
KIERTOTALOUDEN KANSALLINEN TIEKARTTA 

JA BIOTALOUDEN ROOLI OSANA 

KIERTOTALOUTTA



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



Mitä on kiertotalous?

Kiertotalous on resurssitehokkuuteen perustuva talousmalli, jossa materiaalit kiertävät ja 
säilyttävät arvonsa kasvattaen hyvinvointia. 

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteisiin ja niiden raaka-aineisiin sitoutuneen arvon 
mahdollisimman pitkään. Samoilla materiaaleilla katetta useaan kertaan.

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja 
jätettä. Tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvalla 
älykkyydellä ja jakamisella.

Kiertotalous kattaa sekä biotalouden että teknologiateollisuuden kierrot. 



Kiertotalous vaalii materiaalien ja niihin sitoutuneen arvon 
kiertoa mahdollisimman pitkään

Biologiset kierrot

Viljely/
keräys

Biokemiallinen
hyödyntäminenPalauttaminen

maaperään

Biokaasu

Anaerobinen
hajottaminen ja
kompostointi

Biokemiallisen
tuotteen
ekstraktointi

Alku-/välituotteen
valmistaja

Lopputuotteen 
valmistaja

Jälleenmyyjä/
palvelun tarjoaja

Uusiokäyttö/
jälleenmyynti

Uudistus/
uudelleenvalmistus

Kierrätys

Kaivostoiminta/
materiaalien valmistus

Tekniset kierrot

Keräys Keräys

Energiaksi

Kaatopaikka

Kuluttaja Käyttäjä

Käyttö toisella
tavalla

Ylläpito

Hyödyntäminen
toisessa
arvoketjussa

Lähde: Ellen MacArthur Foundation



KIERTOTALOUS ON VASTAUS KESTÄVYYSKRIISIIN JA 
TALOUSKASVUN LÄHDE



Kiertotalouden potentiaali Suomessa

2-3 miljardin euron 
potentiaali vuosittain,  

2030 mennessä
(Sitra, McKinsey & Gaia)



Uudelleenkäyttö- ja
valmistus. Suurin arvo säilyy

pitämällä tuote alkuperäisessä
muodossa ja käyttötarkoituksessa.

Kierrätys. Raaka-

aineiden talteenotto uusien
tuotteiden valmistukseen
säilyttää arvoa kohtalaisesti. 

8-20 työpaikkaa
(per tuhatta tonnia
tuotetta)

5-10 työpaikkaa
(per tuhatta tonnia
tuotetta)

Kaatopaikkaus hukkaa arvokkaita tuotteita ja materiaaleja…

Kaatopaikka.
Arvoa menetetään kun 
materiaaleja ja tuotteita
heitetään pois, maksaen
kuluttajille yli 100 € per tonni.

0.1 työpaikkaa
(per tuhatta tonnia
jätettä)

Tuotteiden uudelleenkäyttö ja -valmistus tukee 

työpaikkojen luomista

Lähde: Green Alliance.

http://www.rebnews.com/pdfs/news/the_social_benefits_of_a_circular_economy.pdf


Myös EU-komissio toivoo kiertotalouden 

edelläkävijöitä ja haastajia



Tähtäimessä asema kiertotalouden globaalina 
kärkimaana vuoteen 2025 mennessä,

siirtymää viitoittaa Suomen kiertotalouden tiekartta

Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi

Tiekartta kokoaa yksittäisiä 
edelläkävijätekoja suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi. 

Kiertotaloutta edistetään aluksi viidellä 
painopistealueella, joissa Suomella jo 

ennestään paljon vahvuuksia. 

Tiekartta on dynaaminen ja sitä 
täydennetään uusilla toimenpiteillä.



Kiertotalouden

ohjausryhmä 2017-2019

p.j Tiilikainen, Kimmo, maatalous- ja 
ympäristöministeri, Ympäristöministeriö

p.j Sormunen, Kirsi, hallitusammattilainen

v.pj Pokka, Hannele, kansliapäällikkö, 
Ympäristöministeriö

Ehrnrooth, Henrik, hallituksen puheenjohtaja, 
Climate Leadership Council

Hattula, Jussi, sijoitusjohtaja, Suomen 
Teollisuussijoitus Oy

Hietanen, Sampo, CEO, MaaS Global Ltd

Ihalainen, Lauri, ministeri, kansanedustaja, 
Eduskunta

Kankaanrinta, Saara, hallituksen pj, Soilfood Oy

Korkman, Sixten, Professor of practice
(Economics), Aalto yliopisto

Leppä, Timo, toimitusjohtaja, Kemianteollisuus 
ry

Marttila, Juha, johtokunnan 1. 

puheenjohtaja, MTK ry

Palola, Antti, puheenjohtaja, STTK ry

Pantsar, Mari, johtaja, Sitra

Peltonen, Petri, alivaltiosihteeri, Työ-
ja elinkeinoministeriö

Penttilä, Risto E.J., toimitusjohtaja, 
Keskuskauppakamari

Reina, Timo, varatoimitusjohtaja, 
Kuntaliitto

Seppälä, Jyri, johtaja, professori, 
Suomen ympäristökeskus

Stranius, Leo, toiminnanjohtaja, 
Suomen Luontoliitto

Turunen, Jorma, toimitusjohtaja, 
Teknologiateollisuus ry

Vasara, Antti, toimitusjohtaja, 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy



1
Kestävä 

ruokajärjestelmä

Kuluttajat valitsevat ruokaa, joka on tuotettu alkutuotannosta lähtien 
raaka-aineita viisaammin käyttäen ja ravinteita kierrättäen.

2
Metsäperäiset 

kierrot

Metsäteollisuuden globaali kilpailukyky nousee uusilla biopohjaisilla 
tuotteilla, palveluilla, yhteistyömalleilla ja digiteknologialla.

3
Tekniset 

kierrot

Neitseellisten raaka-aineiden vähäinen käyttö sekä materiaalien ja 
tuotteiden pitkäikäisyys rakentavat kilpailuetua.

4
Liikkuminen ja 

logistiikka

Liikkuminen kehittyy saumattomaksi, älykkyyttä ja fossiilittomia 
polttoaineita hyödyntäväksi. 

5
Yhteiset 

toimenpiteet

Systeemiseen muutokseen tarvitaan lainsäätäjää, yrityksiä, yliopistoja 
ja tutkimuslaitoksia, kuluttajia ja kansalaisia sekä elinvoimaisia alueita.

Kiertotalouden tiekartan viisi painopistealuetta

Tiekartta ladattavissa: www.sitra.fi/kierrollakarkeen

http://www.sitra.fi/kierrollakarkeen




• Sitra  •  Helmikuu 2016 •

Metsäperäiset kierrot : Kierto metsästä tuotteisiin

Wood waste is turned into bioenergy

Sustainable forestry

Paper, paperboard 
and packaging

Bioenergy

Chemicals, Composites and Textiles

Wood Products and construction

Harvested area is re-planted

Source: Pöyry



Kiertotalouden kiinnostavimmat

Yrityslista, jonka inspiroimana talouden peli muuttuu.



Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä 
ekosuunnittelun periaatteita. Fossiilisia energianlähteitä korvataan uusiutuvilla. 

Uusiutuvuus

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. 
korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee. 

Jakamisalustat

Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren 
pidentämistä mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä. 

Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja välttyy omistamisen riskeiltä. Omistajuuden 
kokonaiskustannukset säilyvät palveluntarjoajalla, ja tuloja kertyy esim. liisaus- tai vuokrasopimuksesta.

Tuote palveluna

Resurssitehokkuus & kierrätys

Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä 
tehokkaamman kierrätyksen. Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin.

Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia



Listan yritysesimerkit

3 Step IT

IT-laitteiden 
elinkaarenhallinta

Lassila & Tikanoja

Kuormalavojen 
uudelleenkäyttö

Valtra

Vaihdelaatikkojen
uudelleenvalmistus

EkoRent

Sähköautojen 
yhteiskäyttöpalvelu

Enevo

Jätekuljetusten
optimointi

Lindström

Työvaatteet
palveluna

RePack

Uudelleenkäytettävät
postipakkaukset

Valtavalo

Led-valaistus
palveluna

Shareit Blox Car

Autojen 
vertaisvuokraus

Sharetribe

Palvelu markkinapaikka-
sivustojen perustamiseen

Swap.com

Innovatiivinen käytettyjen 
tavaroiden verkkokauppa

Kotkamills

Helposti 
kierrätettävät
kartonkikupit

Neste

Uusiutuva diesel
jätteistä ja tähteistä

Grano ja TouchPoint

Mainosbanderollien 
uusi elämä liikelahjoissa
yritysyhteistyön ansiosta

Eko-Expert

Uusiopuhallusvillaa
ylijääneistä 
mineraalivilloista

Ekokem

Käytetty muovi
uusioraaka-
aineeksi

Rec Alkaline

Kierrätysravinteita 
käytetyistä alkaliparistoista

Remake

Käytetyistä vaatteista 
sarjatuotettu vaatemallisto



Helposti kierrätettävät ja 

biohajoavat kartonkikupit ja 

-pakkaukset

Sitran kiertotaloustiimin näkemys:

”Uusiutuvat kartonkituotteet korvaavat fossiilisia muovituotteita kuten muovikuppeja. Perinteisten 

kartonkikuppien kierrätys on ollut hankalaa niiden muovipäällysteiden takia. Kotkamillsin kehittämä 

pinnoite mahdollistaa helposti kierrätettävät ja biohajoavat kartonkipakkaukset – käytön jälkeen niiden 

kuidut on helppo kierrättää raaka-aineeksi uuteen kiertoon.”

UUSIUTUVUUS



Ratkaisu: Helposti kierrätettävät ja biohajoavat kartonkikupit ja -pakkaukset

• Kartonkitehtaan tuotantoprosessissa pakkauskartonkiin muodostetaan rasvaa ja vettä hylkivä suojakerros vesipohjaisella 
dispersiopolymeerillä. 

• Suojakerros hajoaa kierrätysprosessissa ja mahdollistaa kuitujen uusiokäytön. Kartonki myös biohajoaa kompostissa tai luonnossa.

• Ratkaisu säästää luonnonvaroja, kun arvokas raaka-aine saadaan takaisin kiertoon. 

Hyödyt asiakkaalle

• Pakkausten ja astioiden valmistajat voivat myydä tuotantoprosessistaan ylijäävän kartonkimateriaalin paperi- ja kartonkivalmistajille, 
jolloin se korvaa neitseellisen kuidun käyttöä.

• Kierrätettävät pakkaukset säästävät ravintolaketjujen kustannuksia jätemaksujen vähenemisen myötä. 

• Ympäristöystävällisemmät pakkaukset tuovat toimijoille imago- ja brändihyötyjä.  

Ansaintamalli ja hyödyt Kotkamillsille

• Kartonkia myydään pakkausvalmistajille. 

• Käytetyistä pakkauksista saadaan neitseellistä sellua edullisempaa raaka-ainetta uusiotuotteisiin.

• Kustannustehokas ratkaisu merkittävään ratkaisemattomaan ongelmaan tuo kilpailuetua ja luo hyvät kasvun edellytykset.

• Suurin kysyntä on suurissa kahvila- ja pikaruokaketjuissa, joihin tuotteita ensin toimitetaan. Myöhemmin valikoimassa on paljon 
laajenemisen varaa, sillä mm. lentoyhtiöt, tapahtumanjärjestäjät ja hiihtokeskukset ovat kiinnostuneita kierrätettävistä pakkauksista. 

Ongelma

• Esimerkiksi kahviloissa ja pikaruokaloissa tavanomaisesti käytetyt kertakäyttöiset paperikupit ja tarjoiluastiat eivät ole helposti 
kierrätettäviä. Vuotojen estämiseksi astiat on pinnoitettu muovikalvolla, mikä vaikeuttaa niiden kierrätystä ja tekee niistä biohajoamattomia. 

• PE-muovipinnoitteisten pakkausten kierrätys on teknisesti mahdollista, mutta se edellyttää kalliita erikoiskäsittelylaitoksia.  

• Esimerkiksi Britanniassa heitetään roskiin vuosittain arviolta noin 2,5 miljardia kuppia.



Presenting the world’s best circular economy solutions 



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

