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Kiertotalousyhteiskunta

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

LOGISTIIKKAYKSILÖ

KAIVOSTEOLLISUUS

RUOKA

SOSIAALIALA

KOULUTUS JA 
TUTKIMUS

MUUT ALAT

METSÄTALOUS

MAANVILJELY

ASUMINEN

VAPAA-AIKA

URHEILU JA 
KULTTUURI

ENERGIA

METSÄTEOLLISUUS

LIIKKUMINEN

PROSESSITEOLLISUUS

KONEPAJATEOLLISUUS

VALMISTAVA TEOLLISUUS



Kaupunkisuunnittelija

suunnittelee kaupungin 
pyöräilijöille.

Valmistaja rakentaa pyörän 

kestävistä, jo kierrätetyistä 
ja kierrätettävistä 

materiaaleista. 

Asukas valitsee 

kaupunkipyörän.

Korjaaja huoltaa ja 

korjaa pyöriä.

Kuntapäättäjä päättää 

tukea kiertotaloutta ja 
vähähiilistä liikkumista.

Jeah!



Kiertotalous – mennyt ja tuleva

Kiertotalouskriteerien mukaiset
materiaalit ja tuotteet

Kaikki materiaalit ja tuotteet, 
jotka tulevat nyt kiertoon

Tämä
hetki

x
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Siirtyminen
fossiilisista raaka-
aineista
uusiutuviin

Harvinaiset ja 
arvokkaat
raaka-aineet ja 
niiden
saatavuus

Maailman
akkuistuminen

Hybridi- ja 
komposiitti-
materiaalien
kierrätys

Digitalisaatio ja 
kasvava sähköntarve

Kaupungistuminen

Osaaminen

Kiertotalousyhteiskunta ja ratkaistavia asioita

Purkujätteen
lajittelu ja 
uudelleenkäyttö

Vesi ja luonnonvarat

Energia



Tulevaisuudessakin tarvitsemme eri alojen
osaajia - mutta meistä kaikista tulee

kiertotalouden ammattilaisia. Meillä on 
ymmärrys maapallon rajallisista

luonnonvaroista. Osaamme omassa
työssämme ja arjessamme elää maapallon

kantokyvyn mukaan ja ottaa käyttöön
kiertotalouden ratkaisut.



Kiertotalouskoulutus on 
tavoittanut jo yli 70 000 
opiskelijaa ja noin 1 800 
opettajaa eri
koulutustasoilla.

Oppimateriaalia on 
kehitetty myös lukioihin
ja peruskouluun.

Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille

Suomi on tunnettu
laadukkaasta
koulutusjärjestelmästään. 
Suomi on myös
kiertotaloudessa edelläkävijä
maailmassa. Nyt on aika
yhdistää nämä voimat!

Yhteistyötä tehtiin 11 yliopiston, 
14 ammattikorkeakoulun ja
12 ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-koulutusasteille/



Systeeminen muutos

Yhteistyö

Yksilöiden mukaan saaminen

Pieniä projekteja

Koulujärjestelmä

Konsortiot

Rahoitusohjelma

Idea Aloite

Ideapaperit

Työpajat

Projektit

Kiertotalouskoulutusta
kaikille koulutusasteille



Ammattikoulu Lukio

Peruskoulu

AmmattikorkeakouluYliopisto

Kiertotaloustavaratalo

Pedagogiikka

Teolliset symbioosit

Rakentaminen

Rakentaminen

Tekniikka

Taide

Liiketoiminta

Yrityskylä

Ruoka

KIERTOTALOUDEN 

AMMATTILAINEN

Liiketoiminta

Elinikäinen oppiminen

Ruoka



Kiertotalouden ja 

vähähiilisyyden 

avoin tietopankki 

rakennusten 

suunnittelijoille.

www.

decarbonize

design

.com



Rakentamisen kiertotalous -
koulutuskokonaisuus sisältää 
kiertotalouden edistämiseen 
pyrkivän ja työelämäläheisen 
näkökulman, joka on 
mahdollista valita oman 
erikoistumisalan sekä 
työelämän tarpeiden mukaisesti. 

Opintojakso sisältää aiheeseen 
liittyvän tietoperustan opiskelua 
ja harjoitustehtäviä seuraaviin 
osaamisalueisiin painottuen: 

- Rakennetun ympäristön 
kiertotalouden periaatteet ja 
ansaintamallit 

- Rakennetun ympäristön 
materiaalivirrat 

- Kiertotalouden tavoitteiden 
asettaminen ja 
suunnitteluvaiheen merkitys 

- Kestävä rakentaminen ja 
elinkaariajattelu 

- Uusien mahdollisuuksien 
tunnistaminen ja ennakointi 

Rakennustekniikka ja kiertotalous Lapin AMK:ssa

Opiskelijat ovat tarttuneet 
aiheeseen suurella 
mielenkiinnolla. 

Opiskelijat ovat myös 
ennakoineet oman alansa 
lähitulevaisuutta ja luoneet 
itselleen yritysideoita.



Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
ymmärtää rakennushankkeiden 
erilaisia elinkaaristrategioita, osaa 
elinkaaritekniikan käsitteistön ja osaa 
arvioida rakennusten 
elinkaaritehokkuutta, ymmärtää 
ympäristövaikutusten 
syntymekanismit ja keinot 
ympäristövaikutusten vähentämiseen 
ja osaa arvioida rakennusmateriaalien 
kierrätettävyyttä sekä teknisten että 
ympäristökriteerien perusteella. 

Tampereen yliopisto on kehittänyt yliopistoon kiertotalouden sivuaineen, 
jonka opiskelijat ovat voineet valita lukuvuodesta 2018-2019 alkaen. 
Kiertotalous talonrakentamisessa on osa tätä kokonaisuutta.

Kurssi käsittelee kiertotalouden 
periaatteita kiinteistökehittämisessä ja 
rakentamisessa, rakennusten 
elinkaaritehokkuutta ja 
ympäristövaikutuksia, erilaisten 
rakennusosien ja -materiaalien 
uusiokäyttöä ja kierrätettävyyttä sekä 
rakennustuotannossa ja korjaamisessa 
syntyvien jätteiden vähentämistä.

Opiskelija osaa selittää miten 
rakennusosien käyttöikä ja 
kierrätettävyys on otettava 
huomioon suunnittelussa ja 
rakennushankkeen eri 
vaiheissa. Opiskelija tuntee 
kiertotalouteen liittyvän 
keskeisen lainsäädännön.

Kiertotalous talonrakentamisessa



http://www.kiertotalousnetti.fi/



Talous ja Nuoret TAT

Yrityskylät

Bisneskurssit

Kiertotalousmateriaali

https://bisneskurssit.fi/kiertotalousmateriaali-opetukseen/


https://www.kadenjalki.fi/circula/





Lisää inspiraatiota:

- https://www.sitra.fi/blogit/kiertotalous-tarvitsee-lisaa-matematiikan-
luonnontieteiden-ja-materiaalien-osaajia/

- https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendikortit/

- https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuuden-koulutuksen-kasikirja/

https://www.sitra.fi/artikkelit/oppeja-kestavan-koulutuksen-kehittajilta/

- https://www.sitra.fi/blogit/tankista-apua-ilmastoahdistukseen/

https://www.sitra.fi/blogit/kiertotalous-tarvitsee-lisaa-matematiikan-luonnontieteiden-ja-materiaalien-osaajia/




Miten kiertotalous saadaan osaksi koko maan 
koulutusjärjestelmää? Kokosimme vinkkejä
kiertotalouskoulutuksen kehittämiseen

https://www.sitra.fi/artikkelit/vinkkeja-kiertotalouskoulutuksen-kehittamiseen-2/


Mikä on sinun roolisi muutoksentekijänä?

1. Miten näet oman roolisi 
kuluttajan tai tulevaisuudessa 
töissä kiertotalouden ja kestävän 
arjen rakentajana?

2. Mikä on sinun seuraava 
kiertotaloustekosi?

3. Mikä on sinun seuraava kestävän 
arjen tekosi? 



www.elamantapatesti.sitra.fi









Tulevaisuuden liikkuminen

Materiaalien kierto

Tulevaisuuden kaupungit

Puhdas vesi

Tarpeeksi terveellistä ruokaa



Me kutsumme sinun
unelmajoukkueesi löytämään
omat vahvuutensa ja 
rakentamaan kanssamme
kestävää hiilineutraalia
kiertotaloustulevaisuutta!



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

Kiitos!
nani.pajunen@sitra.fi

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

