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Globaali kulutus on tasolla, jolla luonnonvaroja ku-
lutetaan nopeammin kuin ne uusiutuvat. Ilmaston-
muutos ja saasteet ovat herättäneet sekä kuluttajat, 
että sijoittajat etsimään kestäviä vaihtoehtoja. Jät-
teeksi päätyy käyttökelpoista raaka-ainetta.

Kiertotalouden tarkoituksena on vähentää loppu-
sijoitettavan jätteen määrää. Ihannetilanteessa 
päästöjä ei syntyisi lainkaan. Tätä kohti edetään pi-
dentämällä tuotteiden elinkaarta, uusiokäyttämällä 
materiaaleja ja vähentämällä ympäristöön päätyvien 
kemikaalien määrää. Kiertotalous nojaa uusiutuvaan 
energiaan.

Lappi on ollut kiertotalouden kehittämisessä aloit-
teellinen. Jo tehty työ on saanut tunnustusta kansal-
lisella, pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. La-
pista kehitetään menestyvän ja kestävän teollisuuden 
arktinen mallialue. Lappi on matkalla kiertotalouden 
edelläkävijäksi.

Saatteeksi

Mika Riipi
maakuntajohtaja

Lapin liitto

Kuva: Tapiojärvi Oy

Kuva: Naturalan

”Kehittämällä parhaita hiilineutraalin  
kiertotalouden ratkaisuja Suomi voi luoda  
ensimmäisten joukossa uudella tavalla  
seuraavien 5–10 vuoden aikana kestävää  
hyvinvointia ja menestystä.”

- Projektijohtaja Kari Herlev 
Sitran kiertotalous

Kuva: Lapin liitto



• Kiertotalouden kehittymisen taustalla Lapis-
sa ovat olleet teollisuuden tarpeet ja havai-
tut mahdollisuudet sekä EU ja jätepuitedi-
rektiivin soveltaminen.

• Seudullisen elinkeinoyhtiön, Digipoliksen,  
johdolla käynnistimme varsinaisen kierto-
talouden kehitystyön rakennerahastojen 
tuella.

• Ensimmäinen suuri kokonaisuus oli teollisuu-
den sivuvirtojen ja raaka-aineiden kaupalli-
sen hyödyntämispotenttiaalin selvittäminen.

• Alueellinen yhteistyö sai vauhtia, kun Lappi 
valittiin EU:n mallialueeksi kestävässä luon-
nonvarojen jalostuksessa. Tämän myötä 
kiertotalous toimi älykkään erikoistumisen 
klusterien edelläkävijänä. 

• Arktisen kiertotalouden ja teollisuuden klus-
teri on kehittynyt nopein harppauksin hyvän 
yhteistyön ja laajan sitoutumisen ansioista. 
Tämän on mahdollistanut Euroopan alueke-
hitysrahaston tuki.

• Lappilaisen teollisuuden liikevaihto on vuosittain reilu 8 miljardia euroa. 

• Kiertotalouden ja teollisten symbioosien arvo on Lapissa yli 800 miljoonaa euroa.

• Liiketoiminta- ja investointipotentiaalia on yli 2 miljardia euroa ja siihen sisäl-
tyy noin 20 erillistä investointia.

• Suomen 100 miljoonasta jätetonnista 95% on muuta kuin kotitalousjätettä (Tilas-
tokeskus 2017). Lapissa yli 99% jätteistä ja sivutuotteista syntyvät muualla kuin 
kotitalouksissa.

• Lapissa jätteen määrä on moninkymmenkertainen kymmenen vuoden takaiseen 
verrattuna. Valtava kasvu johtuu kaivosteollisuuden louhinnan ja syntyvän sivuki-
ven määrästä.

• Vaatimukset jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämiselle tulevat kiristymään ja niihin 
pääseminen vaatii uusia ratkaisuja. Kansainvälinen tavoite on, että vuonna 2030 
kaikista raaka-aineista kierrätetään 75%.
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Tiesitkö tämän?

• Arktisen kiertotalouden klusteri on sertifioi-
tu European Secretariat for Cluster Analysis 
(ESCA):n toimesta ja klusterille on myönnet-
ty hopeinen sertifikaatti.

• Klusterin ytimeksi on SITRAN ja EAKR:n tuel-
la perustettu teollinen kiertotalouskeskus. 

• Osana toiminta on perustettu teollisuuden 
kiertotalouden ja ekoteollisuuspuistojen 
valtakunnalliset verkostot. Kehittämisessä 
hyödynnetään Lapissa luotuja toimintamal-
leja.

• Kiertotalouden kehittämistä jatketaan val-
takunnallisena, pohjoismaisena ja EU-tason 
yhteistyönä.



• Lappiin on perustettu kiertotalouskeskus, jonka 
tehtävänä on nostaa Lappi johtavaksi arktiseksi 
bio- ja kiertotalousalueeksi sekä jakaa osaamista 
kansallisesti ja kansainvälisesti

• Kiertotalouden kasvunäkymät ovat aktivoineet 
avaintoimijoita panostamaan korkeakoulutuk-
seen, osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöver-
kostojen rakentamiseen

• Parantunut kiertotalouden osaaminen mahdollis-
taa uuden kehittämisen vaiheen ja edellävijyyden

• Teollisuuden pk-yrityksille syntyy vanhojen alo-
jen rinnalle uutta liiketoimintaa kasvaneella ym-
päristöosaamisella, mikä lisää niiden vientimah-
dollisuuksia

• Kiertotalouden edelläkävijyys houkuttaa parhai-
ta osaajia ja yrityksiä Suomesta ja muualta maa-
ilmasta

        
• Kiertotalouden toimintamallin toteuttaminen on 

laajentunut valtakunnalliselta pohjoismaiselle ja 
EU:n tasolle

Kiertotalous vaikuttaa

Arctic Business Concept
Hankkeen päätavoite on teollisuuden ja kaivan-
naisalan pienten ja keskisuurten palveluyritysten 
kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Lapin tavoittee-
na on olla edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen 
kestävässä jalostamisessa.

Lapin energiakoulu
Hankkeessa rakennettiin Ammattiopisto Lappian 
maaseutuyksikköön biokaasutuslaitos, jossa karjan-
lannasta saatava metaani hyödynnetään oppilaitok-
sen lämmityksessä

Lämpö- ja voimalaitostuhkan  
käyttö lannoitteena
Hankkeessa hankittiin lämpö- ja voimalaitostuhkan 
levittämiseen soveltuvalla lisälaitteistolla varusteltu 
kuormatraktori sekä kehitettiin kustannustehokas 
rakeistetun tuhkan levitysmenetelmä. Laitteisto käy-
tetään ammattiopisto Redun oppimisympäristönä.

Lapin Ammattikorkeakoulun kietotalouteen 
liittyvän TKI-toiminnan suunnittelu ja 
kehittäminen
Hankkeessa rakennetaan yhdessä alan yritysten 
kanssa Lapin ammattikorkeakouluun kiertotalouden 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yksik-
kö, joka toimii osana Kemissä toimivaa valtakunnal-
lista kiertotalouskeskittymää.

Yritysrajapinnassa toteutettavan 
kiertotalous ja teolliset sivuvirrat 
opintokokonaisuuden kehittäminen – 
Kiertokoulu
Hankkeessa suunnitellaan Lapin ammattikorkea-
kouluun 60 opintopisteen laajuinen kiertotalousmo-
duli, ja toteutetaan suunnittelun pohjalta 25 opiske-
lijan pilottikoulutus. Pilottivaiheen jälkeen koulutus 
jää osaksi Lapin amk:n tekniikan ja luonnonvarojen 
koulutustarjontaa.

Hanke-esimerkkejä

• Uusia työllistymis-
mahdollisuuksia

• Lisää koulutusmahdollisuuksia, 
korkeatasoisissa 
oppimisympäristöissä

• Ainutlaatuinen luontomme pysyy 
puhtaana

• Infrastruktuuri modernisoituu
• Antaa mahdollisuuden 

palveluidenkehittämiseen
• Sosiaalinen hyväksyntä vahvistuu
• Kuluttajan valinnanvapaus 

lisääntyy

• Luonnonvarojen kulutus laskee 
ja päästöjen määrä vähenee, 
fossiilitaloudesta biotalouteen 

• Vastaa rakennemuutokseen
• Uusia työpaikkoja, yrityksiä ja 

liiketoimintamahdollisuuksia
• Luo pysyviä investointeja
• Kilpailukyky paranee
• Raaka-aineomavaraisuus kasvaa
• Alueen teollisuus modernisoituu
• Kestävän kehityksen mukainen 

taloudellinen vahvistuminen
• Luo alueellista arvonlisäystä
• Lapin imago paranee ja Suomen 

maine cleantech –maana 
vahvistuu

• Kilpailukyvyn ja rakenne-
muutoksen paranevat älykkään 
erikoistumisen mukaisesti

• Loppusijoitettavien jätteiden 
määrä vähenee

• Tukee ilmastotavoitteiden 
saavuttamista

• Eurooppalaisten resurssien 
hyödyntämisaste paranee

• Lappi on kannustava esimerkki 
muille alueille - kiertotaloudessa 
on Euroopan laajuinen 
kasvupotentiaali

• Rajat ylittävä yhteistyö kasvaa 
kiertotalouden edistämiseksi

Lapin kiertotalouden kasvun vaikutukset:

Euroopalle

Alueellisesti ja 
kansallisesti

Lappilaisille

Kuva: Stora Enso

http://www.onlyinlapland.com/


”Lappi tarvitsee teollisuutta 
ja teollisuus uusia kestäviä 

ratkaisuja. Kiertotaloudessa on 
valtava liiketoimintapotentiaali. 

Lappi on matkalla johtavaksi 
alueeksi luonnonvarojen 

kestävässä hyödyntämisessä”

        - Mika Riipi, 
maakuntajohtaja, Lapin liitto

Kuva: Stora Enso
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