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http://www.forbes.com/sites/nadiaarumugam/

2011/07/08/meat-made-from-human-feces-

hoax-or-japans-best-new-invention/

Sampovisio: voimme tuottaa kaikesta 

orgaanisesta biomassaa, josta voimme 

valmistaa mitä tahansa…

Biokausi: vuonna 2050 kaikki se mikä 

voidaan tehdä bioraaka-aineista myös 

tehdään niistä…

http://www.hs.fi/tiede/a

1439172129184

http://www.forbes.com/sites/nadiaarumugam/2011/07/08/meat-made-from-human-feces-hoax-or-japans-best-new-invention/
http://www.hs.fi/tiede/a1439172129184


Elävät materiaalit ja ”koneet”

http://luma.aalto.fi/fi/lumarts/

Onko mahdollista tehdä 

keppi, joka isketään 

maahan, minkä jälkeen se 

valmistaa ihmeellisiä 

asioita? 

Aalto Biofilia/Maurizio Montalti

Eikö omenapuu jo ole 

tällainen? Synteettinen 

biologia…

HS 25.4.2014: 

Tulevaisuuden 

kodeissa voi olla 

likaa syöviä mattoja 

ja tunnistavia seiniä

(http://www.hs.fi/tiede/a

1398344570326)

http://www.aka.fi/FINSYNBIO

http://www.hs.fi/tiede/a1398344570326
http://www.aka.fi/FINSYNBIO


3D tulostus

Risteilijän kokoinen 3D 

tulostin voisi valmistaa 

mitä tahansa…

Tulevaisuuden tuotteet ovat 

ohjelmistoja ja algoritmejä ja 

biomassasta voi tulostaa mitä 

tahansa. 

!
Mitä kulkee tulevaisuuden 

älyverkoissa? Sähköä, tietoa, 

rahaa – ja tavaroita… 

Esimerkiksi Biovakka voi 

tulevaisuudessa tehdä kaiken sen, 

minkä  sähköyhtiöt, TeliaSonera, 

Nordea, Kesko ja Marimekko 

nykyään. 

20.12.2014

Astronautti tarvitsi jakoavainta 

– Nasa lähetti sähköpostilla

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1419042164172.html

Keinolihapihvi maksoi vuonna 2013 300 

000 euroa. Nyt se maksaa 11 euroa. 

Vuonna 2050 lehmä on pelkkä algoritmi:
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/2015-06-01/Keinolihapihvin-hinta-on-tippunut-300-000-

eurosta-11-euroon---Pian-jo-kannattavaa-3321888.html

Printattu silmä nettiyhteydellä: http://3dprint.com/52616/mhox-3d-printed-eyes/

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1419042164172.html
http://3dprint.com/52616/mhox-3d-printed-eyes/


www.silmusalaatti.fi

https://plantui.com/

http://www.sybimar.fi/

Kiertotaloutta, vesiviljelyä ja sinistä biotaloutta

http://www.silmusalaatti.fi/
https://plantui.com/
http://www.sybimar.fi/


Jätteistä ja tähteistä 

valmistettu uusiutuva diesel

"Nesteen uusiutuvan dieselin valmistuksen raaka-aineista jo lähes 80 % on jätteitä ja 

tähteitä. Sen elinkaaren aikaiset CO2-päästöt ovat huomattavasti fossiilista dieseliä 

pienemmät. Neste on osoittanut, että isokin yritys voi innovoimalla luoda huomattavaa 

uutta liiketoimintaa perinteisellä alalla.”

UUSIUTUVUUS RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS



Haasteena unohtaminen

• Metsäsektori ilman puuta ja paperia: biokausi, jolloin kaikki mahdollinen tehdään 
bioraaka-aineista. Puuta yms. bioraaka-aineita (kaikkea mikä kasvaa) myydään 
nesteenä, kaasuna, kuituina, massoina jne. Ihmisen varaosia, kompostoituva 
kännykkä, keinolihaa, hiilinieluja…

• Agritalous ilman ruokaa: Kaikki se mikä voidaan tehdä metsätaloudessa voidaan 
tehdä myös maataloudessa. Ruoka on maataloudelle samanlainen ryhmätyhmyyden 
lähde, kuin paperi oli metsäteollisuudelle. 

• Nokia ilman kännykkää: mobiliteknologian liittäminen kaikkeen: vaatteisiin, 
huonekaluihin, kodinkoneisiin, pakkauksiin, rakenteisiin jne. (ubinetti)

• Meriteollisuus ilman laivaa ja merta: vesirakentamista – sekä tehtaita, peltoja, 
kaupunkeja, energialaitoksia yms. veteen tai minne tahansa.



Biotalouden iso kuva

Sininen 

biotalous

Peltopohjainen 

biotalous

Synteettinen 

biologia

Metsäpohjainen 

biotalous

Kiertotalous

Kestävä luonnonvaratalous

Radikaalit 

teknologiat

Ilmakehä



Vain 9 % maailman materiaalivirroista 
säilyy kierrossa

Arviolta 67 % kasvihuonekaasupäästöistä liittyy materiaalien 
hallintaan.

Pitkälle viety kiertotalous voi vähentää 
globaalia resurssien käyttöä 28 % ja 
kasvihuonekaasupäästöjä jopa 72 %.

Biotalous on keskeinen osa kiertotaloutta:
Erityisesti fossiilipohjaisten materiaalien 
korvaaminen biopohajisilla.
Lähde: Wit et al, 2018. The Circularity Gap report. 

RESURSSEJA RIITTÄÄ – JA TOLOUDELLISTA POTENTIAALIA!



Arvioita kiertotalouden liiketoimintapotentiaalista

Kasvanut globaali 
talouden tuotto
vuoteen 2030: 

$4500 miljardia
1

Vuoteen 2050:

$25 000 miljardia
1

Nettohyöty Euroopalle
vuoteen 2030: 

1,800 miljardia euroa 
vuodessa

3 

Säästöt EU-maissa toimiville
Yrityksille  vuodessa:

600 miljardia
Euroa

4 

Vuoteen 2030

2-3 miljardin euron
2

vuosittainen

liiketoimintapotentiaali

Suomessa kuudella eri

sektorilla

Sources:
1 Lacy & Rutqvist, 2015. Waste to Wealth. Accenture Strategy.
2 

Sitra & McKinsey, 2015. The opportunities of a circular economy for Finland. 
2 

Sitra & Gaia Consulting, 2015. The economic value and opportunities of nutrient cycling for Finland.
3 

Ellen MacArthur Foundation, 2015. Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe. 
4 

European Commission, 2015. Circular economy package. 



Eräitä kiertotalouden mahdollisuuksia Suomelle

Mahdollisuuksien vuosittainen arvo 
Milj. euroa vuoteen 2030 mennessä

Rakennus-alaMetsä-
teollisuus

Ruokahävikin
minimointi

Jakamis-
talous & 
second hand

Konepaja-
teollisuus

Yhteensä
~ 1.8 mrd €

Ravinteiden 
kierto

375

230

165

450

255

310

1785



Maailmanlaajuisesti 

uniikki tiekartta

Hallitus: Suomesta 

kiertotalouden globaali 

suunnannäyttäjä

Vähintään 3 miljardin 

euron lisäarvo-

potentiaali

kansantaloudelle

Potentiaali jopa 75 000 uudelle 

työpaikalle Suomessa 

(Club of Rome 2016)

Eri sektoreiden 

ilmastopäästöissä 13-66 % 

vähennyspotentiaali 

(Deloitte 2017) 

Topilta kommentit

TEKEEKÖ POLITIIKKA TARPEEKSI?



Suomi kiertotalouden globaaliksi kärkimaaksi 2025

Tiekartan tahtotila: Suomen kiertotalouden 
tiekartan painopistealueet:

Kiertotalouden skaalautuvista 
kokonaisratkaisuista yrityksille 
vientiä ja kasvua.

Kotimarkkina kuntoon.€

Toimenpiteiden ja konkreet-
tisten kokeilujen avulla vauhtiin 
ja kiertotalous valtavirtaan.

1 Kestävä ruokajärjestelmä

2 Metsäperäiset kierrot

3 Teolliset kierrot

4 Liikkuminen ja logistiikka

5 Yhteiset toimenpiteetTiekartta saatavilla:
http://www.sitra.fi/artikkelit/kierrolla-karkeen-
suomen-tiekartta-kiertotalouteen-2016-2025

http://www.sitra.fi/artikkelit/kierrolla-karkeen-suomen-tiekartta-kiertotalouteen-2016-2025


Energiahuutokauppa

Liikenteen

päästötavoitteet

KONKREETTISIA TOIMIA POLITIIKASSA

Hiilen käytön

lopettaminen

Biopolttoaineiden

jakeluvelvoitteet

Yritystukien

uudistaminen

Biomassan riittävyys



Ympäristölle haitalliset tuet on vaiheittain ajettava alas 

ja ohjattava uudelleen

ENERGIAN 

INNOVAATIOTUKI 

(TEM)

SMART ENERGY 

PROGRAM 

(Business Finland)

FINLAND 

CARBON TRUST 

(Teollisuussijoitus)

SUOMALAINEN VÄHÄHIILIRAHASTO

- Tuki tutkimukseen, kehityksen, pilotointiin ja kaupallistamiseen

- Mittareina päästövähennykset ja sijoitetun pääoman tuotto

- Rahoitetaan globaalia skaalautumispotentiaalia omaavia hankkeita



KIITOS

KYSYMYKSIÄ


