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Mitä on kiertotalous? 
Kiertotalouden 

periaattein toimiva 
kansantalous pyrkii 

vähentämään talouden 
riippuvuutta 

luonnonvaroista 
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• Kiertotalous on EU:n jäsenmailleen tavoitteeksi asettama      
talouden malli, jossa  
•  lisätään luonnonvarojen käytön tehokkuutta 
•  lisätään arvonlisäystä palveluista ja vähennetään talouden 

materiaali-intensiteettiä 
⇒ Edellyttää uudenlaisia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikka-

ajattelun muutosta perinteisillä toimialoilla 
⇒  Edellyttää muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä  
⇒  Edellyttää uudenlaista toimijayhteistyötä; Jäteala on 

kiertotaloudessa olennaisen tärkeä sektori, jonka on tärkeä tehdä 
yhteistyötä muiden alojen kanssa  
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Kiertotalous on talouden 
tavoitetila: 

#circwaste 
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Yhdyskuntajätteiden määrä ja käsittely Suomessa 2000-luvulla 

Hyödyntäminen 
materiaalina 

Hyödyntäminen 
energiana 

Kaatopaikkasijoit
us 

BKT 

BKT, vuoden 2010 arvoin 

#circwaste 



Luonnonvarojen käyttö 
ja tuotetut jätemäärät 

korreloivat vielä 
Suomessa suoraan 

talouden suhdanteen 
kanssa 

– Mitä paremmin menee, 
sitä enemmän syntyy 

myös jätettä 
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CIRCWASTE – tavoitteena kestävä 
jätehuolto ja kiertotalous 
•  Toteuttaa jätesuunnitelman tavoitteita – yhdyskunta- ja rakennusjätteen 

kierrätysasteiden saavuttaminen, jätteiden määrän vähentäminen 
•  Toteuttaa n. 20 konkreettista jätehuoltoa kehittävää ja                    

kiertotaloutta tukevaa osahankkeita hankkeen neljällä ydinalueella 
•  Synnyttää uusia jätehuoltoa ja kiertotaloutta tukevia hankkeita koko Suomessa 

ja käynnistää pitkäjänteisiä prosesseja ja yhteistyöverkostoja 
•  Toimia viestijänä ja analysoijana sekä hankkeessa että muualla Suomessa 

tuotetuille tuloksille ja hyville käytännöille - toiminta yhteiseksi hyväksi 
•  Saada aikaan järjestelmätason muutoksia - olla mukana tekemässä Suomesta 

kiertotalouden kärkimaata 
• Rahoittajana EU LIFE (11 milj. euroa), kesto 2016 – 2023. 
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CIRCWASTE-hanke 
pyrkii antamaan hyvää 

esimerkkiä luomalla 
yhteistyötä ja 

yhteistyöverkostoja ja 
näkyvöittämällä kaikkia 

teemasta tuotettuja 
tuloksia  
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Center 
for 

circular 
economy 

- SYKE - Motiva Oy 

Keski-Suomi Pohjois-Karjala 

Etelä Karjala Lounais-Suomi 

Alueellinen 
yhteistyö-

ryhmä 

Alueellinen 
yhteistyö-

ryhmä 

Alueellinen 
yhteistyö-

ryhmä 

Alueellinen 
yhteistyö-

ryhmä 

Kiertotalouden palvelukeskus – hankkeen 
ydinosaamisen asiantuntijaverkosto 

Tuuli Myllymaa, SYKE 

Kierto-
talouden 
palvelu-
keskus 

SYKE & MOTIVA 

•  Palvelukeskuksen 
verkosto välittää 
tietoa hankkeen 
ydinalueilla ja 
muualla Suomessa 
tehdyistä toimista  

•  Alueellinen 
yhteistyö: Varsinais-
Suomen liitto, 
Keski-Suomen liitto, 
Pohjois-Karjalan 
maakunta-liitto, 
Lappeen-rannan 
kaupunki 
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Hankkeessa perustetaan 
hyvien käytäntöjen tietopankki 
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MATERIAALILOIKKA 

●  sama tekniikka kuin tekeillä olevassa energialoikka-palvelussa 
●  Tietopankkiin lisätään ensin malliksi hyviä esimerkkitapauksia, aukeaa 

myöhemmin kaikkien täytettäväksi 



3.10.2017 10 Tuuli Myllymaa 

Kunnat kytketään 
yhteistyöverkostoon 
• Edelläkävijäkuntien ja kumppanuuskuntien verkostot 
• Tavoitteena kannustaa kuntia toimimaan kiertotalouden 

kiihdyttämöinä 
•  Julkiset hankinnat 
•  Oman alueen toimijoiden                                                        

aktivoiminen 
•  Asukkaiden aktivointi ja                                                         

tiedonlisäys 
•  SYKE ja MOTIVA koordinoivat 

#circwaste 
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Poimintoja kiertotalouden 
hyvistä käytännön esimerkeistä 

#circwaste 



Porin kaupunki: Koulutusta ja 
verkostoitumista jätteiden lajittelusta 
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Luonnonvarakeskus: Ylijäämäruuat, 
aliarvostetut tuotteet ja vihanneshävikki 
laatutuotteiksi ja eläinruuaksi  

#circwaste 
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Luonnonvarakeskus: Lannasta 
biokaasua, ravinteet talteen 



Turku AMK: Uusia tilakoon 
biokaasulaitoksia 
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Keski-Suomen liitto: Biojätevirrat 
kustannustehokkaasti käsittelyyn 
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Kompotek Oy ja Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto: Uusia komposiittituotteita 
muoveista ja kuitujätteistä  

•  Laiteasennukset lähes valmiina 
•  Prosessissa hyödynnetään vaikeasti 

kierrätettäviä jätteitä - puuta, tekstiilejä, villaa, 
kipsiä ja muovia – joista tehdään kaksi-
vaiheisessa prosessissa ekstruusiopuristimen 
avulla biokomposiittituotteita. 

Lähde: Uusiouutiset 1.9.2017  

#circwaste 



Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Sairaaloille 
resurssitehokas toimintamalli 
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Ramboll: Pilaantuneet maat              
turvallisesti käyttöön 

3.10.2017 19 Tuuli Myllymaa SYKE 



Kiertomaa Oy: Kierrätettäville maa-
aineksille tietopankki ja logistinen 
terminaali 
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•  Kiertomaa Oy perustaa 
Saramäen alueelle 
materiaaliterminaalin ja 
massojen 
markkinointiin 
nettisovelluksen. 
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GS1 Finland: Pk-yritysten 
varastohävikit hallintaan digitaalisen 
pilvipalvelun avulla 



Jyväskylän kaupunki: Asukkailta hyvät 
kiertotalousideat toteutukseen 
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Tärkeitä asioita aihepiiristä muualla: 
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Kiitokset 
mahdollisuudesta 
näkyä ja 
vaikuttaa! 

#circwaste 



Tutkimuslaitokset ja yliopistot 

Lisätietoja: CIRCWASTE – toteuttajat 
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●  Suomen ympäristökeskus SYKE 
●  Luonnonvarakeskus Luke 
●  Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
●  Karelia-ammattikorkeakoulu 
●  Turun Ammattikorkeakoulu 

●  GS1 Finland Oy 
●  Kompotek Oy 
●  Ramboll Oy 
●  Joensuun tiedepuisto Oy 
●  Kiertomaa Oy 
●  Motiva Oy 
●  Pikes Oy 
●  Puhas Oy 

●  Lappeenrannan kaupunki 
●  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
●  Jyväskylän kaupunki 
●  Porin kaupunki 
●  Keski-Suomen liitto 
●  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
●  Varsinais-Suomen liitto 

Yritykset ja kuntayhtiöt: Kuntien ja maakuntien edustajat 

#circwaste 


