS-mallin resurssitietokannasta sekä suoraan alueen 

muista yrityksistä." kertoo projektipäällikkö ja FISS-koordinaattori Laura Vuorinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. 

Voit ilmoittaa omista ylimääräisistä resursseista tai tarvitsemistasi resursseista ottamalla yhteyttä oman maakunnan 

FISS-koordinaattoriin. Koordinaattoreiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.teollisetsymbioosit.fi. 

Lisätiedot: 

Laura Vuorinen, projektipäällikkö, 0440 361 623, laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi 

 

FISS-toiminta on osa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n koordinoimaa Materiaalikierron yhteistyömalli –hanketta, jossa 
edistetään materiaalien kiertoa ja hyötykäyttöä Mikkelin seudulla. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, 
Mikkelin seutu ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee 
yrittäjiä liikeidean arvioinnista alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, 
löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää 
yrityksestä www.mikseimikkeli.fi 
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