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Kestävästä kehityksestä eheyttävään kehitykseen

UUDISTAVAPALAUTTAVAKESTÄVÄVIHREÄPERINTEINEN

Käytetään uusiutuvan energian virtoja

Based on Reed, 2006 & Roland, 2018, Wahl 2016 

Pysytään lain 

rajoissa

Vähemmän 

huono vaikutus

Ei lisätä 

vahinkoa

Ihmiset toimivat 

luonnon hyväksi

Ihmiset toimivat 

kuten luonto

Heikentävä 

kehitys

Eheyttävä

kehitys

Käytetään loppuun fossiiliset energiavarannot



Epäileminen

Kestävää 
kehitystä ei 
nähdä tärkeäksi

Riskien hallinta

Lait, rahoittaja-
ja asiakas-
vaatimukset 
polttopisteessä

Tehokkuuden 
lisääminen

Energia- ja
resurssitehokkuus

– CO2 päästöt

Uudet
mahdollisuudet

Kestävä kehitys 
liiketoiminta-
ympäristön
ajurina

Strateginen 
johtajuus

Edelläkävijä, 
markkinoita
muokkaava ja
toimialaa
inspiroiva
organisaatio. 

Millä portaalla yrityksenne 

haluaa olla ?
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Ethica auttaa tunnistamaan olennaisuudet
liiketoiminnan kehityksen eri tasoilla

Strategic 

Design

Business 

Design

Product & 

Service Design

Millaisella

pelikentällä

pelaamme

tulevaisuudessa?

Millaista arvoa

tuotamme ja

miten? Kuinka 

säilytämme

arvoa?

Millainen tuote

ja

asiakaskokemus

on 

optimaalinen?



Circular Design 
Finding the circular sweet-spot

Viability

(Business)

Circularity

Desirability Feasibility

(Impact)

(Human) (Technology)

A New Circular 

Economy Concept

(The circular sweet spot)
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Epäsuorat päästöt

kattavat keskimäärin

80-90% yrityksen

hiilijalanjäljestä

Suunnittelussa määräytyy 

80% päästöistä
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Carbon 
strategy & 

Co-
operation

Circular 
Product & 

Service 
Design

Collecting 
data

Incremental 
(low GHG reduction)

Game changing
(high GHG reduction)

Low business 
benefits

High business 
benefits

Circular Designin avulla päästään kiinni merkittävimpiin 
mahdollisuuksiin

1. Kompensaatioista aitoihin 
päästövähennyksiin

2. Uutta liiketoimintaa 
hiilikädenjälkeä kasvattamalla

3. Raaka-aineet / materiaalit



BUSINESS 

MODEL

CUSTOMER 

EXPERIENCE

PRODUCT & 

SYSTEM DESIGN

Circular Design approach



Development of circular system

Development of product circularity potential

Circular Design lähestymistapa





Ecodesign sprint 4.0 pilotti
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“We'd like to remove the waste from our, 
and from our client’s real estate 
operations through circularity”



Ylvan palvelukehitys 

kiertotalousnäkökulmasta



Uudet arvonluontimahdollisuudet 

toimitilavuokrauksessa

Jakamisalustat
resurssien käytön

tehostamiseksi
vuokralaisten

kesken

Toimiston 
digitaalisen 

ulottuvuuden 
kehittäminen

Kiertotalous-testi 
vuokralaisille

Erilaiset 
ylläpitopalvelut, 

esim. kalusteiden 
uudistaminen

Materiaalipankin 
ylläpito ja 

koordinointi

Digitaaliset työkalut 
vuokralaisten omien 
kiertotaloustavoittei

den seurantaan ja 
kirittämiseen

Alusta, jossa vain 
kiertotalous

kohteet
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