KIERTOTALOUDESTA TOTTA
TRY OUT! -hankkeen tulevaisuusnäkymistä aktiiviseen tekemiseen

KIERTOTALOUDEN MAHDOLLISET JA TOIVOTUT
TULEVAISUUDET

Tulevaisuusverstaissa osallistujat tuottivat kuusi skenaariota kiertotalouden tulevaisuuksista. Alla on
yhteenveto kahdesta toivotun tulevaisuuden skenaariosta vuonna 2030.
Kaikki kuusi skenaariota on luettavissa sivuilla: tryout.turkuamk.fi/skenaariot

Kiertotalouden määritelmä ja sen käytännön sovellukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Nopean muutoksen
ymmärtämistä ja kestävän tulevaisuuden rakentamista varten tarvitaan kokemuksia ja näkemyksiä ilmiön
parissa työskenteleviltä henkilöiltä.
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti TRY OUT! -hankkeessa syksyllä 2017 kolmen
tulevaisuusverstaan sarjan, joiden tavoitteena oli koota yhteen monipuolisesti osaamis- ja kokemusperäistä
tietoa sekä näkemyksiä kiertotalouden mahdollisista ja toivotuista tulevaisuuksista.
Seuraavilla sivuilla esitellään työskentelyn tuloksena syntynyt toivotun kiertotalouden tulevaisuusskenaario
ja siihen johtava tiekartta sekä ehdotuksia ensiaskeleiksi kiertotalouden edistämiseksi.

KIERTOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN TARKASTELUN VAIHEET:
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KIERTOTALOUS TODELLAKIN TOIMII!
Vuonna 2030 kuluttajat ovat aktiivisia, vaikutusvaltaisia ja vaativia kiertotalouden kannattajia ja toteuttajia. Ihmiset ovat osaavia teknologioiden käyttäjiä ja soveltajia. Tämä edesauttaa kiertotalouden
kehittämistä ja ylläpitoa sekä kierrättämistä.

Uusia palveluntarjoajia ja infrastruktuuria tulee
markkinoille kysyntälähtöisesti: jonkun on tarjottava helppokäyttöisiä jakamistalouden palvelutuotteita. Kiertotalous tarjoaa jatkuvasti uusia taloudellisesti kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhteiskäyttökulttuuri ja palveluiden kuluttaminen
ovat lisääntyneet vahvasti viime vuosina, sillä omistajuuden merkitys on vähentynyt. Yhteiskäyttöä
ja sitä tukevien palveluiden ja tuotteiden suosiota
edistää muuttunut ajankäyttö. Ajattelutavan muutosta tukevat jakamiseen perustuvan toiminnan
helppous, selkeämmät vastuukysymykset, taloudellinen tehokkuus ja vihreät arvot. Jotkut keräävät paljon omaisuutta tarjotakseen asioita, esineitä tai palveluita muille. Samalla he ottavat vastuun järjestelyn
haasteista ja kantavat omistamisen riskejä.

Kiertotalouden riskit ovat vähentyneet aiempaan
verrattuna. Kierrätys on kannattavaa niin ihmisille,
julkisyhteisöille kuin yrityksillekin. Elinkaariajattelu
on mukana kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa, joka on pitkäjänteistä ja tulevaisuusorientoitunutta.

Vuonna 2030 yritysten on taloudellisesti kannattavaa ottaa päävastuu kiertotalouden alustoista ja
viedä niitä eteenpäin. Sekä asiakkaiden kysyntä että
julkinen päätöksentekojärjestelmä ohjaavat alustataloutta yritysten vastuulle.

Kiertotalouden tärkeimmät päätökset tehdään ja
toteutetaan paikallistasolla, ja ihmiset pääsevät
vaikuttamaan heitä koskeviin päätöksiin. Tekoäly
edistää osaltaan kiertotalouden kannattavuutta ja
tehokkuutta, sillä esimerkiksi materiaalien lajittelu
ja erottelu ovat nopeutuneet. Tekoälyn avulla optimoidaan kiertotaloutta.

2030

• Elinkaariajattelu on osa toimitusketjuja.

Markkinat ja talous
• Tuotteiden laatu on parantunut, koska kertakäyttötuotteet eivät kannata kierto- ja jakamistaloudessa.
• Jakamistalouteen perustuvat palvelut ovat kannattavia.

Hallinto ja normit
• Julkiset hankinnat ovat kiertotalouslähtöisiä.
• Julkinen hallinto tukee kiertotalouskokeiluja ja yrityksiä
esimerkiksi yrityslainoilla.
• Kierrätyspakko on lainsäädännöllistä, ja kannustimia ja
verohelpotuksia tarjotaan.
• Sujuva hallinto helpottaa yritysten kiertotaloustoimintaa ja
vähentää harmaan talouden kannattavuutta.
• Lupajärjestelmä ja byrokratia ovat yksinkertaisia, esimerkiksi
yhden hallintomaksun periaate on käytössä.

0–2 VUOTTA
• Asuntoalueilla toimii uusiutuvalla energialla toimiva jätteiden
keräys- ja kuljetusväline.

Hallinto ja normit
• Läpinäkyvyyteen liittyviä standardeja noudatetaan.
• Sopimuslainsäädäntö on kehittynyt asiakaslähtöiseksi.
• Kierrätysjärjestelmiä johdetaan paikallisesti tai alueellisesti.
• Hallinto mahdollistaa paikallista kiertotaloutta
hyödyntäviä tuotanto- ja kulutusketjuja.

2–5 VUOTTA

Markkinat ja talous

Markkinat ja talous

Markkinat ja talous

• Tuottaja vastaa, mitä tuotteelle tehdään, kun sen elinkaari on
loppu. Tuote voidaan palauttaa valmistajalle, joka vastaa
loppukäytöstä.
• Palvelutalous on ajanut edelle materiaalitaloudesta.

Hallinto ja normit
• Oligopoleja valvotaan, ja kiertotaloutta hidastavaa
toimintaa puretaan.
• Kiertotalouden periaatteita noudattavat tuotteet
saavat verohelpotuksia.

5–10 VUOTTA

• Standardoidut digitaaliset alustat edistävät tiedonkulkua.

• Asuntoalueiden jätteet kerää automaattinen ja
itsenäinen robotti.

• Kotitalouden sisäinen logistiikka tukee kiertotaloutta.
Esimerkiksi jätevesi siivilöidään tai puhdistetaan jo kotona.

• Kokeilualustat toimivat monialaisissa ympäristöissä, ja toimivia alustoja
testataan myös muissa toimintaympäristöissä.

• Materiaalilogistiikka on tehokas ja ottaa huomioon
seuraavat elinkaaret.

• Markkinoilla on tarjolla pitkäikäisiä 3D-tulostettuja tuotteita.
• Mikromuoveista on päästy eroon.

• Kiertotalouteen liittyvän tiedon keruuseen, hallintaan, analysointiin
ja välittämiseen on tarjolla tehokkaita tietoteknologisia ratkaisuja.

Sosiotekniset innovaatiot
• Muovit kierrätetään tehokkaasti. Kuluttajien jätelaskut pienenevät.
• Tuotteiden ja palveluiden jakaminen vähentää omistamisen tarvetta.
• Koulutuksen avulla kasvatetaan tutkittuun tietoon perustuvaa
kiertotaloustietoisuutta ja vaikutetaan asenteisiin.
• Kevyen yrittäjyyden malli mahdollistaa myös yksityisen
henkilön alustalähtöisen toiminnan kiertotalouden edistämiseksi.

Kulutus ja kansalaiset

Sosiotekniset innovaatiot

Sosiotekniset innovaatiot

• Materiaalitietoisuus lisääntyy tekoälyn ja teknologian
avulla, ja tieto on helposti saatavilla.

• Materiaalisesti tyydytään vähempään ja omistajuudesta on siirrytty
pääsääntöisesti palveluihin.

• Kansalaisjärjestöjen rooli ihmisten valistamisessa
on keskeinen.

• Kiertotalous on helppoa, toimivaa, saavutettavaa ja vaivatonta.

Kulutus ja kansalaiset

• Nuoremmat sukupolvet kierrättävät tehokkaammin.

Kulutus ja kansalaiset

KOHTI KIERTOTALOUTTA: Millaisia ensiaskeleita yrittäjät, päätöksentekijät, innovaattorit ja kansalaiset voivat ottaa?

• Ymmärrämme, että rohkea edelläkävijyys
kiertotalouden liiketoimintamalleissa
kannattaa, ja että elinkaariajattelun kautta
syntyy merkittävää lisäarvoa.
• Ymmärrämme, että todellisen edelläkävijän
toiminta on pitkäjänteistä ja tulevaisuusorientoitunutta.
• Vastaamme kiertotaloustietoisten kuluttajien
tarpeisiin ja kuuntelemme heidän toiveitaan.

YRITTÄJÄT

• Julkisissa hankinnoissa suosimme kiertotaloustuotteita ja -palveluita.
• Ohjaamme aktiivisesti kuluttajia ja yrityksiä kiertotalouteen monipuolisilla kannustimilla, selkeästi saatavilla olevalla tiedolla sekä tarvittaessa säädöksillä.
• Tuemme yritysten kiertotaloustoimintaa selkeillä ja
saavutettavilla lupajärjestelmillä sekä esimerkiksi
tukemalla kokeiluja.

• Hyödynnämme monialaisia kokeilualustoja
ja laajaa yhteistyötä kehittämistyössämme.
• Kehitämme helppokäyttöisiä teknologisia
ja sosiaalisia innovaatioita kiertotalouden
lähtökohtia palvelemaan.
• Tuotteiden suunnittelussa otamme
huomioon kiertotalouden periaatteet.

• Kulutuspäätöksiimme vaikuttaa yhä
enemmän kestävyyden ja tarpeen
periaatteet. Ostamme vähemmän, mutta
laadukkaampaa.
• Vaadimme tuotteilta kestävyyttä ja
yrityksiltä vastuuta tuotteistaan.

• Luomme kiertotalouden kestävää perustaa kehittämällä tehokasta ja käyttäjäystävällistä julkista jätehuoltoa.

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT

• Kierrätämme aktiivisesti ja ymmärrämme
materiaalivalintojen merkityksen.

INNOVAATTORIT

KANSALAISET

TRY

OUT!

TRY OUT! on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama, 6Aika-yhteistyöstrategian alla toteutettava hanke, jonka kumppaneina
ovat Turun ammattikorkeakoulu, Demos Helsinki, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.
Hankkeessa rakennetaan innovaatioalusta, joka mahdollistaa sektorien väliselle yhteistyölle perustuvien kiertotalouden ja
cleantechin liiketoimintamallien kokeilun. Yhtenä hankkeen tavoitteista on ollut hahmottaa tulevaisuusskenaarioita kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamalleista ja -mahdollisuuksista.

tryout.turkuamk.fi

