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CloseLoop-loppuraportti
Maarit Karppinen, Pertti Kauranen, Minna Lammi, Maria Antikainen, Elina Huttunen-Saarivirta,
Tanja Kallio, Antti Karttunen, Pertti Koukkari, Mari Lundström, Sami Majaniemi, Mika Naumanen,
Petteri Repo.

1. Johdanto
Kiertotalous on noussut viimeaikaisissa keskusteluissa ja poliittisissa ohjelmissa yhdeksi mahdolliseksi
keinoksi ratkaista tuotannon, kulutuksen ja luonnonvarojen liikakäytön aiheuttamia ympäristöongelmia
taloudellisesti kestävällä tavalla. Niin Euroopan unioni kuin yksittäiset maat kuten Hollanti, Saksa,
Britannia ja Suomi ovat olleet aktiivisia kiertotalouden puolestapuhujia. Useat julkiset ja yksityiset
toimijat Suomessa ovat lähteneet edistämään kiertotaloutta toiveena Suomen kehittäminen
kiertotalouden mallimaaksi.
Kiertotalouteen pääseminen vaatii systeemisen muutoksen yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa
tuotantoon otetut resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti, ne pidetään pitkään kierrossa ja
käytöstä poistettujen tuotteiden materiaalit hyödynnetään. Tuotteet suunnitellaan lähtökohtaisesti
pitkäkestoisiksi, uudelleen käytettäviksi (korjaus/päivitys) ja käytetyt materiaalit helposti
kierrätettäviksi, jolloin voidaan minimoida tuotannossa tarvittavien uusien raaka-aineiden ja syntyvän
jätteen määrää. Ihannetapauksessa jätettä ei synny lainkaan, tai se käytetään raaka-aineena uusien
tuotteiden valmistuksessa.
Prosessivaltainen suomalainen teollisuus käyttää runsaasti sekä uusiutuvia että uusiutumattomia raakaaineita tuotannossaan. Huomattava osa materiaalivirroista päätyy kuitenkin jalostuksessa
hyödyntämättömiksi poiste- ja sivuvirroiksi ja jopa miljoonia tonneja varastoidaan tehdaspaikkakunnilla
ongelmajätteinä. Siten on ensiarvoisen tärkeää kehittää sivuvirtojen ja jätevirtojen innovatiivisia
uusiokäyttöjä, jotka mahdollistavat niiden sisältämien arvokkaiden mineraalijakeiden, metallien ja
kemikaalien kierrättämisen tuotteina.
Tulevaisuuden haasteena on uudistaa perinteiseen suomalaiseen osaamispohjaan perustuva
kokemusperäinen prosessitieto ja luoda uusia läpimurtoja sekä uusien innovatiivisten kokeellisten
menetelmien käyttöönotolla, että modernin tietotekniikan avulla. Suomen perinteisesti korkeatasoiseen
prosessiosaamiseen perustuen voidaan myös jatkojalostaa ulkomaisia kierrätysmateriaaleja
käytettäviksi uusiin high-tech-tuotteisiin, tyypillisenä ajankohtaisena esimerkkinä akkumetallit ja
kemikaalit.
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CloseLoop –hankkeessa on
tarkasteltu kiertotalouden mahdollisuuksia Suomessa ja alueellisesti keskittyen erityisesti arvokkaisiin
metalleihin, kehitetty uusia kierrätysteknologioita ja korvaavia materiaaleja kriittisille raaka-aineille sekä
kehitetty kiertotalouden työkaluja yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin. Tässä raportissa kerrotaan
lyhyesti hankkeen keskeisistä tuloksista ja politiikkasuosituksista.

2. Systeemitason tarkastelut
2.1.

Alueelliset ja kansalliset ekosysteemit

Kiertotalouteen siirtyminen on kokonaisvaltainen sosio-tekninen murros, jonka yhteydessä nykyiset
tuotannon rakenteet, liiketoimintamallit, tuotteet ja kulutuksen käytännöt muuttuvat
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perustavanlaatuisesti. Tämä edellyttää samanaikaisia ja perättäisiä muutoksia toiminnan kaikilla tasoilla,
mm. tuotannossa ja kulutuksessa. Yksittäinen toimija ei pysty yksin saamaan aikaan muutosta vaan
yritykset, poliittiset päättäjät ja muut yhteiskunnalliset toimijat vaikuttavat toisiinsa sekä toteutuvan
muutoksen laajuuteen ja suuntaan. CloseLoop –hankkeessa järjestimme yhteensä neljä työpajaa, joista
kolme keskittyi alueellisen tason kiertotalouden kehitykseen Kokkolan, Porin (Satakunnan) ja
Lappeenrannan (Etelä-Karjala) alueilla. Neljäs työpaja kokosi yhteen kansallisen tason (Työ- ja
Elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö, Sitra, Motiva, VTT) ja alueellisen tason toimijat etsimään
yhteisiä toimintamahdollisuuksia nopeuttaa ja vahvistaa kiertotalouteen siirtymistä Suomessa.
Alueellisten työpajojen tuloksena tunnistettiin neljä toimialasta ja alueesta riippumatonta
kehittämiskohdetta kiertotalouden edistämiseksi:
1.
2.
3.
4.

Brändin ja mielikuvien rakentamisen mahdollisuudet
Tiedonjakamisen merkitys
Osaamisen ja (ammatillisen) koulutuksen tärkeys
Innovaatioiden, testauksen ja kaupallistamisen haasteet

Kiertotalouden toteutumisen kannalta keskeisessä roolissa ovat yhteistyö, tieto ja koulutus.
Kiertotalouden tavoitteiden toteutumista edistäisi se, että keskeiset toimijat työskentelisivät
yhteistyössä yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan
koordinoimiseksi puolueeton, pitkäjännitteisesti toimiva organisaatio koettiin tarpeelliseksi. Tällainen
toimintaa koordinoiva organisaatio lisäisi osaltaan eri toimijoiden välistä luottamusta ja pystyisi
yhdistämään eri toimijoita esimerkiksi uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi. Tällaisen
organisaation koettiin myös mahdollistavan taloudellisten, tuotannollisten ja osaamisresurssien
tehokkaamman käytön.
Lisää aiheesta: Kiertotalouden alueellisen edistämisen mahdollisuudet: https://bit.ly/2VCk00y

2.2.

Liiketoimintamallit

Kiertotalous vaatii uusia liiketoimintamalleja, jotka pohjautuvat entistä enemmän yhteistyöhön.
Keskeistä on, että integroidaan asiakkaalle tuotettavan arvon lisäksi arvo sidosryhmille, mukaan lukien
ympäristö ja yhteiskunta. Ymmärrys siitä, miten arvoa voidaan ansaita uusilla tavoilla, on osin vielä
kehittymättömätöntä. Palvelullistaminen on eräs tapa saada pienenettyä, suljettua sekä hidastettua
käytettävien resurssien kehiä, mutta tämä vaatii usein koko liiketoimintamallin uudistamisen.
Palveluliiketoiminnassa tuotteen myynti, tekniset ratkaisut ja tuotteen omistaminen eivät ole enää
keskiössä. Tarjottava ratkaisu sisältää usein sekä tuotteen että joustavan määrän lisäpalveluja
omistusoikeuden sijaan. Digitaalisuuden rooli kiertotalouden palveluliiketoimintamalleissa on
merkittävä, koska se mahdollistaa ajantasaisen tiedon käytettävien resurssien paikasta, kunnosta ja
saatavuudesta, jolloin transaktiokustannukset voidaan minimoida. Palvelullistaminen voi vaatia uusia
ansaintalogiikoita, esimerkiksi siirtymisen kuukausimaksuun. Näin asiakas maksaa saadusta palvelusta
sen käytön aikana eikä etukäteen tuotteen hankintahintana. Jotta yritykset voivat kehittää
kiertotalouden liiketoimintamalleja tarvitaan työkaluja ja -menetelmiä pohjautuen uuteen
kiertotalouden dynamiikkaan.
Lisää aiheesta:
Antikainen, M, Uusitalo, T, Kivikytö-Reponen, P. (2018). Digitalisation as an Enabler of Circular Economy, 10th CIRP
Conference on Industrial Product-Service Systems, IPS2 2018, 29-31 May 2018, Linköping, Sweden.
https://bit.ly/2Femj1e
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2.3.

Kuluttajat

Kuluttajilla on merkittävä rooli monissa kiertotalouden toteutuksissa, mutta heidän merkityksensä ei
juuri näy kiertotalouden eurooppalaisissa politiikkaratkaisuissa. Jotta kuluttajista voisi tulla merkittäviä
toimijoita kiertotaloudessa ja siten kiertotaloudesta menestyksekästä, on tärkeää tunnistaa kuluttajien
kiertotalouteen asettamia toiveita. CloseLoop –hankkeessa tarkastelimme eri Euroopan maiden
kansalaisten visioita kestävästä tulevaisuudesta ja vertasimme niitä eurooppalaisiin
politiikkapainotuksiin.

Kuluttajien visioiden ja kiertotalouden politiikkapainotusten väliset selkeät vastaavuudet koskevat
jätehuollon ja politiikan talousinstrumenttien painotuksia. Myös kuluttajan valintaan sekä ekologiseen
kehitykseen liittyviä osittaisia vastaavuuksia on tunnistettavissa. Suomalaiset ovat kiinnostuneita
kiertotalouden ratkaisuista. Tekemässämme edustavassa kyselyssä suomalaiset sanoivat suosivansa
kierrätystä ja tuotteiden korjaamista jakamistalouden sijaan. Naiset, korkeasti koulutetut, vanhemmat
ikäluokat (35-79-vuotiaat) sekä keski- ja hyvätuloiset kotitaloudet ovat laajimmin omaksuneet
materiaalien viemisen kierrätyskeskukseen. Tuotteiden korjausta suosivat 25-49-vuotiaat sekä
korkeatuloiset. Jakamistalous kiinnostaa naisia enemmän kuin miehiä, kuten myös alle 50-vuotiaita.
Kuinka mieluiten pidennät seuraavien tuotteiden käyttöikää?
Kodinkoneet
Viihde-elektroniikka
ja tietotekniikka
Liikkuminen
Asunto
Ruoka

Palveluna

c

c

c

Kolmannen sektorin toimesta
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alkuaineita kuten telluriumia ja lyijyä sisältäviä materiaaleja niin että termosähköä voitaisiin hyödyntää
toisaalta entistä suuremmassa mittakaavassa, toisaalta energiankeruusovelluksissa jotka toimivat
entistä laajemmalla lämpötila-alueella.

Lisää aiheesta: https://bit.ly/2VC7IFj

3.4.

Kierrätysraaka-aineet valmistusprosesseissa

Kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen valmistusprosesseissa kulminoituu raaka-aineen
koostumukseen, laatuun ja soveltuvuuteen prosesseissa. Keraamimateriaalien valmistuksessa
koostumusaspekti liittyy keskeisesti termodynamiikkaan: mitkä faasit ovat termodynaamisesti stabiileja
ja miten tavoitellun faasin stabiilisuusalueelle on mahdollista päästä. Koostumuksen räätälöinti sopivilla
raaka-ainelisäyksillä on usein välttämätöntä. Myös raaka-aineen prosessointia tarvitaan, jotta päästään
homogeeniseen tai muuten parhaiten tarkoitukseen sopivaan partikkelikokojakaumaan. Rikastushiekan
tapauksessa rakenteen soveltuvuus keraamimateriaalien valmistuksen raaka-aineeksi toteutettiin
jauhamalla karkea rikastushiekka sopivaan partikkelikokoon. Vastaavasti ferrokromikuona jauhettiin
sopivaan raekokoon, ja kokojakauma optimoitiin parhaan pakkaustiheyden saavuttamiseksi. Yhtenä
rikastushiekkojen jatkotutkimustarpeena hankkeessa nousi esiin tarve muokata niiden koostumusta
ennen faasimuutoslämpökäsittelyä (lisätä hyödyllisten tai vähentää haitallisten faasien suhteellisia
määriä) parempien ominaisuuksien saavuttamiseksi lopputuotteessa.
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4. Politiikkasuositukset
4.1.

Akut ja kiertotalous

Ensimmäisenä politiikkasuosituksena tammikuussa 2018 CloseLoop julkaisi ehdotuksen laatia
kansallinen akku- ja energiavarastostrategia. Strategian ytimessä olisivat akkumetallit ja –kemikaalit sekä
niiden kietrotalous. Suositus johti konsultaatioon Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, ja jo samana
keväänä Business Finland käynnisti oman Batteries from Finland –hankkensa, jonka tavoitteena on luoda
litiumakkujen, niiden raaka-aineiden, valmistuksen ja sovellusten ympärille miljardiluokan teollinen
ekosysteemi. Aalto-yliopisto lähti Business Finlandin rahoituksella rakentamaan akkumetallien ja –
kemikaalien arvonlisäyksen ja kierrätyksen ympärille laajaa BATCircle-hankekokonaisuutta, joka
käynnistyi 2019 ja johon osallistuu kuusi tutkimuslaitosta, kaksi kaupunkia ja 22 yritystä. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin rahoitus on puolet ja loput on
yksityistä teollisuusrahoitusta. Suomen aktiivisuus akkujen kiertotaloustutkimuksessa on huomioitu
myös Euroopassa, ja vuonna 2018 Suomi kutsuttiin koordinoimaan EU:n strategisen
energiatutkimusohjelman (SET Plan) akkukierrätystutkimusta.
https://bit.ly/2ZNEkLH

4.2.

Kuluttajanäkökulma

Kuluttajien ja eurooppalaisen kiertotalouspolitiikan painotusten välillä on vähän vastaavuuksia. Selkeät
vastaavuudet koskevat jätehuollon ja politiikan talousinstrumenttien painotuksia. Myös kuluttajan
valintaan sekä ekologiseen kehitykseen liittyviä osittaisia vastaavuuksia on tunnistettavissa. Ne
kuluttajille tärkeät painotukset, joihin ei löydy selkeitä vastaavuuksia eurooppalaisesta politiikasta
voisivat tarjota uusia kiertotaloutta vahvistavia politiikkavaihtoehtoja. Energia-asioiden käsitteleminen
osana kiertotaloutta on kuluttajille tärkeä alue. Kuluttajien visioissa kiertotalouteen liittyvät myös
sosiaalisen kestävyyden elementit, kuten terveyden edistäminen, yhdenvertaisuus ja hyvien
kuluttajavalintojen tukeminen. Lisäksi ilmastokysymykset kannattaisi liittää tiiviimmin kiertotalouden
politiikkaan.
https://bit.ly/2CwS0Ax

4.3.

Kiertotalous ja prosessisimuloinnit

Tulevaisuuden puhtaat teknologiat vaativat innovatiivisia läpimurtoja, joita voidaan kehittää aktiivisen
kokeellisen tutkimustyön ohella myös uuden tietotekniikan ja keinoälyratkaisujen avulla. Suomessa on jo
useiden vuosikymmenien ajan oltu kansainvälisesti eturintamassa kehitettäessä digitaalista osaamista
prosessiteollisuuden tarpeisiin. Toimivien mallien taustalla on syvällinen prosessiymmärrys ja hyvä
materiaalidatan hallinta. Lähivuosien kansallisena haasteena on löytää ne tavat, joilla viime
vuosikymmeninä kehitetty prosessi- ja mallinnusosaaminen voidaan uusintaa ja kehittää sitä edelleen
tulevaisuuden kiertotalouden edellyttämällä tavalla.
Tietoteknisiä menetelmiä tarvitaan erityisesti prosessien ilmiöhallinnan kytkemisessä elinkaariajatteluun
sekä edelleen yhdenmukaisten standardien luomiseen taloudellisesti kannattavan kiertotalouden
pohjaksi. Kestävässä kiertotaloudessa eri tuotteiden rakenne samoin kuin esimerkiksi niiden kemiallismetallurginen koostumus tulee suunnitella paitsi valmistusta ja käyttöä myös kierrättämistä silmällä
pitäen. Prosessien virtuaalikuvausten kehittäminen kiertotalouteen sopiviksi edellyttää siten
kierrätystuotteiden parempaa standardointia sekä tehokkaan uudelleenkäsittelyn edellyttämien

11

LOPPURAPORTTI
07.05.2019

tunnisteiden käyttöönottoa. Yhdistämällä kehittynyt elinkaarianalyysi korkeatasoiseen
kierrätysprosessien simulointiin luodaan kestäviä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja sekä
kotimaisten luonnonvarojen hyödyntämiselle että uudelle teknologiaviennille.
https://bit.ly/2GY92dO

4.4.

Kuluttajakäyttäytyminen

Suomalaiset kuluttajat haluavat hankkia tuotteensa uusina, tämä koskee erityisesti viihde-elektroniikkaa
ja tietotekniikkaa. Ainostaan liikkumisessa uusien tuotteiden hankinta ei ole ykkösvaihtoehto.
Kuluttajien mielestä vastuu uudelleenkäytöstä jakaantuu markkinoilla tuotteesta riippuen eri tavoin.
Kuluttajat ovat valmiita ottamaan päävastuun asuntojen ja ruoan uudelleenkäytön järjestämisessä,
mutta elektroniikan ja tietotekniikan sekä kodinkoneiden osalta vastuu halutaan myyjille ja alan muille
yrityksille. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuluttajien ohjaaminen kiertotalouteen edellyttää
erilaisia politiikkaratkaisuja kulutuksen eri osa-alueilla.
https://bit.ly/2umiekQ

4.5.

Alueelliset ja valtakunnalliset ekosysteemit

Kiertotalouden tavoitteiden toteutumista edistäisi se, että keskeiset toimijat työskentelisivät
yhteistyössä yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan
koordinoimiseksi puolueeton, pitkäjännitteisesti toimiva organisaatio olisi tarpeellinen. Se lisäisi eri
toimijoiden välistä luottamusta ja pystyisi yhdistämään eri toimijoita. Tällainen organisaatio
mahdollistaisi taloudellisten, tuotannollisten ja osaamisresurssien tehokkaan käytön. Suomessa erityistä
on se, että kiertotalouden periaatteiden ja sisältöjen opettaminen niin ala- kuin yläkouluissa sekä toisen
asteen ammatillisessa koulutuksessa koetaan erityisen tärkeäksi. Koulutus on keskeissä roolissa myös
kiertotalouden kokeilukulttuurin, pienten- ja keskisuurten yritysten osaamisen sekä työnantaja- ja tekijäjärjestöjen yhteistyön kehittämisessä.
https://bit.ly/2vDdW9t

Tästä linkistä pääset hankkeen julkaisuihin. Julkaisuja on vielä tulossa, joten pysy kanavalla!
https://bit.ly/2UOKibv
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