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Hankkeen toteutusaika 
 
Hanke toteutettiin aikavälillä:   6.4.2021-30.11.2021 

Hankeen budjetti, rahoitus sekä kustannukset 

Hankkeen kokonaisbudjetti:   225 118 € 

Hanke on rahoitettu Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman UKKE-tukirahoituksen 
sekä Helsingin kaupungin, KUUMA-seudun ja Vantaan kaupungin tuella. 

Hankkeeseen liittyvän aineiston säilyttäminen 

Hankkeen aineisto säilytetään hankkeen päättymisen jälkeen GNF:n Google Drive-kan-
sioissa sekä erillisellä hallintomuistitikulla GNF:n arkistossa kirjanpitolain edellyttämän 
määräajan mukaisesti sekä rahoittajan ehtojen mukaisesti kymmenen vuoden ajan.  

Hankkeen kustannukset on raportoinut jokainen osatoteuttaja erikseen ja kustannuk-
set on eritelty erillisellä liitteellä. 

Hankkeen organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot 
 
Hankekonsortiossa oli mukana Green Net Finland ry (koordinaattori), CLIC Innovation 
Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 
sekä rahoituksen ulkopuolelta Uudenmaan liitto. Green Net Finlandissa projektipäällik-
könä toimi Joonas Raaska (p. 044 3815819, joonas.raaska@gnf.fi) ja hankehallinnosta 
vastasi Susanna Nuolimaa-Fere (p. 050 5644004, susanna.nuolimaa-fere@gnf.fi).  
 
 
Hankkeen ohjausryhmän jäsenet: 
 
• Mira Jarkko, Helsingin kaupunki 
• Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki 
• Reetta Jänis, Espoon kaupunki 
• Antti Kuusela, KUUMA-seutu 
• Markku Anttonen, Laurea AMK 
• Pia Tynys, Uudenmaan liitto 
• Venla Virkamäki, Uudenmaan liitto 
• Ilkka Aaltio, Green net Finland 
• Inka Orko, VTT 
• Maria Kuula, HSY 
• Pirjo Kaivos, CLIC Innovation 
• Mikko Kantokari, ELY-keskus 
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Hankkeeseen osallistui työpajojen ja muun yhteistyön kautta muun muassa Uuden-
maan alueen kuntia, yrityksiä, kehitysyhtiöitä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. 
Hankkeen puitteissa tehtiin yhteistyötä mm. KUUMA-seudun, Espoon kaupungin, Lau-
rea-ammattikorkeakoulun, Vantaan kaupungin, Helsingin kiertotalousklusterin ja Cir-
cular Economy Goes East and West -hankkeen kanssa. 
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Kuvaus hankkeen tavoitteista ja keskeisistä toimenpiteistä  
 
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on ollut luoda Uudenmaan kiertotalouslaakson 
konsepti. Tämän konsepti sisältää arvoketjujen ja toimijoiden kartoituksen, avaintoimi-
joiden löytämisen, kiertotalouden indikaattorien löytämisen ja vahvan pohjan luomisen 
Uudenmaan kiertotalouslaaksolle. 
 
Arvoketjujen ja toimijoiden kartoitus toteutettiin haastattelututkimuksen avulla. Po-
tentiaalisia haastateltavia etsittäessä hyödynnettiin ennen kaikkea projektitiimin asian-
tuntemusta ja verkostoja. Haastattelututkimukseen osallistui yhteensä 35 Uudenmaan 
alueen eri sektoreiden sekä toimialojen edustajaa kunnista, yrityksistä, yhdistyksistä ja 
muista organisaatioista. Haastattelututkimuksen avulla saatiin näkemys Uudenmaan 
alueen kiertotalouden nykytilasta vahvuuksista, merkittävistä materiaalikierroista ja 
näkyvissä olevista kasvun hidasteista. Tulevaisuuden osalta saatiin tietoa organisaatioi-
den kiertotaloustoiminnan painopisteistä, suunnitelmista, toteutetuista kokeiluista, 
ajankohtaisista haasteista, kehittämiskohteista ja hyödyllisistä yhteistyön muodoista. 
Toimijakartoituksen tuloksia hyödynnettiin hankkeessa konseptin ja jatkotoimenpitei-
den suunnittelussa.  Niitä myös julkaistiin hankkeen järjestämässä työpajassa.  
 
Indikaattoreiden osalta tavoitteena oli kartoittaa olemassa olevia sekä potentiaalisia 
uusia indikaattoreita, joilla kiertotaloutta tai alueellista vaikuttavuutta voitaisiin mah-
dollisesti jatkossa mitata, sekä selvittää millaisiin indikaattoreihin kehittämistyössä 
kannattaisi panostaa sekä tunnistaa uusia yhteistyöavauksia aiheen tiimoilta. Selvitystä 
varten on haastateltu 14 organisaation edustajia. Haastattelujen lisäksi on tutustuttu 
alan tieteellisiin artikkeleihin ja muuhun kirjallisuuteen. Teemaa on käsitelty myös hank-
keen työpajoissa yhdessä potentiaalisen toimijaverkoston kanssa. 
 
Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä kolme työpajaa, joilla vahvistettiin pohjaa Uu-
denmaan kiertotalouslaaksolle ja sitoutettiin osallistuvia toimijoita kiertotalouslaak-
soon. Potentiaalisia osallistujia kartoitettiin partnerien toimesta sekä projektitiimin 
kesken projektikokouksissa.  Haastattelututkimukseen osallistuvilta kysyttiin myös ha-
lukkuutta osallistua työpajoihin. Ensimmäisessä 26. toukokuuta 2021 järjestetyssä jul-
kisen sektorin toimijoille suunnatussa työpajassa määriteltiin visio ja missio Uuden-
maan kiertotalouslaakso-hankkeelle. Toisessa elokuun 31. järjestetyssä työpajassa kar-
toitettiin keskeisimpiä haasteita aihealueittain. Nämä aihealueet olivat (1) rakentami-
nen, (2) yhteiset kokeilut, kuntalaisten aktivointi ja yhteiskäyttöpilotit, (3) yritysyhteis-
työ, (4) muovit, (5) tekstiili, (6) kiertotalouden mittarit ja (7) viestintä. Kolmannessa syys-
kuussa järjestetyssä työpajassa tehtiin kahden vuoden lyhyen tähtäimen toiminnan ja 
aktiviteettien tiekartat priorisoiduille aihealueille haasteiden pohjalta. Toiseen ja kol-
manteen työpajaan osallistui tutkimus- ja koulutuslaitosten, yritysten, kuntien ja kun-
tayhtymien edustajia. Kaikissa työpajoissa hyödynnettiin Padel alustaa osallistujien ak-
tivoimiseksi ja ajatusten dokumentoinnin avuksi. Kunkin työpajan jälkeen nämä materi-
aalit analysoitiin ja tuloksia hyödynnettiin seuraavien työpajojen suunnittelussa. Työpa-
jojen tuloksista tehtiin myös yhteenvedot.  
 
Näiden edellä mainittujen toimenpiteiden pohjalta luotiin pohja jatkohankkeelle, jonka 
suunnitelman tuottaminen oli esiselvityshankkeen pääasiallinen tavoite. Jatkohank-
keen muotoa hahmoteltiin kahden lokakuussa järjestetyn hankekonsortion sisäisen 
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työpajan avulla. Näiden työpajojen myötä päästiin yhteisymmärrykseen jatkohankkeen 
rungosta, päätavoitteista, rahoitusinstrumentista, ja alustavasta sisällöstä. Jatkohank-
keen valmistelun vastuita saatiin jaettua ja sitä myöten tehtävässä päästiin tehokkaam-
min eteenpäin. Kaiken kaikkiaan jatkohankkeen kunnianhimoiset tavoitteet edellyttivät 
hyvin laaja-alaista suunnittelua, mihin kuului monia osakokonaisuuksia. Myös jatko-
hankkeen rahoitusvaihtoehtojen pohdinta oli haasteellista, sillä useat kehityshankeoh-
jelmien kaudet päättyivät hankkeen toteutusajankohtana. Jatkohankesuunnitelman 
muodostaminen osoittautui arvioitua vaikeammaksi ja työläämmäksi. Hankkeelle anot-
tiin tästä syystä 1 kuukausi lisäaikaa. Jatkoajan avulla konsepti saatiin tuotettua han-
keajan puitteissa. 
 
Hankkeen aikana Uudenmaan kiertotalouslaaksolle luotiin myös viestinnällistä pohjaa. 
Graafikolta tilattiin hankelogo, Word- ja PowerPoint-dokumenttipohjat sekä infograa-
fin pohja. Näihin graafisiin materiaaleihin nojaten hankkeelle tehtiin verkkosivusto, joka 
julkaistiin elokuun lopulla (https://kiertotalouslaakso.gnf.fi/). Hankekonsortion kesken 
järjestettiin viestinnän asiantuntijan vetämä viestintätyöpaja, jonka myötä kiertota-
louslaaksolle hahmottui ydinviesti, kohderyhmät, viestintäsuunnitelman runko ja yli 70 
ideaa tulevan hankkeen viestintään.  
 

Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus 

Varsinaisen jatkohankkeen konseptin lisäksi esiselvityshankkeen keskeisiä tuloksia 
ovat työpaketti 1B:n löydöksiä kokoava ”Uudenmaan seudulliset kiertotalousindikaat-
torit”-raportti (Liite 1), työpaketti 1A:n ”Keskeisten kiertotalouden toimijoiden haastat-
telut”-raportti (Liite 2) ja työpajojen yhteenvedot (Liite 3). Hankkeen pääasiallista tu-
losta, eli jatkohankkeen konseptia, esitellään seuraavissa kappaleissa. 

 

Jatkohankkeen hallintomalli ja rahoitus 
 
Kysymys Uudenmaan kiertotalouslaakson jatkokonseptin toteutuksen hallintomallista 
nousi esiin keskusteltaessa entisen Smart&Clean-säätiön vetäjän Jaana Pelkosen 
kanssa. Jaana avasi hanketiimille äskettäin toimintansa päättäneen Smart&Clean-sää-
tiön taustaan, toimintaan, rahoitukseen ja toiminnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä. 
Myös Uudenmaan kiertotalouslaakson kohdalla pohdittiin mahdollisuutta muodostaa 
säätiö hankkeen sijaan. Alla olevassa taulukossa on tuotu esiin säätiö- ja hankemuotoi-
sen etenemisen hyviä ja huonoja puolia.  
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Näkökulma/hallin-
tomalli 

Säätiö Hanke 

Rahoituksen kesto ✓ Säätiö voi saada yksittäisiä 
hankkeita pysyvämpää rahoi-
tusta, joka voi taata toiminnan 
pitkäaikaisemman jatkuvuuden. 

✗ Hankkeiden rahoituksen 
kesto tyypillisesti enintään 3 
vuotta. 

Rahoituksen saa-
tavuus 

✗ Rahoitus on aina neuvotel-
tava erikseen (käytyjen keskus-
telujen perusteella ministeriöi-
den tämänhetkinen suhtautu-
minen ei ole myönteistä). Neu-
votteluihin voi kulua paljon ai-
kaa.  

✓ Hankerahaa on saatavilla koh-
dennetusti rahoitushakujen 
avautuessa. Rahoitusmahdolli-
suuksia on suhteellisen runsaasti 
tämän hetken tiedon mukaan. 

Toiminnan 
käynnistäminen 

✗ Säätiön perustaminen on työ-
lästä ja edellyttää tiettyjen pal-
velujen hankintaa (mm. laki-
asiat). 

✓ Hanke saadaan helpommin 
käyntiin. 

Toiminnan vapaus ✓ Voi olla itsenäinen toimielin 
(toiminnan ja strategian määrit-
täminen vapaampaa). 

✗ Toiminnan pitää olla ennalta 
määrättyä, hankesuunnitelman 
mukaista. 

Verkoston ylläpito ✓ Verkoston ylläpito voi olla 
helpompaa jatkuvuuden vuoksi. 

✗ Projektin päättyessä verkosto 
voi olla katkolla. 

 

Taulukko 1: Uudemaan kiertotalouslaakson konseptin hallintomalli 

 
Säätiötä pidettiin haastavana vaihtoehtona tässä vaiheessa, sillä tämän käynnistäminen 
olisi hidasta ja työlästä.  Smart&Clean:in toiminnan päättyminen ei erityisesti rohkaissut 
etenemään säätiömuotoiseen toimintaan. Lisäksi alustavien neuvottelujen mukaan ra-
hoitusta TEM:n tai YM:n suunnalta ei olisi ollut luvassa mahdolliselle säätiölle. Edellä 
mainituista syistä konseptin hallintomalliksi valittiin projektimuoto. Säätiötä pidetään 
edelleen mahdollisena muotona jatkaa toimintaa mahdollisen jatkohankkeen jälkeen, 
mikäli se nähdään tarkoituksenmukaiseksi. 
 
Hankkeen toteutusaikana etsittiin mahdollisia hankerahoitushakuja jatkohanketta var-
ten. INTERREG BSR, INTERREG Central Baltic ja EAKR rahoitusohjelmien rahastokau-
det olivat toteutushetkellä juuri päättyneet ja uudet rahastokaudet ovat alkamassa. 
Näistä EAKR:n ajateltiin sopivan hyvin kiertotalouden alueelliseen kehittämiseen kes-
kittyvän jatkohankkeen rahoituspohjaksi, mikäli haun myöhemmin julkaistavat teemat 
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ja tavoitteet olisivat yhteensopivia suunnitellun konseptin kanssa. Alustavien tietojen, 
kuten Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian perusteella mahdollisuudet yh-
teensopivien teemojen avautumiseen olivat hyvät.  
 
Jatkohankkeen sisältö ja painopisteet  
 
Jatkohanketta ryhdyttiin rakentamaan toteutettujen haastattelututkimusten ja työpa-
jojen tulosten pohjalta. Sekä arvoketjuihin liittyvässä haastattelututkimuksessa että 
työpajoissa tunnistettiin Uudenmaan keskeisiä kiertotalouden vahvuusalueita. Nämä 
vahvuusalueet ovat rakentaminen, muovit, tekstiilit, ruoka ja pienelektroniikka. Näistä 
rakentamiseen, muoveihin, tekstiileihin ja ruokaan liittyen päätettiin etsiä ja identifioida 
pilotointikohteita sekä yhteistyökumppaneita jatkohanketta varten.  Yhteistyökump-
panien kesken valmistelua jatkettiin vahvuusaluekohtaisissa ryhmissä sekä lisäksi koko 
jatkohankeryhmän kesken. EAKR-hankkeen suunnittelussa asetettiin jatkohankkeen 
tavoitteeksi edistää konkreettisesti kiertotaloutta.  Ohjausryhmän ja hankkeen sidos-
ryhmien puolelta tullut palaute myös korosti konkretian mukanaolon tärkeyttä. Tämän 
pohjalta hankkeeseen päätettiin sisällyttää sekä ekosysteemitason toimintaa (mm. kier-
totalousverkoston vahvistaminen) että käytännön pilotointeja valituilla painopistealu-
eilla. Käytännön pilottien tarkoituksena on konkreettisilla toteutuksilla toimia näky-
vänä esimerkkinä kiertotalouden toiminnasta, lisätä sen näkyvyyttä ja rohkaista Uuden-
maan alueen toimijoita uuteen kiertotalouden käytännön toimintaan ja yhteistyöhön.  
 
Rakentamisen pilotissa tullaan keskittymään käytännön koerakennukseen, jolla saa-
daan näkyvyyttä kiertotalousosaamiselle rakentamisessa. Muovien osalta lupaavin pi-
lotointiaihe on kovamuovien keräykseen ja hyödyntämiseen keskittyvä kokeilu. Tekstii-
lien osalta suunniteltu pilotti keskittyy tekstiilien laadukkaamman keräysjärjestelmän 
kehittämiseen. Ruokaan keskittyvän käytännön pilotin toteutusmahdollisuuksia tutki-
taan esiselvityshankkeen jälkeen. Indikaattoreihin keskittyvän pilotin tarkoituksena on 
edistää kiertotalouden seudullista mittaamista. 
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Kuva 1: Jatkohankkeen konseptin visualisointi.  

 
Pilottien lisäksi jatkohankevalmistelussa on keskitytty alueyhteistyön ja viestinnän 
suunnitteluun (kuva 1). Alueyhteistyön osalta on tarkoitus muodostaa vahvuusaluekoh-
taiset ja lisäksi laakson yhteinen yhteistyöverkosto, joissa kehitetään yhteistyön kautta 
liiketoimintaa, etsitään symbiooseja, jaetaan parhaita käytäntöjä ja tuotetaan käytän-
nön kokeiluja. Hankekonsortio tarjoaa myös eri toimijoille tukea uusien kiertotalous-
hankkeiden valmisteluun ja käynnistämiseen. Viestinnän avulla on määrä brändätä Uut-
tamaata kiertotalouden edelläkävijäalueeksi, edistää hankkeiden välistä tiedonvaihtoa 
ja tuottaa verkkopalvelu, joka koostaa relevanttia tietoa kiertotalouden hankkeista, pal-
veluista ja rahoitusmahdollisuuksista Uudenmaan alueella. 
 
Jatkohankkeen tavoitteita on myös hahmoteltu, mutta näiden tarkempi muoto lopulta 
riippuu valitun rahoitusinstrumentin vaatimuksista. Jatkohankkeen alustavat tavoit-
teet ovat seuraavat: 
 

 PK-yritysten kiertotalouteen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämi-
nen Uudenmaan lupaavilla kiertotalouden osa-alueilla (pilotit, viiteryhmä-yh-
teistyö, näkyvyys, vetovoiman lisääminen, yhteiskehittäminen, parhaiden käy-
tänteiden jakaminen, verkottaminen) 

 Uuden kiertotaloustoiminnan synnyttäminen ja kiertotaloustiedon luominen 
 Uudenmaan brändääminen kiertotalouden edelläkävijä alueeksi ja kiertotalous-

asioiden viestinnän tehostaminen PK-yritysten suuntaan 
 Kiertotalouden indikaattoreiden kehittäminen 

 
Esiselvityshankkeen aikana luotua viestinnällistä pohjaa (logot, PowerPoint/Word-poh-
jat, infograafin pohja, verkkosivusto (kuva 3)) voidaan hyödyntää myös jatkotyössä. 
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Viestintätyöpajassa kiertotalouslaaksolle hahmottui kärkiviesti (kuva 2), kohderyhmät, 
viestintäsuunnitelman runko ja yli 70 ideaa tulevan hankkeen viestintään. 
 
 

 
 

Kuva 2: Hankekonsortion sisäisessä työpajassa muodostunut kärkiviesti 
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Kuva 3: Kuvankaappaus Uudenmaan kiertotalouslaakson sivustolta 
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Vaikuttavuus 
 

- Hankkeeseen osallistui yhteensä 20 yritystä sekä kuusi koulutus ja tutki-
muslaitosta  

- Euroopan yrittäjyysalue EER-vuoden yhteistyö: Uudenmaan EER-vuosi 
hankkeen kanssa on ollut yhteistyökokous.  Jatkohankkeen totutuksessa 
tullaan tekemään yhteistyötä EER-vuoden kanssa mahdollisuuksien mu-
kaan.  

 
 

Hankkeen tulosten hyödyntäminen jatkossa 
 
Hankkeen pääasiallista tulosta, Uudenmaan kiertotalouslaakson konseptia, hyödynne-
tään keväällä 2022 haettavan jatkohankkeen suunnittelun pohjana. Konseptissa on 
huomioitu esiselvityshankkeen haastattelututkimusten ja työpajojen tuloksia, joiden 
avulla Uudenmaan kiertotalouslaakso tulee rakentumaan vahvaksi ja vaikuttavaksi yh-
teiseksi ponnistukseksi kiertotalouden edistäjänä. Raportoitavan hankkeen tulokset 
ovat antaneet vahvan pohjan jatkohankkeen käytännön pilottien suunnittelemiseen. 
Kaikki esiselvityshankkeessa mukana olleet partnerit ovat ilmaisseet sitoutumisensa 
jatkohankkeeseen. Jatkohankkeen valmistelua jatketaan yhteistyössä Uudenmaan 
kuntien, tutkimus- ja oppilaitosten, yritysten ja muiden hankkeiden kanssa.  
 
 
Päiväys ja allekirjoitus 
 
Helsinki, 2.3.2022   
 

 
 
Ilkka Aaltio 
toiminnanjohtaja 
Green Net Finland ry 
 
 
Liitteet 
 
LIITE 1 Kartoitus seudullisista kiertotalousindikaattoreista 
LIITE 2 Laakso esiselvitys – haastatteluraportti 
LIITE 3 Yhteenveto Työpajojen 1, 2 ja 3 tuloksista  
LIITE 4 hankkeen kustannuserittely rahoittajalle 


