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Asialista:
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyön tilanne
Aleksis Klap esitteli käynnistyneen vaihemaakuntakaavatyön tavoitteet ja tilanteen. Vaihekaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on katsottavissa osoitteessa: http://www.varsinaissuomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/2016/LAVMK/OAS_18042016_netti.pdf
Kansallinen kiertotalouden toimintaohjelma
Sitra on laatinut kansallisen kiertotalouden toimintaohjelma-luonnoksen, joka on kommentoitavana Sitran
sivuilla. Ohjelmasta järjestettiin sidosryhmätilaisuus 2.6. Ohjelmassa esitetään useita erilaisia tavoitteita ja
toimenpiteitä, joihin voisi esittää myös alueellisesti omia ehdotuksia.
Jakamistalouden osa-alue on erityisen mielenkiintoinen ja siitä on useita esimerkkejä jo olemassa (esim.
Tori.fi tyyppiset kauppapaikat sekä tavaroiden ja tuotteiden vuokrauspalvelut). Jakamistaloudessa tulisi
hyödyntää myös järjestöjä ja muita toimijoita joilla on selkeä kuluttajarajapinta.
Palveluistaminen on äärimmäisen keskeinen, viimeaikoina vahvasti keskusteltu ja mielenkiintoinen
ratkaisumalli kiertotalouden edistämiseen. Liikkumisen osalta CIVITAS-hanke, voisi olla yksi esimerkki, myös
julkisilla hankinnoilla on potentiaalia mahdollistaa ns. palvelunostamista ”ostetaan lämpöä, ei
lämmistysjärjestelmää”.
Kaikkien toivotaan lisäävän kommentteja ja ehdotuksia Sitran sivustoille. Mikäli ideoita ei koeta välttämättä
oman organisaation omaksi, voi tietoa ideasta välittää allekirjoittaneille, jolloin ne voidaan laittaa myös
”alueen nimissä”. Luonnonvarafoorumi voisi olla yksi hyvä käytäntö, jonka voisi nostaa esille Sitran
kehitysehdotuksiin.
Kiertotalouden Varsinais-Suomi sivusto
Esiteltiin työnalla olevaa versiota kiertotalouden sivustosta. Sivuston ylläpidon ja moderoinnin tulisi olla
selkeää, että sivu on aktiivinen ja ajankohtainen. Tällä hetkellä ylläpidon toteuttajina on keskusteltu
yhteistyöstä Varsinais-Suomen liiton, Valonian, ELY Ympäristö NYT ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
Sivustolla tulisi kuitenkin olla selkeä päävastuullinen toimija. Sivusto on tarkoitus rakentaa mahdollisimman
kevyeksi ja helpoksi käyttää ja sivulle on tarkoitus kerätä perustiedot muualta tulevista tiedoista. Sivuston
olisi hyvä toimia linkkikirjastona ja näyteikkunana (hypetyspaikkana) siitä, mitä alueella on tehty. Sivustolla
tulisi myös tuoda esille mahdollisuus osallistaa toimijoita mukaan (yrityskumppani, tutkimustarpeet,
hyödyntämättömät materiaalipotentiaalit).
Alueellinen kiertotalouden tiekartta
Strategiatasolla maakunnalla ja alueen kunnilla on hyvät lähtökohdat tähdätä kohti kiertotaloutta.
Kuitenkin konkreettisempia tavoitteita kaivataan, jotka tullaan esittelemään tiekarttatyössä. Työssä
tunnistetaan tärkeimmät lähivuosien kehittämistarpeet ja selvitetään konkreettisia rahoitusinstrumentteja.
Myös eri toimijoiden aktivointi (Ranku- Hinku-, yms. teemat) tulisi saada entistä aktiivisemmin esille ja
tutkimustarpeet tulee tuoda esille selkeästi esille.

Muut kiertotalouteen liittyvät ajankohtaiset
LUKE on laatimassa kansallista bioatlasta, johon Varsinais-Suomea ollaan ilmeisesti valitsemassa yhdeksi
testi/pilottialueeksi. Varmistusta asiaan selvitellään.
Motivalla materiaalitehokkuussopimukset työnalla, joita voisi hyödyntää mahdollisesti alueellisesti.
Tulevat luonnonvarafoorumin kokoukset
Seuraava kokous maa-aines- ja kiviainesten otto, uusiomaa-ainekset ja kaivos- ja rakennuskiviteollisuus
teemalla 22.6.2016 kello 9-12
Syksyllä tulossa virkistysteemalla (elo-syyskuu) ja luonnonarvoteemalla (syys-lokakuu)
Seuraava kiertotalous ”tiekartta” teeman kokous sovitaan myöhemmin tehtävien selvitysten ja
sivustorakentamisen aikataulun tarkentuessa kesän jälkeen.

