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Hy ä lukija, 

SYMBI-ha kkee  toise  uuiskirjee  aluksi siteeraa e EU:  y päristö-, eri– ja 
kalastusasioide  ko issaari  Kar e u Vella  puheta ii eisi ästä 
kiertotalousraporista. Puheessa korostetaa  kiertotaloude  EU:  jäse alioille, 
ka salaisille ja PK-yrityksille tarjoa ia uraauurta ia, kii osta ia i o aaioita ja 
i estoi i ahdollisuuksia.  

Euroopa  ko issio  kiertotalouspakei o  tulosta aidosta, sektorirajat ylitä ästä 
työstä ko issiossa ja sitä o  tuke ut hedel älli e  uoropuhelu yrityste , 
ka salaisjärjestöje , ka salliste  ira o aiste  ja korkeakouluje  ka ssa. 
Kiertotalouspakeilla o  alta a pote iaali uudistaa Euroopa  kilpailukykyä, 
i o aaioita ja työpaikkoje  luo ista. Kiertotalous oi edistää erkitä äsi 
kestä ää kehitystä, kute  yös joitai  poliiisia sitoutu isia e. Toteuta alla 
kiertotalouspakeia ja sa alla oppi alla toisilta e ole e ete e ässä kohi 
kiertotalouta. I estoi i o  iete ki  a ai tekijä tässä asiassa. Y päristöyhteisö  
tulee työske ellä yhdessä i estoi iyhtesiö  ka ssa, jota oidaa  saa utaa 
ta oiteet kestä ä  kehitykse  edistä isessa, Pariisi  il astosopi ukse  

oudata isessa, siirty isessä resurssitehokkuutee  ja kiertotaloutee , luo o  
o i uotoisuude  ähe ty ise  pysäytä isessä sekä luo ollise  pääo a  

säilytä isessä.  

PARTNERIT 

 Ha kkee  toi i ta 

 Ha kkee  uuiset 

 Tule ia tapahtu ia 
ha kkeessa 

 Tule ia tapahtu ia 
ha kkee  tee oista 

 I fo & hte siedot  

SISÄLTÖ 



 

SYMBI Hankkeen toiminta 

SYMBI Ha kkee  part erit aihta at koke uksia alueelliste  ira o aiste  älisestä toi i asta ha kkeesee  
osallistu ie  alueide  ja keskeiste  sidosr h ie  älillä. Kaikki part erit o at järjestä eet sidosr h ätapaa isia 
paikallisella tasolla. Näissä tapaa isissa o at olleet läs ä alueide  keskeiset sidosr h ät.  

T öpaja  pääta oite oli keskustel-
la projeki  ta oiteisii  liit istä 
aiheista, kute : 
 Esteet ja rajoiteet, jotka 

haitaa at kiertotaloude  
liiketoi i takä tä töje  
o aksu ista 

 Euroopa  kiertotaloude  
strategia ja toi i tasuu -

itel a 

 Esteide  poista i e  ja 
ka usi järjestel ä  ra-
ke ta i e  ksit ise  
sektori  i estoi ie  ka -

usta iseksi 
T öpaja  johtopäätöksi ä osal-
listujat oli at ksi ielisiä siitä, 
etä tärkei piä esteitä kierto-

taloude  ja teolliste  s i-
oosie  o aksu isessa o at 
puuteelli e  ieto h öd istä, -

rokraia  äärä, oikeide  ra-

ke teide  puute sekä ietoi-suude  
puute. Toisaalta toi e piteet, 
kute  lisää t eet i estoi it 
tutki uksee  ja kehit ksee , 
luota ukse  rake ta i e , kes-
keiste  taloudelliste  toi ijoide  

hteist ö  edistä i e  ja ihreide  
julkiste  ha ki toje  edistä i e , 

ähii  tärkei pi ä ahdollista i a 
tekijöi ä. T öpajassa ai iii  

ös joitaki  esi erkkejä h istä 
kä tä öistä, esi erkiksi METANO-
GENIA Espa jasta ja INLATTE Itali-
asta. 
Osallistujat keskusteli at EU:  po-

liiisista i stru e teista, joilla ka -

ustetaa  ksit ise  sektori  toi i-
joita kiertotaloude  i estoi teihi  
ja ar ioi at äide  i stru e ie  
kä töö otoo  liit iä esteitä, 
kute  risiriidat ka sallise  
lai säädä ö  ka ssa, tä tä töö -

pa oo  liit ät epä ar uudet j e. 

Esi erkkei ä i stru e teista oli at 
EU:  kiertotalouspakei, Tiekarta 
resurssitehokkaasee  Eurooppaa  ja 
Euroopa  iotalousstrategia.   
Keskeisi ä rahoitusi stru e tei a 
kiertotaloude  ja teolliste  s i-
oosie  tuke isessa ai iii  Eu-
roopa  i estoi iohjel a ja Horizo  
2020 –ohjel a. Puolitoistapäi äise  
t öpaja  tuloksia edeii  htee  
keskustele alla k isistä taloudel-
lisista i stru e teista ja iide  

aikutuksista U karissa. SYMBI-
t öpajaa  osallistu i e  oli osal-
listujille h i  rake ta aa, sillä t öpa-
jassa uodostui h ä katsaus kierto-
taloude  ja teolliste  s ioosie  
parhaista kä tä teistä. Lisäksi osal-
listujat pääsi ät laaje ta aa  
asia tu ija erkostojaa . 

ENSIMMÄINEN TEOLLISTEN SYMBIOOSIEN POLITIIKKATYÖPAJA JA TOINEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS: 
JÄRJESTÄJÄNÄ UNKARILAINEN PARTNERI PANNON NOVUM; GYŐR, . - . .   



SYMBI Hankkeen toiminta 

 

 

Italialai e  projekipart eri Molise  kauppaka ari järjesi toise  sidosr h ätapaa ise sa . . . Kokous 
oli o istu ut ja keskustelu osallistujie  keske  ilkasta. Kokouksee  osallistui ha kkee  keskeisiä sidosr h ie  
edustajia, esi erkiksi ISPRA – Italia  ka salli e  päristö suojelu  ja –tutki ukse  i situui, jo ka edustaja tri 
Patrizia De Lu a pii puhee  ihreistä julkisista ha ki oista. Muita sidosr h ie  edustajia kokouksessa oli at 
Iser ia  ku a altuutetu sekä ka sallisesi tu etu  sähkö- ja elektro iikkaro u  SER  kierrätä isee  
erikoistu ee  rit kse  Ri.Plasi  S.p.A:  toi itusjohtaja. 

Hä ee  a aikorkeakoulu  
edustaja osallistui Riihi äellä 

. .  järjestet  Kierto-

talous kä tä töö  –t öpajaa , 
jo ka toteutus perustui FISS-

toi i ta allii  Fi ish I dustrial 
S iosis S ste . T öpaja  
ta oitee a oli tuoda htee  
paikallisia resurssie  ja pal elui-

de  tarjoajia ja kä täjiä sekä kar-

toitaa tarjolla ole ia resursseja 
sekä ahdollisia s ergioita. 
Ta oitee a oli tarjota rit ksille 

ahdollisuus erkostoitua ja luoda 
uoro aikutusta rit ste  älille. 

Yhde  roska oi olla toiselle ar okas 
resurssi. 

T öpaja  järjestäjä ä oli SYKLI 
Suo e  päristöopisto  ja osal-

listujia oli useilta eri toi ialoilta, 
kute  jätehuolto- ja kierrät salalta, 
rake usala, julkisista tutki uslaitok-
sista, liopistolta ja päristöalalta. 
Tapahtu assa osallistujat pääsi ät 

erkostoitu aa  ja ahdollisia s er-
gioita tu isteii  liit e  jäte ateri-
aalie , kute  etalli  ja aa-ai ekse  
kierrät ksee  ja h öd tä isee , a-
rastoiloje  jaka isee  sekä 
harjoitelupaikkoje  tarjoa isee  
korkeakouluopiskelijoille. 

Miele kii toi e  ha kkeesee  liit ä tapahtu a Suo essa: “Kiertotalous kä tä töö  – FISS –toi i ta alli  
t öpaja, uka a Hä ee  a aikorkeakoulu  edustaja 



Hankkeen uutiset 

Osastoje  älise  kiertotalousr -

h ä  ta oitee a o   
 ksilöidä kiertotaloutee  si-

irt isee  liit iä ah-

dollisuuksia, uhkia, ah-

uuksia ja heikkouksia 

 kehitää ka a otoa Eu-

roopa  u io i  kierto-

taloutee  siirt isee  
liit ii  aloiteisii  

 kehitää iekarta kierto-
taloude  toteuta isee  
Puolassa, jossa ksilöidää  
ta oiteet ja pai opisteet 
sekä aikataulu ja to-
teuta ise  astuuorga i-
saaiot 

Kiertotalousr h ä  e si äi e  
kokous pideii  . .  ja siel-
lä esitelii  kiertotaloude  käsite 
eri tahoja edusta ille r h ä  jä-
se ille. R h ässä oli edustetu a 

päristöala, koulutus, e ergia-

ala, i frastruktuuri, sosiaali-
poliiikka, aatalous sekä julki-

e  ter e de huolto.  
R h ä  toi e  kokous pideii  

. .  ja silloi  keskustelii  

Kehit s i isteriö  perusta asta 
Kiertotaloude  iekarta –projekista. 
R h ä pääi perustaa eljä 
tee ar h ää jäte, iotalous, 
liiketoi i ta allit ja peh eät 
toi et , jotka uodostu at te-

ollisista ja sosioeko o isista ku p-
pa eista. 

Ha kepart eri Malopolska  alue o  tuo ut uide  ha keku ppa eide  ietoo  Puola  kehit s i isteriö  
perusta a  osastoje  älise  kiertotalousr h ä  

Hankkeen uutiset 
Ta ikuussa  Espa jassa ja 
Italiassa kä ist i Cli ate-KIC:  
rahoita a Surplus Mall –ha ke, 
jo ka ta oitee a o  kehitää 
uusi liiketoi i ta alli te-
ollisuude  lijää ä  aihtoo . 
Surplus Mall –ha kkeessa a al -

soidaa  uude , teollisuude  li-
jää ä  aihta ise  pil ipal e-
luu  perustu a  liiketoi i -
ta alli  kä tökelpoisuuta suht-

eessa kiertotaloutee  ja Euroopa  
teolliste  s ioosie  strategioihi . 
Pil ipal elu a toi i a alusta ahdol-
listaa lijää äraaka-ai eita tar itse-

ie  ja tarjoa ie  rit ste  kohtaa i-
se . Alustaa oi at h öd tää ös 
kol a et osapuolet, kute  logisiik-
ka- ja halli tapal eluide  tarjoajat. 
Malli edistää si utuoteide  ja li-
jää ä  uudellee kä töä ja 
h öd tä istä esitele ällä e 

uide  tuota toprosessie  uusio-

raaka-ai ei a. 
Toi i ta alli  h öd t liit ät 
raaka-ai ee  ja e ergia  kulutukse  

ähe tä isee , teollisuudessa 
uodostu a  jätee  ähe tä i-

see  sekä älillisesi il akehää  
apautu ie  kas ihuo ekaasupääs-

töje  ähe tä isee . 
Lisäietoa: .aster.it  

http://www.aster.it


Tulevia tapahtumia hankkeessa 

Maail a  kiertotalousfooru i 
The Word Cir ular E o o  Fo-

ru , WCEF  kerää htee   
a ai he kilöä, uka a uu  

uassa aail a  johtajia, huip-
puasia tu ijoita, ritäjiä, 

rahoitajia ja ka salais hteisku a  
aikutajia, jaka aa  ajatuksia ja lö-
tä ää  hteisiä äke ksiä kohi 

kiertotaloutee  siirt istä aail-
a laajuisesi. Tapahtu a järjest-

etää  Helsi gissä .- . .  ja se  

järjestää Suo e  itse äis de  
juhlarahasto Sitra. 
Fooru i  ta oitee a o  sel e tää 

ite  kiertotaloude  ratkaisut oi-
at edistää kestä ä  kehit kse  

ta oiteita luo alla kas ua ja 
t öpakkoja eri puolille aail aa. 
 

Lisäietoa tapahtu asta: 
.sitra.i/tapahtu at/

ka sai ali e -kiertotalousfooru i-
ef /  

Ka sai äli e  kiertotalousfooru i WCEF  Helsi gissä 

Tulevia tapahtumia hankkeen teemoista 

Ha kepart eri Koza i  ku ta järjestää kol a e  ha kkee  ohjausr h ä  kokoukse  ja toise  alueide  älise  
t öpaja  kesäkuu  lopussa, .- . .  Koza issa Kreikassa. 

https://www.sitra.fi/tapahtumat/kansainvalinen-kiertotalousfoorumi-wcef2017/
https://www.sitra.fi/tapahtumat/kansainvalinen-kiertotalousfoorumi-wcef2017/
https://www.sitra.fi/tapahtumat/kansainvalinen-kiertotalousfoorumi-wcef2017/


UPCOMINING THEMATIC EVENT 

Toimitus  

 

Alkuperäi e  uuiskirje: 
  

 

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

Kää öst ö:  

 

 

.ha k.i/s i 

Sosiaalinen media 

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

European Union| European Regional Development Fund 

Projektin on rahoittanut 

Tulevia tapahtumia hankkeen teemoista 

Yksi tärkei istä kiertotaloutee  
liit istä tapahtu ista tulee ole-

aa  Lu e ourg Cir ular E o -
o  Hotspot . 

Kol ipäi äi e  suurtapahtu a 
tarjoaa  edustajistolle ka -
sai älise  fooru i  keskustelulle, 

koke uste  aihdolle, tapaa isille 
ja erkostoitu iselle. 
Kiertotalous o  tärkeä askel etee -
päi  eille kaikille. Siksi Lu e -

urgissa etsitää  suure paa osallis-
tu ista taloudellisilta ja poliiisilta 
liitou ilta Lu e urgi  suuralueel-
ta ja koko Be elu - aide  alueelta. 
 

Lisäietoa tapahtu asta sekä 
il oitautu iset:  
htp:// ir ularhotspot .lu 

Lu e urg Cir ular E o o  Hotspot -tapahtu a kä ist  . .  

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
http://www.facebook.com/interregeurope.eu.symbi
http://www.twitter.com/SYMBIPROJECT
http://circularhotspot2017.lu
http://www.interregeurope.eu/symbi/

