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Lineaaritaloudesta kiertotalouteen siirtyminen 
vaatii poliittista tahtotilaa

Lähde: Ellen MacArthur Foundation

RATKAISTAVAT SOLMUKOHDAT:

1. Tuotannon materiaalitehokkuuden puutteet

2. Jätteessä olevan arvon menetys

3. Materiaalin kierrättäminen liian matala-

arvoisen kierron kautta

Tuote ja tuotanto rakennettu 

vain ensimmäistä käyttöä varten 

ja kierrättäminen on erillään 

tuotannosta
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Mihin kiertotaloutta tarvitaan?

Kiertotalous on globaalin kestävyyskriisin ratkaisu

➢ Taloudelta, hyvinvoinnilta ja vakaudelta putoaa pohja, jos ilmastokriisiä ja 
luonnonvarojen ylikäyttöä ei saada ratkaistua

➢ EU:ssa kunnianhimoiset tavoitteet materiaalien kierrolle: edelläkävijämaat 
luovat ratkaisuja globaaleille markkinoille

➢ Suomessa kiertotalouden potentiaali jopa miljardeja euroja vuodessa, 
olettaen, että kiertotalous johtaa 3,0 – 3,9 % BKT-kasvuun

Kiertotalous tähtää lähes jätteettömään yhteiskuntajärjestelmään, jossa materiaalit pysyvät kierrossa ja 

uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutuvilla.
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Väestön kasvu
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Kiertotalous ratkaisuna



Kolme keskeistä tapaa lisätä ja ylläpitää arvoa

1. Prosessien 
tehokkuus
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Lähde: Sitra / Ellen MacArthur Foundation

2. Kierron 
tiukentaminen

3. Hukan 
vähentäminen



Suunnittelu vahvistaa kiertotaloutta

• Ei vähennä taloudellisen 
toiminnan määrää

• Kilpailukyky kasvaa

• Innovaatiot lisääntyvät eri 
toimialoilla

• Kulutuksen luonne muuttuu 
käytön suuntaan

• Parantaa energiatehokkuutta

Lähde: Global Waste Management Outlook 201526.3.2019 Winto Better World Oy



Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia 
Uusiutuvuus

Uusiutuvat, kierrätettävät ja biohajoavat materiaalit

Uusiutuva energia

Resurssitehokkuus ja kierrätys

Jätteestä raaka-ainetta

Kierrätys ja käyttö toiseen tarkoitukseen 

Muuttaminen energiaksi 

Teolliset symbioosit

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Aktiivinen tuotteiden ylläpitäminen 

Korjaaminen 

Päivittäminen 

Uudelleenvalmistus 

Tuote palveluna

Omistajuuden kokonaiskustannukset tuottajilla ja jälleenmyyjillä

Leasing ja käytöstä maksaminen

Kertakäyttökulutuksesta kestävämpiin tuotteisiin liiketoimintamallin tukemana

Jakamisalusta

Tavaroiden ja resurssien hyötykäytön lisääminen

Vuokraaminen 

Jakaminen ja vaihtaminen 

Lähde (muokattu): Lacy & Rutqvist: Waste to Wealth (2015)26.3.2019 Winto Better World Oy



Kiertotalous rakentuu myös jokaisen ihmisen 
arjessa yksittäisten valintojen kautta

Winto Better World Oy

Osta käytettyjä, 
uudelleen valmistettuja 
tai kierrätysraaka-aineita 
sisältäviä tuotteita

Osta tuotteen 
sijaan palveluita tai 
vuokraa tuote

Lainaa ja anna 
lainaksi

Käytä jakamispalveluita

Lajittele jätteet ja minimoi 
sekajätteen synty

Ole energiatehokas ja 
hyödynnä uusiutuvaa 
energiaa Huolla ja korjaa 

käyttöarvoa 
sisältävät tuotteet

Myy tai lahjoita 
ylimääräiset 
käyttökelpoiset tuotteet
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Mitä mahdollisuuksia kierto- ja biotalous tuovat 
tullessaan yrityksille?

Vuonna 2030: 

• 9 miljardia ihmistä

• + 3 miljardia uutta 

keskiluokkaista 

kuluttajaa

Ruoankulutus + 24 % 

(kcal)

Ruoan tarve + 57 %

Pakkaaminen + 47 %

Elinkaaresta poistuvat 

materiaalit + 41 %
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Miten yritys voi saada kilpailuetua 
kiertotaloudesta ja resurssiviisaudesta?

• Kiertotaloudesta kasvua 
teknologiateollisuuteen: 
liiketoimintamallien 
kehitysohjelma valmistavalle 
teollisuudelle

• Tarkoituksena luoda uusia 
kumppanuuksia ja 
ekosysteemejä

• Pelikirja toimintamallien 
kehittämiseen

•26.3.2019 Winto Better World Oy Lähde: Accenture: Materiaalit Kick-off –tilaisuus 24.4.2018



Miten yritys voi edistää kiertotaloutta ja 
resurssiviisautta omassa liiketoiminnassaan?

Lähde. Accenture. Materiaalit Kick off –tilaisuus 24.4.201826.3.2019 Winto Better World Oy



Mitä vahvuuksia verkostot ja uudet 
toimintamallit voivat tuoda?
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Miten lainsäädäntö ohjaa
kiertotalouden edistämiseen yrityksissä?
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Tiedonanto: 
strateginen 

toiminta-
suunnitelma  

54 eri toimea

Aikataulu toiminta-
suunnitelman 

toteuttamiseksi: 
Tuotanto, Kulutus, Jätehuolto, 
Markkinat uusioraaka-aineille, 

Toimialakohtaiset toimet, 
Innovaatiot ja investoinnit

Täytäntöönpano:
Jätesäädöspaketti

Lannoiteasetus
Waste-to-Energy tiedonanto

Kiertotalouden 
rahoitustukijärjestely

Vaarallisten aineiden käytön 
rajoittaminen SE-laitteissa

Muovistrategia
Veden uudelleenkäytön esitys

Kemikaali-, tuote- ja 
jätelainsäädännön rajanpinta-

arviointi
Biotalousstrategia jne.



Mitkä ovat kiertotalouden hyödyt yrityksen 
vastuullisuustyössä?
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Piiroinen: Meeting room as a service

✓

Sharing 
Platform

Product Life 
Extension

Product as a 
Service

Recovery & 
Recycling

Circular 
Supply Chain

Applied business model

Piiroinen is a Finnish family-owned company that operates in four different business areas. 
Besides designing, manufacturing, selling and marketing its own collection of furniture for use in 
public spaces, the company also manufactures high-quality metal components, undertakes metal 
plating and offers form pressing and upholstery services for the furniture industry.

Piiroinen’s factory and headquarters are located in South-West of Finland, in Salo. The company 
has partners and clients around the world and one third of its turnover comes from exports.

Company description

High costs make investments in high-quality meeting room furniture challenging especially for 
small companies. Furthermore, due to high costs, meeting furniture is typically upgraded with 
very long time intervals, not following changes in needs.   

To tackle these challenges, Piiroinen is exploring the opportunity to offer complete meeting 
rooms as a service, with high-end design furniture and other equipment tailored to customer 
needs. To deliver the solution, Piiroinen has partnered with three other companies, and is 
piloting the solution with a hotel chain.

The meeting room as a service solution allows Piiroinen’s customers to avoid large investments 
without compromising the quality of their meeting environment. At the same time, the solution 
facilitates upgrading and reusing furniture, extending the lifecycle of products. Overall, the 
solution brings Piiroinen closer to its customers, and enables the company to deliver on circular 
economy principles.   

Benefits

The circular opportunity

Lähde: https://teknologiateollisuus.fi/fi/kiertotalous

https://teknologiateollisuus.fi/fi/kiertotalous


Sisu Axles: Predictive axle maintenance

✓

Sharing 
Platform

Product Life 
Extension

Product as a 
Service

Recovery & 
Recycling

Circular 
Supply Chain

Applied business model

Sisu Axles is an independent axle manufacturer for heavy duty truck, military, container 
handling and industrial applications. The company specializes in heavy duty rigid planetary 
reduction axles and independent suspension systems.

Sisu Axles serves its international customers from its assembly plant located in the southern 
part of Finland, the town of Hämeenlinna. The majority of its products end-up being exported 
to various locations around the globe. The company’s axles can be found on virtually every 
continent, from the United States to Australia and Russia to Antarctica. 

Company description

The products of Sisu Axles are often used in applications where the operators are selling 
availability or a certain output per operating hours. In this type of operations it is crucial to be 
able to minimize vehicle downtime and especially eliminate unexpected maintenance needs. 

To help its customers in their continuous effort to increase productivity and availability, Sisu
Axles is now exploring opportunities of predictive maintenance.

Typically, customers of Sisu Axles are doing preventive maintenance based on a predefined 
maintenance regime. With predictive maintenance, operators can call vehicles into service only 
on a need to service basis, reducing unnecessary maintenance and allowing the vehicle to 
continue in operations. Furthermore, the operators can get early warning messages of 
commencing component problems, preventing potential catastrophic failures. As a result, 
vehicles have higher availability, and they can be kept longer in use. 

Benefits

The circular opportunity

Lähde: https://teknologiateollisuus.fi/fi/kiertotalous
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Beneq: New Modular Product Designs

Sharing 
Platform

Product Life 
Extension

Product as a 
Service

Recovery & 
Recycling

Circular 
Supply Chain

✓

Applied business model

Beneq® is the Home of ALD. Its Atomic Layer Deposition solutions improve the performance 
and durability of electronics and optics. They are the invisible advantage in leading 
semiconductor, IoT, 5G and automotive applications.

Beneq was founded in 2005. The Beneq factory in Espoo, Finland, is where atomic layer 
deposition was applied in industrial production for the first time in 1984. Today, it is the largest 
ALD-dedicated production facility in the world.

In 2017, the turnover of Beneq corporation was 21.3 million euros, of which 97% came from 
outside of Finland. In the end of August 2018, Beneq employed 146 people.

Company description

The traditional project-based approach in the ALD equipment business has resulted in 
customized products that are not ideal for upgrading, maintenance and support. They are 
sometimes complex and slow to produce, too.

To tackle the issues, Beneq Thin Film Solutions set out to create a new modular product 
architecture that supports easier upgrades and recycling. The new product designs have been 
from the start planned so that they are will be easy to manufacture, repair and upgrade.

The target of the new product designs is to save space and materials and to make the equipment 
easier and faster to manufacture.  The advanced product architecture will also allow new 
business models, such as take-back  programs and pre-owned equipment offering. It will also 
serve as a basis for new lifecycle services and maintenance programs.

Benefits

The circular opportunity

Lähde: https://teknologiateollisuus.fi/fi/kiertotalous

https://teknologiateollisuus.fi/fi/kiertotalous


Kiitos!

www.winto.fi
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