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Miksi alueellinen tarkastelu?

• Materiaalien käytön vähentäminen vaatii laaja-alaista tarkastelua ja systeemitason 
muutoksia. 

• Kasvun mahdollisuudet linkittyvät alueellisiin ja paikallisiin voimavaroihin, olosuhteisiin ja 
edellytyksiin.

• Ratkaisut tukevat alueen taloutta ja työllisyyttä eri toimialoilla.

• Elinkeinopoliittisesti kiertotaloudessa on kyse myös kaupunkien ja kuntien 
houkuttelevuudesta 

• Uudenlainen omavaraisuus ja paikallisuus. Hajautettu kilpailukyky.

• Closing the loops, suljetun kierron ratkaisut

• Kotimaiset referenssit

→Konkreettisen kasvun saavuttamiseksi on tunnistettava alueen olemassa olevia 
potentiaaleja, niin luonnonvaroja, palveluita, osaamista kuin teollisia sivuvirtojakin. 
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Työ ei ole tehty

• Ravinnekierron käytäntöjen skaalaaminen

• Jakamistalouden alustojen hyödyntäminen, mm. 
liikkumiseen liittyen

• Sivuvirtojen hyödyntämisen ratkaisut kaikilla 
toimialoilla

• Tulevaisuuden rakentaminen

• Asukkaan/käyttäjän roolin tukeminen

• Jne.



Haasteet

• Alueellinen tiedontarve on merkittävä, mm. 
materiaalivirrat, päästöt

• Yhteistyö ja synergia

• Skaalaaminen

• Tarvitaan suuri määrä erilaisia käytännön 
esimerkkejä, 
• Aktiiviset kuluttajat

• Kunnat esimerkin näyttäjinä

• Yritykset, jotka tuottavat uuden normaalin



www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi

Kiertotalousmaakunnassa kaikille 
riittää tekemistä. 
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