
MILLAINEN  
KIERTOTALOUS- 
KESKUS OLET?

Miten se suhteutuu muihin vastaaviin?  

Tämä työkalu auttaa kiertotalouskeskuksia asemoimaan  

itsensä moninaiseen kiertotalouskenttään.

 
Työkalu auttaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1)  Mikä keskustyyppi olet? 

2)  Miten suunnitella mahdollinen muutos   
     toiseksi tyypiksi? 

3)  Mistä aloittaa muutoksen toteuttaminen? 

Mikä on tunnusomaista keskuksellesi?

Suunnittele

Muutosta ei tapahdu ilman käytännön toimenpiteitä.  

Alle voit kirjata ajatuksiasi seuraavista toimenpiteistä  

ja niiden aikatauluista.

Toteuta

Symbioottiset suhteet nähdään mahdollisuutena.

Toimijat levittävät yhteistyön sanomaa arvoketjuissaan.

Toimijoiden keskuudesta löytyy laajempi teema (esim. yhteinen teollisuuden-
ala),  jonka ympärille kiertotalousaiheinen toiminta voidaan rakentaa.

Yhteisen teeman ympärille on muodostunut toimijaverkosto, johon liittyy  
uusia toimijoita; kanssakäyminen toimijoiden välillä lisääntyy.

Keskuksella on yksi tai muutama keskeinen toimija, joka vähintään omasta 
liiketoimintanäkökulmastaan käsin ohjaa verkoston toimintaa.

Verkostolla on yhteinen päämäärä.

NAAPURI- 
VAIHDOT   

HYÖTYKETJUT

Liiketoiminnan logiikan muutos

jossa kiertotalous ja ympäristöasiat on nostettu osaksi strategiaa, toiminnan suunnittelussa  

tarkastellaan pitkää aikaväliä sekä keskuksessa panostetaan uusiin innovatiivisiin kokeiluihin,  

 jotka tähtäävät vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen.

Keskuksella on selkeä riippumaton pyörittäjä.

Pyörittäjän ensisijaisena tehtävänä on ylläpitää, kohtauttaa ja edesauttaa  
keskuksen toimijoita.

Keskuksen toimijat ovat kukin tahoillaan omaksuneet kiertotalouden  
periaatteet (vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrättäminen) keskeiseksi 
osaksi toimintaansa.

Keskukselle on laadittu yhteinen kiertotalouden vahvasti huomioiva strategia.

Keskuksen toimijat ovat sitoutuneet tähän strategiaan.

Keskuksella on vahva identiteetti, ja toimijat kokevat olevansa osa sitä.

EKO- 
VERKOSTO

KIERTOALUSTA
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Liiketoiminnan logiikan muutos

Tahtotila: Ovatko toimijat sitoutuneet kiertotalouteen? Näkyykö kiertotalous niiden  
strategiassa? Onko keskus määritellyt suhteensa ympäristöön ja luontoon?

Paine: Ovatko toimijat kiinnostuneet keskuksesta? Miten kiinnostusta ylläpidetään ja lisätään? 

Tieto: Onko verkostossa kanava tiedonvaihdolle?  Onko tiedonvaihto jatkuvaa ja avointa?

Rakenteet: Onko keskuksessa panostettu kiertotalouden mahdollistaviin, lineaarisesta  
tuotanto- ja talousmallista poikkeaviin toimenpiteisiin kuten sivuvirtojen vaihtoon ja  
jaettuihin palveluihin?

Kiertotalouskeskustyökalu perustuu Tampereen yliopistossa tehtyyn  

kiertotalouskeskusselvitykseen. Selvitys on osa 6Aika-hanketta  

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset.

Tietyt seikat ovat luonteenomaisia kullekin keskustyypille.  

Jos haluat muuttaa oman keskuksesi toisen tyyppiseksi,  

oheinen lista kertoo, mitä edellytyksiä mikin muutos vaatii. 

Rastita ruutu, kun keskuksesi täyttää kyseisen tunnusmerkin. 

Mitä enemmän rasteja, sitä paremmat edellytykset sinulla on 

kyseiselle muutokselle.

circhubs.fi



  
orgaanisesti arvoketjua pitkin  
laajentuneet vaihdot

Yritykset ovat huomanneet sivutuote-

vaih  tojen mahdollisuudet, jolloin vaihto- 

ori entaatio on laajentunut orgaanisesti yri-

tysten arvoketjuja pitkin uusiin toimijoihin. 

Samalla on alkanut muodostua tähtimäinen 

verkosto rakenne, joka rakentuu selkeän 

ytimen ympärille. Ytimen muodostaa yksi 

tai muutama yritys, joiden liiketoiminnan 

ympärille verkosto on kehittynyt. Keskuk-

sen kierto talouden mukainen toiminta laa-

jenee orgaanisesti toimijoiden huomatessa 

toimin nan liiketoiminta potentiaalin.

Verkostoa orkestroi ylhäältä päin luotu pyö-

rittäjä, joka osallistuu toimijoiden välisiin 

vaihtoihin. Kasvaneen verkoston myötä 

kier  to  taloustoimet monipuolistuvat, mikä 

luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ver-

kosto voi käsittää useita teollisuudenaloja, 

joiden toimijoille ympäristöaspekteista on 

tullut keskeinen osa liiketoimintaa. Merkit-

tävä vaihdon kohde keskuksessa materiaalin 

ohella on tieto.

 
pyörittäjän ylläpitämä  

kiertotalousliike toimintasysteemi

Keskuksessa esiintyy oleellisesti kiertota-

louden mukaisia ja ympäristöystävällisiä 

toimia. Kiertotalousliiketoiminta lävistääkin 

koko systeemin, ja verkoston olemassaolo 

on elintär keää toimijoille. Olennaista on 

pyörittäjän rooli. Systeemiä ei olisi olemassa 

ilman pysyvää pyörittäjää, joka aktiivisesti 

osallistuu systeemin toimiin esimerkiksi vä-

littäjän roolissa. Kiertoalusta on vielä varsin 

ideaalinen malli.

Liiketoiminnan  
sivutuotteena parempi 
ympäristö

Kiertotalouteen 
perustuva 
liiketoiminta 

Alla on seitsemän väittämäparia.  

Ympyröi jokaisesta parista keskuksesi toimintaa paremmin 

kuvaava vaihtoehto A tai B. Seuraa sitten vastaustesi mukaista 

polkua seuraaviin väittä mä pareihin. Loppu tuloksena saat selville, 

mitä keskustyyppiä oma keskuksesi edustaa.

Tunnista

Enemmän 1-piirteitä Enemmän 2-piirteitä

Jos sait enemmän B-piirteitä, jatka tästä. 

Enemmän 2-piirteitä

Jos sait enemmän A-piirteitä, jatka tästä. 

HYÖTYKETJUTNAAPURIVAIHDOT

Enemmän 1-piirteitä

EKOVERKOSTO 

organisoidut ympäristölähtöiset  

kierto talousmahdollisuudet

KIERTOALUSTA

Kiertotaloustoiminta perustuu käytännöllisiin hyötyihin. 

Kiertotaloustoiminta on keskeinen osa liiketoimintaa  

(esim. liiketoimintamalli perustuu pitkälti toisten sivuvirtoihin).

Keskuksessa on yksi tai muutama iso toimija,  

joiden liike toiminnan ympärille keskus rakentuu. 

Keskuksessa on organisoiva pyörittäjä, jonka tehtävänä on 

ylläpitää keskuksen olemassaoloa.

Keskuksessa toimijoiden perinteiset arvoketjut järjestyvät uudelleen  

(esim. sivutuotevaihdot toimittajien kanssa).

Keskuksessa koko toimijoiden muodostama systeemi muuttuu,  

kun kiertotalous toiminnan painoarvo lisääntyy.  

Ts. koko keskus pyrkii rakentamaan suljetun kierron alueellaan.

Osapuolien välinen toiminta on lähinnä kahdenkeskeistä  

symbioottista vuorovaikutusta.

Osapuolten moninaiset kytkökset ja kanssakäymiset muodostavat  

kiertotaloussysteemin, jossa toimijat ovat kytköksissä useisiin toisiin toimijoihin.

Osapuolten toimintaa toteutetaan pääosin lyhyen aikavälin näkökulmasta  

(esim. tuotto-odotukset).

Osapuolten toiminnassa painottuu pitkä aikahorisontti (esim. ympäristötavoitteet). 

Julkinen taho fasilitoi keskuksen toimintaa  

(ohjailevat ohjauskeinot kuten rahalliset tuet, lainsäädäntö).

Julkinen taho fasilitoi tai patistaa keskuksen toimintaa  

(korvamerkityt ohjauskeinot kuten pakottava lainsäädäntö, rahalliset sanktiot).

Keskus saa alkunsa osapuolten välisestä toiminnasta  

alhaalta ylös -periaatteella ja kehittyy aikanaan keskukseksi.

Keskus saa alkunsa ylhäältä alas -periaatteella usein keskuksen ulkopuolisen  

tahon tietoisesta aloitteesta.

Toimijoiden välinen kanssakäyminen on vähäistä. 

Esim. yritys tekee yhteistyötä yhden tai kahden muun toimijan kanssa.

Toimijoiden välinen kanssakäyminen on kohtalaista. Esim. useat saman  
arvoketjun yritykset tuntevat toisensa ja tekevät yhteistyötä.

Kanssakäymiset tapahtuvat hajallaan yksittäisten toimijoiden välillä. 

Vaihdot ovat pääosin kahdenkeskisiä, muista yrityksistä riippumattomia.

Kanssakäymiset tapahtuvat yhden tai muutaman keskeisen toimijan suuntaan.  

Vaihdot rakentuvat pääosin ko. toimijan liiketoiminnan ympärille.

Keskuksen kaikki osapuolet ovat yhtä paljon sen pyörittäjiä.

Keskuksella on muutama selkeä pyörittäjä.

Keskuksen yritykset tuntevat useita sen muita toimijoita  

ja ovat itsenäisesti kanssakäymisessä näiden kanssa.

Keskuksen yrityksillä on ainakin teoreettinen yhteys lähes kaikkiin muihin  

keskuksen toimijoihin esim. pyörittäjän ylläpitämän alustan kautta.

Pyörittäjän asema keskuksessa tiedostetaan, mutta keskuksen toimijat  

eivät ole aktiivisessa kanssakäymisessä pyörittäjän kanssa.

Pyörittäjällä on julkilausuttu asema keskuksessa, ja keskuksen toimijat  

ovat aktiivisessa kanssakäymisessä pyörittäjän kanssa.

Kanssakäymiset tapahtuvat pyörittäjän kautta.  

Pyörittäjän läsnäolo on edellytys vaihtojen tapahtumiselle.

Pyörittäjä avittaa toisinaan toimijoiden välisiä kanssakäymisiä.

käytännölliset  
sivutuotesymbioosit

Toiminta perustuu käytännön hyötyihin, 

kun esimerkiksi naapuriyritykset käyttävät 

toistensa sivuvirtoja kustannussyistä. Tämä  

edistää myös kiertotaloutta, ja positiiviset 

ympäristölliset aspektit syntyvätkin osin 

sattumalta toiminnan ohessa. Keskus saa al-

kunsa usein orgaanisesti, eikä sillä ole vielä 

selkeää pyörittäjää. Toiminnot ovat yleisesti 

varsin hajanaisia ja materiaalivaihdot tapah-

tuvat saman toimialan yritysten kesken.


