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20 yhteistyökumppania, noin 20 osahanketta

v

Strategiset hankkeet

Biohajoavat jätevirrat

Teollisuuden jätteet

Rakentaminen

Digitaalisuus

Maa-ainekset

TurkuAMK, Pirkanmaan liitto,
, Digipolis
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Valmis
Valmis

Valmis



Tilaisuudet

• Kunnat kestävän kehityksen toteuttajina 7.5.2020, osallistujia 291 

(ilmottautuneet) Teemoina kiertotalous, ilmastonmuutos, luonnon 

monimuotoisuus ja sosiaalinen kestävyys.

• Kunnat ja alueet kiertotalouden vetureina –seminaari 

Kuntamarkkinoilla 9.8.2020

• Edelläkävijäkuntaverkostolle 2 tilaisuutta (Porvoo 5.3.2020 & 

webinaari 20.8/2020)
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https://materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kunnat_kestavan_kehityksen_toteuttajina_(55047)
https://kuntamarkkinat.fi/ohjelma/kunnat-ja-alueet-kiertotalouden-vetureina/


Hankkeen alueelliset yhteistyöryhmät olleet käytettävissä 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitystyössä

Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys

• Jokaisella CIRCWASTE-alueella toteutettu työpajat alueiden toivomista 

VALTSU:n painopisteistä ja ideoitiin uusia toimenpiteitä vietäväksi uuteen 

Valtsuun

• Ideat välitetty ympäristöministeriöön, josta paljon kiitosta YM tarpeellisen 

alueellisen näkökulman tuomisesta VALTSU-työhön
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Indikaattorityö

Toteutuksen eteneminen vuonna 2020

• Kiertotalouden indikaattorit esillä EPA:n tilaisuudessa 6/2020 

• Sosiaaliset CE-indikaattorit: karttamuotoisia indikaattoreita mm. 

keräyspistesaavutettavuudesta

• Kuntien kotitalousjätteiden kierrätysasteiden päivitykset syksyyn 2020 mennessä, 

julkaisu siirtynyt 10.12.2020 

• Tilastokeskuksen Kiertotalouden liiketoiminta-indikaattoreiden julkistaminen 9.12., 

yhteisjulkistus SYKEn indikaattoreista 
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Vuoden kiertopalkinto:
Tracegrow Oy
Circwaste-hanke yhdessä vaihtuvan arvovaltaisen valitsijatoimikunnan 

kanssa jakaa vuosittain Kiertopalkinnon. Palkittavat valitaan 

Materiaaliloikka-palvelussa kuvatuista toimenpiteistä. Ne voivat olla 

kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia. Palkittu saa 

diplomin ja positiivista julkisuutta. Tänä vuonna 7.5. palkinnon sai 

Tracegrow Oy - Kärsämäellä toimiva yritys, joka valmistaa nestemäistä 

hivenravinnelannoitetta vanhoista murskatuista alkaliparistoista.
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• Palkinto sai paljon näkyvyyttä mediassa (mm. 

Kauppalehti, STT, Maaseudun tulevaisuus ja 

useita paikallismedioita sekä paikallinen radio 

Pooki).
• Vuoden Kiertopalkinto Tracegrow Oy:lle –

käytettyjen paristojen metallit lannoitteiksi (Uutinen 

7.5.2020)

https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Vuoden_Kiertopalkinto_Tracegrow_Oylle__k(56895)


Kiertotalous käytäntöön -lehti
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• Circwaste-hankkeen Kiertotalous käytäntöön -

lehti (englanniksi Putting circular economy into 

practice) julkaistiin syyskuussa Kauppalehden 

liitteenä. 

• Lehdessä kerrotaan Circwasten ajankohtaisesta 

kiertotaloustyöstä yrityksiä kiinnostavista näkökulmista 

ja tavoitettiin siten uutta yleisöä hankkeelle liike-

elämän piiristä. 

• Lehden levikki 133 000 kpl

https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/weblehti_circwaste_kl_2020
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/web_lehti_circwaste_eng_2020
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Suunnitelmat vuosille 2020-2021

• Suomen jätehuollosta kertova video työn alla

• Tuetaan vuoden mittaan konsortion kanssa YM:n biojätekampanjan viestintää 

• Indikaattoritrendien analyysi: niiden tekijöiden tunnistaminen, jotka vaikuttavat 

alueellisiin kotitalousjätteen kierrätysasteisiin

• Kuntayhteistyö jatkuu

• Arvioidaan kiertotalouden parhaat kuntakäytännöt kestävyyden eri teemojen kärki 

huomioiden ja kuvataan prosessit kuntien käyttöön

• Valmistellaan hakemusta Muovitiekartan toimeenpanosta seuraavalle LIFE IP -kaudelle
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Visio: Suomi 2035: Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on 

menestyvän taloutemme perusta

CIRCWASTE-toimijat mukana myös 
Kiertotalouden strategisen ohjelman 
valmistelussa

• Kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää.

• Valintamme ovat tulevaisuuskestäviä ja vahvistavat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa. 

• Vähemmällä enemmän: luonnonvarojen käyttö on kestävää ja materiaalit pysyvät kierrossa 

pidempään ja turvallisesti.

• Kiertotalouden läpimurto on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun sääntelyn 

sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla.

• Kiertotalous-Suomi on vahva vaikuttaja maailmalla ja kestävien ratkaisujen tarjoaja 

kansainvälisillä markkinoilla. 
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Kiitos mielenkiinnosta! 

Lisätietoja:
www.materiaalitkiertoon.fi

www.materiaaliloikka.fi

#circwaste

http://www.materiaalitkiertoon.fi/
http://www.materiaaliloikka.fi/

