
WWW.INTERREGEUROPE.EU/SYMBI 

Kolmas 
uutiskirje 
 
Marraskuu 
2017 

 

EU PANOSTAA KIERTO- JA BIOTALOUDEN KEHITTÄMISEEN 

Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan komissio ovat luvanneet sitoutua 

Euroopan bio- ja kiertotalouden kehittämiseen pyrkimällä helpottamaan 

rahoituksen saamista. Ilmoitus tehtiin 1.6.2017 Vallettassa EU:n 

puheenjohtajamaan Maltan isännöimässä konferenssissa "Innovatiivinen yritysten 

viikko - Rahoitusta tutkimukseen, innovaatioihin ja pk-yrityksiin". Konferenssin 

aikana julkaistiin InnovFin (EU Finance for Innovators) neuvonantajapalvelun 

tutkimus mahdollisuuksista rahoittaa biotalouden ja sinisen talouden 

investointeja. Tutkimuksessa avataan tapoja tukea EU:n ilmastotavoitteita ja 

tärkeitä yhteiskunnallisia haasteita.  

Lisäksi Euroopan komissio ja EIP allekirjoittivat muutoksen InnovFin 

neuvonantajapalvelun teknisen avun sopimukseen, kehittääkseen rahoituksen 

saantia bio- ja kiertotalous sektoreilla. Euroopan komissiolta ja Euroopan 

investointipankilta odotetaan lähiaikoina ilmoitusta jatkotoimenpiteistä, joilla 

rahoitusratkaisuja räätälöidään kiertotaloutta edistäviksi.  
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SYMBI Hankkeen toiminta 

SYMBI-projektin ensimmäisestä 
selvityksestä (toimi A1.1) on jul-
kaistu ensimmäinen versio, jota 
tullaan vielä päivittämään hank-
keen edetessä. Selvitys koostuu 
vertailevasta analyysistä teollisiin 
symbiooseihin ja kiertotalouteen 
liittyvistä olemassa olevista me-
nettelytavoista paikallisella ja 
kansallisella tasolla. Analyysi pe-
rustuu SYMBI-partnerien kerää-
mään tietoon omista maistaan. 
Selvityksen on toteuttanut pro-
jektin Puolan partneri Malopolska 
Region, joka on kerännyt selvityk-
seen tietoja myös muista EU-
maista.  

Selvityksessä esitellään monia te-
ollisiin symbiooseihin ja kiertota-
louteen liittyviä toimintatapoja, 
kuten Italian ympäristökriteeristö 
julkisissa hankinnoissa, Espanjan 
biotalousstrategia ja Suomen bio-
polttoaineen käytön lisäämista-
voitteet. Selvityksen perusteella 
SYMBI-partnerimaat jaettiin kol-
meen eri kategoriaan teollisten 
symbioosien kehittymisasteen 
perusteella. Suhteellisen matalan 
teollisten symbioosien kehitysas-

teen maita (kategoria 1) ovat Italia, 
Kreikka, Unkari, Slovenia ja Puola. 
Espanja käy parhaillaan läpi siirty-
mävaihetta kiertotalouteen ja kuu-
luu keskimmäiseen kategoriaan te-
ollisten symbioosien kehittymisen 
asteessa. Suomi kuuluu partneri-
maista ainoana kolmanteen, eli par-
haaseen kategoriaan liittyen teollis-
ten symbioosien kehitysasteeseen.  

Selvityksessä tehdyt suositukset on 
jaettu taloudelliseen, poliittiseen, 
sosiaaliseen ja ympäristötekniseen 
kategoriaan. Esimerkkejä annetuis-
ta suosituksista: 

Taloudelliset:  

– työveron vähennykset teollisten 
symbioosien systeemeihin ja vero-
korotukset uusiutumattomien re-
surssien kulutukseen.  

– Arvonlisäverosysteeminen huolel-
linen analysointi ja uudistaminen 
siten, että uusioraaka-aineet eivät 
kuuluisi alv:n piiriin (alv maksettu 
jo kertaalleen) sekä uusiomateri-
aalien markkinointi, jonka ansios-
ta uusioraaka-aineiden käyttö li-
sääntyisi. 

Poliittiset:  

– määritellään kansallisella ja alu-
eellisella tasolla teollisen symbi-
oosin, kiertotalouden ja  
uusioraaka-aineiden markkinoi-

den käsitteet.  

– Vahvistaa resurssitehokkuusta-
voitteita ja kehittää ekosuunnitte-
luun liittyvää lainsäädäntöä.  

Sosiaaliset:  

– Selektiivisen yhdyskuntajätteen ke-
räysjärjestelmän kehittäminen niin, 
että kierrätysprosesseihin on tarjolla 
korkealaatuisia uusiomateriaaleja.  

– Kehittää ja hyödyntää koulutusohjel-
mien osaamista.  

Ympäristötekniset:  

– Kehittää biojätehuoltoa ja biokaasun 
tuotantolaitoksia.  

– Lisätä teollisia symbiooseja alueelli-
sen vesivarojen järkevän hallinnan 
periaatteisiin.  

– Edistää materiaalitehokkuutta huol-
to- ja korjauspalveluiden avulla.  

SYMBI-projektitiimi uskoo vahvasti, 
että nämä suositukset edistävät teolli-
sen symbioosin kehittymistä ja kierto-
talouteen siirtymistä Euroopan  
alueilla. 

Koko raportti on katsottavissa hank-
keen kansanvälisiltä verkkosivuilta: 
Report SYMBI Activity 1.1  

 

Projektin toinen työpaja ja kol-
mas ohjausryhmän tapaaminen 
järjestettiin Kozanin kaupungissa 
Kreikassa 20-22.6.2017. Tapaa-
mista isännöi Kreikan SYMBI-
partneri Kozanin kunnan Kehittä-
mis- ja suunnitteluosasto.  

Tapaamisen aiheena oli kuinka 
alueelliset toimijat voivat kehittää 
julkisen ja yksityisen sektorin yh-
teishankintoja (PPP, Public-

Private Partnership), teollisten sym-
bioosien mahdollistajana. Työpaja 
keskittyi siihen, kuinka vastaavia 
projekteja voidaan perustaa, ra-
hoittaa ja monitoroida sekä siihen 
millaisia esteitä projektien toteutta-
misella on. Onnistuneet case-
esimerkit Kreikasta ja muualta Eu-
roopasta olivat esillä tilaisuudessa 
tuoden ilmi PPP-hankintojen kehi-
tyskaarta ja haasteita.  

SYMBI-projektin edustajien lisäksi 

tilaisuuteen osallistui keskeisten si-
dosryhmien edustajia (paikallisia vi-
ranomaisia) ja asiantuntijoita (Kreikan 
PPP-hankintojen sihteeri, case-
esimerkkien edustajia). PPP-
hankintojen tärkeys teollisten symbi-
oosien verkoston kehittäjänä on tun-
nistettu työkalu. Sen vuoksi työpaja 
tähtäsikin teollisten symbioosien edis-
tämisessä onnistuneiden PPP-
projektien menestystekijöiden  tunnis-
tamiseen. 

SYMBI-hankkeen selvityksestä “Comparative analysis study of regional and national policies on industrial symbi-

osis and circular economy” on julkaistu ensimmäinen versio 

Työpaja teollisista symbiooseista ja ohjausryhmän kokous Kreikassa, Kozanissa 20-22.06.2017 

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


 

SYMBI Hankkeen toiminta 

Ohjelmasihteeristö (JS - Joint Sec-
retariat) kutsui kiertotalouden 
Interreg Europe projektien edus-
tajia Brysseliin 29.6.2017 keskus-
telemaan teeman aiheesta. Tar-
koituksena oli jakaa kokemuksia 
ja löytää synergioita projektien 
välillä sekä tutustua hyvien käy-
täntöjen jakamista edistävään 
oppimisfoorumiin (Policy Lear-
ning Platform), joka pyrkii lisää-
mään Interreg-
hankekumppaneiden yhteistyötä 
ja vuorovaikutusta. Tilaisuudessa 
syntyneestä keskustelusta nousi 
esille:  

– haasteet, kehitysehdotukset ja 
ratkaisut kiertotalouden laki-
asioihin, suunnitteluun ja pää-
töksentekoprosessiin, uusio-
materiaaleihin ja teollisiin 
symbiooseihin; 

– jätehuolto, kierrätyssysteemit, 

erotteluprosessit ja resurssite-
hokkuus. 

Tilaisuudessa kävi ilmi, että  
SYMBI:llä on monia yhtäläisyyksiä 
eri Interreg Europe-hankkeiden 
kanssa. Etenkin TRIS-hankkeella ja 
SYMBI:llä on yhtäläisyyksiä, sillä 
molemmat keskittyvät teollisiin 
symbiooseihin ja siihen, miten tu-
kea ympäristöä suotuisammaksi 
teollisten ekosysteemien perusta-
miseksi. Samoja piirteitä löytyi 
myös RETRACE-hankkeen kanssa, 
joka tukee kiertotaloutta edistämäl-
lä systemaattista suunnittelua tuo-
tantoprosessien jätteiden uu-
siohyödyntämisen saralla. SYMBI- ja 
ENHANCE-hanke molemmat myös 
tarkastelevat kuinka EMAS-
ympäristöjärjestelmä voisi tukea 
kiertotalouteen siirtymistä. Nämä 
Interreg Europe-hankkeet osaltaan 
vaikuttavat Euroopan teollisten 
symbioosien tiekartan muodostu-

miseen, identifioimalla hyviä käytän-
töjä ja edistämällä niiden siirrettä-
vyyttä toimijalta toiselle.  

Viimeisessä paneelikeskustelussa kes-
kusteltiin politiikoista ja toimenpiteis-
tä, joilla kehitetään kiertotaloutta kan-
sallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla. Panelistit huomauttivat monis-
ta haasteista, jotka hidastavat kierto-
talouteen siirtymistä; kuluttaja-
käyttäytyminen, nykyiset tuotanto-
mallit, uusioraaka-aineiden hyödyntä-
minen, lainsäädännön sopeuttaminen 
innovaatioiden ja teknologian tarpei-
siin.  

 

Uutinen tapahtumasta löytyy  
SYMBI-projektin kansainväliseltä  
hankesivulta: 

https://www.interregeurope.eu/
symbi/news/news-article/1447/symbi
-project-attends-policy-learning-
platform-event/  

Interreg Europe teematyöpaja: ”Kiertotalous: välttämättömyys ja käänteentekevä mahdollisuus Euroopan 

kaupungeille 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/


SYMBI Hankkeen toiminta 

 

SYMBI-hankkeen Italian partneri Molisen kauppa-

kamari järjesti kolmannen sidosryhmäkokouksen 

29.9.2017 kauppakamarin tiloissa Campobassos-

sa, Italiassa. Kokoukseen osallistuivat monet kes-

keiset alueelliset ja kansalliset sidosryhmät, kuten 

ympäristöministeriön ja kansallisen tutkimuskes-

kuksen edustajat. Kokouksen keskustelut kes-

kittyivät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö-

kumppanuuksiin (PPP-hankinnat) teollisten symbi-

oosien ja kiertotalouden alalla.  

 

Lisätietoa: 

Chamber of Commerce of Molise 

SYMBI PROJECT  

 

SYMBI Hankkeen uutiset 

Italian ympäristöministeriö on 
vastikään julkaissut kiertotalouden 
julkisen kuulemisen sivuston: 
http://consultazione-
economiacircola-
re.minambiente.it/   
 
Verkkosivuilla ministeriön doku-
mentti resurssien ja tuotantomal-
lien tehokkaasta hyödyntämisestä 
on avoin kansalaisten kommenteil-
le. Italian kansalaisilla on mahdolli-
suus vaikuttaa myös maan kierto-
talouden kehittymiseen, sillä pai-
kallinen ympäristö- ja talouskehi-
tysministeriö ovat julkaisseet julki-
sen kuulemisen verkkosivuston 
myös selvitykselle ”Kohti Italian 
kiertotaloutta”. Selvitys on osa 
kansallista kestävän kehityksen 
strategiaa. Julkisten kuulemisien 
tavoitteena on auttaa määrittä-
mään resurssitehokas materiaalien 

hyödyntäminen ja kestävä tuotanto-
malli sekä tehdä kuluttajatottumuk-
sista tiedostavampia sekä osallistu-
vampia.  
 
Portaalista löytyy myös Italian minis-
terien terveisiä. Talouskehityksen 
ministeri Carlo Calendan ja ympäris-
töministeri Gian Luca Gallettin mu-
kaan ”Italia tulee kohtaamaan mui-
den teollistuneiden maiden tavoin 
monimutkaisia ympäristöön ja sosi-
aalisiin dynamiikkoihin liittyviä haas-
teita, seuraavan vuosikymmenen 
aikana ja tulee vastaamaan niihin 
tehokkaasti, säilyttäen tuotantojär-
jestelmien kilpailukyvyn”.  
 
Kohti Italian kiertotaloutta -
selvityksen tavoitteena on luoda ylei-
nen kehys kiertotalouden kannalta ja 
määritellä maan strateginen asema 
jatkumona Pariisin ilmastosopimuk-

selle ja YK:n Kestävän kehityksen 
2030 agendalle, muiden vastaavien 
G7-maiden ja Euroopan unionin 
sitoumusten tavalla. 
 
"Kohti Italian kiertotaloutta " haluaa 
tulla tärkeäksi virstanpylvääksi laa-
jemman kansallisen kestävän kehi-
tyksen strategian toteuttamisessa ja 
edistää erityisesti resurssien tehok-
kaan käytön, kestävän kulutuksen ja 
tuotantomallien tavoitteiden mää-
rittelyä.  
 
Kuuleminen oli avoinna syyskuun 
2017 loppuun saakka. Valmis ra-
portti ja havainnollinen esitys tulok-
sista tullaan julkaisemaan niiden 
valmistuttua.  
 

Julkista kiertotalouden verkkokonsultaatiota Italiassa 

Kolmas sidosryhmäkokous 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 

Hämeen ammattikorkeakoulun 
SYMBI-projektipäällikkö Harri 
Mattila esitteli SYMBI-hanketta 
resurssien talteenottoon keskitty-
neessä konferenssissa New Yorkis-
sa 5-9.8.2017. Konferenssi toi yh-
teen tutkimus- ja tiedemaailman 
sekä teollisuuden alojen kansain-

välisiä johtohenkilöitä keskustelemaan 
resurssien talteenotosta ilmaston ja 
vesitalouden näkökulmasta. 

Kiertotalouden rooli ravinteiden tal-
teenotossa ja kierrätyksessä uudelleen 
ravinnontuotantoon olivat Mattilan 
puheenvuoron pääaiheita. Kiertota-

lous on avainasemassa edistämässä 
ravinteiden talteenottoa jätevesivir-
roista ja maataloudesta.  

Lisätietoa tapahtumasta:  
http://www.rsc.org/events/
detail/27391/2nd-international-
resource-recovery-conference  

 

Toinen kansainvälinen konferenssi resurssien talteenotosta New Yorkissa 

EUROCITIES kiertota-
louden työryhmän 
kokoontumiseen 
osallistui 16 kaupun-
kia 20.6.2017 Brysse-
lissä. Kiertotalouden 
työryhmän puheen-
johtaja ja Amsterda-
min kaupungin kier-
totalouden strategi-

nen neuvonantaja Eveline Jonkhoff 
juonsi tapahtuman. Tilaisuus alkoi 

Almeren, Genovan, Gentin, Lontoon ja 
Münchenin kaupunkien kiertotalou-
den työkalujen esittelyllä. Seuraavassa 
osuudessa edustajat keskeisistä sidos-
ryhmistä kuten Circle Economy ja Ellen 
McArthur foundation toivat ilmi hyö-
dyllisiä työkaluja kiertotalouden edis-
tämiseksi.   
 
Kiertotalouden kumppanuuden koor-
dinaattori Håkon Jentoft (Oslon kau-
punki) ilmoitti tilaisuudessa kiertota-

louden kumppanuuden olevan nyt 
osa EU:n urbaania agendaa.  
 
Seuraava vuosittainen EUROCITIES-
konferenssi järjestetään Ljubljanas-
sa, Sloveniassa 15-17.11.2017.  
 
Lisätietoa:  
http://www.eurocities.eu/
eurocities/news/Circular-economy-
taskforce-second-meeting-in-
Brussels-WSPO-ANYK9J 

SYMBI oli esillä Astana Expossa 
(2017) Astanassa, Kazakstanin pää-
kaupungissa järjestetyssä maail-
mannäyttelyssä. Tapahtuma kesti  
93 päivää 10.6. – 10.9.2017 välise-
nä aikana. Näyttely keräsi yhteen 
yli 100 maata, kansainvälistä 

organisaatiota ja yritystä 
”Tulevaisuuden energia”  
teeman alle. Osallistujat saivat tehtä-
väkseen tuoda esiin maansa osaamista 
kestävän energian edistämisessä.  
Suomen projektipartneri Hämeen  
ammattikorkeakoulu esitteli SYMBI-

projektin tapahtuman Suomen  
paviljongin Cleantech VIP-loungessa 
29.8.2017.  
 
Lisätietoa tapahtumasta: 
www.expo2017astana.com 
www.expo2017.fi/en  

SYMBI-projekti ja Astana Expo 2017   

 EUROCITIES kiertotalouden työryhmän kokoontuminen  

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  

Slovenian projektipartneri, kehityksen ja Euroopan koheesiopolitiikan valtionvirasto järjestää hankkeen 

opintomatkan Sloveniaan 21.-22.11.17. Tapahtuman tavoitteena on keskustella ja jakaa tietoa teollisten 

symbioosien hyvistä käytännöistä sekä muodostaa yleiskuva siitä, miten kiertotalouteen siirtymistä nopeutetaan. 

Tapahtuma sisältää vierailuja valittuihin slovenialaisiin yrityksiin ja paneelikeskustelut asianomaisten sidosryhmien 

kanssa. Paneelikeskustelut keskittyvät jätteiden erotteluun ja hyödyntämiseen (neitseellisten ja uusioraaka-

aineiden välisen kuilun kaventaminen) sekä rahoitusvälineisiin teollisten symbioosien mahdollistajana. 

Kaksipäiväinen opintomatka tarjoaa erinomaisen kehyksen sektorirajat ylittävälle yhteistyölle ja 

verkostoitumismahdollisuuksille.  

Forssan kehräämöllä 11.-
12.10.2017 järjestetyn FRUSH-
tapahtuman tavoitteena oli kiih-
dyttää startup-yritysten kehitystä 
sekä ideoida ja edistää uutta kier-
totalouden toimintaa. Tapahtuman 
keskiössä olivat puheenvuorot, 
toiminnalliset työpajat ja pitsaus-
kilpailu.  
 
FRUSH-tapahtuman ohjelmassa 
lähestyttiin kiertotalouden liiketoi-

minnan kehittämistä monelta eri 
kannalta. Nykyisille, toimiville yrityk-
sille suunnattiin tietoiskuja trendeistä 
ja ilmiöistä sekä niiden vaikutuksesta 
asiakastarpeiden muutoksiin. Tapah-
tumassa järjestettiin myös innovaa-
tiotyöpaja, jossa opiskelijat, yrittäjät 
ja tutkijat saivat mahdollisuuden ke-
hittää innovatiivisia kiertotalousrat-
kaisuja.  Pitsauskilpailulla pyrittiin 
edistämään start-up yritysten verkos-
toitumista ja tunnettavuutta.  

 
Hämeen liitto järjesti yhdessä Hä-
meen ammattikorkeakoulun kans-
sa tapahtuman yhteydessä SYMBI-
projektin tiedotustilaisuuden, jossa 
kuultiin hankkeen toiminnasta sekä 
keskeisiä tuloksia juuri valmistu-
neesta teollisten symbioosien inves-
tointeja Euroopassa käsittelevästä  
raportista. 
 
Lisätietoa tapahtumasta: 
http://www.frush.fi/  

Kiertotalouden start-up tapahtuma FRUSH ja SYMBI-projektin tiedotustilaisuus Forssassa 

SYMBI Hankkeen uutiset 

http://www.frush.fi/


UPCOMINING THEMATIC EVENT 

Toimitus  

 

Alkuperäinen uutiskirje: 

 

 

 

EMAIL: symbi@molise.camcom.it   

Web Site: www.molise.camcom.it  

Käännöstyö: 

 

 

www.hamk.fi/symbi 

Sosiaalinen media 

Seuraa hankkeen toimintaa ja tapahtumia sosiaalisessa mediassa ja hankkeen nettisivuilla: 

www.interregeurope.eu/symbi, suomeksi: www.hamk.fi/symbi ja www.hameenliitto.fi/fi/symbi-projekti  

European Union| European Regional Development Fund 

Projektin on rahoittanut 

Hankkeen teemoihin liittyviä muita tapahtumia  

The Circular Economy European 
Summit, organized by the Fira De 
Barcelona will take place from 
14th November to 16th 
November 2017 at the Fira 
Barcelona Gran Via in Barcelona, 
Spain. The conference will cover 
areas like Circular economy is the 

transition of a linear model of make, 
use and dispose, to a circular one, 
one that is restorative and 
regenerative by design and focuses 
on the re-use of materials and 
resources.  
 

Kiertotalouden Euroopan 
huippukokous järjestetään 14-
16.11.17 Fira Barcelona Gran 
Viassa Barcelonassa (Espanja). 
Kokouksen keskiössä on muutos 
lineaarisesta “ota, käytä, hävitä” 
talousmallista kiertotalouden 
talousmalliin, jossa materiaalien ja 
resurssien uudelleenkäyttö on 
osana tuotesuunnittelua. 
 
Lisätietoa ja rekisteröityminen 
www.circulareconomysummit.com 
  

Kiertotalouden Euroopan huippukokous alkaa 14.11.2017 

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/

