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Rakennusteollisuus käyttää vuodessa maailman 
raaka-aineista noin 50%

Maapallolla arviolta 67% kasvihuonekaasupäästöistä
liittyy materiaalien käyttöön

Yli 90% maailmalla käytetyistä raaka-aineista ei 
palaa takaisin kiertoon, eli vain noin 9 % kierrätetään

Kiertotalous voi vähentää luonnonvarojen käyttöä 
noin 28 % ja kasvihuonekaasupäästöjä jopa 72 %

Lähde: Wit et al, 2018. The Circularity Gap report. 



Harvinaisten maametallien tuontiaste Euroopan
unionin alueelle on 100%

95% tuonnista tulee Kiinasta

Lähde: Komission tiedonanto COM(2017) 490 final.



Kiertotalousyhteiskunta
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Kiertotalous – mennyt ja tuleva
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Elinkaari ja osaaminen
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Tiekartta – suunta kohti

kiertotalousyhteiskuntaa?



Kiertotalouden tiekartan päivitysprosessi
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Kestävä tulevaisuus ja uusi työ

- Miten elinkaariajattelu ja kiertotalous tuodaan 
yhteiskunnan toimintaan?

- Miten kiertotalouden ratkaisut saadaan niin 
metsänhoitoon, rakentamiseen, tuotesuunnitteluun,  
puusepänverstaisiin, kauppaan, konepajateollisuuteen 
kuin kaupunkilaisten elämään?

- Miten kiertotalousratkaisuja tarjoavat yritykset 
innostuvat mukaan? 

- Miten saadaan synnytettyä uutta 
kiertotalousliiketoimintaa?

- Miten muutos toteutetaan päätöksenteossa?



Tulevaisuudessakin tarvitsemme eri alojen ammattilaisia. 
Kiertotalousopetuksen tavoitteena on tuoda eri alojen

ammattilaisille ymmärrys maapallon rajallisista luonnonvaroista
sekä kertoa kiertotalouden ratkaisuista, joita kukin meistä voi
hyödyntää omassa työssään ja päivittäisessä päätöksenteossa.



Mikä on sinun roolisi muutoksentekijänä?

1. Miten näet oman yrityksesi tai 
organisaatiosi roolin 
kiertotalouden rakentajana?

2. Mitkä asiat ovat mielestäsi tällä 
hetkellä suurimpia kiertotalouden 
a) mahdollistajia? 
b) esteitä?

3. Mikä on sinun seuraava 
kiertotaloustekosi?
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