
Suomen kiertotaloutta edistetään aluksi 
viidellä painopistealueella:
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Tuotetta tulisi käyttää mahdollisimman 
pitkään, sitä on huollettava ja tarvittaessa 
korjattava sekä osia vaihdettava. Elinkaaren 
lopussa siitä saadaan osat tai materiaali 
uudelleen käyttöön jonkun toisen tuotteen 
elinkaareen.

Kysyntä synnyttää 
kestävien tuotteiden ja 
hyödykkeiden tarjonnan. Jokainen 
kulutuspäätös vie joko kohti 
kiertotaloutta tai poispäin siitä. 

Elinkaarensa lopussa tuote 
ja materiaali palautuu 

takaisin kiertoon – samaan 
elinkaareen tai jonkun 

toisen tuotteen elinkaareen. 
Jätteeksi päätyminen on 

mahdotonta tai hyvin 
harvinaista.

Kestävä ruokajärjestelmä
Kuluttajat valitsevat ruokaa, joka on tuotettu alkutuotannosta lähtien 
raaka-aineita viisaammin käyttäen. Päästöt ja resurssien kulutus on 
pienempää.

Metsäperäiset kierrot
Suomi on johtava biokiertotalousmaa korkealuokkaisen metsätalouden 
ja teollisuuden ansiosta. Globaali kilpailukyky nousee uusilla kaupallisilla 
tuotteilla, palveluilla, yhteistyömalleilla ja digiteknologialla.

Tekniset kierrot
Neitseellisten raaka-aineiden vähäinen käyttö rakentaa kilpailuetua. 
Samoin maksimoidaan materiaalien ja tuotteiden elinkaarien pituus sekä 
uudelleenkäytön mahdollisuudet.

Liikkuminen ja logistiikka
Liikkuminen kehittyy saumattomaksi, älykkyyttä ja fossiilittomia 
polttoaineita hyödyntäväksi. Uudelle tasolle vievät liikkuminen palveluna 
(MaaS), jakamistalous ja optimoidut sekä puhtaat kuljetukset.

Yhteiset toimenpiteet
Systeemiseen muutokseen tarvitaan lainsäätäjää, yrityksiä, yliopistoja ja 
tutkimuslaitoksia, kuluttajia ja kansalaisia sekä elinvoimaisia alueita. 
Viestintä ja monimuotoinen vuorovaikutus on erityisen tärkeää yhteisten 
toimenpiteiden toteutumiseksi.

Yritykset hankkivat ja edellyttävät 
alihankkijoiltaan helposti vaihdettavia 
osia ja komponentteja, joita voi korjata – 
kiinteiden ja kertakäyttöisten sijaan. Ne 
tarjoavat myös huolto- palveluja 
myymiinsä ratkaisuihin.

Myy entistä enemmän palveluita 
tavaroiden sijaan ja kertoo tavaroiden 
ostajille huolto-ja korjauspalveluista, 

ympäristövaikutuksista, materiaaleista 
ja elinkaaren loppuvaiheen 

jatkokäytöstä.

Tuotteiden ja materiaalien 
siirtäminen on kestävämmällä 

pohjalla, kun käytetään eri 
sektoreiden yhdessä koordinoimia 
kuljetuksia, uusiutuvia polttoaineita 

sekä yhteisomistuksessa olevia 
kuljetusvälineitä.

Teollisuus saa tarkat tiedot käyttämistään 
materiaaleistaan. Siten ne voidaan tunnistaa ja 
erotella tuotteen elinkaaren lopussa. Markkinoille 
tuodaan pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan 
korjata ja huoltaa.

Alkutuotannon raaka-aineet ovat pääomaa, jonka 
hyvä huolenpito on kestävien ratkaisujen 
edellytys. Kiertotalouden tavoite on pitää Suomi 
elinvoimaisena niin ihmisille kuin luonnollekin.

Prosessien suunnittelu vaikuttaa valtavien 
raaka-ainemäärien energiantarpeeseen ja ylijäävän 
materiaalin määrään. Sivuvirtojen hyödyntäminen otetaan 
huomioon esimerkiksi YVA- ja ympäristölupaprosesseissa.
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