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Mikä Valonia?
• Varsinaissuomalaisten kuntien yhteinen 

asiantuntija

• Valonian tehtävänä on jalkauttaa yhteiset 
tavoitteet konkreettiseksi toiminnaksi

• Konkreettisia kehittämishankkeita
• Kokeiluja
• Neuvontaa, asiantuntija-apua
• Viestintää ja materiaaleja
• Vaikuttamista

• Pääteemojamme ovat ilmasto ja energia, 
kuluttaminen ja kiertotalous, kestävä 
liikkuminen, vesiensuojelu sekä luonnon 
monimuotoisuus

Työllämme rakennetaan sellaista yhteiskuntaa, 
missä yksittäisten ihmisten on helpompi tehdä 
hyviä ja kestäviä valintoja.



Materiaalien käytön 

vähentäminen vaatii laaja-alaista 

tarkastelua ja systeemitason 

muutoksia. 





Saatavuuden 
varmistaminen
mm. uusiomaa-

ainekset, 
elintarvikkeet

Kierrätyskelpoisen 
loppujakeen 

varmistaminen

Kaavoitus ja 
luvitus

- houkutteleva 
toimintaympäristö

Toimialojen 
törmäyttäminen

Innovatiiviset 
hankinnat

Soveltuvat 
toimitilat ja -

alueet

Tutkimus- ja 
ohjauspalvelut

Yritysneuvonta

Elinkaarivaikutusten 
huomiointi

Korjaus- ja 
huoltoratkaisut

Leasing, vuokraus, 
yhteiskäyttö

Vuorovaikutus
Osallistuminen

Viestintä Sähköisten 
kokeilualustojen 

suosiminen

Vaihtoehtoisten 
virtojen 

hyödyntäminen

Tilojen 
monipuolinen 

hyödyntäminen ja 
muunneltavuus

Sesonkituotteiden 
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Korkeakoulu-
yritysyhteistyö

Datan 
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Kuntayhtiöt 
kokeilu-

kumppaneina
Tilaajaosaaminen, 

markkina-
vuoropuhelu

Muuttuvien 
toimintojen 
ymmärrys

Julkisten toimintojen rooli 
kiertotalouden mahdollistajana

alkutuotanto
materiaalin 

prosessointi

valmistava 

teollisuus
jakelu kauppa

yritykseltä 

yritykselle
kuluttaja käyttö



Kuntapäättäjien rooli

• Julkiset hankinnat ja julkisten toimijoiden luoma 
positiivinen sekä mahdollistava kuva alueesta, 
luovat kehittyville yrityksille kutsuvan ja 
kiinnostavan alustan tulla kokeilemaan uusia 
ratkaisuja.

• Kuntapäättäjät, valtuutetut ja lautakuntien jäsenet 
ovat avainroolissa rakentamassa menestyvää ja 
kilpailukykyistä kuntaa. 



Monilla alueilla ollaan aktiivisia

Tiekartat, tavoitteet ja 
askeleet

Valtakunnallisesti 
merkittävien 

kiertotalouskeskusten 
tukeminen

Konkreettisten 
työkalujen kehitystyö

Verkostojen 
kehittäminen

Materiaalivirtaselvitykset, 
sivuvirtojen 

kartoittaminen

Älykkään erikoistumisen 
painopisteiden 
tunnistaminen

Tutkimuspanosten 
vahvistaminen mm. 

teollisten symbioosien 
kehittämiseksi
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painopisteiden 
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Tutkimuspanosten 
vahvistaminen mm. 

teollisten symbioosien 
kehittämiseksi Toimijoiden sitouttaminen, 

suunnan selkeyttäminen



Paikallisesti kehitetään konkreettisia 

ratkaisuja

Materiaalipankit ja 
digitaaliset alustat

Paikalliset 
kiertotalouskeskukset

Konkreettiset työkalut 
käytössä/pilotointiasteella 

pienessä mittakaavassa

Sivuvirtojen 
hyödyntämisen ratkaisut 
eri toimijoiden omassa 

toiminnassa

Jakamistalouden kokeilut

Yhteisölliset aloitteet

Innovaatioalustat, 
toimijoiden 

törmäyttäminen

Paikalliset 
kiertotalouskeskukset



Paikallisesti kehitetään konkreettisia 

ratkaisuja

Materiaalipankit ja 
digitaaliset alustat

Paikalliset 
kiertotalouskeskukset
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Asukkaiden kannustaminen, 

esimerkkien aikaansaaminen



Haasteet

• Skaalaaminen – yksittäisistä esimerkeistä 
toimintatavaksi

• Monet työkalut vasta kehitysvaiheessa – miten 
käyttäjät löytävät työkalut?

• Olemassa olevien rakenteiden muuttaminen 
hidasta

• Yhteistyö ja synergia – miten saadaan esimerkiksi 
t&k -rahoitus hyödynnettyä parhaalla mahdollisella 
tavalla

• Alueellinen tiedontarve on merkittävä, mm. 
materiaalivirrat, päästöt – toisaalta materiaalivirrat 
ovat globaaleja



www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi
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