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Paikallinen kiertotalousosaaminen esillä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 

seminaarissa Helsinki EU Officessa – Etelä-Suomen EAKR-rahoitteinen RANTA-hanke 

herätti suurta kiinnostusta 

Suomen EU-neuvoston puheenjohtajuuskauden virallinen oheistapahtuma järjestettiin torstaina 17. 

lokakuuta Helsinki EU Officessa, Brysselissä. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä muiden suomalaisten EU-

aluetoimistojen sekä Kuntaliiton Brysselin toimiston kanssa ja se keräsi suuren joukon osallistujia eri EU-

instituutioista sekä muiden maiden EU-aluetoimistoista.  

 
Aiheena oli kiertotalous, ja erityisesti siihen liittyvät kokeilut, esimerkit ja käytännöt eri toimialoilla eri 

puolilla Suomea. Uudeltamaalta esimerkkinä oli EAKR-rahoitteinen hanke RANTA – Rakentamisen 

kiertotalous kunnissa, joka oli viikkoa aikaisemmin kilpaillut Euroopan komission Regio Stars -kilpailussa 

yhtenä EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan lippulaivahankkeista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsinki EU Officen EU-erityisasiantuntija Ilkka Myllymäki avasi kiertotalousseminaarin korostaen teeman 

ajankohtaisuutta ja tilaisuuden tuomaa lisäarvoa Brysselissä käytävälle strategiatason keskustelulle. 
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Tilaisuus järjestettiin hyvin otolliseen aikaan, sillä vain muutamaa viikkoa aikaisemmin EU:n neuvosto 

puheenjohtajamaa Suomen johdolla oli saanut hyväksyttyä päätelmät kiertotaloudesta. Neuvoston 

päätelmissä kehotetaan Euroopan komissiota laatimaaan pitkän aikavälin strateginen kehys, johon 

sisältyvät yhteinen näkemys eli visio kiertotaloudesta. Lisäksi neuvosto kehottaa komissiota esittämään 

uuden kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman, jossa kohdennettuina toimina esitetään muun 

muassa omia toimialakohtaisia strategioita materiaali-intensiivisille aloille, kuten rakennus- ja 

tekstiiliteollisuuteen. Suomen pysyvän EU-edustuston terveiset tilaisuudessa välitti ympäristöalan 

erityisasiantuntija Antonios Sfakiotakis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tulevan Euroopan komission kiertotaloustavoitteista saatiin syyskuussa esimakua komission 

puheenjohtajuusehdokas Ursula von der Leyenin esiteltyä poliittisen agendansa. Agendan keskeisenä 

elementtinä on uusi kiertaloutta koskeva toimintasuunnitelma. Komission ympäristöalan pääosaston 

kiertotalousjohtaja Kestutis Sadauskas vakuutti, että kiertotalous tulee pysymään myös jatkossa vahvasti 

komission poliittisella agendalla. Sadauskas myös korosti kaupunkien ja alueiden roolia kiertotalouden 

edistäjinä, etenkin julkisten hankintojen, erilaisten hankkeiden ja kokeilujen sekä alustana toimimisen 

myötä.  

 
 

Suomen pysyvän EU-edustuston erityisasiantuntija Antonios Sfakiotakis kertoi muutama viikko aikaisemmin 
hyväksytyistä EU:n neuvoston kiertotalouspäätelmistä.  

https://www.consilium.europa.eu/media/40928/st12791-en19.pdf
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Tähän kontekstiin nähden Green Net 

Finlandin toiminnanjohtaja Ilkka Aaltion 

esitys rakentamisen kiertotalouskokeiluista 

Helsingissä ja Hämeenlinnassa oli erityisen 

osuva. RANTA-hankkeesta, sekä muista 

suomalaisista kaupunki- ja paikallistason 

kiertotaloushankkeista saadut kokemukset 

auttavat EU-tason virkamiehiä ja päättäjiä 

muokkaamaan tulevien strategioiden 

sisältöjä. Lisäksi muiden alueiden edustajat 

osoittivat kiinnostusta tehdä jatkossa 

tilaisuudessa esiteltyjen hankkeiden 

pohjalta yhteistyötä.  
 
 
Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) päätti tilaisuuden korostaen EU:n kasvavaa roolia 

ilmastotyössä ja painotti kiertotalouden tärkeää roolia ilmastoagendan toimeenpanossa. Hän paalutti 

johdonmukaisen ja kokonaisvaltaisen ilmastopolitiikan puolesta, jossa rahapolitiikka, EU-rahoitus, 

yksityiset ja julkiset investoinnit sekä lainsäädäntö ovat linjassa ilmastotavoitteiden kautta. Erityisenä 

toimenpiteenä hän nosti esille EU:n kestävän rahoituksen suunnitelman, joka on ensiarvoisen tärkeä 

vähähiilisten toimenpiteiden ja hankkeiden eteenpäin viemiselle. Keskeisenä viestinä Niinistö kiteytti, että 

vaikka haasteet ovat globaaleja, niihin liittyvät ratkaisut ovat paikallisia. 

 

 

Green Net Finlandin toiminnanjohtaja Ilkka Aaltio esitteli tilaisuudessa 
Uudenmaan alueen tapausesimerkkinä RANTA-hankkeen, jonka 
puitteissa on toteutettu kiertotalouskokeiluja rakentamissektorilla. 

Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö piti kiertotalousseminaarin päätöspuheenvuoron, jossa hän 
korosti paikallisten ratkaisujen merkitystä globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.  


