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5 tärkeää Sitrasta

1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle.

2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, 
herättelijä, visionääri, kehittäjä, kokeilija, 
yhteistyökumppani, kouluttaja ja 
verkottaja.

3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja 
sijoitusten tuotoilla.

4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävän
hyvinvoinnin edelläkävijänä.

5. Vision alla kolme teemaa, 7 avainaluetta ja 
kymmeniä hankkeita.

+1 erittäin tärkeä

Tulevaisuustyö on 

yhteistyötä!



Suomi menestyy 
kestävän hyvinvoinnin
edelläkävijänä.

V I S I O



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



Lineaarinen malli

Kiertotalous



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



MATERIAALIKEHITYS, MATERIAALIEN   
PROSESSOINTI JA TEOLLISET SYMBIOOSIT

- Moninäkökulmainen asiantuntijuus (Aalto CHEM ja BIZ, Oulu, 
LUT, UEF)

- Akkuteknologian resurssitehokas suunnittelu, akkusovellukset 
ja kiertotalous (VAMK, Vaasan YO, Yrkeshögskolan Novia, 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

- Kiertotalous insinöörien perusosaamiseksi (Metropolia, 
Centria, HAMK, TAMK )

- Teolliset symbioosit (Lapin AMK)

LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS
- Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen (SYKLI, 

SAKKY, NY)
- Liiketoimintaa ja uusia teknologioita (TUT)
- Circular Economy for Sustainable Growth  (Haaga-Helia, Metropolia, Laurea)

SUUNNITTELU JA MUOTOILU
- Muotoilua kiertotalouteen  (HAMK, Savonia, Metropolia)
- Tekstiili-ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen (Stadin ammattiopisto, RemakeEkoDesignOy , Saimaan ammattiopisto)
- Circular Construction and Carbon Neutrality in Building Design and Construction (Aalto Arts, Yale)

Kiertotalouden opintokokonaisuudet 

TILOJEN KÄYTTÖ
- Tilapioneerit (HY)

RUUAN ELINKAARI JA KIERTOTALOUSRATKAISUT
- Ruokaketjun kiertotalous (SeAMK)
- Ravitsemisalan koulutuksen kehittäminen ammatillisella toisella 

asteella ja ammattikorkeakoulussa (Kouvolan 
Aikuiskoulutussäätiö, XAMK, Edupoli, Ekami)

OPETUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN 
JA POIKKILEIKKAAVAT KURSSIT
- Kierrätystavaratalo-

oppimisympäristö (Luksia) 
- Leadership for sustainable change

(HY, TUT)
- Lopputyötiimit globaalien 

haasteiden ratkojina (Aalto BIZ 
& CHEM)

- Opetusmenetelmiä kiertotalouden 
opetukseen 
(TurkuAMK, LAMK, TAMK)

- Kiertotalouden keksinnöt kouluissa 
(HY)

- Kiertotalous, taide ja  kulttuurin 
muutos (Aalto Arts)

- Kiertotalous tutuksi (Novida)
- Kiertotalous.nyt (LUT, Aalto, HY)

KOKO 
ELINKAARI



Tapahtuuks tuolla mitään?

PIILEEKÖ 
SINUN

KUNNASSASI
KIERTOTALOUDEN 

HUIPPUTEKO?



Käyttö

Syömme ravinteikasta ruokaa sen 
verran kuin tarvitsemme – ruokaa ei 

jää yli hävikiksi ja biojäte kierrätetään.

Kuluttaja

Ruokavalion perustana ovat
ekologisesti kestävämmät vaihtoehdot,

esimerkiksi sesonki- ja kasvisruoka. 

Yritykseltä yritykselle

Ruokapalveluissa tarjotaan
aktiivisesti kestäviä vaihtoehtoja ja
hyödynnetään kaikki raaka-aineet

niin, ettei hävikkiä synny.

Kauppa

Asiakkaille on tarjolla kestäviä 
vaihtoehtoja ja kauppa omilla 

toimillaan minimoi ruokahävikkiä.

Jakelu

Ruokatuotteiden 
elinkaaren ympäristö-
jalanjälkeä pienennetään: Kuormia 
yhdistetään ja kuljetetaan 
vähäpäästöisesti lyhyitä matkoja.

Valmistava teollisuus

Ruokateollisuus käyttää raaka-aineet
valmistuksessa tarkasti, jotta ei synny
ruokahävikkiä. Tuotteet pakataan
energiatehokkaasti.

Materiaalien prosessointi

Kun raaka-aineista tehdään
ruokatuotteita, niiden ravintoarvot
säilytetään mahdollisimman hyvin.

Alkutuotanto

Ruuan kasvatuksessa painotetaan
kierrätyslannotteita ja käytetään
luonnonvaroja viisaasti. Villikalalla 
vankka rooli.

Elinkaari jatkuu uudessa kierrossa

Tuotantoketjun ja kulutuksen biojäte saa uuden
elämän biopolttoaineissa ja -lannoitteissa.



Ahvenanmaa maa- ja metsätalousministeriö

- Pilotoidaan kestävää kiertotalousmallia, jossa alueella 
syötävä ruoka pyritään valmistamaan paikan päällä, 
ravinteet kierrätetään takaisin peltoon ja 
energiantuotantomahdollisuudet hyödynnetään

Lappi Lapin ammattikorkeakoulu, VTT ja Digipolis Oy

- Kehitetään hyödyntämistapoja kalan- ja poronjalostuksessa 
syntyneille teurasjätteille.

Keski-Suomi Jyväskylän yliopisto

- ”Proteiinien Piilaakso” - selvitetään minkälaisia uusia 
proteiineja voimme saada syötäväksi ja miten olemassa 
olevaa proteiinituotantoa kestävästi tehostetaan.

Järvi-Saimaa Juva, Sulkava ja Rantasalmi, Järvi-
Saimaan Palvelut Oy

- Kehitetään resurssiviisaita toimintatapoja 
ruokapalveluissa

Yhteiset tavoitteet:

+ järvikalan arvostuksen ja käytön nousu

+ ruoan arvostuksen ja terveellisyyden kasvu

Palopuro AES mm. Helsingin yliopisto, Mäntsälän kunta, 
Nivos Oy

- Agroekologisessa symbioosissa edistetään paikallisten 
ruokajärjestelmien ravinnekiertoa ja kuntien 
ravinneneutraaliutta

- Pilottibiokaasulaitoksessa kierrätetään ravinteita ja 
tuotetaan energiaa – mädäte lannoitteeksi ja biometaani 
energian tuotantoon

Ruokajärjestelmässä on 

paljon potentiaalia!

• Tuotetaan kestävästi se, mitä syödään, pidetään 
hävikki mahdollisimman pienenä ja hyödynnetään 
sivuvirrat

• Miten? Luodaan viiden alueen kestävän 
ruokajärjestelmän verkosto

• Sparrataan, näytetään onnistumisia ja houkutellaan 
muita alueita mukaan kokeilemaan

Yhteistyö- ja kehitysmahdollisuuksien kautta ulotetaan 
kestävyysnäkökulma koko ruokajärjestelmään, 
tuotannosta lautaselle asti ja edelleen ravinteiden 
kiertoon



Elinkaari 

jatkuu 

uudessa 

kierrossa

Kiertotalouden rahoitushaku 

Synteettinen biologia

Soluistako kiertotalouden 
kirittäjiä? Eroon ylikulutuksesta ja 
ympäristöongelmista synteettisen 
biologian ratkaisuilla. 
#synteettinenbiologia 
#kierrollakasvuun

Korkean lisäarvon 

puutuotteet

Kuinka korkealle puulla voi yltää? 
Haussa uusia kiertotalouden 
ratkaisuja puusta. 
#puutuotteet #kierrollakasvuun

Alueellisen liikkumisen 

resurssitehokkaat ratkaisut

Mullistakaa alueenne liikkuminen!
#liikenne
#kierrollakasvuun

Uusia korkean lisäarvon 

tuotteita pellosta 

Etsimme uudenlaisia kasvipohjaisia 
korkean lisäarvon tuotteita 
suomalaisilta pelloilta.
#peltotuotteet #kierrollakasvuun

Ensimmäisenä julkaistavat haut suuntautuvat viisaan ja resurssitehokkaan 

liikenteen toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon, solujen 

käyttämiseen sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäjinä, innovatiivisten lisäarvoa 

tuottavien puupohjaisten tuotteiden kehittämiseen sekä uusien kasvien 

tuotteistamiseksi pellolta pöytään. 

Sitran kiertotalousteeman rahoitushauilla halutaan kannustaa eri sektoreita 
rohkeisiin avauksiin ja uudenlaiseen yhteistyöhön. Tavoitteena on löytää uusia 
kiertotalouden ratkaisuja ja rahoittaa niiden testausta pilottien ja kokeilujen kautta.

1 2

3
4

Lisätietoa: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-rahoitushaut/



Kiertotalouden kiinnostavimmat

Yrityslista, jonka inspiroimana talouden peli muuttuu.



Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia

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. 

Tuote palveluna

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

Jakamisalustat

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

Uusiutuvuus

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

Resurssitehokkuus & kierrätys

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



TUOTE-ELINKAAREN PIDENTÄMINEN

Kiertotaloudessa tuotteet säilyvät alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita 
käyttökertoja. Se vähentää tarvetta ostaa ja valmistaa uusia tuotteita sekä siten myös ympäristöhaittoja. 
Keinoja siihen ovat: 

• Tuotteiden suunnittelu pitkäkestoisiksi, laadukkaiksi ja korjattaviksi 
(esim. modulaarisuus, ekosuunnittelu). 

• Tuotteiden huoltaminen ja korjaaminen.

• Päivittäminen (esim. uudet ominaisuudet tai ulkonäkö).

• Tuotteiden kunnostaminen tai uudelleenvalmistaminen uuden veroisiksi.

• Uudelleenmarkkinointi, jälleenmyynti ja uudelleenkäyttö.

• Yhteiskäyttö ja jakaminen.

Yritykset ja loppukäyttäjät voivat saavuttaa merkittäviä talous- ja ympäristöhyötyjä kun tuotteiden elinkaarta 
pidennetään . Kun uusien tuotteiden valmistus- ja ostotarve vähenee, säästyy energiaa ja materiaaleja. Arvoketjun 
eri vaiheiden aikana tuotteisiin sitoutunut arvo hyödyttää liiketoimintaa pidempään ja samalla valmistajien 
riippuvuus niukkenevista resursseista vähenee. Loppuasiakkaat saavat edullisempia tuotteita. 



Tehdaskunnostetut 

traktoreiden vaihdelaatikot

Sitran tiimin näkemys:

”Valtra on kyennyt luomaan uutta kannattavaa liiketoimintaa käytettyjen vaihteistojen 

tehdaskunnostamisesta, kun se hyödyntää asentajiensa ammattiosaamista. Tuotteen 

elinkaari pitenee sekä energiaa ja materiaaleja säästyy uusien vaihteistojen 

valmistamiseen verrattuna. Asiakas saa nopeasti korvaavan vaihteiston rikkoutuneen 

tilalle. Vaihteistojen palauttamiseen sitoutetaan panttimaksulla.”

TUOTE-ELINKAAREN PIDENTÄMINEN





Kiertotalousruokaa





sitra.fi

@sitrafund

Kiitos!
Hanna Mattila
Hanna.Mattila@sitra.fi
@hsmattila

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