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KESTÄVÄN KASVUN AVAINSANOJA

Kiertotalous

BiotalousVähähiilisyys



KIERTOTALOUS ON ALUEILLE MAHDOLLISUUS

Alueilla on hyviä esimerkkejä 
kiertotalouden ratkaisuista.

Parhaimmillaan alueilla on etukenossa 
selvitetty kiertotalouden 
mahdollisuuksia sekä otettu käyttöön 
ja kehitetty kiertotalouden ratkaisuja. 

Esimerkkeinä erilaisten sivuvirtojen 
hyödyntäminen, jakamistalouden 
ratkaisut esim. ruokahävikin 
vähentämiseksi sekä älykkään 
liikkumisen ratkaisut.
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Kiertotalous on myös osin outo ja vaikeasti 
hahmottuva mahdollisuus. Pelkistetyim-
millään kiertotalous on edelleen jätehuoltoa. 

Näkökulma kiertotalouteen on usein 
alueellinen tai paikallinen, ei niinkään 
alueiden välinen.



KIERTOTALOUS ISTUU ERI MITTAKAAVOIHIN
Kiertotalouden keinoin voidaan 
rakentaa myös hyvin paikallisesti 
sovellettavia ratkaisuja, joille on suuri 
tarve muuallakin Euroopassa ja 
maailmalla. 

Esim. kierrätys ja energiaratkaisut 
”konttimittakaavassa”.
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Kiertotalous ja kehittyvä 
biotalous tuovat raaka-
aineiden ja sivuvirtojen 
käyttöön uudenlaisia teollisen 
mittakaavan tuotantoketjuja, 
joita on tarpeen edistää ja 
joihin on tarpeen varautua.

Esim. metsäbiotalouden 
sivuvirrat, maa-ainesten 
hyödyntäminen, jne.



HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEILLA
 Kevennetty hallinnollista taakkaa ja synnytetty markkinoita:
 Kierrätystä edistävä sääntely

• Ympäristöluvituksen keventäminen; luvanvaraisuus on poistunut, lupakynnystä 
nostettu tai on siirrytty kevyempään ilmoitusmenettelyyn

• Yhden luukun periaate; eri lupa-asioiden samanaikainen käsittely 2019
• Kunnan vastuu rajattu asumisessa syntyviin jätteisiin - yhdyskuntajätteistä noin 

10 % yksityisen yritystoiminnan piiriin (arvo noin 40 M€)
• Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen kielto, joka poistanut ko. 

kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikoilta 
• Lakisääteinen jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta (alusta yleiselle 

markkinapaikalle), käyttöön 2019
 Tutkimuksen, innovaatioiden, investointien ja viennin tukeminen 

• Business Finlandin rahoitus BCK-sektorille, VTT Bioruukki 
• Uusi instrumentti, kiertotalouden investointituki, otettu käyttöön  

 Kokeiluilla uusia toimintatapoja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi
• Kierrätykseen kannustavat taksat, monilokeroastiapalvelu, tekstiilijätteiden 

keräys, lajittelu ja hyödyntäminen



KIERTOTALOUDEN VÄLINEITÄ 1

Luonnonvaroja ja niiden käyttöä koskevan tietopohjan vahvistaminen
 Voidaanko toimintaa perustaa alueen omiin luonnonvaroihin vai muualta 

tuotuihin; onko saatavilla vapaita sivuvirtoja ja jäteraaka-aineita?
 Kokeiluja tietopohjan vahvistamisesta useilla alueilla
 BiomassaAtlas, johon on kehitteillä myös Ravinnelaskuri

Kierrätysmateriaalin saatavuuden parantaminen
 Fyysisten ja virtuaalisten markkinapaikkojen luominen jätteille ja 

sivuvirroille
 Tiedon tarjoaminen riittävän ajoissa myös syntyvästä rakennus- ja 

purkujätteestä (purkukatselmus ja rakennusjäteselvitys)
 Säädösten hyödyntäminen; EoW -määrittelyt, MARA ja MASA



KIERTOTALOUDEN VÄLINEITÄ 2

Teollisten symbioosien vahvistaminen - toisen jäte on toisen raaka-aine
 14 maakuntaa kattava teollisten symbioosien (FISS) verkosto
 Myös alkutuotannossa, esim. agro-ekologiset symbioosit

Julkiset hankinnat, vapaaehtoiset sopimukset
 Kestävien innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus (KEINO), BF:n 

innovatiiviset julkiset hankinnat –rahoitus
 Mahdollista yhdistää esim. Green deal -sopimuksiin

Uudet tuotteet ja palvelut, uudet arvoverkot
 Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa – uudenlaiset ratkaisut
 Logistiikka avainasemassa, myös palauttavat kierrot (esim. pakkaukset, 

tekstiilit)



KIERTOTALOUDEN VÄLINEITÄ 3 
Kaupunkialueiden kestävät ratkaisut - Circular Biocities

 Kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit ja energiantuotanto sekä erilaiset luontoon 
perustuvat ratkaisut (”viherrakenne”) vastaavat kaupunkien lisääntyvään tilan, 
materiaalien, ruoan ja energian tarpeeseen. 

 Kaupungit voivat vauhdittaa muutosta ja osoittaa esimerkkiä kestävillä julkisilla 
hankinnoilla ja edistämällä kestäviä kulutustottumuksia sekä kaavoituksella ja 
kaupunki-infrastruktruurin ratkaisuillaan

 Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma, Smart & Clean säätiön hankkeet

Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen vahvistaminen – Circular Bioregions
 Kierto- ja biotalouteen liittyvien elinkeinomahdollisuuksin aktiivinen kartoitus 

yhdessä paikallistahojen kanssa, toimintaa tukevien palvelualustojen luominen, 
osaajien houkutteleminen; myös maaseudulle 

 Teollisuusmittakaavaisten bio- ja kiertotalouden alueiden kaavoitus ja kehittäminen

Laajemmat kierrot
 Kierto- ja biotalouden toimijat verkottuvat alueiden sisällä ja välillä ja muodostavat 

yhteistyösuhteita muihin Euroopan kaupunkeihin.



Case: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen

• Agro-ekologinen symbioosi 
• Toimintamalli, jossa maatilat ja elintarvikeyritykset toimivat läheisessä 

vuorovaikutuksessa
• Palopuro-pilotti

• Useamman tilan viherlannoitusnurmista, hevosenlannasta ja kananlannasta 
tuotetaan biokaasua paikalliseen kulutukseen ja liikennepolttoaineeksi. 
Mädätysjäännöksen ravinteet kierrätetään takaisin peltoon lannoitteeksi 
tehostamaan tuotantoa

• Agro-ekologisten symbioosien verkostot
• Ravinne- ja energiaomavarainen alueellinen ruokajärjestelmä, jossa myös kunta 

mukana aktiivisena toimijana.
• Julkisille ruokapalveluille malli paikallisuuden huomioimiseksi. 
• Elintarvikejalostuksen ja maatilojen yhteistyötä. 
• Ruoantuotannon ja -kulutuksen paikallisuuden huomioiminen mahdollistaa 

tehokkaan ravinteiden kierrätyksen ja sivuvirtojen hyödyntämisen energiaksi
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