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• Ramboll Finland Oy 2017 >

o Työtehtävät liittyvät mm. kiertotalouteen, 
sekundäärimateriaalien kuten sivutuotteiden ja 
jätteiden hyötykäyttöön ja tutkimus- ja selvitystöihin.

o Aiemman tutkijanuran aikana kertyneen osaamisen 
vieminen käytäntöön auttamalla asiakkaita löytämään 
uusia mahdollisuuksia kiertotaloudesta.

• Oulun yliopisto, Ympäristö- ja kemiantekniikka, 2006-2016

• Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus, 2005-2006





RAMBOLL VUODESTA 1945
OMISTAJANA RAMBOLL-SÄÄTIÖ

Erityisen vahva läsnäolo Pohjoismaissa, 
Isossa-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, 
Manner-Euroopassa, Lähi-idässä ja 
Aasiassa.

15 000 
asiantuntijaa

EUR 
1,4 mrd
liikevaihto

PALVELUT MAAILMANLAAJUISESTI

• Kiinteistöt ja 
rakentaminen

• Infra ja liikenne
• Kaupunkisuunnittelu

Lähes 300 
toimipistettä
35 maassa

• Vesi
• Ympäristö ja terveys
• Energia
• Johdon konsultointi



X 1,7

MIKSI?

Vuoteen 2030 mennessä tarvitsemme 

50 % enemmän ruokaa

45 % enemmän energiaa

30 % enemmän vettä

Jätettä syntyy n. 30%

nykyistä enemmän

Resurssiniukkuus ja ilmastonmuutos ajavat 
yhteiskuntaa kohti vähähiilistä kiertotaloutta



JÄTTEEN MÄÄRÄ

• EU: 2 533 milj.t, eli n. 480 kg asukasta kohti vuodessa

• Suomi: 2,7-2,8 milj.t, eli n. 510 kg asukasta kohti vuodessa

(Lähde: EU Kiertotalouden seurantakehitys 16.1.2018)



KIERTOTALOUDEN MÄÄRITELMÄ

• Talousmalli, jossa kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: 
jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen.

• Materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. 
Talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta.

Lineaaritalous

Take – Make –Use - Dispose

Kiertotalous

(Lähde: https://www.circle-economy.com/master-circular-business-with-the-value-hill/#.XN0mUo4zaUk)

https://www.circle-economy.com/master-circular-business-with-the-value-hill/#.XN0mUo4zaUk


KIERTOTALOUDEN VIISI LIIKETOIMINTAMALLIA

Elinkaaren 
pidentäminen

Tuote 
Palveluna

Uusiutuvuus Jakamis-
alustat

Resurssi-
tehokkuus & 

kierrätys

(Lähde:Ellen McArthur Foundation, 2015)

JÄTEHUOLTO



HIILINEUTRAALIUS

• Tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä, kuin niitä pystytään sitomaan
o Hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on siis nolla
o Yleensä tarkastellaan tiettyä ajanjaksoa (esim. yksi vuosi)
o Huomioidaan vain ihmistoiminnan aiheuttamat päästöt (kasvihuonekaasut 

muutettuina hiilidioksidi ekvivalenteiksi)

• Usein hiilineutraalisuuteen liittyy päästöjen vähentämisen lisäksi jäljelle jäävien 
päästöjen kompensointi erilaisin keinoin, kuten päästömaksujen avulla ja 
hiilinielujen tilaa parantavien investointien avulla

• Usein käytetään myös termiä ilmastoneutraalisuus, joka huomioi myös muita 
ihmistoiminnan aiheuttamia nettovaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi 
(mm. muut ilmansaasteet)

CO2

(Lähde: Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys, VNK selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 24/2019)



Mutta, miksi pysähtyä hiilineutraaliuteen? 

Katse kohti Nettopositiivisuutta 

HIILINEUTRAALIUS

• EU:n tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä 

• Suomen valtio tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä.

• Kiertotalouden periaatteiden noudattaminen edistää myös pyrkimystä 
hiilineutraaliuteen



Net Negative

Sustainable

Net Positive

Carbon neutral

Circular economy

Business as 
usual (BAU)

KOHTI NETTOPOSITIIVISUUTTA

Positive
impacts

Negative
impacts

Nettopositiivisuus on nouseva liiketoiminnan trendi, jossa ajatuksena on 
”tehdä enemmän hyvää kuin pahaa”

© Magda Horváth



JÄTTENKÄSITTELYN ARVIOIDUT VAIKUTUKSET 
ILMASTONMUUTOKSEEN

(Lähde: https://zerowasteeurope.eu/downloads/the-potential-contribution-of-waste-management-to-a-low-carbon-economy-executive-summary-2/)

Jätteiden GHG päästöt
• 2016: 1.6 mrd t. CO2-e
• 2050: 2.6 mrd t. CO2-e
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ALUMINIUM
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RECYCLING & 
COMPOSTING

AVOIDED PRODUCTION 
(WASTE PREVENTION)

RESIDUAL WASTE TREATMENT

Emissions, Kg CO2-e /t of waste managed

- 23 000 - 18 000 - 13 000 - 8 000 - 3 000

https://zerowasteeurope.eu/downloads/the-potential-contribution-of-waste-management-to-a-low-carbon-economy-executive-summary-2/


KEINOJA HIILINEUTRAALIN JÄTEHUOLLON 
TAVOITTELUUN 

• Jätteensynnyn ehkäiseminen 

• Jätteiden lajittelu, kierrätys ja uudelleen käyttö

o tehokkaampi orgaanisen jätteen erottelu

o kierrätysjärjestelmän laajentaminen ja kehittäminen 

• Energian käytön tehostaminen, uusiutuvan energian merkittävä 
lisäys 

• Uusiutuvan energian tuotanto yli oman tarpeen → mm. biokaasu

• Jätteiden keräyksen ja kuljetuksen CO2-päästöjen vähentäminen 
aktiivisesti mm. 

o Reittitehokkuus
o Kuljettajien ajotapa
o Vähäpäästöisempi kalusto 



KEINOJA HIILINEUTRAALIN JÄTEHUOLLON 
TAVOITTELUUN 

• Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) käytettävyys 

o kaasujen talteenotto läjitysalueilta

o kaasujen talteenotto jätevesilaitoksilta

• Waste-to-energy jätteenpolttolaitokset voivat vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä samalla, kun tuotetaan sähkö- tai 
lämpöenergiaa

• Kompensaatiot

o metsänielujen käyttö päästöjen kompensaatiossa tulisi perustua vain 
ihmistoimin aikaansaatuun osuuteen nieluista



HAASTEITA HIILINEUTRAALIN JÄTEHUOLLON
TAVOITTELUSSA

• Arvot, asenteet ja ihmisten käyttäytyminen 

• Kompensoiminti metsien hiilinieluilla tai alueen ulkopuolella tehtävillä 
päästövähennyksillä ei välttämättä täytä globaalissa tarkastelussa 
tavoiteltavaa hiilineutraaliuden määritelmää

• Bioenergia ei säily energiasektorilla nollapäästöisenä tai sen saatavuus tai 
hyväksyttävyys heikkenee oleellisesti

• Kiertotalouden toimet voivat myös kasvattaa ilmastopäästöjä, mikäli 
kokonaisvaltainen arviointi puutteellinen 

o Materiaalien kierrätyksen kuluttama energiankäyttö, kuljetusmatkat jne. 

o Energiakäyttö vs. uusioraaka-ainekäyttö 

o Materiaalihyödynnys vs. jätteiden synnyn ehkäisy

(Lähde osittain: Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys, VNK selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 24/2019)



J

YHTEENVETO

Jätettä riittää myös tulevaisuudessa 

→ Potentiaalia ja mahdollisuuksia on paljon, mm. raaka-ainetta uusiin 

innovaatioihin!

Kiertotalous luo uusia mahdollisuuksia ja liiketoimintaa!

Hiilineutraaliuden ja jopa nettopositiivisuuden tavoittelu kannattaa!
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"Circular economy is a way to support the environmental sustainability and the
wellbeing of our society by ensuring the sustainable use of natural resources."


