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Teolliset symbioosit kestävän aluekehityksen ja resurssiviisaan 
kiertotalouden edistäjinä
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SYMBI perustiedot

Hankkeen kesto: 
 1. vaihe 1.4.2016 – 31.3.2019 (tiedon hankinta ja kokemusten vaihto)
 2. vaihe 1.4.2019 – 31.3.2021 (tiedon levittäminen ja integrointi alueellisiin 

kehittämisohjelmiin – Häme-ohjelma)

Rahoitus: Interreg Europe, Europan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoitus

 Budjetti:1.599.365,00 €

 Yhteistyö ja tiedonvälitys alueellisille sidosryhmille

 Kansallisten käytäntöjen yhtenäistäminen Euroopan Komission 
kiertotalousstrategian (2015) mukaisiksi

SYMBI tukee resurssiviisaampaan talouteen siirtymistä teollisten symbioosien 
avulla. Tämä tapahtuu vahvistamalla alueiden välisiä synergioita liittyen 
jäte- ja energiahuollon tehostamiseen ja sivutuotteiden käyttämiseen 
vaihtoehtoisina raaka-aineina.
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Projektipartnerit
7 maata & 9 partneria

• Foundation FUNDECYT Scientific and 
Technological Park of Extremadura (ES)

• Malopolska Region (PL)
• Environment and Territory Regional Ministry 

of Andalusia (ES)
• Chamber of Commerce of Molise Region (IT)
• Slovenian Government Office for 

Development and European Cohesion Policy 
(SI)

• Municipality of Kozani – Development and 
Planning Bureau (GR)

• Pannon Novum West-Transdanubian
Regional Innovation Nonprofit LTD (HU)

• Hämeen liitto (FI)
• Hämeen ammattikorkeakoulu (FI)

4 Partneria suoraan yhteydessä alueellisten 
politiikkojen kehittämisessä

Projektipartnereilla kokemusta vastaavista 
hankkeista

1 neuvoa-antava partneri (HAMK)
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Miksi edistää teollisten symbioosien 
sivutuotteiden hyötykäyttöä? 

• Materiaalin tarve vuonna 2050 kolminkertaistumassa nykyisestä

• Neitseellisten raaka-aineiden käytön ja talouskasvun irtikytkentä 

• Materiaalien säilyttäminen tuottavassa käytössä

• Päästö- ja kierrätystavoitteet

• EU Kiertotalousstrategia 

• EU jäsenvaltiot 50 % kierrätystavoite yhdyskuntajätteelle 

vuoteen 2020 mennessä

• Hyödyntämätön potentiaali: talouskasvu, työpaikat, vienti, 

innovaatiot
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SYMBI raportit
1. ”Comparative analysis study of regional and national policies on 

industrial symbiosis and circular economy ”
Vertaileva selvitys alueellisista ja kansallisista teollisiin symbiooseihin ja 
kiertotalouteen liittyvistä ohjelmista ja toimista.

2. ”Mapping the investment potential in industrial symbiosis ”
Analyysi potentiaalisista teollisiin symbiooseihin liittyvistä 
investoinneista.

3. ”Good practice guide and benchmarking guidelines on ecosystems of 
byproduct and energy exchanges ” 
Hyvien käytäntöjen identifiointi sekä onnistuneiden sivutuotteisiin ja 
energian tuotantoon liittyvien ekosysteemien vertailu ja analyysi.

4. “Guidelines on how to capitalise green procurement as an enabler of 
industrial symbiosis” 
Julkisten kestävän kehityksen mukaisten ja teollisia symbiooseja 
mahdollistavien hankintojen kuvaukset.
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Miten edistämme teollisten symbioosien 
sivutuotteiden hyötykäyttöä? 

1. Taloudelliset toimenpiteet

2. Ympäristötekniset toimenpiteet

3. Sosiaaliset toimenpiteet 

4. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat 
edistämässä sivutuotteiden hyötykäyttöä

5. Yhteenveto
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Taloudelliset toimenpiteet
1. Alueellisten ja kansainvälisten uusiomateriaalimarkkinoiden luominen ja 

kehittäminen

1. Aktiivinen markkinointi

2. Jätelain tulkinta ja ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen

1. Teollisen symbioosin ja sivuvirtojen määrittely 

2. Jätehierarkiaan uusi pykälä (jätteeksi määrittely)?

3. Jätestatuksen lakkaamisen kriteerit ( End of Waste Criteria)

4. Arvonlisäverosysteeminen uudistaminen siten, että uusioraaka-aineet 
eivät kuuluisi alv:n piiriin (alv maksettu jo kertaalleen) 

5. Työtä verotetaan suhteessa enemmän kuin luonnonvarojen käyttöä 
(markkinahäiriö)

6. Yritysten omat materiaaliselvitykset

1. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää materiaalikatselmusten 
toteuttamiseen hankeavustusta 
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Ympäristötekniset toimenpiteet

1. Teknologian ja erotteluprosessien kehittyminen

2. Kiertotalouden mukainen suunnittelu

1. Tuotteet suunnitellaan siten, että eri materiaalit on 
eroteltavissa ja hyödynnettävissä esisijaisesti 
materiaalina

3. Ympäristövaikutusten arviointi- ja 
ympäristölupamenettelyprosessissa suunnitellaan 
ja kuvataan projektin aikana syntyvien sivuvirtojen 
hyödyntäminen → kilpailuetu



9

Sosiaaliset toimenpiteet

1. Tiedonjako 

1. Esimerkit hyvistä käytännöistä

2. SYMBI Investointiselvitys (A1.2) case Slovenia

2. Henkilöstön koulutus

1. Tietoa on saatavilla, mutta se ei saavuta 
kohderyhmiä tarpeeksi tehokkaasti

3. Yrityksille apua alkuun pääsemisessä

1. Luottamussuhteen luominen

4. Yksityinen sektori mukaan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan
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Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat 
edistämässä sivutuotteiden hyötykäyttöä

• Julkisten hankintojen arvo on Suomessa jo lähes 30 
miljardia euroa vuodessa, mikä on melkein 
viidennes BKT:stä

• Tavoitellaan 5 prosentin innovatiivisten hankintojen 
osuutta kaikista julkisista hankinnoista 
(Hallitusohjelma 2015- 2019)

• Uusi hankintalaki mahdollistaa paremmin PK-
yritysten yhteistyön

• Uusiomateriaalien hyödyntämisen tukeminen 
avainasemassa (innovatiivisuus & jätteiden 
vähentäminen)
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Yhteenveto

1. Tiedon levittäminen niin, että se aidosti saavuttaa eri 
kohderyhmät (yksityinen ja julkinen sektori & investoijat 
ja pankit)

2. Hyvien käytäntöjen listaaminen ja esiintuominen 

1. Ympäristö- ja taloudelliset hyödyt esille

3. Uusioraaka-aineiden markkinoiden kehittäminen

4. Lupaprosessien helpottaminen

1. Jätestatuksen välttäminen

5. Symbioosien tunnistaminen ja yritysten oma aktiivisuus 
(materiaaliselvitykset yms.)

1. Bottom-up

2. Top-down
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SYMBI tulevaisuus

1. Suomen opintomatka Hämeessä Syyskuussa 2018 
(Jätteestä energiaa & teolliset symbioosit)

2. Selvitysten kehittäminen & laajennettu SWOT-analyysi, 
policy briefs

3. Opintomatkat ja työpajat (Italia maaliskuu 2018, Espanja 
touko- kesäkuu 2018)

4. Hankkeen päätöstilaisuus Badajoz, Espanja 2020 (EU 
konferenssi)

5. Uutiskirjeet, Facebook, Twitter, nettisivut
1. Uutiskirjeen postituslistalle: iida.holck@hamk.fi

https://www.interregeurope.eu/symbi/events/


Project smedia

Kiitos! 
https://interregeurope.eu/symbi
https://twitter.com/symbiproject
https://facebook.com/interregeurope.eu.symbi/

http:// hamk.fi/symbi
http://hameenliitto.fi/fi/symbi-projekti

Iida.holck@hamk.fi

https://interregeurope.eu/symbi
https://twitter.com/symbiproject
https://facebook.com/interregeurope.eu.symbi/
http://hamk.fi/symbi
http://hameenliitto.fi/fi/symbi-projekti

