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Mihin kiertotaloutta tarvitaan?

Kiertotalous tähtää jätteettömään yhteiskuntajärjestelmään, 
jossa materiaalit pysyvät kierrossa ja uusiutumattomia luonnonvaroja 
korvataan uusiutuvilla.

1. Kiertotalouteen siirtyminen tulee olemaan välttämätöntä koska 
luonnonvarat ovat globaalisti hupenemassa.

2. EU on asettamassa kunnianhimoisia tavoitteita materiaalien 
kierrolle ja edelläkävijämaat ovat eturintamassa luomassa 
ratkaisuja globaaleille markkinoille.

3. Suomen kilpailukykyä voidaan parantaa merkittävästi materiaalien 
tuottavuuden parantamisella ja uusilla kiertotalouden 
kuluttajalähtöisillä liiketoimintamalleilla.



1. Kiertotalous on uusi ajattelumalli ja tapa toimia, jossa jätettä ja hukkaa ei
synny

2. Tuotteet ja niiden arvo kiertävät ja materiaalit säilyvät kierrossa niiden
lineaarisen käytön sijaan

3. Tuotteille luodaan lisäarvoa digitalisaatiolla ja palveluilla

4. Käyttäjälähtöiset liiketoimintamallit tuovat käyttäjälle lisäarvon omistamisen
sijasta

5. Kiertotalous on pitkälti markkinalähtöistä toimintaa, mutta sitä voidaan
vauhdittaa sääntelyllä ja kannusteilla

Kiertotalouden viisi prinsiippiä
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Lineaarisesta mallista…

KierrätysRaaka-aineet Kulutus
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T

Toimintaympäristö, regulaatio, 
kannusteet 

ympäri koko kiertoketjun

… Tavoiteltavaan hiilineutraaliin kiertotalouteen

Kierrätys
Talteenotto

Teollisuuden imu
Kierrätysmateriaalien 
markkinat

Raaka-aineet
Design
Kesto
Tehokkuus
Liiketoi-
mintamallit

Kulutus
Uudelleenkäytt
ö
Korjaus
Lajittelu
Tahto
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Kiertotalouden mahdollisuudet Suomen talouden viidellä sektorilla
Lähde: McKinsey 

375 230

165

450

255

1475

Kiinteistökannan 
käyttöasteen 
parantaminen
rakennusalalla

Arvon 
talteenoton
maksimointi
metsäteolli-
suudessa

Ruokahävikin
minimointi

Jakamistalous
ja second-hand 
markkinat 
yksityisessä 
kulutuksessa

Mahdollisuuksien 
hyödyntäminen 
konepajateolli-
suudessa

Yhteensä noin 
1,5 mrd. euroa

Mahdollisuuksien vuosittainen arvo 
Milj. euroa vuoteen 2030 mennessä
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Konepajateollisuus: leasing, modulaarisuus ja uudelleenvalmistus
Lähde: McKinsey 

Esimerkkejä:

Yritys varmistaa
kontrollin tai 

omistusoikeuden
valmistettuihin 

koneisiin 
ja laitteisiin

+ Älykkäät järjestelmät mahdollistajana
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KotitaloudetRuokapalvelutElintarvikkeiden
vähittäismyynti

Elintarvikkeiden
tuotanto

Elintarvikkeiden arvoketju: ruokahävikin vähentäminen
Lähde: McKinsey 

4
30

166

130

2

Vuosittainen säästöpotentiaali ruokahävikin minimoinnista 
Milj. euroa

Suurimmat säästömahdollisuudet 
liittyvät yksittäiseen kulutukseen, 
mutta myös palvelusektori tarjoaa 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kokonaissäästöjen
toteutuminen
edellyttää merkittäviä
muutoksia etenkin
kulutustottumuksissa

Total
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Kiertotalouden menestystarinoita

Menestystekijöitä:

• Digitalisaatio

• Käyttäjälähtöisyys

• Uusi liiketoimintamalli
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Kauppalehti 23.4.2015
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• Kiertotalouden kuluttajalähtöiset liiketoimintamallit – uusi avainalue, jonka työ
alkanut keväällä 2015

• Tavoitteena luoda yhteinen tahtotila Suomen siirtymiselle kohti k iertotaloutta. 
K iertotalous myös hallitusohjelman kärkihankkeeksi

• Konkreettiset liiketoimintamallit ja kannusteet keskiössä  - kokeillaan ja rahoitetaan 
muutoshankkeita, levitetään parhaita käytäntöjä

• Avainalueella on suunnitteilla toimenpiteitä mm. tekstiil ialueelle, ravinteiden 
k ierrätykseen, k iertotalousratkaisuille teknologia- ja vientipainotteisil le 
yrityksille

• Kevään tapahtumia: 
7.5 K iertotalous teknologiateollisuudessa, 
11.5  Ravinteiden k ierrätys k iertotalouden ytimessä, 
25.5 Tekstiil ialan k iertotalousseminaari

Sitran rooli kiertotalouden edistämisessä Suomessa
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sitra.fi

Facebook.com/SitraFund

@SitraFund

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea
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