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Suomi menestyy 
kestävän hyvinvoinnin
edelläkävijänä.
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Globaalilla tasolla yli 90% maailmalla käytetyistä raaka-aineista 
ei palaa takaisin kiertoon, eli vain noin 9 % kierrätetään

Autojen keskim.
käyttöaste on 

3-8 %

31 % ruuasta menee hukkaan globaalisti. 

Suomessa määrä tarkoittaa noin 

300-400 miljoonaa kg/v

Toimistojen
käyttöaste on 

noin 40 %

12 miljardia tonnia
muovijätettä päätyy kaatopaikalle tai 
luontoon vuoteen 2050 mennessä

Lähteet: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke, Geyer et al. 

Maailma on täynnä hukkaa 

ja kertakäyttökulttuuria..

Rakennusmateriaaleista 
menee hukkaan 

rakentamisen aikana

10-15 %

Miljoona tonnia
elektroniikkajätettä 
jää kierrättämättä 

Euroopassa 
vuosittain



.. samalla ylitämme 

kantokyvyn rajat



Source: OECD

Business-as-usual: By 2060 materials use will

more than double





Käyttö

Syömme ravinteikasta ruokaa sen 
verran kuin tarvitsemme – ruokaa ei 

jää yli hävikiksi ja biojäte kierrätetään.

Kuluttaja

Ruokavalion perustana ovat
ekologisesti kestävämmät vaihtoehdot,

esimerkiksi sesonki- ja kasvisruoka. 

Yritykseltä yritykselle

Ruokapalveluissa tarjotaan
aktiivisesti kestäviä vaihtoehtoja ja
hyödynnetään kaikki raaka-aineet

niin, ettei hävikkiä synny.

Kauppa

Asiakkaille on tarjolla kestäviä 
vaihtoehtoja ja kauppa omilla 

toimillaan minimoi ruokahävikkiä.

Jakelu

Ruokatuotteiden 
elinkaaren ympäristö-
jalanjälkeä pienennetään: Kuormia 
yhdistetään ja kuljetetaan 
vähäpäästöisesti lyhyitä matkoja.

Valmistava teollisuus

Ruokateollisuus käyttää raaka-aineet
valmistuksessa tarkasti, jotta ei synny
ruokahävikkiä. Tuotteet pakataan
energiatehokkaasti.

Materiaalien prosessointi

Kun raaka-aineista tehdään
ruokatuotteita, niiden ravintoarvot
säilytetään mahdollisimman hyvin.

Alkutuotanto

Ruuan kasvatuksessa painotetaan
kierrätyslannotteita ja käytetään
luonnonvaroja viisaasti. Villikalalla 
vankka rooli.

Elinkaari jatkuu uudessa kierrossa

Tuotantoketjun ja kulutuksen biojäte saa uuden
elämän biopolttoaineissa ja -lannoitteissa.



Käyttö

Metsäperäisiä tuotteita ja palveluita käytetään
paljon asumisessa, kun kannustetaan paitsi

puun käyttöön rakentamisessa, myös
sisustamisessa.

Kuluttaja

Biomuoveista ja komposiiteista tulee
tuotteiden pääraaka-aineita. Kuluttajat

kertovat tarkemmin tarpeistaan ja
osallistuvat tuotesuunnitteluun.

Yritykseltä yritykselle

Metsäteollisuuden laite- ja
kemikaalihankinnoissa hyödynnetään 

liisaus- ja palvelumalleja

Kauppa

Kaupan ala käyttää
puupohjaisia älypakkaus-

materiaaleja ja metsäkauppaa
helpotetaan.

Jakelu

Hukka vähenee ja 
toiminnot tehostuvat, kun 
logistiikka käyttää 
digitaalisia teknologioita 
(mm. RFID/NFCratkaisuja)
ja reittioptimointia.

Valmistava teollisuus

Tuotanto on energia- ja materiaalitehokasta
sivuvirtoja hyödyntäen, ja lisäarvoa saadaan
hyödyntämällä puun kemiallisia
komponentteja, kuten ligniiniä.

Materiaalien prosessointi

Uusia teknologioita hyödynnetään
metsien kestävässä hoidossa,
uudistumisessa sekä tuottavuuden
ja puun korkean laadun varmistamiseksi.

Alkutuotanto

Metsät luovat perustan puuraaka-aineen,
ruoan ja ekosysteemipalveluiden,
kuten hiilinielujen ja hyvinvointi-palveluiden, 
tuottamiseksi. 

Elinkaari jatkuu uudessa kierrossa

Puumateriaalit käytetään uudelleen korkean
lisäarvon tuotteissa. Jos materiaali kelpaa enää

jätteeksi, se hyödynnetään bioenergiana.



Maaperän kunto on heikentynyt Suomessa ja 
globaalisti



Mitä kuitenkin jo tehdään? Case maaperä & 
ravinteiden kierrätys



Kiertotaloudessa puusta valmistetaan 

mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita, 

joita voidaan hyödyntää moneen 

kertaan ja siten luoda samalle 

puumateriaalille taloudellista arvoa yhä 

uudelleen ja uudelleen.

Tulevaisuudessa metsästä peräisin 

olevia biomassoja käytetään yhä 

enemmän myös tekstiilikuiduissa, 

muoveissa, kosmetiikassa, lääkkeissä, 

kemikaaleissa ja älypakkauksissa.

Hyppäämme puusta pidemmälle –

määrästä arvoon. 

Kehitämme uutta, puumateriaaleihin 

pohjautuvaa liiketoimintaa yhdessä 

yritysten, tutkimuslaitosten ja 

koulutusorganisaatioiden kanssa.

Mukana: VTT, Lahden AMK, Sulapac, 

Paptic, Elastopoli, Lumene, Isku, 

Montisera, Stora Enso, Starcke, 

SYKE, Luke ja Ethica.

Lisätietoja Korkean lisäarvon 

puutuotteet-kokonaisuudesta täältä!

Puusta 

kiertotalousbisnestä

https://www.sitra.fi/hankkeet/puusta-kiertotalousbisnesta/


Kiertotaloudessa pellolla tuotetaan 

mahdollisimman arvokkaita tuotteita, 

jotka hyödyttävät peltoekosysteemejä, 

ovat kannattavia viljelijälle ja 

kiinnostavia kuluttajille.

Tulevaisuudessa pellosta peräisin 

olevia biomassoja käytetään myös 

tekstiilikuiduissa, muoveissa, 

kosmetiikassa, lääkkeissä, 

kemikaaleissa ja älypakkauksissa.

Hyppäämme pellosta pidemmälle –

määrästä arvoon. 

Kehitämme uutta, pellon tuotteisiin 

pohjautuvaa liiketoimintaa yhdessä 

yritysten ja tutkimuslaitosten.

Mukana: Luke, Aalto yliopisto, 

Ainasoja yhtiöt, Bondenliving, 

Caraway Finland Oy, Helsingin 

yliopisto, Keskisen Mylly Oy, 

Koivunalhon luomutila, MTK 

Maaseutunuoret, Murtolan 

HamppuFarmi Oy, Pohjois-

Pirkanmaan tattariosuuskunta 

PPTOK, Rainingon luomutila, 

Ravintola Hus Lindman, Viljakas Oy 

sekä Vuohelan herkku Oy.

Pellosta 

kiertotalousbisnestä



Monipuolisesti ravinteikasta 
ruokaa ja palveluita



Biokiertotalouden palveluita

• Tuotantopalvelut (ruoka, puu)

• Ylläpitopalvelut (yhteyttäminen, 
ravinteiden kierto)

• Säätelypalvelut (veden ja ilman 
puhdistaminen, khk-kaasujen 
sitominen, pölyttäminen)

• Kulttuuripalvelut (virkistys)



Metsät ja ilmastonmuutos

- Metsien ja monimuotoisuus

- Tuulituhojen ja metsäpalojen
riskin kasvaminen

- Tuholaisten ja vieraslajien
esiintymisen yleistyminen

- Talvien leudontuminen lyhentää
roudan ja lumipeitteen kestoa, 
mikä vaikuttaa hakkuiden
aikataulutukseen ja 
korjuuteknologiaan



Biodiversiteetin heikentymiseen ei ole vielä herätty



Astman ja allergian aiheuttamat 
kokonaiskustannukset
yhteiskunnalle vuonna 2011 olivat 
1,3 – 1,6 miljardia euroa. 

Biodiversiteettihypoteesi =

Kosketus luontoon hyödyttää
ihmisen mikrobistoja, 
vahvistaa 
immuunipuolustusta ja siten 
suojaa sairauksilta

Luonto pitää saada mukaan ihan uudella tasolla



Kiertotalousyhteiskunta

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

LOGISTIIKKA

YKSILÖ

KAIVOSTEOLLISUUS

RUOKA

SOSIAALIALA

KOULUTUS JA 
TUTKIMUS

MUUT ALAT

METSÄTALOUS

MAANVILJELY

ASUMINEN

VAPAA-AIKA

URHEILU JA 
KULTTUURI

ENERGIA

METSÄTEOLLISUUS

LIIKKUMINEN

PROSESSITEOLLISUUS

KONEPAJATEOLLISUUS

VALMISTAVA TEOLLISUUS



Kiertotalous, ilmastonmuutos ja 
biodiversiteetti limittyvät toisiinsa

- On kulutettava vähemmän

- Kun kulutetaan, niin kulutetaan 
kiertotalouden mukaisesti 
(tuotesuunnittelu kärjessä)

- Kun tulee ympäristöön negatiivisia 
vaikutuksia, niin kompensoidaan ne 
järkevästi

- Eri sektorit riippuvat toisistaan, kannattaa 
tehdä yhdessä

- Meillä on kiire!

- Meillä kyllä jo on ratkaisuja!



sitra.fi

@sitrafund

Kiitos!
Hanna Mattila
Hanna.Mattila@sitra.fi
@hsmattila
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