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Kiertotalouskriteerien
mukaiset materiaalit
ja tuotteet
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Hiilineutraalin
kiertotalouden
mukainen toiminta
ja elämäntapa

Ylikulutukseen
perustunut
elämäntapa

Ilmastonmuutos, 
luontokato ja 
luonnonvarojen käyttö



Kiertotalous on tulevaisuuden 

talousmalli, jossa luonnonvaroja 

kulutetaan maapallon 

kantokyvyn rajoissa. 



Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Ohjelmalla edistetään resurssien tehokasta käyttöä siirtymällä puhtaaseen 
kiertotalouteen ja ennallistetaan biologinen monimuotoisuus sekä vähennetään 
saastumista. EU:n tavoitteena on olla myös ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. 

- investoidaan ympäristöystävälliseen teknologiaan

- tuetaan teollisuuden innovointia

- otetaan käyttöön puhtaampia, halvempia ja terveyden kannalta parempia yksityis- ja 
joukkoliikennemuotoja

- irtaudutaan hiilestä energia-alalla

- parannetaan rakennusten energiatehokkuutta

- tehdään yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa maailmanlaajuisten 
ympäristönormien parantamiseksi.



Luonnonvarat
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Kiertotalousratkaisut kaivos-, 
prosessi- ja valmistavassa

teollisuudessa

Älykkäät kaupungit

Hybridi- ja 
komposiitti-
materiaalit

Digitalisaatio

Siirtyminen
fossiilisista raaka-
aineista uusiutuviin

Energia

Liikkuminen ja 
logistiikka

Globaali kestävän 
talouden malli

Materiaalikehitys, 
tuotesuunnittelu ja 

prosessien kehittäminen

Globaalit
tuotantoverkostot



Hopea Yhdysvalloista

Kulta Perusta

Kupari Chilestä

Lasi Britanniasta

Koboltti Kongon demokraattisesta tasavallasta
Katso koboltin matka Kongosta: https://hosting.dexmen.com/VK5Kz9BzC.html

Volframi Portugalista

Muovi Saudi-Arabiasta

Litium Kiinasta

Platina Venäjältä

Tina Indonesiasta

Titaani Japanista

Tantaali Australiasta

Akkujen valmistus

Akkujen lataus
Puhelimen ja 
akun kierrätys

Käyttö Suomessa

Älypuhelimeen on käytetty 
keskimäärin 180 grammaa 
erilaisia materiaaleja, 70  eri 
alkuainetta, 62 eri metallia

https://hosting.dexmen.com/VK5Kz9BzC.html


Energia
Kauppa

Tutkimus ja koulutus Data ja digitalisaatio



Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

LOGISTIIKKA

YKSILÖ

KAIVOSTEOLLISUUS

RUUANTUOTANTO

SOSIAALIALA

KOULUTUS JA 
TUTKIMUS

MUUT ALAT

METSÄTALOUS

ASUMINEN

VAPAA-AIKA

URHEILU JA 
KULTTUURI

ENERGIA

METSÄTEOLLISUUS

LIIKKUMINEN

PROSESSITEOLLISUUS

KONEPAJATEOLLISUUS

VALMISTAVA TEOLLISUUS

TERVEYDENHOITOALA
ELINTARVIKETEOLLISUUS



https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-vaikutukset-tyohon-ja-osaamiseen/











Rakennetaanko
täällä hyvää elämää
meille kaikille?



Asuinpaikka

Asumismuoto

LIIKKUMINEN

Asuinneliöt

Energiamuoto

Liikkuminen

Jakaminen

Korjausrakentaminen

Sisäilma

Rakentamisen laatu

Rakennusten ylläpito

Rakennusmateriaalit

Ostopäätös - tunteella vai järjellä?

Asuntolaina

Yhteisöllisyys



Hiilineutraali kiertotalous – uusi normaali

4. Pura harkiten ja hyvin suunnitellen
1. Ennakointi

3. Alueiden suunnittelu

5. Kehitä materiaaleista kierrätettäviä 
ja käytä kierrätettyjä materiaaleja 

2. Tehokas tilankäyttö

8. Hankinnat

16. Tee yhteistyötä – tavoite on yhteinen 

13. Vastuun jakaminen elinkaaressa

6. Suunnittele tuotteet kiertotalouteen

7. Rakennukset suunnitellaan ikuisiksi

9. Käytön aika 10. Mittaa tehtyä muutosta

11. Opi ja opettele tekemällä

12. Tiedon rooli

14. Älykkäät ratkaisut

15. Uudet liiketoimintamallit

17. Rahoituksen, sijoittajien ja omistajien rooli 18. Ole ylpeä ja vastuullinen 
rakennusalan ammattilainen 



Seuraavat askeleet… - Haussa tekoja ja tekijöitä!

- Opetellaan tekemällä

- Täydennä omaa osaamistasi!

- Tunnistetaan yhteiskunnassa ne 
rakenteet, jotka eivät tue muutosta

- Jaetaan tietoa, oppeja ja kokemuksia

- Muodostetaan klustereita, missä kaikki
osapuolet hyötyvät yhteistyöstä

- Luotetaan siihen, että laaja yhteistyö on 
avain kestävään tulevaisuuteen

- Nähdään tulevaisuus hyvänä

- Jokaisella on oikeus olla tekemässä
hiilineutraalia kiertotaloustulevaisuutta!



Kiitos!

nani.pajunen@sitra.fi


