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Kiertotalous



Maailmantaloudessa käytetään vuosittain noin 93 miljardia tonnia mineraaleja, fossiilisia 
polttoaineita, metalleja ja biomassaa. Vain 9 % tästä palautuu kiertoon.

Circularity Gap report 2019 https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/kiertotalous-sakkaa-materiaalit-
pitaa-saada-kiertoon

https://ym.fi/kiertotalousohjelma
https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/kiertotalous-sakkaa-materiaalit-pitaa-saada-kiertoon


Kiertotalouden strateginen ohjelma (2021)

• Kiertotalousohjelman visio on "Suomi 2035: Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän taloutemme 

perusta":

• kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää;

• valintamme ovat tulevaisuuskestäviä ja vahvistavat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa; 

• vähemmällä enemmän: luonnonvarojen käyttö on kestävää ja materiaalit pysyvät kierrossa pidempään ja 

turvallisesti;

• kiertotalouden läpimurto on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, 

yritysten ja kuluttajien avulla;

• Kiertotalous-Suomi on vahva vaikuttaja maailmalla ja kestävien ratkaisujen tarjoaja kansainvälisillä markkinoilla. 

• Vision toteutuminen edellyttää luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä. Tätä linjaavat ohjelman seuraavat 

askeleet ja tavoitteet:

• Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa 

siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden 

valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin*.

• Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. 

• Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

• https://ym.fi/kiertotalousohjelma

https://ym.fi/kiertotalousohjelma


Kiertotalouden mittaamisesta

• Kiertotalousohjelman seurantaa tukevat indikaattorit:

• Kotimainen materiaalien kulutus DMC (Eurostat)

• Kotimaan loppukäytön vaatima materiaalipanos materiaalikohtaisesti RMC 

(Tilastokeskus ja SYKE)

• Resurssituottavuus (BKT/RMC)

• Materiaalien kiertotalousaste CMU (Tilastokeskus)

• Kiertotaloustoimialojen liikevaihto ja yritysten määrä (Tilastokeskus)

• Ekoinnovaatiot (Eurostat)

• Innovatiiviset julkiset hankinnat (Eurostat)

• Yhdyskunta-, pakkaus- ja rakennusjätteen määrä sekä kierrätysaste

• Kiertotaloudesta Tilastokeskuksen sivuilla: 

https://www.stat.fi/tup/kiertotalous/kiertotalousliiketoiminnan-

indikaattorit.html

• Keski-Suomen aikajanaan jatkossa myös kiertotalous mukaan: 

https://keskisuomi.info/julkaisut/keski-suomen-aikajana/

https://www.stat.fi/tup/kiertotalous/kiertotalousliiketoiminnan-indikaattorit.html
https://keskisuomi.info/julkaisut/keski-suomen-aikajana/


Biotalous



https://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalous-lyhyesti/


Kansallinen biotalousstrategia, päivitys valmistuu 2022

• Työn pohjana ovat EU:n vuonna 2018 päivittämä biotalousstrategia ja syksyllä 2019 hyväksytyt biotalouspäätelmät. 

Suomen ensimmäinen biotalousstrategia hyväksyttiin toukokuussa 2014 osana valtioneuvoston ”Kasvun kärjet”-

periaatepäätöstä. Se vastasi EU:n vuonna 2012 julkaiseman biotalousstrategian linjauksia.

• Vuoden 2014 biotalousstrategiassa strateginen päämäärä oli lisätä merkittävästi biotalouden tuotannon määrää. 

Päivitetty strategia ei ota kantaa tuotannon määrään, vaan pyrkii siihen, että entistä korkeampaa arvonlisää 

kyetään luomaan biotalouden eri sektoreilla. Vuonna 2019 biotalouden luoma arvonlisä oli 27 miljardia euroa 

vuodessa, mikä vastasi 13 prosenttia kansantaloudessa syntyvästä arvonlisästä. Strategian päivitystyössä tavoitteeksi 

asetettiin biotalouden arvonlisän kaksinkertaistaminen vuoteen 2035 mennessä kokonaiskestävyys 

huomioon ottaen.

• https://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategian-paivitys-2020-2021/

• https://www.biotalous.fi/

• https://www.luke.fi/avoin-tieto/biotalouden-katsaukset/biotalous-lukuina/

https://www.biotalous.fi/biotalousstrategian-paivitys-lausunnolla-tavoitteena-arvonlisan-nosto/

https://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategian-paivitys-2020-2021/
https://www.biotalous.fi/
https://www.luke.fi/avoin-tieto/biotalouden-katsaukset/biotalous-lukuina/


http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__10%20Muut__02%20Biotalouden%20tuotos/01_Biotalous.px/chart/chartViewColumn/?rxid=d8d87dad-ebf2-4d0d-8b21-5fb0d9fa0db5


Keski-Suomen strategiassa näkyy 
kokonaiskestävyys





Kasvun maaperä

1. Vahvistamme kykyä uusiutua ja tuottaa.

2. Kasvamme yhteisönä yhä 

osaavammaksi ja sivistyneemmäksi.

3. Edistämme kaikenikäisten oikeutta, 

kykyä ja intoa tehdä työtä ja yrittää.

4. Nostamme mielen hyvinvoinnin osaksi 

Keski-Suomen kehitystä.

Kuinka pidämme huolta taloudestamme ja uusiutumiskyvystämme > 2025

Lähivuosina keskitymme yksilöiden ja yhteisömme henkisen 

kasvun tukemiseen: ruokimme rohkeutta oppia, uusiutua, 

tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja epäonnistua -

koska näin uusi syntyy. Kun ymmärrämme tulevaa 

ennakoinnin kautta ja taloudellinen maaperämme kantaa, 

olemme vahvempia kohtaamaan ikääntyvän väestön tuomat 

haasteet.

Keskisuomalainen hyvinvointi rakentuu oppimiselle,

osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tuotamme

uutta tietoa, korkeaa osaamista ja arvonlisää

kohentavia innovaatioita koko maailmalle. Korkeakoulujen, 

tutkimuslaitosten ja oppilaitosten rinnalla kasvaa 

tutkimukseen ja kehittämiseen panostavia yrityksiä. 

Oppimisen, motivaation ja sydämen sivistyksen perustana 

on mielen hyvinvointi, jota vaalimme lapsuudesta alkaen. 

Ymmärrystämme on meidänkin parannettava: talouden 

kasvu ei voi perustua luonnonvarojen tuhlaamiseen, 

velkaantumiseen tai hyvinvoinnin heikkenemiseen.



Kestävän maailman kasvattaja

1. Saavutamme hiilineutraaliuden

vuoteen 2030 mennessä.

2. Vauhditamme kiertotaloutta.

3. Suojelemme luontomme 

monimuotoisuutta.

Kuinka pidämme huolta ilmastosta ja luonnosta > 2025

Me keskisuomalaiset näemme luonnon elintärkeän 

voiman ja arvostamme sitä pienimmästä eliöstä aina 

koko maapalloon. Maailma tarvitsee radikaalejakin 

toimia hyvinvoinnin ja elämänlaadun turvaamiseksi 

pienemmillä resursseilla. Keski-Suomella on tilaisuus 

ottaa paikka, jossa eletään jo uutta maailmaa. Paikka, 

jossa toiminta on sekä paikallisesti että globaalisti 

vastuullista ja kestävää. Niin, että meille innostutaan 

tulemaan uutta maailmaa tekemään.

Ilmastokriisi, luonnonvarojen ylikuluttaminen ja luonnon 

elonkirjon harveneminen koskevat myös keskisuomalaisia. 

Haluamme, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja että opimme 

käyttämään luonnonvaroja aidon kestävästi. Vähennämme

kasvihuonekaasupäästöjämme määrätietoisesti ja opettelemme 

sopeuttamaan toimintaamme maapallon kantokykyyn. 

Ymmärrämme, mitä kokonaiskestävyys on ja osaamme avata 

tietä myönteiselle kehitykselle.



Kasvun kärjet 1/2

Strategian kautta tuemme 

yritysten kasvua, kannattavuutta 

ja vastuullisuutta. Kasvun kärjet 

ovat samalla Keski-Suomen 

älykkään erikoistumisen 

valinnat. 

Voimavaramme

Keskisuomalaiseen metsään kuuluu globaalius ja sieltä saa 

vaikka mitä. Esimerkiksi tekstiilikuitua kestävän vaatetuksen 

huipulle ja taidokkaimmat tuotteet rakentamiseen. 

Tiedämme, että raaka-aineiden arvo kasvaa kiertäessään. 

Siksi me näemme lantaloissa ruskeaa kultaa ja perustamme 

kaupunkiin kaivoksen.

Edelläkävijöitä ovat ne, jotka pystyvät uusin, rikastavin 

tavoin yhdistämään ihmisyyden, digitaalisuuden ja 

teknologian - teollisuudessakin. Tarjoamme 

kyberturvallisuutta ja älyteknologiaa. Konesaleissamme 

syntyy laitteita, materiaaleja ja palveluja, joita maailma ei 

ole nähnyt aiemmin. 

Luonnon sylissä, saunan kotimaakuntana meille on 

luontevaa rauha ja tasapainoisuus. Me laitamme tarmomme 

hyvinvoinnin, liikunnan ja terveyden edistämiseen. Meillä 

vanhatkin ovat nuoria.



Kasvun kärjet 2/2

Voimavaramme

BIO- JA KIERTOTALOUS

Tehokkuus, kestävyys ja 

säästeliäisyys ovat taitojamme. 

Pidämme materiaalit ja tuotteet 

kierrossa pitkään ja kehitämme 

uusiutuvista materiaaleista 

maapallon kantokykyä tukevia 

innovaatioita.

HYVÄ VOINTI

Näemme ja kohtaamme jokaisen 

ihmisen yksilönä, 

perintötekijöineen ja 

elämäntapoineen. Liikunta, 

oppiminen, luonto, kulttuuri, 

yhteisöllisyys ja sairauksien 

ennaltaehkäisy ovat 

selkänojamme kekseliäisiin 

kaupallisiin palveluihin.

UUDISTUVA TEOLLISUUS

Koneet korjaavat itsensä, 

rakennukset ovat älykkäitä ja 

suunnittelemillamme materiaaleilla 

on ennenkokemattomia 

ominaisuuksia. Kaikkea emme vielä 

tiedä, mutta kumouksen 

etujoukoissa olemme.

DIGITALISAATIO vaikuttaa kaikkeen bisnekseemme ja sen kehittämiseen.
Erityinen valttimme on kyberturvallisuus.



Keski-Suomen vahva 
metsäteollisuus näkyy myös 
energiasektorilla



Keski-Suomen käyttämistä energianlähteistä 66 % 
uusiutuvia

• https://keskisuomi.fi/2021/01/29/keski-suomen-kayttamista-energialahteista-66-uusiutuvia/



Bio- ja kiertotaloudessa 
mahdollisuuksia yrityksille
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Keskisuomalaisia avauksia bio- ja kiertotalouteen

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista

https://www.sitra.fi/caset/valtra-kunnostaa-traktorien-vanhat-vaihdelaatikot-reman-ohjelmallaan-annamme-traktoreille-jopa-30-vuotta-lisaa-elinikaa/
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista
https://www.sitra.fi/caset/spinnova-tekee-tekstiilikuitua-sellusta-olemme-maailman-ainoa-yritys-joka-valmistaa-tekstiilikuitua-ilman-haitallisia-kemikaaleja/
https://www.sitra.fi/caset/betolar-korvaa-sementin-vahapaastoisella-kiertotalouden-vaihtoehdolla-sivuvirrat-pitaa-nahda-uutena-raaka-aineen-lahteena-neitseellisten-sijaan/
https://www.sitra.fi/caset/ecolan-ottaa-voimaloiden-tuhkan-hyotykayttoon-2021-on-suomessa-tuhkalannoituksen-ennatysvuosi/
https://news.cision.com/fi/spinnova/r/vastuullisille-pusu-x-spinnova-premiumsuksille-alan-arvostettu-ispo-palkinto,c3490228


Bio- ja kiertotaloutta edistetään 
esimerkiksi rahoituksella, 
hankkeilla ja verkostoilla



• Keski-Suomen liitto toimii aluekoordinaattorina 

Circwaste –hankkeessa, minkä tavoitteena on 

edistää kansallista jätesuunnitelmaa ja 

kiertotaloutta

• 2016-2023

• Keski-Suomessa myös Jyväskylän kaupungilla ja 

KSSHP:lla omia Circwaste -osahankkeita

• https://materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Circwaste
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Circwaste –hankkeessa selvitetty Keski-Suomen jätevirrat ja 
laadittu tiekartta

https://keskisuomi.fi/wp-
content/uploads/sites/3/2020/10/C.17_1_wasteamounts.pdf

https://keskisuomi.fi/biotalous/circwaste-kohti-kiertotaloutta/
https://materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Circwaste
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/C.17_1_wasteamounts.pdf


• VTT:n, KSSHP:n ja JAMK:n Sami&Samu –hankkeessa 

(Sairaalaympäristön mikrobiresistenssiongelman torjuminen 

luonnonmukaisilla puupohjaisilla aineilla ja sairaalan 

muovimateriaalin korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla) 

ratkottu ajankohtaisia haasteita.

• Tekniikka ja Talous 15.10.2021 uutisoi hankkeen tuloksista
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Sami & Samu –hanke muovi- ja mikrobiresistenssihaasteita 
ratkomassa

https://projectsites.vtt.fi/sites/sami-samu/index.html
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/puunkuoren-tanniini-vahensi-sairaalan-valiverhojen-bakteerimaaraa-60-yllattava-keino-kasvattaa-tehoa/eff98313-6758-4c9d-bb81-17087852b6eb
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/puunkuoren-tanniini-vahensi-sairaalan-valiverhojen-bakteerimaaraa-60-yllattava-keino-kasvattaa-tehoa/eff98313-6758-4c9d-bb81-17087852b6eb
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https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/suomalaisyritys-muuttaa-teollisuuden-sivuvirrat-ilmastoystavalliseksi-lemmikin-ruoaksi-ja-oljyksi/5df00cee-dcf4-4470-bafa-7b0baba8d895
https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/mustasotilaskarpasista-kehitetaan-liiketoimintaa-viitasaari-saarijarven
https://villimpilansi.fi/keski-suomi/toukat-taikovat-jatteesta-arvokasta-biomassaa/
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https://converis.jyu.fi/converis/portal/detail/Project/13175181?auxfun=&lang=fi_FI
https://www.weeefiner.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-10699716
https://www.jyu.fi/science/fi/kemia/tutkimus/kemian-kiertotalous/kiertotalouden-ekosysteemi


Keski-Suomen liiton asiantuntijat apunasi

• https://keskisuomi.fi/keski-suomen-liitto/henkilokunta/

• Hannu Koponen: EU-asiat, rahoitus ym.

• Outi Pakarinen: kiertotalous, Circwaste –hanke

• Suvi Bayr: hiilineutraali Keski-Suomi tiekarttatyö, 

ilmastonmuutos, lähiruoka ym.

• Enni Huotari: YmpyräKS, Circwaste –hanke ym.

• Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto 

YmpyräKS järjestää esimerkiksi virtuaalisia 

aamukahvitilaisuuksia  
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https://keskisuomi.fi/keski-suomen-liitto/henkilokunta/
https://keskisuomi.fi/biotalous/ympyraks/

