
Kiertotaloudessa  
mitään ei mene huKKaan

Kiertotalous pähkinänkuoressa

Jätteetöntä 
taloutta kohti
Tuotteet ja palvelut  
suunnitellaan  
siten, että ne on  
mahdollista käyttää  
uudestaan, uudelleenvalmistaa  
tai kierrättää raaka-aineeksi.

omistamisesta 
käyttämiseen
Useimpia esineitä  
ei tarvitse niin usein,  
että ne pitäisi omistaa. Tavaroiden 
sijaan ostetaan palveluita,  
jolloin ei tarvitse itse huolehtia  
säilytyksestä tai huollostakaan.

toisen jäte on  
toisen raaka-aine
Tuotannossa syntyvät  
jätteet, materiaalit ja  
energia hyödynnetään  
resurssitehokkaasti joko saman  
tai toisen arvoketjun raaka-aineena 
tai energiana.
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suomen kierrätysaste on alle eu:n keskiarvon

lopputuotteen 
valmistaja

säilyttäminen 
ja ylläpito

uudistus tai  
uudelleenvalmistus

uudelleenkäyttö 
tai jälleenmyynti

Kierrätys  
raaka-aineeksi  

tai komponentiksi

hyödyntäminen 
toisessa  

arvoketjussa

€ €/kk

Hukan vähentäminen

Prosessin tehokkuus

Kierron tiukentaminen

€ €/kk

€ €/kk

€ €/kk

€ €/kk
€ €/kk

€ €/kk

€ €/kk

€ €/kk

€ €/kk

€ €/kk
Kiertotalouden kolme tapaa lisätä ja ylläpitää arvoa

Esimerkkinä t-paita

alku/välituotteen 
valmistaja

Kiertotalouden hyödyt suomelle

Energia
QBTU

Teräs
Milj. t rautamalmia

Vesi
km3

Viljelysmaa
Miljoonaa ha

Lähde: McKinsey

+32 %
+57 %

+139 %

+178–249 %

Kulutus 1990–2010
Tarve 2010–2030

470

620

1 140

1 790

900

2 150

63

175

220

Suomessa tuotetusta  
yhdyskuntajätteestä  
vain n. 22 % kierrätetään.  
Luku on alle EU:n keski- 
arvon ja Pohjois- ja  
Länsi-Euroopan maiden  
huonoin. Meillä kolmannes  
jätteestä jää kokonaan  
hyödyntämättä, kun  
muissa Pohjoismaissa  
vain 1–3 % jätteestä  
päätyy kaatopaikalle.  
Saksassa jätteen vieminen 
kaatopaikoille kiellettiin  
kokonaan vuonna 2005.

Palvelutarjonta

€ €/kk

Kaatopaikka / 
läjitys

energian  
talteenotto

€ €/kk

Materiaalit ja arvo pysyvät kierrossa  
mahdollisimman pitkään ja tuotteille luodaan  

lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä.

Saksa

Ruotsi

Iso-Britannia

EU:n keskiarvo

Viro

Ranska

Suomi

% kg

Jätteen hyödyntäminen 
Prosenttia tuotetusta yhdyskuntajätteestä

Yhdyskuntajätteen määrä
Kilogrammaa/henkilö/vuosi
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raaka-aineiden kysyntä lisääntyy
Keskeisten raaka-aineiden  
kysyntä kasvaa huomattavasti  
seuraavan 20 vuoden aikana.

Konepajateollisuus

metsä-  
ja paperi- 
teollisuus

ruokahävikin  
minimointi

rakennusala

16 %

11 %

17 %

Jakamis- 
talous ja  
second  
hand

31 %

25 %

Kiertotalous- 
ajattelu voisi luoda  

Suomeen uusia liike- 
toimintamahdollisuuksia 
1,5–2,5 miljardin euron 

arvosta vuodessa.
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