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EU PANOSTAA KIERTO- JA BIOTALOUDEN KEHITTÄMISEEN 

Euroopa  i estoi ipa kki EIP  ja Euroopa  ko issio o at lu a eet sitoutua 
Euroopa  io- ja kiertotaloude  kehitä isee  p rki ällä helpota aa  
rahoitukse  saa ista. Il oitus tehii  . . 7 Valletassa EU:  
puhee johtaja aa  Malta  isä öi ässä ko fere ssissa "I o aii i e  rit ste  

iikko - Rahoitusta tutki uksee , i o aaioihi  ja pk- rit ksii ". Ko fere ssi  
aika a julkaisii  I o Fi  EU Fi a e for I o ators  eu o a tajapal elu  
tutki us ahdollisuuksista rahoitaa iotaloude  ja si ise  taloude  
i estoi teja. Tutki uksessa a ataa  tapoja tukea EU:  il astota oiteita ja 
tärkeitä hteisku allisia haasteita.  

Lisäksi Euroopa  ko issio ja EIP allekirjoii at uutokse  I o Fi  
eu o a tajapal elu  tek ise  a u  sopi uksee , kehitääksee  rahoitukse  

saa ia io- ja kiertotalous sektoreilla. Euroopa  ko issiolta ja Euroopa  
i estoi ipa kilta odotetaa  lähiaikoi a il oitusta jatkotoi e piteistä, joilla 
rahoitusratkaisuja räätälöidää  kiertotalouta edistä iksi.  
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SYMBI Hankkeen toiminta 

SYMBI-projeki  e si äisestä 
sel it ksestä toi i A .  o  jul-
kaistu e si äi e  ersio, jota 
tullaa  ielä päi itä ää  ha k-
kee  edetessä. Sel it s koostuu 
ertaile asta a al sistä teollisii  

s iooseihi  ja kiertotaloutee  
liit istä ole assa ole ista e-

etel ta oista paikallisella ja 
ka sallisella tasolla. A al si pe-
rustuu SYMBI-part erie  kerää-

ää  ietoo  o ista aistaa . 
Sel it kse  o  toteuta ut pro-
jeki  Puola  part eri Malopolska 
Regio , joka o  kerä t sel it k-
see  ietoja ös uista EU-

aista.  
Sel it ksessä esitellää  o ia te-

ollisii  s iooseihi  ja kiertota-

loutee  liit iä toi i tatapoja, 
kute  Italia  päristökriteeristö 
julkisissa ha ki oissa, Espa ja  

iotalousstrategia ja Suo e  io-
poltoai ee  kä tö  lisää ista-
oiteet. Sel it kse  perusteella 

SYMBI-part eri aat jaeii  kol-
ee  eri kategoriaa  teolliste  

s ioosie  kehit isastee  
perusteella. Suhteellise  atala  
teolliste  s ioosie  kehit sas-

tee  aita kategoria  o at Italia, 
Kreikka, U kari, Slo e ia ja Puola. 
Espa ja kä  parhaillaa  läpi siirt -

ä aiheta kiertotaloutee  ja kuu-
luu keski äisee  kategoriaa  te-
olliste  s ioosie  kehit ise  
asteessa. Suo i kuuluu part eri-

aista ai oa a kol a tee , eli par-
haasee  kategoriaa  liit e  teollis-
te  s ioosie  kehit sasteesee .  
Sel it ksessä tehd t suositukset o  
jaetu taloudellisee , poliiisee , 
sosiaalisee  ja päristötek isee  
kategoriaa . Esi erkkejä a etuis-
ta suosituksista: 
Taloudelliset:  
– t ö ero  ähe kset teolliste  

s ioosie  s stee eihi  ja ero-
korotukset uusiutu ato ie  re-
surssie  kulutuksee .  

– Ar o lisä eros stee i e  huolel-
li e  a al soi i ja uudista i e  
site , etä uusioraaka-ai eet ei ät 
kuuluisi al :  piirii  al  aksetu 
jo kertaallee  sekä uusio ateri-
aalie  arkki oi i, jo ka a sios-
ta uusioraaka-ai eide  kä tö li-
sää t isi. 

Poliiiset:  
– ääritellää  ka sallisella ja alu-

eellisella tasolla teollise  s i-
oosi , kiertotaloude  ja  
uusioraaka-ai eide  arkki oi-

de  käsiteet.  
– Vah istaa resurssitehokkuusta-

oiteita ja kehitää ekosuu ite-
luu  liit ää lai säädä töä.  

Sosiaaliset:  
– Selekii ise  hd sku tajätee  ke-

rä sjärjestel ä  kehitä i e  ii , 
etä kierrät sprosesseihi  o  tarjolla 
korkealaatuisia uusio ateriaaleja.  

– Kehitää ja h öd tää koulutusohjel-
ie  osaa ista.  

Y päristötek iset:  
– Kehitää iojätehuoltoa ja iokaasu  

tuota tolaitoksia.  
– Lisätä teollisia s iooseja alueelli-

se  esi aroje  järke ä  halli a  
periaateisii .  

– Edistää ateriaalitehokkuuta huol-
to- ja korjauspal eluide  a ulla.  

SYMBI-projekiii i uskoo ah asi, 
etä ä ä suositukset edistä ät teolli-
se  s ioosi  kehit istä ja kierto-
taloutee  siirt istä Euroopa   
alueilla. 
Koko rapori o  katsota issa ha k-
kee  ka sa älisiltä erkkosi uilta: 
Report SYMBI A i it  .   

 

Projeki  toi e  t öpaja ja kol-
as ohjausr h ä  tapaa i e  

järjesteii  Koza i  kaupu gissa 
Kreikassa - . . 7. Tapaa-

ista isä öi Kreika  SYMBI-
part eri Koza i  ku a  Kehitä-

is- ja suu iteluosasto.  
Tapaa ise  aihee a oli kui ka 
alueelliset toi ijat oi at kehitää 
julkise  ja ksit ise  sektori  h-
teisha ki toja PPP, Pu li -

Pri ate Part ership , teolliste  s -
ioosie  ahdollistaja a. T öpaja 

keskit i siihe , kui ka astaa ia 
projekteja oidaa  perustaa, ra-
hoitaa ja o itoroida sekä siihe  

illaisia esteitä projekie  toteuta-
isella o . O istu eet ase-

esi erkit Kreikasta ja uualta Eu-
roopasta oli at esillä ilaisuudessa 
tuode  il i PPP-ha ki toje  kehi-
t skaarta ja haasteita.  
SYMBI-projeki  edustajie  lisäksi 

ilaisuutee  osallistui keskeiste  si-
dosr h ie  edustajia paikallisia i-
ra o aisia  ja asia tu ijoita Kreika  
PPP-ha ki toje  sihteeri, ase-

esi erkkie  edustajia . PPP-

ha ki toje  tärke s teolliste  s i-
oosie  erkosto  kehitäjä ä o  tu -

istetu t ökalu. Se  uoksi t öpaja 
tähtäsiki  teolliste  s ioosie  edis-
tä isessä o istu eide  PPP-

projekie  e est stekijöide   tu is-
ta isee . 

SYMBI-ha kkee  sel it ksestä Co parai e a alysis study of regio al a d aio al poli ies o  i dustrial sy i-
osis a d ir ular e o o y  o  julkaistu e si äi e  ersio 

T öpaja teollisista s biooseista ja ohjausr h ä  kokous Kreikassa, Koza issa - . .  

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/SYMBI_A1.1_comparative%20policy%20analysis.pdf


 

SYMBI Hankkeen toiminta 

Ohjel asihteeristö JS - Joi t Se -
retariat  kutsui kiertotaloude  
I terreg Europe projekie  edus-
tajia Br sselii  9. . 7 keskus-
tele aa  tee a  aiheesta. Tar-
koitukse a oli jakaa koke uksia 
ja lö tää s ergioita projekie  
älillä sekä tutustua h ie  kä -

tä töje  jaka ista edistä ää  
oppi isfooru ii  Poli  Lear-

i g Plafor , joka p rkii lisää-
ää  I terreg-

ha keku ppa eide  hteist ötä 
ja uoro aikutusta. Tilaisuudessa 
s t eestä keskustelusta ousi 
esille:  
– haasteet, kehit sehdotukset ja 

ratkaisut kiertotaloude  laki-
asioihi , suu iteluu  ja pää-
tökse tekoprosessii , uusio-

ateriaaleihi  ja teollisii  
s iooseihi ; 

– jätehuolto, kierrät ss stee it, 

eroteluprosessit ja resurssite-
hokkuus. 

Tilaisuudessa kä i il i, etä  
SYMBI:llä o  o ia htäläis ksiä 
eri I terreg Europe-ha kkeide  
ka ssa. Ete ki  TRIS-ha kkeella ja 
SYMBI:llä o  htäläis ksiä, sillä 

ole at keskit ät teollisii  
s iooseihi  ja siihe , ite  tu-
kea päristöä suotuisa aksi 
teolliste  ekos stee ie  perusta-

iseksi. Sa oja piirteitä lö t i 
ös RETRACE-ha kkee  ka ssa, 

joka tukee kiertotalouta edistä äl-
lä s ste aaista suu itelua tuo-
ta toprosessie  jäteide  uu-
sioh öd tä ise  saralla. SYMBI- ja 
ENHANCE-ha ke ole at ös 
tarkastele at kui ka EMAS-

päristöjärjestel ä oisi tukea 
kiertotaloutee  siirt istä. Nä ä 
I terreg Europe-ha kkeet osaltaa  

aikuta at Euroopa  teolliste  
s ioosie  iekarta  uodostu-

isee , ide iioi alla h iä kä tä -
töjä ja edistä ällä iide  siirretä-

tä toi ijalta toiselle.  

Vii eisessä pa eelikeskustelussa kes-
kustelii  poliiikoista ja toi e piteis-
tä, joilla kehitetää  kiertotalouta ka -
sallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla. Pa elisit huo aui at o is-
ta haasteista, jotka hidasta at kierto-
taloutee  siirt istä; kulutaja-
kä tä t i e , k iset tuota to-

allit, uusioraaka-ai eide  h öd tä-
i e , lai säädä ö  sopeuta i e  

i o aaioide  ja tek ologia  tarpei-
sii .  

 

Uui e  tapahtu asta lö t   
SYMBI-projeki  ka sai äliseltä  
ha kesi ulta: 

htps:// .i terregeurope.eu/
s i/ e s/ e s-ari le/ 7/s i
-proje t-ate ds-poli -lear i g-

plafor -e e t/  

I terreg Europe tee at öpaja: ”Kiertotalous: ältä ätö s ja kää tee teke ä ahdollisuus Euroopa  
kaupu geille ja alueille” 

https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
https://www.interregeurope.eu/symbi/news/news-article/1447/symbi-project-attends-policy-learning-platform-event/
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SYMBI-ha kkee  Italia  part eri Molise  kauppa-
ka ari järjesi kol a e  sidosr h äkokoukse  

9.9. 7 kauppaka ari  iloissa Ca po assos-
sa, Italiassa. Kokouksee  osallistui at o et kes-
keiset alueelliset ja ka salliset sidosr h ät, kute  

päristö i isteriö  ja ka sallise  tutki uskes-
kukse  edustajat. Kokoukse  keskustelut kes-
kit i ät julkise  ja ksit ise  sektori  hteist ö-
ku ppa uuksii  PPP-ha ki at  teolliste  s i-
oosie  ja kiertotaloude  alalla.  
 

Lisäietoa: 
Cha er of Co er e of Molise 

SYMBI PROJECT  
 

SYMBI Hankkeen uutiset 

Italia  päristö i isteriö o  
asikää  julkaissut kiertotaloude  

julkise  kuule ise  si usto : 
htp:// o sultazio e-

e o o ia ir ola-
re. i a ie te.it/   
 

Verkkosi uilla i isteriö  doku-
e i resurssie  ja tuota to al-

lie  tehokkaasta h öd tä isestä 
o  a oi  ka salaiste  ko e teil-
le. Italia  ka salaisilla o  ahdolli-
suus aikutaa ös aa  kierto-
taloude  kehit isee , sillä pai-
kalli e  päristö- ja talouskehi-
t s i isteriö o at julkaisseet julki-
se  kuule ise  erkkosi usto  

ös sel it kselle Kohi Italia  
kiertotalouta . Sel it s o  osa 
ka sallista kestä ä  kehit kse  
strategiaa. Julkiste  kuule isie  
ta oitee a o  autaa ääritä-

ää  resurssitehokas ateriaalie  

h öd tä i e  ja kestä ä tuota to-
alli sekä tehdä kulutajatotu uk-

sista iedosta a pia sekä osallistu-
a pia.  

 

Portaalista lö t  ös Italia  i is-
terie  ter eisiä. Talouskehit kse  

i isteri Carlo Cale da  ja päris-
tö i isteri Gia  Lu a Gallei  u-
kaa  Italia tulee kohtaa aa  ui-
de  teollistu eide  aide  ta oi  

o i utkaisia päristöö  ja sosi-
aalisii  d a iikkoihi  liit iä haas-
teita, seuraa a  uosik e e  
aika a ja tulee astaa aa  iihi  
tehokkaasi, säil täe  tuota tojär-
jestel ie  kilpailuk .  
 

Kohi Italia  kiertotalouta -

sel it kse  ta oitee a o  luoda lei-
e  keh s kiertotaloude  ka alta ja 
ääritellä aa  strategi e  ase a 

jatku o a Pariisi  il astosopi uk-

selle ja YK:  Kestä ä  kehit kse  
 age dalle, uide  astaa ie  

G7- aide  ja Euroopa  u io i  
sitou uste  ta alla. 
 

"Kohi Italia  kiertotalouta " haluaa 
tulla tärkeäksi irsta p l ääksi laa-
je a  ka sallise  kestä ä  kehi-
t kse  strategia  toteuta isessa ja 
edistää erit isesi resurssie  tehok-
kaa  kä tö , kestä ä  kulutukse  ja 
tuota to allie  ta oiteide  ää-
ritel ä.  
 

Kuule i e  oli a oi a s skuu  
7 loppuu  saakka. Val is ra-

pori ja ha ai olli e  esit s tulok-
sista tullaa  julkaise aa  iide  
al istutua.  

 

Julkista kiertotaloude  erkkoko sultaaiota Italiassa 

Kol as sidosr h äkokous Italiassa 

http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3492&Itemid=334
http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3492&Itemid=334
http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/
http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/
http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/


 SYMBI Hankkeen uutiset 

Hä ee  a aikorkeakoulu  
SYMBI-projekipäällikkö Harri 
Maila esiteli SYMBI-ha keta 
resurssie  taltee otoo  keskit -

eessä ko fere ssissa Ne  Yorkis-
sa -9. . 7. Ko fere ssi toi h-
tee  tutki us- ja iede aail a  
sekä teollisuude  aloje  ka sai -

älisiä johtohe kilöitä keskustele aa  
resurssie  taltee otosta il asto  ja 
esitaloude  äkökul asta. 

Kiertotaloude  rooli ra i teide  tal-
tee otossa ja kierrät ksessä uudellee  
ra i o tuota too  oli at Maila  
puhee uoro  pääaiheita. Kiertota-

lous o  a ai ase assa edistä ässä 
ra i teide  taltee otoa jäte esi ir-
roista ja aataloudesta.  
Lisäietoa tapahtu asta:  
htp:// .rs .org/e e ts/
detail/ 7 9 / d-i ter aio al-
resour e-re o er - o fere e  

 

Toi e  ka sai äli e  ko fere ssi resurssie  taltee otosta Ne  Yorkissa 

EUROCITIES kiertota-
loude  t ör h ä  
kokoo tu isee  
osallistui  kaupu -
kia . . 7 Br sse-
lissä. Kiertotaloude  
t ör h ä  puhee -
johtaja ja A sterda-

i  kaupu gi  kier-
totaloude  strategi-

e  eu o a taja E eli e Jo khof 
juo si tapahtu a . Tilaisuus alkoi 

Al ere , Ge o a , Ge i , Lo too  ja 
Mü he i  kaupu kie  kiertotalou-
de  t ökaluje  esitel llä. Seuraa assa 
osuudessa edustajat keskeisistä sidos-
r h istä kute  Cir le E o o  ja Elle  
M Arthur fou daio  toi at il i h ö-
d llisiä t ökaluja kiertotaloude  edis-
tä iseksi.   
 

Kiertotaloude  ku ppa uude  koor-
di aatori Håko  Je tot Oslo  kau-
pu ki  il oii ilaisuudessa kiertota-

loude  ku ppa uude  ole a  t 
osa EU:  ur aa ia age daa.  
 

Seuraa a uositai e  EUROCITIES-

ko fere ssi järjestetää  Ljublja as-
sa, Slo e iassa - . . .  
 

Lisäietoa:  
htp:// .euro iies.eu/
euro iies/ e s/Cir ular-e o o -

taskfor e-se o d- eei g-i -

Brussels-WSPO-ANYK9J 

SYMBI oli esillä Asta a E possa 
7  Asta assa, Kazaksta i  pää-

kaupu gissa järjestet ssä aail-
a ä tel ssä. Tapahtu a kesi  

9  päi ää . . – .9. 7 älise-
ä aika a. Nä tel  keräsi htee  
li  aata, ka sai älistä 

orga isaaiota ja rit stä 
Tule aisuude  e ergia   

tee a  alle. Osallistujat sai at tehtä-
äksee  tuoda esii  aa sa osaa ista 

kestä ä  e ergia  edistä isessä.  
Suo e  projekipart eri Hä ee   
a aikorkeakoulu esiteli SYMBI-

projeki  tapahtu a  Suo e   
pa iljo gi  Clea te h VIP-lou gessa 

9. . 7.  
 

Lisäietoa tapahtu asta: 
.e po 7asta a. o  
.e po 7.i/e   

SYMBI-projeki ja Asta a E po    

 EUROCITIES kiertotaloude  t ör h ä  kokoo tu i e   

http://www.rsc.org/events/detail/27391/2nd-international-resource-recovery-conference
http://www.rsc.org/events/detail/27391/2nd-international-resource-recovery-conference
http://www.rsc.org/events/detail/27391/2nd-international-resource-recovery-conference
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Circular-economy-taskforce-second-meeting-in-Brussels-WSPO-ANYK9J
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Circular-economy-taskforce-second-meeting-in-Brussels-WSPO-ANYK9J
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Circular-economy-taskforce-second-meeting-in-Brussels-WSPO-ANYK9J
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Circular-economy-taskforce-second-meeting-in-Brussels-WSPO-ANYK9J
http://www.expo2017astana.com
http://www.expo2017.fi/en/astana_expo_2017


Hankkeen tulevia tapahtumia  
Slo e ia  projekipart eri, kehit kse  ja Euroopa  koheesiopoliiika  alio irasto järjestää ha kkee  
opi to atka  Slo e iaa  .- . . 7. Tapahtu a  ta oitee a o  keskustella ja jakaa ietoa teolliste  
s ioosie  h istä kä tä öistä sekä uodostaa leisku a siitä, ite  kiertotaloutee  siirt istä opeutetaa . 
Tapahtu a sisältää ierailuja alituihi  slo e ialaisii  rit ksii  ja pa eelikeskustelut asia o aiste  sidosr h ie  
ka ssa. Pa eelikeskustelut keskit ät jäteide  eroteluu  ja h öd tä isee  eitseelliste  ja uusioraaka-

ai eide  älise  kuilu  ka e ta i e  sekä rahoitus äli eisii  teolliste  s ioosie  ahdollistaja a. 
Kaksipäi äi e  opi to atka tarjoaa eri o aise  keh kse  sektorirajat litä älle hteist ölle ja 
erkostoitu is ahdollisuuksille.  

Forssa  kehrää öllä .-
. . 7 järjestet  FRUSH-

tapahtu a  ta oitee a oli kiih-
d tää startup- rit ste  kehit stä 
sekä ideoida ja edistää uuta kier-
totaloude  toi i taa. Tapahtu a  
keskiössä oli at puhee uorot, 
toi i alliset t öpajat ja pitsaus-
kilpailu.  
 

FRUSH-tapahtu a  ohjel assa 
lähest ii  kiertotaloude  liiketoi-

i a  kehitä istä o elta eri 
ka alta. N k isille, toi i ille rit k-
sille suu aii  ietoiskuja tre deistä 
ja il iöistä sekä iide  aikutuksesta 
asiakastarpeide  uutoksii . Tapah-
tu assa järjesteii  ös i o aa-
iot öpaja, jossa opiskelijat, ritäjät 
ja tutkijat sai at ahdollisuude  ke-
hitää i o aii isia kiertotalousrat-
kaisuja.  Pitsauskilpailulla p riii  
edistä ää  start-up rit ste  erkos-
toitu ista ja tu eta uuta.  

 

Hä ee  liito järjesi hdessä Hä-
ee  a aikorkeakoulu  ka s-

sa tapahtu a  hte dessä SYMBI-
projeki  iedotusilaisuude , jossa 
kuulii  ha kkee  toi i asta sekä 
keskeisiä tuloksia juuri al istu-

eesta teolliste  s ioosie  i es-
toi teja Euroopassa käsitele ästä  
raporista. 
 

Lisäietoa tapahtu asta: 
htp:// .frush.i/  

Kiertotaloude  start-up tapahtu a FRUSH ja SYMBI-projeki  iedotusilaisuus Forssassa 

SYMBI Hankkeen uutiset 

http://www.frush.fi/


UPCOMINING THEMATIC EVENT 

Toimitus  

 

Alkuperäi e  uuiskirje: 
 

 

 

EMAIL: sy i@ olise. a o .it   
We  Site: . olise. a o .it  

Kää öst ö: 

 

 

.ha k.i/s bi 

Sosiaalinen media 

Seuraa ha kkee  toi i taa ja tapahtu ia sosiaalisessa ediassa ja ha kkee  eisi uilla: 
www.i terregeurope.eu/sy bi, suo eksi: www.ha k.i/sy bi ja www.ha ee liito.i/i/sy bi-projeki  

European Union| European Regional Development Fund 

Projektin on rahoittanut 

Hankkeen teemoihin liittyviä muita tapahtumia  

The Cir ular E o o  Europea  
Su it, orga ized  the Fira De 
Bar elo a ill take pla e fro  

th No e er to th 
No e er 7 at the Fira 
Bar elo a Gra  Via i  Bar elo a, 
Spai . The o fere e ill o er 
areas like Cir ular e o o  is the 

tra siio  of a li ear odel of ake, 
use a d dispose, to a ir ular o e, 
o e that is restorai e a d 
rege erai e  desig  a d fo uses 
o  the re-use of aterials a d 
resour es.  
 

Kiertotaloude  Euroopa  
huippukokous järjestetää  -

. . 7 Fira Bar elo a Gra  
Viassa Bar elo assa Espa ja . 
Kokoukse  keskiössä o  uutos 
li eaarisesta ota, kä tä, hä itä  
talous allista kiertotaloude  
talous allii , jossa ateriaalie  ja 
resurssie  uudellee kä tö o  
osa a tuotesuu itelua. 
 

Lisäietoa ja rekisteröit i e  

. ir ulare o o su it. o  

  

Kiertotaloude  Euroopa  huippukokous alkaa . .  

http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3492&Itemid=334
http://www.interregeurope.eu/symbi
http://www.hamk.fi/symbi
http://www.hameenliitto.fi/fi/symbi-projekti
https://www.interregeurope.eu/
http://www.facebook.com/interregeurope.eu.symbi
http://www.twitter.com/SYMBIPROJECT
http://www.circulareconomysummit.com
http://www.interregeurope.eu/symbi/

