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Globaali kestävyyskriisi

- Jos globaalia kestävyyskriisiä, jonka keskiössä on ilmastokriisi ja 
luonnonvarojen ylikäyttö, ei saada ratkaistua, putoaa pohja pois kaikelta 
muulta: taloudelta, hyvinvoinnilta ja turvallisuudelta.

+ Globaali kestävyyskriisi on luonut maailman nopeimmin kasvavan 
markkinan puhtaille ratkaisuille. Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan 16,500 mrd dollarin investoinnit 2030 mennessä 
(We mean business coalition, 2016).

+ Suomella voisi olla ennennäkemätön rooli globaalin kestävyyskriisin 
ratkaisemisessa, jos meillä olisi kunnianhimoinen ja uudistumiseen 
kannustava kotimarkkina.



Maailma on täynnä hukkaa vaikka ylitämme jo maapallon 
kantokyvyn

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 
arvoketjussaan. Suomessa määrä on n. 

300-400 miljoonaa kg/v.

Raaka-aineiden tarve 
kasvaa 20 vuoden aikana

Energia

 + 32 %

Teräs
 + 57 %

Vesi

 + 137 %

Viljelysmaa, yli

 + 200 %Lähteet: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke



Eräitä kiertotalouden mahdollisuuksia Suomelle
(varovainen arvio)

Vuosittainen arvonlisäpotentiaali
Miljoonaa euroa 2030 mennessä

Rakennus-
teollisuus

Metsä-
teollisuus

Ruokahävikin
vähentäminen 
50 %

Jakamis-
talous ja 
second 
hand-kauppa

Konepaja-
teollisuus ~€ 1800 

miljoonaa

Ravinteiden 
kierrätys 

375

230
165

450

255

310

1785

Sources: McKinsey, Gaia Consulting



Maailmanlaajuisesti
uniikki tiekartta

Hallitus: Suomesta 
bio- ja kiertotalouden ja 
cleantechin
globaali kärkimaa 

Miljardien eurojen lisäarvo-
potentiaali kansantaloudelle

“The number of additional jobs would 
exceed 75,000 in Finland…” (Club of 
Rome)

Suomella maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden 
tiekartta (66 toimenpidettä)



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 Metsäperäiset kierrot

3 Tekniset kierrot

4 Liikkuminen ja logistiikka
5 Yhteiset toimenpiteet



Esimerkki muutoksen holistisista vaikutuksista
- Ennustetaan, että 2021 itseohjautuvat 

ajoneuvot rynnivät markkinoille.

- Liikkumisesta palveluna tulee on uusi 
normaali; ajoneuvojen käyttöaste 10-
kertaistuu.

-  2030: Autojen omistamisesta tulee 
vanhanaikaista. Jopa 60 % autoista poistuu.

-  Kotitalouden säästävät n. 5500 eur vuodessa.

-  50 % kaupunkien pinta-alasta on nykyisellään 
valjastettu liikenneinfraan. ->  viher-, liiketila- 
tai asuinalueiksi.

-  Liikennevakuutuksia, liikennepoliiseja tai 
”lappuliisoja” ei tarvita, 

- Nykyset ammattiautoilijat jäävät ilman työtä

-  Monen yrityksen ansaintalogiikka on 
keksittävä uudestaan. 





Eräitä kiertotalouden menestystarinoita Suomesta



Tarvittavat valtion kannusteet

1. Ympäristölle haitallisten yritystukien karsiminen

2. Ekologinen verosiirtymä 

q verotuksen painopisteen siirtäminen työn verottamisesta luonnonvarojen kulutuksen verottamiseen  ja

q malli, jolla voidaan kannustaa yksilöitä/kansalaisia tekemään ympäristövaikutusten pienentämistä asumisessa, 
liikkumisessa, ruokailussa sekä tavaroissa ja palveluissa

3. Ilmastotavoitteiden päivittäminen Pariisin sopimuksen tasolle regulaatiolla 
(kotimarkkina)

4. Kiertotalouden tiekartan päivittäminen ja hallinnollisten toimenpiteiden 
totuttaminen

q julkiset hankinnat tulee suunnata uusien kiertotaloutta tukevien ratkaisujen ja tuotteiden hankintaan

q kiertotalouden mahdollistava koulutus- ja tutkimuspolitiikka

q sääntelyn esteiden purkaminen ja kannusteiden luominen

q linjaukset ja synergiat muihin hallinnolla käynnissä oleviin aloitteisiin 

q digitaalinen ja palvelukeskeinen kiertotalous

q kiertotalousmittaristo



Tarvittavat valtion kannusteet

5. Panostukset t&k&i-toimintaan ja kokeilut 

6. Viennin edistäminen

7.  Tiukat tavoitteet sähköautoille ja keinot niiden saavuttamiseksi

Suomi lähti aivan liian myöhään esim. tuuli-, biokaasu- ja erityisesti aurinkovoiman 
laajamittaiseen käyttöönottoon. Nyt olemme tekemässä samaa sähköautojen suhteen. 
Olisi järkevää kehittää ja ottaa käyttöön omia ratkaisuja sen sijaan, että ostamme 
ulkomailta.



Väistämätön siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen on tehtävä 
reilusti ja oikeudenmukaisesti.

- Jokin malli perustulosta?

- Elinikäinen oppiminen



Presenting the world’s best circular economy solutions 
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