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Resurssiniukkuuden ja ylikulutuksen mukanaan tuo-
miin haasteisiin voidaan vastata siirtymällä kierto-
talouteen (Geissdoerfer ym. 2017; Ghisellini ym. 2016; 
Lieder & Rashid, 2016). Alueellisen kiertotalouden in-
novaatioekosysteemin edistämiseksi on Kymenlaak-
sossa suunnitteilla kiertotalouden osaamiskeskus. 
Hyötyvirta-yritysalueelle sijoittuva keskus parantaisi 
kiertotalouden soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen 
puitteita Kaakkois-Suomessa sekä tarjoaisi kiertota-
louden innovaatiotoimintaa tukevia palveluita kierto-
talouden edistämiseksi. 

Osaamiskeskuskonsepti perustuu alueellisten kier-
totalouden ajureiden ja innovaatioekosysteemin kehi-
tystä edistävien tekijöiden kartoitukseen (Maunula & 
Jukka 2021), biokiertotalouden osaamistarpeiden sel-
vitykseen (Maunula 2019) sekä katsaukseen siitä, mi-
ten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toiminnalla 
voidaan tukea biokiertotalouden kehittymistä Kymen-
laaksossa (Maunula & Tallinen 2021). TKI-konseptissa 
laboratoriomittakaavasta pilottimittakaavaan yltävän 
soveltavan tutkimuksen kolme fokusteemaa ovat i) 
kiertotalousmateriaalit, ii) energiaprosessit, sekä iii) 
hiilensidonta (Maunula ym. 2021). 

Yritysten rooli kiertotalouteen siirtymiseksi on en-
siarvoisen tärkeä (Lieder & Rashid 2016) ja keskuk-
sen suunniteltu sijainti ympäristöliiketoimintaan 

painottuvalla Hyötyvirta-yritysalueella mahdollistaa 
tiiviin yhteistyön yritysten kanssa teollisen mittakaa-
van kiertotalousratkaisujen kehittämiseksi ja vahvistaa 
kehittämistoimijoiden ja yritysten välistä dialogia, jota 
tuetaan hanketyössä bisnesantropologian keinoin. 

Soveltavan tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten 
yhteistyötä tuetaan TKI-kokeiluilla, joissa on toistaisek-
si mm. ideoitu alueelle yritys- ja innovaatiotoimintoja, 
tarkasteltu kiertotaloutta mahdollistavia teknologisia 
sovelluksia sekä kehitetty kiertotalousmateriaaleja 
kuten elintarviketeollisuuden sivuvirtoja tai jätemate-
riaalista valmistettua geopolymeeriä hyödyntäviä tuo-
tesovelluksia (Maunula & Tallinen 2021).

Digikiertotalouden toimintamallein voidaan lisätä 
mm. materiaalivirtojen jäljitettävyyttä, tuotannon re-
surssitehokkuutta sekä dataan perustuvaa päätöksen-
tekoa ja liiketoimintaa (YM 2021). Yhteiskunnallisesti on 
nähty tärkeänä sisällyttää kiertotalousnäkemystä Co-
vid-19 pandemian elpymissuunnitelmiin (mm. Iordachi 
ym. 2021; Sarkis ym. 2020), mitä myös REACT-EU-ra-
hoitteinen DIKIEKO-hanke osaltaan edistää.

Osana KOSKES – Kiertotalouden osaamiskeskus ja 
DIKIEKO - Digitalisaation avulla tehoa kiertotalouse-
kosysteemiin -hankkeita muodostetaan konsepti fyy-
siselle ja digitaaliselle kiertotalousalustalle. 
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