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Ilmastonmuutos Puhdas vesi



(Source: https://online.unschools.co/courses/circular-systems-thinking-for-designers)



Miksi heitämme pois noin 80 % kuluttajatuotteista ja 
niiden materiaaleista ja käytämme niitä tehottomasti? 

Toimistojen
käyttöaste on noin

40 %

Keskimäärin 
materiaaleja 
käytetään 
Euroopassa 

vain kerran

Autojen 
keskimääräinen
käyttöaste on 
noin

8 %
10-15 %
rakennusmateriaaleista 
menee jätteeksi 
rakennusaikana

31 % ruuasta menee hukkaan. 
Suomessa määrä tarkoittaa noin 
300-400 miljoonaa kg/v.

Raaka-aineiden tarve 
kasvaa 2030 mennessä

Energia
+ 32 %

Teräs
+ 57 %

Vesi
+ 137 %

Viljelysmaa, yli
+ 200 %

Maailma on täynnä hukkaa vaikka ylitämme jo 
maapallon kantokyvyn

Lähteet: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke





Koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä 
luonnonvarojen kulutuksesta 

Koettu hyvinvointi

Talouskasvu

Luonnonvarojen käyttö

A I K A M M E  S U U R I N  H A A S T E :

Ennakoiva 
terveydenhoito

Cleantech & kiertotalous



Käyttö
Tuotteiden käyttö jatkuu 
mahdollisimman pitkään, 
niitä huolletaan ja 
tarvittaessa korjataan.

Kuluttaja
Kuluttajien kysyntä synnyttää 
kestävien tuotteiden ja 
hyödykkeiden tarjonnan.

Yritykseltä yritykselle
Yritykseltä yritykselle –hankinnoissa 

painottuvat helposti vaihdettavat ja 
huollettavat osat kertakäyttöisten sijaan. 

Kauppa
Kauppa myy palveluita 

tavaroiden sijaan ja kertoo 
tuotteiden ympäristö-

vaikutuksista, materiaaleista 
ja elinkaaren loppuvaiheen 

jatkokäytöstä. 

Jakelu
Jakelussa 
käytetään eri 
sektoreiden 
yhteiskuljetuksia ja 
–kuljetusvälineitä 
sekä uusiutuvia 
polttoaineita. 

Valmistava teollisuus
Valmistava teollisuus tarjoaa pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan 
korjata, huoltaa ja joiden materiaalit erotellaan 
elinkaaren lopussa.

Materiaalien prosessointi
Materiaaliprosessien suunnittelulla vähennetään valtavien 
raaka-ainemäärien jalostuksen energiantarvetta ja tehdään 
sivuvirtojen hyödyntäminen mahdolliseksi.

Alkutuotanto
Alkutuotannon raaka-aineet ovat pääomaa, 
jonka hyvä huolenpito on kestävien 
ratkaisujen edellytys.

Elinkaari 
jatkuu 

uudessa 
kierrossa

1 Kestävä ruokajärjestelmä

2 Metsäperäiset kierrot

3 Tekniset kierrot

4 Liikkuminen ja logistiikka

5 Yhteiset toimenpiteet



Kiertotalous on vastaus kestävyyskriisiin 
ja talouskasvun lähde

Kiertotalouden periaatteet tähtäävät luonnonvarojen ylikulutuksen irtikytkentään 
talouskasvusta.

Kiertotalous maksimoi tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen suurimman 
mahdollisimman arvon säilymistä taloudessa mahdollisimman pitkään, jolloin materiaaleille saadaan 
katetta useaan kertaan. Jakamistalous on osa kiertotaloutta.

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Usein 
tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvalla ”älykkyydellä”. 

EU-komissio on arvioinut kiertotalouden tuovan Euroopalle nettosäästöjä vuosittain jopa 600 
miljardia euroa. Tämä on kahdeksan prosenttia EU:n yritysten vuosittaisesta liikevaihdosta. Lisäksi se 
loisi miljoonia työpaikkoja.

Kiertotalouden globaali markkina on 1800 miljardia euroa vuodessa. 
Yhden prosentin osuus tästä olisi 18 mrd euroa vuodessa.



Euroopan unioni vauhdittaa muutosta kiertotalouspaketilla

Tavoitteet
- Edistetään kilpailukykyä 
- Luodaan uusia työpaikkoja
- Tuetaan kestävää kasvua

Toimintasuunnitelma edistää tuotteiden elinkaaren 
hallintaa ja materiaalikierron sulkemista. Keinoja:
• Ekosuunnittelu (korjattavuus, kestävyys, kierrätettävyys)
• Laajennettu tuottajavastuu (EPR) 
• Vihreät julkiset hankinnat 
• Uusioraaka-aineiden edistäminen EU:n sisämarkkina
• Circular Economy Finance Support Platform 

Lähde: Implementation of the Circular Economy Action Plan. (EU:n komissio 2017)

Lainsäädäntöehdotuksia jätteistä (2030 mennessä):
65 % kierrätystavoite yhdyskuntajätteelle
75 % kierrätystavoite pakkausjätteelle

 10 % kaikesta jätteestä kaatopaikalle 



Kiertotalouden potentiaali Suomessa

2-3 miljardin euron 
potentiaali vuosittain,  

2030 mennessä
(Sitra, McKinsey & Gaia)



Eräitä kiertotalouden mahdollisuuksia Suomelle

Mahdollisuuksien vuosittainen arvo 
Milj. euroa vuoteen 2030 mennessä

Raken-
nusala

Metsä-
teollisuus

Ruokahävikin
minimointi

Jakamis-
talous & 
second hand

Konepaja-
teollisuus

Yhteensä
~ 1.8 mrd €

Ravinteiden 
kierto

375

230
165

450

255

310

1785



Kiertotalousyhteiskunta ja kestävä rakentaminen 



Tarveselvitys Hankesuunnittelu Rakennus-
suunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto Käyttö Kunnossapito

Materiaali-
valinnat

Korjaus-
rakentaminen

Tuote-
valinnat

Ylijäävän
materiaalin  /

tuotteiden
hyötykäyttö 

Käyttötarkoitus / 
muunneltavuus

Materiaali-
valinnat

Tuote-
valinnat

Käyttötarkoitus / 
muunneltavuus

Rakennustyyppi

Rakennus-
materiaali

Käyttötarkoitus 

Sijainti

Ajoitus / 
aikataulu

Rakennusmateriaalien 
valmistus

Raaka-ainetuotanto 

Rakennustuote-
teollisuus

EoL

Rakennushanke



Alueiden kehittäminen

14

1-2 vuotta 2-3 vuotta 3-4 vuotta 4-6 vuotta 7-15 vuotta 25 vuotta

Nykytila: keskiössä rakentaminen
• lineaarinen päätöksenteko
• prosessi tähtää rakentamiseen

Ideaali tila: keskiössä elämä
• prosessi tähtää elämän 

toimintojen toteuttamiseen



Tarveselvitys Hankesuunnittelu Rakennus-
suunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto Käyttö Kunnossapito

Materiaali-
valinnat

Korjaus-
rakentaminen

Tuote-
valinnat

Ylijäävän
materiaalin  /

tuotteiden
hyötykäyttö 

Käyttötarkoitus / 
muunneltavuus

Materiaali-
valinnat

Tuote-
valinnat

Käyttötarkoitus / 
muunneltavuus

Rakennustyyppi

Rakennus-
materiaali

Käyttötarkoitus 

Sijainti

Ajoitus / 
aikataulu

Rakennusmateriaalien 
valmistus

Raaka-ainetuotanto 

Rakennustuote-
teollisuus

EoL

Yksittäisistä rakennushankkeista alueiden 
toimintojen ja elinkaaren suunnitteluun

Suunnitteluprosessin 
kuvaaminen ohjeeksi -> 
Digitaalisten tietojen 
saattaminen suunnittelussa 
käytettävään muotoon  -> 
Pilottihankkeita

Tiedon kerääminen 
puolueettomasti yhteen 
paikkaan ja avoin 
jakaminen rakennusalan 
toimijoiden käyttöön

Purkaminen

Mitä elementtejä 
purkukatselmuksessa pitäisi olla

- vaaralliset aineet
- tekniset kiertojakeet
- mikä on lakisääteistä: 

jätteistä siirtoasiakirjaAlueiden kokonaisvaltainen 
tarkastelu -> 
kaavoituksesta toimintojen 
suunnitteluun -> 
ennakointi



Vesi ja hiekka loppuvat!
Hiekka on veden jälkeen 
maailman kysytyin 
luonnonvara ja nykyaikaisten 
yhteiskuntien elinehto. 
Ihmiselle käyttökelpoinen, 
luonnon muovaama hiekka 
hupenee kuitenkin kovaa 
vauhtia.
Hiekkaa ja soraa kaivetaan 
nopeammin kuin ne ehtivät 
uudistua (YK:n 
ympäristöohjelma UNEPin
raportti, 2014).
Eräiden arvioiden mukaan se 
on vaarassa loppua 
maailmasta. 

(https://yle.fi/uutiset/3-9745042, 6.8.2017)
http://allvalleysandandgravel.com/, 26.9.2017





Kiertotalouden kiinnostavimmat
Yrityslista, jonka inspiroimana talouden peli muuttuu.



Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama lista, jolla esitellään 
Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Vuoden 2017 

lopussa listalla odotetaan olevan jo sata yritystä. 

Sitra haastaakin listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan 
maailman tarpeisiin.



Maapallolla on vain rajallinen määrä luonnonvarjoja. Niitä tulee käyttää kestävästi.

Materiaalien kiertoa tulee tehostaa.

Elinkaariajattelu pitää olla aina mukana materiaalikehityksessä ja tuotesuunnittelussa.

Kestävän luonnonvarojen käytön tulee olla taloudellisesti kannattavin tapa toimia.

Muutokseen tarvitaan kaikki ammatit, ikäkaudet ja koulutustasot.

Kestävät ratkaisut pitää olla perustoimintaa yhteiskunnassa.

Jokaisella päätöksellä on merkitystä!



sitra.fi |  seuraavaerä.fi
@sitrafund


