KIERTOTALOUDEN TIEKARTAN PÄIVITYS
Ernesto Hartikainen
Johtava asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

5 tärkeää Sitrasta

+1 erittäin tärkeä

1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle.

Tulevaisuustyö on
yhteistyötä!

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.

KIERROLLA KÄRKEEN – SUOMEN TIEKARTTA
KIERTOTALOUTEEN 2016-2025

Kiertotalouden tiekartan viisi painopistealuetta

1

Kestävä
alkutuotannosta lähtien raaka-aineita viisaammin
ruokajärjestelmä käyttäen ja ravinteita kierrättäen.

2

Metsäperäiset
kierrot

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

3

Teolliset
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.

Kuluttajat valitsevat ruokaa, joka on tuotettu

Kiertotalouden
ohjausryhmä 2017-2019

Pantsar, Mari, johtaja, Sitra

pj. Tiilikainen, Kimmo, asunto-, energia- ja
ympäristöministeri, Ympäristöministeriö

Seppälä, Jyri, johtaja, professori, Suomen ympäristökeskus

pj. Sormunen, Kirsi, hallitusammattilainen
v.pj. Pokka, Hannele, kansliapäällikkö, Ympäristöministeriö

Peltonen, Petri, alivaltiosihteeri, TEM
Penttilä, Risto E.J., toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari
Reina, Timo, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
Stranius, Leo, toiminnanjohtaja, Kansalaisareena ry
Turunen, Jorma, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Vasara, Antti, toimitusjohtaja, VTT Oy

Ehrnrooth, Henrik, hallituksen puheenjohtaja, Climate
Leadership Council

Sihteeristö

Hattula, Jussi, sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy

Aalto, Mika, ryhmäpäällikkö, TEM

Hietanen, Sampo, CEO, MaaS Global Ltd

Ahonen, Paavo-Petri, opetusneuvos, OKM

Husu-Kallio, Jaana, kansliapäällikkö, Maa- ja
metsätalousministeriö

Eilittä, Eleonoora, ylitarkastaja, LVM

Ihalainen, Lauri, ministeri, kansanedustaja, Eduskunta

Herlevi, Kari, projektijohtaja, Sitra

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

Fagerlund, Erja, neuvotteleva virkamies, TEM
Muurman, Jarmo, ympäristöneuvos, YM
Saarnilehto, Merja, neuvotteleva virkamies, YM
Tasa, Sari, hankepäällikkö, TEM
Vainio-Matti, Birgitta, neuvotteleva virkamies, MMM

Kiertotalous uudistaa taloutta kestäväksi
Kestävä ruokajärjestelmä
• Yhteinen pöytä ja hiilipilotti

Elinkaari
jatkuu
uudessa
kierrossa

Teolliset kierrot
• Teollisen kiertotalouden
osaamiskeskus
• SER-demolaitos

Maailman ensimmäinen
kansallinen tiekartta
Vahva yhteiskunnallinen
tahtotila

Tiivis kv-yhteistyö &
EU-vaikuttaminen

Käyttö

Liikkuminen ja
logistiikka
• Alueellisen liikkumisen
mullistus
Kuluttaja
Yhteiset toimenpiteet
• Opetus ja koulutus
• Kunnat ja kaupungit
• Päättäjät ja hallinto
• Yritysyhteistyö

60
hanketta

Alkutuotanto

Yritykseltä
yritykselle

Materiaalien
prosessointi
Kauppa
Jakelu

Valmistava
teollisuus

Kiertotalous saadaan vauhtiin pitkän tähtäimen systeemisillä muutoksilla
sekä nopeilla kokeiluilla, skaalautuvilla ratkaisulla ja kysynnän aktivoimisella
Poimintoja Suomen kiertotalouden tiekartan toimenpiteistä

Kiertotalouden
tiekartan
mittariston
luominen

Kiertotalouden
rahoitushaut

Alueellinen kestävä
ruokajärjestelmä
Uuden, kestävän
ruokajärjestelmän
perusta on julkisissa
suurkeittiöissä

Kiertotalous
julkisissa
hankinnoissa

Hallinnolliset
toimenpiteet,
joilla luodaan
edistyksellinen
kotimarkkina

WCEF 2017 –
maailman
ensimmäinen
kiertotalousfoorumi

Kuntien
kiinnostavimmat
kiertotalousteot
Kiertotalouden
demolaitos: sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden
arvometallit käyttöön
uuden sukupolven
käsittelyteknologioiden
avulla

Kiertotalous osaksi opetusta ja
tulevaisuuden päätöksentekoa:
kiertotalouden opetuskokonaisuudet
kouluihin ja yliopistoihin

Yhteistyö European
Climate Fundin kanssa –
kiertotalous keinona
ilmastonmuutoksen
hillintään

Suuret ja pienet
projektit sekä
parhaiden
ratkaisujen
levittäminen

Kiertotalouden
teollisen osaamisen
valtakunnallinen
keskus

Kiertotalouden
kiinnostavimmat –
yrityslista

Kiertotalouden rahoitushaku
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.
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.

1

3

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

Alueellisen liikkumisen
resurssitehokkaat ratkaisut
Mullistakaa alueenne liikkuminen!
#liikenne
#kierrollakasvuun

2

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

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

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

Elinkaari
jatkuu
uudessa
kierrossa

FoodHub -

Ruoan yhteisöllinen
tuottaminen, uudet omistajuusmallit ja
jaettu kuluttaminen

Kestävässä ruokajärjestelmässä ruoantuotannon ja
kulutuksen tulee tapahtua luonnonvaroja säästäen sekä
niitä optimaalisesti käyttäen ja kierrättäen – luoden
lisäarvoa ja kannattavuutta.
Tiedätkö sinä, kuka tuottaa ruokasi ja miten? Kuluttaja on
eristäytynyt tuottajasta ja ruoan alkuperästä. Lisäksi
ruoan jakelussa aiheutuu tarpeetonta hävikkiä.
Pilotoidaan kumppanuusmalli FoodHubia
rakentamalla ruoan jakelupiste, johon lähituottajat
toimittavat sitoutuneille kuluttajille sesongin ruokaa
- Säästetään luonnonvaroja ja kustannuksia kun
ylimääräiset välikädet, logistiikka ja varastointi jää pois. Samalla
tuottaja saa reilumman hinnan ja varmemman myynnin
- Tuodaan läpinäkyvyyttä ruoan arvoketjuun - kuluttaja saa
parempaa tietoa tuotannosta ja vaikutusmahdollisuuksia.
- Kestävästi tuotettu hävikitön tuotanto, sesonginmukainen
kotimainen tuote ja lisääntynyt ruoan arvostus.

Kestävä
ruokajärjestelmä

Ensimmäisessä pilotissa
mukana 10 tuottajaa ja
50 perhettä.
Toiselle kaudelle
tavoitteena on laajentaa
koskemaan 300 perhettä.
Hankkeen toteuttajana
on ProAgria Svenska
Lantbrukssällskapens
förbund rf.
Lue lisää hankkeesta
täältä!

Kiertotalousravintola Ultima
Helsinkiin avattavassa kiertotalousravintola Ultimassa
hyödynnetään kaupunkiviljelyä ja kestäviä
proteiinilähteitä, minimoidaan hävikki ja laitetaan
ravinteet kiertoon.
Miten siinä onnistutaan? Luomalla täysin uusi
ravintolamiljöö:
- Rakennetaan ympäri vuoden toimiva vertikaalinen
kasvihuone, joka toimii hydroponisella
kastelujärjestelmällä, eli kasvit ottavat ravinteensa
mullan sijaan suoraan vedestä.
- Tulee saunasirkkoja, jotka elävät ravintolaan
suunnitelluissa terraarioissa ja ruokintaan
hyödynnetään kasvien hävikkiä.
- Kasvatetaan perunoita aeroponisesti eli ilmassa niitä
varten rakennettavissa pylväissä. Sieniä puolestaan
idätetään ja kasvatetaan lasisissa palloissa
- Tutkitaan mihin eri kasvi- ja hyönteisproteiinit taipuvat.
Konsepti voidaan monistaa myös muihin ravintoloihin
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Kestävä
ruokajärjestelmä

Suunniteltu avauspäivä
paikalle on 15.5.2018.

Tärkein tehtävä on
vakuuttaa ihmiset siitä,
että teknisillä innovaatioilla
perinteisen ruoantuotannon
rinnalle voidaan tuoda
kestävää ja eettistä
kaupunki-kasvatusta, josta
voidaan valmistaa ruokaa
paikan päällä.
Lue lisää hankkeesta täältä
ja ravintolaan liittyvä
uutinen täältä!

Teollisten symbioosien osaamisen ja
toimintamallin levittäminen Suomeen

Teolliset
kierrot

Kemi-Tornio kiertotalousteollisuuspuisto

Kemi-Tornion teollinen kokonaisuus on ainutlaatuinen
koko Suomessa. 4 vuoden systemaattinen kehitystyö
on johtanut täysimittaiseen teolliseen symbioosiin ja
toimivaan kiertotalouteen eri teollisuussektorien
välillä.
Seuraavaksi ideana on alueelle kerääntyneen teollisen
symbioosin osaamisen jakaminen muihin alueen
teollisuuspuistoihin.
Miten tuoda parhaat opit eteenpäin?
- Kootaan yhteen eri alojen asiantuntijat ja
projektipäälliköt
- Kuvataan toimintamallit symbiooseista ja laaditaan
niiden pohjalta ohjeistus
- Järjestetään avoimia työpajoja, joissa huolehditaan
toimintamallien jalkauttamisesta
- Fasilitoidaan keskustelua julkisen ja yksityisen
puolen välillä hallinnollisista pullonkauloista ja
ratkaisuehdotuksista

Optimoitu resurssien ja
sivuvirtojen hyödyntäminen
eri teollisuusklusterin
toimijoiden välillä:
metallijalostus, sellu- ja
paperitehtaat, voimalaitos
ja kemianteollisuus.
Vuosittain 1,7 miljoonaa
tonnia teollisuuden
sivuvirtoja
8 % koko Suomen viennistä
14 potentiaalista puistoa
alueella

Sähkö- ja elektroniikkaromusta
raaka-aineet talteen – Urbaanit

Teolliset
kierrot

kaivokset materiaalien lähteenä

Kierrätettävä sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on
merkittävä lähde arvomateriaaleille, jotka pitää
palauttaa takaisin kiertoon. Neitseellisten raakaaineiden sijaan, louhitaan SER-materiaaleista
urbaaneilta kaivoksilta.
Ensiluokkainen pilotointilaitos on suunnitteilla, jos
erotellaan arvomateriaalit SER-tuhkasta.
Miten Sitra osallistuu?
Jyväskylän yliopiston tutkimusprojektilla, jolla on
tarkoitus tuottaa merkittävää uutta tietoa:
1) Miten erotella arvomateriaalit tuhkasta
2) Miten tuotteistaa sähkö- ja
elektroniikkaromusta saatava materiaali

Romua syntyy globaalisti
noin 50 miljoonaa tonnia
vuosittain.
Jäte sisältää suuria
pitoisuuksia kriittisiä
metalleja ja harvinaisia
maametalleja, joilla on
kasvava tarve esim.
sähköautojen akkuihin ja
tuulivoimalaitoksiin.
Arvomateriaalien kasvava
tarve lisää epävarmuuksia
saatavuuden ja hinnan
kehityksen suhteen ja
aiheuttaa tätä kautta
tuotantoriskiä.

Akkuekosysteemi –

Kiertotaloudella kestävää virtaa tulevaisuuteen

Teolliset
kierrot

Akut ovat tärkeässä roolissa paitsi liikennesektorin myös
energia-alan muutoksissa, sillä sähkön
varastointiratkaisujen kehittäminen on yksi isoista
tekijöistä uusiutuvan energian kasvun toteutumisessa.

Pirkanmaan liitto toteuttaa
hankkeen tiiviissä
yhteistyössä alan yritysten,
julkisten organisaatioiden ja
tutkimuslaitosten kanssa

Tulevaisuuden akkuekosysteemissä linkitetään akkujen
koko elinkaaren aikaiset toimijat ja päättäjät.
Mahdollistetaan uusien kiertotalousratkaisujen
kokeileminen Suomessa ennen kansainvälisille
markkinoille lähtöä.

Suomella on edelläkävijyyttä
linkittyvillä alueella:
- Akkujen kierrätysratkaisut
- Sähköisten työkoneiden
valmistus
- Suuriin energiavarastoihin
liittyvät sovellukset
- Kaivosteollisuudesta
saatavat raaka-aineet

Miten tässä onnistutaan?
- Rakennetaan tilannekuva akkuekosysteemistä
- Lisätään tietoisuutta ja kiertotaloutta akkujen
elinkaaren kaikissa osissa
- Tuodaan esille akkujen kierrätysratkaisut, raaka-aineet
sekä globaalit akkuihin liittyvät arvoketjut
- Tunnistetaan uudet kehitys- ja liiketoimintapotentiaalit

Lue lisää täältä!

Liikennealan kasvuohjelma
Miten liikumme vuonna 2025?

Liikkuminen ja
logistiikka

Liikenne on murrosvaiheessa sähköistymisen,
automaation, digitalisoitumisen ja jakamisen kautta.
Uudet älykkäät liikennepalvelut auttavat liikenteen
haastavien päästö- ja resurssitehokkuustavoitteiden
saavuttamisessa.

Raportti ja tiekartta 2025
esittelee mahdollisuuksia
ja tukee eri osapuolien
tarttumista
mahdollisuuksiin.

Liikennealan kasvuohjelma konkretisoi liikenteen
digitalisaation mahdollisuudet ja auttaa alaa ottamaan
oman osuutensa kasvavista kansainvälisistä
markkinoista. Se edistää hallitusohjelman tavoitteita,
joilla tähdätään uusien yritysten ja työpaikkojen
syntymiseen.

Selvityksen tekemiseen
osallistui: TEM, LVM, YM,
MMM, Espoon, Helsingin,
Oulun, Tampereen ja
Vantaan kaupungit,
Business Finland,
Smart&Clean-säätiö, VTT
ja Älykkään liikenteen
verkosto - ITS Finland ry.

Muutosta tekemään on koottu laaja yhteistyöverkosto
valtiotoimijoista, kuntasektorilta, tutkimusalalta ja
yrityssektorilta – sillä onnistumiseen tarvitaan kaikkia.

Lue lisää täältä!

Kiertotalouden opetusta kaikille
koulutusasteille – Kasvatetaan
tulevaisuuden asiantuntijat ja muutoksen tekijät

Edistynyt koulutusjärjestelmä on yksi Suomen vahvuuksista.
Teemme yhteistyötä kaikkien koulutusasteiden kanssa
varmistaaksemme että kiertotalouden mukainen ajattelu
tavoittaa niin monta suomalaista kuin mahdollista. Varustetaan
tulevaisuuden asiantuntijat työkaluilla, joiden avulla he
pystyvät rakentamaan kestävää liiketoimintaa tulevaisuudessa
Rakennetaan inspiroivia kursseja, opintokokonaisuuksia
ja oppimateriaalia kiertotaloudesta
Rakennetaan kiertotalous kokonaisvaltaisesti osaksi valmiita
opetuskokonaisuuksia ymmärrettävässä ja innostavassa muodossa.
Inspiroivien kouluvierailujen järjestäminen
Oppilaat pääsevät osallistumaan aktiivisesti kiertotalouden
edistämiseen mielenkiintoisilla kursseilla
Kiertotalouden linkittäminen yritysten ja yhteiskunnan
toimintoihin Yrityskylä-konseptissa
Kiertotalouden mallit rakennetaan sisälle Yrityskyläoppimisympäristöön, osallistuu vuosittain 75 000 oppilasta. Se on
palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa.

Yhteiset
toimenpiteet

Yhteensä 73 500 oppilasta ja
1800 opettajaa tavoitettu
kaikilla luokka-asteilla
Yhteistyötä 11 yliopiston, 14
ammattikorkeakoulun, 12
ammatillisen oppilaitoksen ja
monen muun organisaation
kanssa
Yrityskylään on osallistunut
76 % kuudesluokkalaisista ja
26 % yhdeksäsluokkalaisista
Lue lisää opetus ja koulutus
hankkeistamme täällä!

Kuntien kiinnostavimmat
kiertotalousteot

Yhteiset
toimenpiteet

Skaalataan onnistumiset koko Suomeen!
Kunnissa on toiminnassa runsaasti hyväksi todettuja
kiertotalouden ratkaisuja, joista voisivat muutkin hyötyä.
Kunnat voivat tuottaa asukkailleen palveluita ja kestävää
hyvinvointia uudella tavalla ja pyristellä eroon
ylikulutuksesta.
Kootaan lista inspiroivimmista jo toiminnassa olevista
kiertotalouden käytännöistä kunnissa. Aloitetaan nopealla
aikataululla toimenpiteiden ja konkreettisten kokeilujen
tekeminen – ja samalla tehdään kiertotaloudesta
valtavirtaa!
Skaalataan parhaat kiertotalouden ratkaisut osaksi
kaikkien Suomen kuntien toimintaa!

Kilpailussa on 4 osa-aluetta:
-

-

-

Strategia ja johtaminen
Kiertotalouden markkinat:
yhteistyö, investoiminen ja
hankinnat
Kiertotalous kunnan
tehtävissä:
ruokajärjestelmät,
liikkuminen, jätehuolto &
kierrätys, rakennettu
ympäristö
Kuntalaisten
kiertotaloustietoisuus ja
kasvatus.

Voittajat julkaistaan
alkuvuodesta 2018
Lue lisää täältä!

Kiertotalouden
kiinnostavimmat-yrityslista
Sitran kokoama 97 yrityksen lista, jolla esitellään
Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit.
Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan
muuttuvan maailman tarpeisiin.
Listalle pääsyn kriteerit tiukentuvat jatkuvasti. Katso
täältä ketkä onnistuivat!

Tuote-elinkaaren
pidentäminen: Valtra
Tuote palveluna: RePack

Uusiutuvuus: Sulapac

Jakamisalustat

Tuote-elinkaaren
pidentäminen

Yritysesimerkit jaettuna
kiertotalouden
liiketoimintamalleihin:

Jakamisalustat: Maapörssi

Miten sinun yrityksesi tarttuu kiertotalouden
tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin?

Tuote
palveluna

Yhteiset
toimenpiteet

Uusiutuvuus

Resurssitehokkuus
ja kierrätys

Resurssitehokkuus ja
kierrätys: Gold&Green

World Circular Economy Forum WCEF
Kesällä 2017 Sitra järjesti maailman ensimmäisen WCEF:n
Helsingissä Finlandia-talolla. WCEF nosti Suomen kiertotalouden
maailmankartalle.
Urauurtava tapahtuma esitteli maailman parhaita kiertotalouden ratkaisuja,
kooten yhteen 1600 keskeistä henkilöä yli 90 eri maasta – alan merkittävimmät
asiantuntijat ja päätöksentekijät.

Vuonna 2018 käännämme katseet Japaniin! Sitra järjestää yhdessä Japanin
ympäristöministeriön kanssa seuraavan WCEF:n Yokohamassa 22.-24.10.2018.
Lue lisää täältä: www.wcef2018.com

Mitä seuraavaksi?
Syksy 2018- Hallituksen kiertotalouden toimenpideohjelma (MMM, TEM, YM) julkaistiin
marraskuussa 2017

- Suomen tiekarttaa kiertotalouteen tullaan päivittämään syksyllä 2018
– Ajatuksena kerätä yhteen ja nostaa esille eri suomalaisia hankkeita, jotka edistävät kiertotaloutta

– Integroidaan uutta ymmärrystä mitä on vuodesta 2016 lähtien syntynyt

- Eduskuntavaalit 2019 ja Suomen EU-puheenjohtajuus 7-12/2019
– Kiertotalous keskeisenä teemana

sitra.fi | seuraavaerä.fi
@sitrafund

