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Kiertotalous on tulevaisuuden 

talousmalli, jossa luonnonvaroja 

kulutetaan maapallon 

kantokyvyn rajoissa. 



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

3
Teolliset kierrot

4 Liikkuminen ja logistiikka

5 Yhteiset toimenpiteet



Kiertotalous – mennyt ja tuleva

Kiertotalouskriteerien mukaiset
materiaalit ja tuotteet

Kaikki materiaalit ja tuotteet, 
jotka tulevat nyt kiertoon

Tämä
hetki

x
t



Tulevaisuuden liikkuminen

Materiaalien kierto

Tulevaisuuden kaupungit

Puhdas vesi

Tarpeeksi terveellistä ruokaa







Ympäristövastuuverkosto



Lahden MM-kisojen ja koripallon EM-kisojen jälkeen Suomen Olympiakomitea ja Sitra 

perustivat ’Urheilun ympäristövastuu’ -verkoston. Verkosto jatkaa Ekokompassi tapahtuma 

-hankkeessa (2015-2017) ja Lahden MM-kisoissa (22.2.-5.3.2017) tehtyä työtä ja jatkaa 

yhteistyötä urheilun ekologisen kestävyyden ja kiertotalousratkaisujen edistämiseksi. 

Verkoston tavoitteena on:

1. Koota yhteen urheilun ja ekologisen kestävyyden asiantuntijoita ja keskeisiä toimijoita.

2. Luoda yhteiset suuntaviivat ja tahtotila urheilun ympäristövastuun edistämiseksi. 

3. Jakaa tietoa ympäristövastuullisuudesta sekä hyviä toimintatapoja sen toteuttamisesta 

verkoston sisällä ja ulkopuolella.

4. Tukea urheilusektorin toimijoita ympäristövastuun edistämisessä.

5. Saada aikaan ja ylläpitää vapaaehtoista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

6. Tiedottaa valtion ympäristöpoliittisten linjausten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista 

liikuntakulttuuriin.

7. Edistää ympäristövastuun levittämisessä tarvittavaa osaamista ja tietoa.

Urheilun ympäristövastuu -verkosto



Hyödyllisemmin. Kestävämmin. Seurallisemmin.
KEKE-koutsi

www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi&data=02|01|sari.laine@sitra.fi|83e2377aeeba42cea06608d6672fd3d0|b01220f1ab94493686d7f3b40f38f4b7|1|0|636809852457479059&sdata=Ybr46q4imAl7K6xfUBUFPA23CaswsfJijHSiMg/7anw%3D&reserved=0




Liikuntapaikkarakentaminen



Kiertotalous rakennetussa ympäristössä.



TARVE! Tarvitsemmeko uuden rakennuksen?

Kiertotalouskriteerit
alueiden
suunnitteluun

Materiaalikehitys
ja tuotesuunnittelu

Materiaalien ja 
tuotteiden hankinta

Raaka-aineet

Arkkitehtisuunnittelu

Rakennustuotteiden 
suunnittelu

Varastointi ja toimitus

Tontin luovutus

Rakennesuunnittelu

Alueiden suunnittelu

Rakentaminen

Käyttö

Infran rakentaminen

Ympäristörakentaminen

Ylläpito ja korjaaminen

Korjausrakentaminen

EoL: tuotteiden uudelleenkäyttö

EoL: materiaalin kierrätys

Rakennustuotteiden korjaus

Purku

Rakennuksen elinkaari

Materiaalien
prosessointi

Komponenttien ja 
tuotteiden huolto ja  
kunnostus

Uudelleenvalmistus



Vinkkejä kestävien tapahtumien toteuttamiseen 

– hiihtokilpailuista kokouksiin

Alussa määritetään tavoitteet ja toimintatavat ja niissä pysytään!

”Kun halutaan järjestää tapahtuma kestävästi, missään kohtaa ei voida tinkiä tästä 
päätöksestä. Ei käy, että suurin sponsori saa tuoda kestämättömällä tavalla tuotettuja 
oheistuotteita tapahtumaan, jos kukaan muu ei saa. Linjan pitää olla tiukka ja 
tasapuolinen kaikille.” - Slushin ympäristövastaava

https://www.sitra.fi/blogit/vinkkeja-kestavien-tapahtumien-toteuttamiseen-
hiihtokilpailuista-kokouksiin/

https://www.sitra.fi/blogit/vinkkeja-kestavien-tapahtumien-toteuttamiseen-hiihtokilpailuista-kokouksiin/


Pyöriikö maailma napasi ympärillä?

Pyöriihän se!

#kestäväelämäntapa

Nimittäin sillä, mitä valitset – miten asut, syöt ja liikut – on välitön vaikutus 
ympäristöön. Sinä ja koko maapallo hyödytte fiksummista teoista ja elämäntavoista. 

Sadassa on, mistä valita.

#100fiksuatekoa

https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/

https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/


www.elamantapatesti.sitra.fi





Kriittinen siirto

– Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0…

…julkaistiin 13.3.2019

https://www.sitra.fi/hankkeet/kriittinen-siirto-kiertotalouden-
tiekartta-2/

https://www.sitra.fi/hankkeet/kriittinen-siirto-kiertotalouden-tiekartta-2/


Suomelle strategiset tavoitteet kiertotalouteen

1. Kilpailukyvyn ja elinvoiman perusta uusiksi.

2. Siirrytään vähähiiliseen energiaan.

3. Luonnonvaroihin suhtaudutaan niukkuutena.

4. Arjen päätöksistä käyttövoima muutokselle. 

Lähde: Sitra (2019): Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0



Kiertotalous terminä on 
lyönyt maailmalla läpi 
viimeisen kahden vuoden 
aikana.

Kiertotalouden kytkös 
ilmastonmuutoksen 
hillintään on ymmärretty 
paremmin.

10 EU:n jäsenvaltiota on 
julkistanut kansallisen 
tiekartan tai 
toimenpideohjelman.

Kiertotalouden edistymisen 
mittareita on kehitetty ympäri 
maailmaa.

Kiertotaloutta on edistetty 
hallinnossa: esim. Ruotsi on 
myöntänyt ALV-alennuksen 
korjauspalveluille.

EU on laatinut 
kiertotalouspaketin, joka 
sisältää mm. muovin 
kiertotalousstrategian ja 10 
kiertotalousindikaattoria.

Missä mennään, maailma?



Valtionhallinnossa

aloitteita on syntynyt 
esimerkiksi liikkumisen 
palveluiden ja ravinnekierron 
käytön edistämiseen liittyen, 
mutta poikkileikkaaville 
hallinnollisille toimenpiteille 
suuri tarve. 

Kunnissa ja 

kaupungeissa

edistetään merkittäviä 
kiertotaloushankkeita.

Suomen edelläkävijäasema on tunnustettu kansainvälisesti. Kilpailu parhaista ratkaisuista 
kiristyy kuitenkin koko ajan – ei ole itsestään selvää, että pelissä pysytään mukana.

Yritykset ovat 

aktivoituneet 
toteuttamaan 
kiertotalousratkaisuja, 
mutta kokonaisvaltaisen 
muutoksen merkkejä on 
vasta muutamalla 
sektorilla. 

Missä mennään, Suomi?





Tulevaisuudessakin tarvitsemme eri alojen
osaajia - mutta meistä kaikista tulee

kiertotalouden ammattilaisia. Meillä on 
ymmärrys maapallon rajallisista

luonnonvaroista. Osaamme omassa
työssämme ja arjessamme elää maapallon

kantokyvyn mukaan ja ottaa käyttöön
kiertotalouden ratkaisut.



Citius. Altius. Fortius.
Nopeammin. Korkeammalle. Voimakkaammin. 



Me kutsumme sinun
unelmajoukkueesi löytämään
omat vahvuutensa ja 
rakentamaan kanssamme
kestävää hiilineutraalia
kiertotaloustulevaisuutta!



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

Nani Pajunen
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