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”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, 
jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, 
ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.” 
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•Miten Suomi pärjää kansainvälisessä tarkastelussa?

Kiertotalous
kansainvälisessä

vertailussa

•Kiertotalouden arvoketjut

•Oman yrityksen asemointi kiertotalouden arvoketjuissa

•Mahdollisuuksien ja haasteiden tunnistaminen

•Mikä minua tai yritystäni erityisesti kiinnostaa  kiertotaloudessa? Mihin haluaisin 
vastauksia tai lisätietoa tulevissa koulutustapahtumissa?

Tunnista kiertotalouden 
mahdollisuuksia 
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YLEISKATSAUS KIERTOTALOUTEEN JA KEKEOS -
KOULUTUKSEN KIERTOTALOUSTARJONTAAN
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Kiertotalouden määritelmiä 1/2

 ”Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien 

sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään.” –

Sitra, kiertotalouden tiekartta 2016-2025.

 Erilaisia määritelmiä kiertotaloudelle on toista sataa, joten yksittäistä 

yhteisesti hyväksyttävää määritelmää on vaikeasti löydettävissä.
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Kiertotalouden määritelmiä 2/2

Kiertotaloutta 
kuvaavia 
ominaisuuksia:

Kiertotalous on ideaali tavoitetila.

Kiertotalous on siirtymää ”perinteisestä” lineaarisesta taloudesta kohti taloutta, 
jossa kaikki materiaali- ja arvo kiertää. Olemme jo matkalla!

Taloudellisesti ja ekologisesti kestävä toiminta, johon yhdistyy toisaalta 
neitseellisten uusiutumattomien raaka-aineiden käyttötarpeen vähentäminen, 
uusiutuvan energian maksimointi ja jätteen syntymisen minimointi.

Systeemisesti kokonaisvaltaista optimointia. Vähäpäästöinen auto lyhyellä 
käyttöiällä vs. koko elinkaaren päästövaikutukset huomioiva pitkäikäinen ja 
päivitettävä auto.

Kiertotalous on uusia liiketoimintamalleja, nykyisen liiketoiminnan kasvua ja 
yrityksen nykyisen tuotannon, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen luonnollista 
jatkumoa.

Kiertotalous on megatrendi, jonka kehittyminen on maapallon ehtyvien 
luonnonvarojen kannalta välttämätöntä.
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Kiertotalouden taustat ovat 3R -viitekehyksessä 
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Kiertotalouden taustalla olevia odotuksia

 Kiertotalouden motivaation taustalla on pyrkimys kestävään kasvuun 

irrottamalla suora relaatio taloudelliselta aktiivisuudelta ja 

ympäristökuormitukselta. Taustalla edelleen oletus kapitalistisesta 

kulutusyhteiskunnasta, jossa kulutus synnyttää hyvinvointia.

 Kyseessä on systeemitason muutos, jossa ekotehokkuus laajenee ns. 

ekojärkevyyteen ja resurssiviisauteen. Kohti parempaa resilienssiä.

Aika

Ympäristövaikutukset

Resurssien käyttö

Bruttokansantuote

Hyvinvointi

Resurssien 

käytön 

irrottautuminen

Ympäristövaikutusten 

irrottautuminen

 Ekotehokkuudessa

tehdään enemmän 

vähemmällä, eli tavallaan 

ollaan ekologian kannalta 

vähemmän pahoja. 

 Ekojärkevyydessä kyse 

on ratkaisuista, joissa jo 

suunnittelussa pyritään 

poistamaan rakenteelliset 

negatiiviset 

ympäristövaikutukset.
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 Tuotannon paradigmat kuvaavat teollistumisen kehitystä 

esihistorialliselta ajalta tähän päivään ja arvio tulevaa. Heidän 

mukaansa nykyinen teollinen toiminta on kulkenut alun 

puhtaasta käsityökulttuurista, massatuotantoon, prosessien 

tehostamiseen ja viimeisimpänä massakustomointiin.

 Tulevaisuudessa tuotannon odotetaan perustuvan

toisaalta älykkäisiin, itsessään muuntautumisen ja

päivittämisen mahdollistaviin tuotteisiin, toisaalta

uudelleen käytettäviin- ja valmistettaviin

tuotteisiin kuin ympäristövalveutuneeseen

toimintaan.

 Kiertotalous voi hyvinkin olla

muutosvoimaltaan tulevaisuuden

tuotannon vallitseva

paradigma.

Kiertotalous uutena tuotannon paradigmana

Craft

Mass Production

Process

Enhancement

Flexible

Production

Renewal

Mass

Customization

Co-

configuration

Sustainable

production
Post Mass

Production

Paradigm

Circular

production

Lähteet: Victor & Boynton 1998, Jovane

et al. 2003, Umeda et al 2000, Pine

1993
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Kiertotalous suhteessa kestävään kehitykseen

 Hasse Nylundin (15.5.2018 tilaisuus) 

mukaisesti kiertotalous on erityisesti 

teknologinen tehokkuuden ja 

tarkoituksenmukaisuuden 

keinovalikoima. Mahdollistaa erityisesti 

taloudellisia ja ekologisia hyötyjä sekä 

rajallisesti sosiaalisia hyötyjä.

 Kiertotalous tulee enenevissä 

mahdolliseksi ja hyötyy muusta 

teknologisesta kehityksestä, mm. 

robotisaatio, automaatio ja 

digitalisaatio, mutta edellyttää edelleen 

panostuksia tutkimuksesta ja 

kehityksestä sekä uusia innovaatioita ja 

teknologioita.
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Silmäys KEKEOS kiertotalouskokonaisuuteen

 Tulevat kiertotalousaiheiset 

tilaisuudet vastaavat 

monipuolisesti kiertotalouden 

monisyiseen haasteeseen. 

 Keskiössä

» Liiketoimintalähtöisyys

» Tuotanto

» Tuotekehitys

» Strateginen kehittäminen

» Käytännön esimerkit

 Kokonaisuudesta muodostuu

työkalupakki, jonka avulla 

voidaan tunnistaa oman 

organisaation liiketoiminnan 

kehittämisen tarpeita kohti 

resurssiviisaampaa toimintaa.

Käytännön esimerkit
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KIERTOTALOUS JA SEN MERKITYS PK-YRITYKSILLE
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KIERTOTALOUSTIETOUS VALMISTAVASSA 
TEOLLISUUDESSA ON LÄHTÖKUOPISSA

13

Kartoitus vuodelta 2017
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Miksi kiertotaloutta

 Kiertotaloutta markkinoidaan WIN-WIN-WIN-lähtöisenä toimintana, jossa 

samalla kun tuotetaan liiketoiminnallista kasvua ei tehdä kompromisseja 

ympäristövaikutusten kanssa. Sosiaalisesti kiertotaloudella on paikallista 

tuotantoa, työllisyyttä ja yhteiskuntavastuuta tukeva vaikutus.

 Kiertotalouden kansantaloudellisten hyötyjen taustalla on yksinkertaista 

matematiikkaa, jossa bruttokansantuotteen kasvupotentiaali on 

uudelleenkäytön ja kierrätyksen tuomassa netto raaka-ainesäästöissä

 Suomi korkean kustannuksen maana tähtää korkeamman jalostusarvon 

liiketoiminnan kasvattamiseen. Kiertotalous nähdään lähtökohtaisesti 

liiketoimintalähtöisenä kasvuna, jossa yhdistyy digitalisaation, robotisaation

ja automaation tuomat mahdollisuudet yhdessä muiden innovaatioiden 

kanssa.
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Kiertotalous valtakunnallisesti

 Sitran selvitysten mukaan kiertotalous on suomelle n. 2,5 miljardin arvonlisän 

kasvun mahdollisuus

 McKinseyn arvion mukaan kiertotalous toisi onnistuessaan Suomelle noin 70 

000 uutta työpaikkaa.
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Kiertotalous satakunnassa

 Maakunnan tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan älykkäässä 

erikoistumisessa näkyy vahvasti kiertotalous. 

 Satakunnan älykkään erikoistumisen nostoina mm.

» Teollinen symbioosi

» Biotalous: Biotuotteet, biojalostamot, tehokas jätekäyttö ja hiilidioksidin talteenotto, 

maatalouden kilpailukyky, uudet mallit  integroidun vedenkierron hallinnalle

» Vesitalous: Turvallisuus ja vesitalous/-huoltoinfran palveluelinkaaren parantaminen

» Energia- ja materiaalitehokkuus

» Vähähiilisyys

» Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen luoden uusia tuotteita ja innovaatioita, 

biopohjaisia materiaaleja ja prosessituotteita yli teollisuusalojen.

» Yhteistyö ja sitoutuminen toimijoiden välillä sekä osaamisen kehittäminen

» Vastuullinen ja innovatiivinen luonnonvarojen käyttö

» Digitalisaation hyödyntäminen

» Uudet toimintatavat ja teknologiat

» Demo-projektit
Lähde: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/FI196/tags/FI196
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Kiertotalouspotentiaali esimerkkinä 
naapurimaakunta Pirkanmaa

• Pirkanmaalla merkittävimmiksi 

kiertotalouskärjiksi* tunnistettiin: 

– Rakentaminen ja rakennettu 

ympäristö

– Kone- ja 

elektroniikkatuotteet

– Paperi- ja pakkaustuotteet

– Energian tuotanto ja vesi- ja 

jätehuolto

– Kemian-, kumi- ja 

muovituotteet

• Erityispiirteenä kartoituksessa 

korostuu Pirkanmaan vahva 

konepajateollisuus ja 

rakentaminen sekä korkean 

jalostusasteen tuotteet

Pirkanmaan kiertotalouden

kärkialueet
Muut toimialat

*Kiertotalouspotentiaalin priorisoinnin taustalla olevat

Periaatteet ovat nähtävillä Pirkanmaan kiertotalouden

nykytilaselvityksestä.
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Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

 Tarkastellaan syvemmältä yksinkertaista kiertotalouden sellitysmallia, jonka 

avulla päästään paremmin konkretiaan kiertotaloudesta valmistavassa 

teollisuudessa.

 Tässä yhteydessä puhutaan myös kiertotalouden arvoketjuista, johon 

palataan myöhemmin työpajaosiossa. Tällöin jokainen osallistuja pääsee 

pohtimaan omaa sijoittumista potentiaalisiin kiertotalouden arvoketjuihin.

 Kuten kiertotalouden määritelmästä tuli ilmi, kiertotalous voidaan nähdä 

tavoitetilana ja eri asteisina siirtymävaiheina. Lähtökohtana on lineaarinen 

talousmalli.

 Seuraavaksi lähdetään tunnistamaan erilaisia kiertotalouden 

toiminnallisuuksia/liiketoimintamalleja, joilla arvo ja materiaalit saadaan 

pidentymään tai palautumaan lineaarisen mallin aiempiin vaiheisiin

Lähde: Kyvykäs-hanke
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Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

 Resurssien jakaminen ja tuotteiden palvelullistaminen tähtäävät yleisesti 

yrityksen sidotun pääoman käytön tehostamiseen ja valmistettavien 

tuotteiden myynnin lisäämiseen.

 Parantamalla erilaisten hyödykkeiden saatavuutta ja saavutettavuutta, 

voidaan saavuttaa teknistaloudellisesti resurssiviisaampaa toimintaa

 Jaetut resurssit viittaavat yrityksen tarvitsemiin tai käyttämiin resursseihin, 

joiden käyttöaste on lähtökohtaisesti matala ja jotka voidaan jakaa muiden 

yritysten kanssa tuoden säästöä tai lisätuottoa yritykselle.

 Tuotteet palveluna kohdistuu tuotteiden myymiseen palveluina esim. 

lisäpalvelut, vuokraus/leasing, suoriteperusteinen myyminen.

Lähde: Kyvykäs-hanke
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Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

 Esimerkkejä 

Lähde: Kyvykäs-hanke

Kaluston sähköinen jakamisalusta

yrityksille

Paineilma palveluna teollisuudelle

Maatalouskoneiden leasing-vuokraus
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Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

Lähde: Kyvykäs-hanke

 Käyttöiän pidentäminen samassa asiakkuudessa tähtää toimenpiteisiin, joilla 

tuote pysyy asiakkaalla pitempään käytössä.

 Huolto ylläpitää tuotteen suorituskykyä ja käyttövarmuutta.

 Korjaus vastaa tuotteen rikkoutumisiin ja muihin ongelmiin ja saattaa 

tuotteen takaisin käyttökuntoon.

 Modernisointi taas parantaa tuotteen ominaisuuksia verrattuna 

alkuperäiseen tuotteeseen.
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Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

Lähde: Kyvykäs-hanke

Päivitystä ja modernisointia

lasinkarkaisukoneisiin.Korjaus ja huoltopalveluita

raskaille koneille
Teollisuuden tuotantotekniikan

Automaatioratkaisut 24/7

huoltotuella

 Esimerkkejä 



LABORATORY OF MECHANICAL ENGINEERING

AND INDUSTRIAL SYSTEMS

Nillo Halonen, nillo.halonen@tut.fi

Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

Lähde: Kyvykäs-hanke

 Tuotteen uudelleenkäyttö uudessa asiakkuudessa tähtää käytetyn tuotteen tai 

komponentin palauttamiseen takaisin käyttöön luoden uuden asiakassuhteen. 

 Uudelleenmyynti, Kunnostus, Uudelleenvalmistus, (Hyödyntäminen toisilla 

markkinoilla). Näissä kaikissa tapahtuu tuotteen tai komponentin uudelleenmyyntiä, 

mutta myyntiä edeltävät vaiheet vaihtelevat.
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Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

Lähde: Kyvykäs-hanke

 Esimerkkejä 

Uudelleenvalmistettuja suuttimia

Ja pumppujaKunnostetut autonpesukoneet

edullisemmin

Välittää ja uusiokäyttää

vanhat työstökoneet
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Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

R5.1 Tuotteet kiertotalouden kehittämiseksi. Poikittaisena toiminnallisuutena on tunnistettavissa 

yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan kohdennetusti tuotteita 

kiertotalouden kehittymiseksi
Lähde: Kyvykäs-hanke

 Materiaalien uudelleenhyödyntämisessä on yleisesti kyse kierrättämisestä, 

jossa materiaaleja palautetaan takaisin käyttöön eri muodoissa.

 Keskeisinä tavoitteina on materiaalien kierrätysasteen maksimointi ja 

tuotannosta ja tuotteesta syntyvät kaatopaikalle menevän jätteen minimointi. 

 Materiaalien uudelleenhyödyntämistä ei perinteisesti ole tehty valmistavan 

teollisuuden yrityksistä sisältäkäsin. 

 Erilaista kierrätystä: A) ylös-kierrätys korkeampaan jalostusarvoon 

(upcycling), B) kierrätys säilyttäen materiaalin jalostusarvo (recycling), ja C) 

alas-kierrättäminen, jossa materiaalin jalostusarvo heikentyy.
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Kiertotalouden viitekehys valmistavassa teollisuudessa

R5.1 Tuotteet kiertotalouden kehittämiseksi. Poikittaisena toiminnallisuutena on tunnistettavissa 

yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan kohdennetusti tuotteita 

kiertotalouden kehittymiseksi
Lähde: Kyvykäs-hanke

 Esimerkkejä 

Demolaitos

Käytetty muovi

Uusioraaka-aineeksi
Tavoitteena jätteiden

minimointi Kierrätyslaitos arvometallien

talteenottoon
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Kiertotalouden liiketoimintamallien keskinäiset suhteet
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Etelä-Karjala:
•Etelä-Karjala nojaa vahvasti 
metsäteollisuuteen ja paikalliset konepajat 
tukevat suurten metsäteollisuuden yritysten 
tarpeita erilaisin huoltopalveluin.
•Kierrätys on suhteellisen korkeaa puun, 
paperin ja pakkauksien kierrätyksen ansiosta.
•Tulevaisuudessa erityisesti huoltoliiketoiminta 
että kierrätyksessä kasvavat.

Pirkanmaa:
•Pirkanmaalaisissa yrityksissä tuotteiden 
palvelullistaminen, erityisesti 
huoltoliiketoiminta on pitkällä. 
•Pirkanmaalla odotetaan kasvua 
elinkaariliiketoiminnasta, palveluperusteisesta 
myynnistä sekä uudelleenvalmistuksesta.

Kiertotaloutta hyödynnetään jo suomalaisissa valmistavan 
teollisuuden yrityksissä
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Kiertotalous valmistavassa teollisuudessa  arvontuoton 
kasvupotentiaali sijaitsee sisemmissä kierroissa

Uudelleenk
äyttö

Kunnostus

Uudelleenvalmistus

Kierrätys

Energian hyödyntäminen

Loppusijoitus

Uudelleenkäyttö

Kunnostus

Uudelleenvalmistus

Kierrätys

Energian 
hyödyntämine

n

Loppusijoit
us

Jalostusarvon kasvu, 

Suurempi arvon säilyminen

Kierrosta toiseen

”Kiertotaloudellisuus

Kasvaa”

Lähde: Mukaelma Sundin & Lee 2011
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KIERTOTALOUS KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA
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Suomi kansainvälisessä vertailussa

 Politico:n laatiman selvityksen 

mukaan Suomi on EU:n 

kiertotalousvertailussa 

häntäpäässä.

 Arvioitavat tekijät

» Jätteen syntyminen/asukas

» Ruokajäte/asukas

» Kierrätysaste

» Kierrätettyjen raaka-aineiden osuus 

raaka-ainemarkkinoista

» Materiaalien uudelleenkäyttöaste

» Patentit

» Yksityiset investoinnit 

kiertotalouteen

 Toisaalta TKI-toiminnassa Suomi 

on Euroopan kärjessä. 

Kiertotalouden TKI-toiminta 

kulkee käsi kädessä kansallisen 

TKI-suorituskyvyn kanssa.

Lähde: 

https://www.politico.eu/article/ranking-how-eu-countries-do-with-the-circular-economy/

Lähde:

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
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TUNNISTA KIERTOTALOUDEN MAHDOLLISUUKSIA 
YRITYKSELLESI

TYÖPAJAOSIO
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TYÖPAJAN TAVOITTEET

1. Osallistujien linkki 
kiertotalouden 
arvoketjuihin

2. Liiketoimintapotentiaali

3. Esteet / Haasteet

4. Seuraavat askeleet, tarpeet

• Työpajan tavoitteena on herättää keskustelua, motivoida ja luoda avauksia 
jatkotoimenpiteille kiertotalouden kehittämiseksi omassa organisaatiossa.

• Työpajassa fasilitoitu keskustelu koostuu neljästä aiheesta.

• Tuloksista laaditaan anonyymi yhteenveto, joka parantaa osallistujien 
orientoitumista tuleviin kiertotalouden koulutustilaisuuksiin.
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KIERTOTALOUDEN ARVOKETJUT YTIMESSÄ

ALKUTUOTANTO
SUUNNITTEL

U
TUOTANT

O
LOGISTIIK

KA

TUOTTEE
N

KÄYTTÖ

POISTO

1. Tuotannon tehostaminen
2. Uudelleenkäyttö
3. Suljettu kierrätys
4. Avoin kierrätys
5. Teollinen symbioosi

1. Lisäarvon tuottaminen
2. Kunnossapitopalvelut
3. Modernisointi
4. Uudelleenkäyttö
5. Korjaaminen

Tuotannon sisäiset kierrot

Tuotteen kierrot

6. Uudelleenvalmistus
7. Suljettu kierrätys
8. Avoin kierrätys
9. Biokemiallinen käsittely
10. Jäteveden käsittely
11. Hyödyntäminen energiana



TYÖPAJAN RUNKO

1. Esittäytymiskierros, nimi, rooli, organisaatio, linkki 
aiheeseen. Jokainen kirjaa tietonsa Post-it lapulle ja 
esittäytyessään asettaa lapun arvoketjuihin

2. Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. Missä näet 
potentiaalia? Minkä näet erityisen tärkeänä? Mitä 
ratkaisusi tarjoaa/mahdollistaa?

3. Haasteiden tunnistaminen. Minkälaisia haasteita/esteitä 
tunnistat? Mitä arvioit merkittävinä esteinä? Mihin 
esteisiin tarjoat ratkaisuja?

4. Kehitystoimenpiteiden kuvaaminen. Mitä pitäisi tehdä 
seuraavaksi? Mitä haluaisit tietää lisää, mistä olisit 
kiinnostunut? Mitä ajattelit itse tehdä seuraavaksi?

5. Työpajan ja tilaisuuden yhteenveto.

20 min

15 min

15 min

15 min

15 min



YHTEENVETO TYÖPAJAN TULOKSISTA



Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

• Uudet tuotteet: 
• Kierrätykseen menevän metallin hyödyntäminen jossain omassa tuotteessa
• Uusien materiaalien hyödyntäminen
• Perunasta irtoaa vielä jotain mitä ei ole hyödynnetty

• Tuotanto-/Toimitusverkoston tehostaminen
• Purkujätteistä  tuotteita, cycling-taso
• Alihankkijoiden käytön tehostaminen
• Hävikkimateriaali romutusta kannattavampi vaihtoehto?

• Lisäarvoa tuotteeseen tai tuotantoon
• Energia- ja resurssitehokkuus, vähähiilisyys
• Jätevirtojen hyödyntäminen
• Elintarviketuotannon sivuvirrat hyödyntäminen

• Lisää markkinoita, uusia asiakasryhmiä
• Ekovalmiste
• Ketjun tietoisuuden lisääminen
• Kaikenlainen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen

• Muuta?
• Tähän koulutukseen osallistujien verkostoitumisen ja kokemuksen

sekä osaamisen välityksellä
• Lämpöenergian talteenotto jätevesistä  tässä on paljon potentiaalia
• Kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistaminen projektimuotoisessa 

terästeollisuudessa



Haasteiden tunnistaminen.

• Kiertotalouden tuotteiden markkinoiden esteet, kysyntä, jakelu
• Toimialan julkisuuskuva vääristynyt uskomusten perusteella

• Yhteistyöhön liittyvät esteet
• Yrityssalaisuudet

• Lainsäädännölliset esteet
• Lainsäätäjän jäykkyys tosiasioiden ja kehityksen suhteen esim. 

elintarvikekosketus
• Ekovalmisteet  haasteena että välissä luokitellaan jätteeksi
• Ympäristölait
• Lait ja säädökset (elintarvikemuovi)

• Muuta?
• Rahoitus-, aika- ja henkilöresurssien puute



Kehitystoimenpiteiden, kiinnostuksen ja tarpeiden kuvaaminen. 

• Kunnossapito ja elinkaaren hallinta
• Tämä herätti kiinnostusta

• Tuotannon ja verkoston resurssitehokkuus, teollinen symbioosi
• Rakentamisessa purkukohteen aikataulu tiukka  haaste
• Resurssitehokkuus, toimintaketjut

• Lisää tietoa, lisää keissejä, lisää tapahtumia, verkostoja
• Verkostoituminen
• Ekovalmiste
• Tarvitaan lisää tietoa
• Tietoiskuja maakunnan yhdistyksiin
• Case-esimerkki kuinka joku yritys pääsee 100% kierrätykseen
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Lisälukemista

 Ellen MacArthur Foundationin Toolkit for Policymakers:

» https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/toolkit-for-policymakers

 Sitran kansallinen kiertotalouden tiekartta 2016-2025:

» https://media.sitra.fi/2017/02/24032626/Selvityksia117-2.pdf

 Sitran selvityksiä kiertotalouden mahdollisuuksista eri teollisuusaloilla:

» https://media.sitra.fi/2017/02/23221555/Selvityksia84.pdf

 Pelikirja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen:

» http://www.kasvuakiertotaloudesta.fi/

 Teknologiateollisuuden vetämä konsortio demolaitoksen rakentamiseksi 

sähkö- ja elektroniikkaromun arvometallien talteenottoon:

» https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/sahko-ja-elektroniikkaromu-

kultakaivos

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/toolkit-for-policymakers
https://media.sitra.fi/2017/02/24032626/Selvityksia117-2.pdf
https://media.sitra.fi/2017/02/23221555/Selvityksia84.pdf
http://www.kasvuakiertotaloudesta.fi/
https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/sahko-ja-elektroniikkaromu-kultakaivos

