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Tuotanto Kulutus Jäte



Kunnalla merkittävä rooli



Kunnan strategia

• Kunta voi edistää strategisissa linjauksissaan kiertotaloutta

– Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön älykkäiden ja 

kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja liiketoimintaan.

– Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategian kolme ydinteemaa ovat 

kiertotalous, muotoilun ja digitalisaation yhdistäminen sekä liikunta ja 

elämykset.

– Lahti on sitoutunut kahteen kiertotaloutta edistävään kansalliseen 

kuntaverkostoon: Resurssiviisauden mallikunnat, eli ns. Fisu –kunnat

kesällä 2016 ja Kiertotalouden edelläkävijäkunnat (Circwaste –hanke) 

syksyllä 2017
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hankinnat referenssiympäristöt
Strategiset 

toimintamallit
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1. Luonnonvarojen säästävä ja 
resurssitehokas käyttö 

Miten taloudelliset ohjauskeinot vaikuttavat kunnan näkökulmasta?



Siirtyminen uusiutuvaan energiaan on keskeinen keino

• Uusiutuvaan energiaan siirtyminen on keskeinen keino lisätä luonnonvarojen 

käytön resurssitehokkuutta kunnissa. Merkittävää se on erityisesti isoissa 

kaupungeissa, joissa on kuntaomisteinen energiayhtiö.

• UE tuet ja verotus ovat merkittäviä ohjauskeinoja
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Lahti: Kivihiiletön 

kaupunki 2020
Kymijärvi 3
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Lahden seudun pohjavesien suojelu on kansallinen 

luonnonvarakysymys



2. Taloudelliset ohjauskeinot 
tuotteiden pitämiseen kierrossa
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Taloudelliset 

ohjauskeinot 

vähäisiä



MUTTA: Kunta kiertotalouden sisäkiertoja edistävänä 

referenssiympäristönä, Case Lahti

• Purkubetonin hyötykäyttöhanke, Ytekki Oy kanssa

– Lahden (ja Hollolan) alueella infrarakentamisessa käytettävän betonimurskeen 
laatuvaatimukset, soveltuvat käyttökohteet ja niiden reunaehdot, lainsäädännön 
vaatimukset sekä rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen ohjeistus

• T&K rahoituksen kanavoiminen alueen kiertotaloustoimintaan, mm.

– LAMK, LUT, Helsingin yliopisto, LADEC; useita yhteisiä hankkeita käynnissä

– Bioregio-hanke (Interreg): biologisten kiertojen edistäminen, hyvät kansainväliset 

käytännöt

– Kiertoliike (EAKR): Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta, 

kierrätysmateriaalikirjasto, uudet liiketoiminnat

– Jakamistalousselvitys kunnan näkökulmasta tehty
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3. Sivuvirtojen ja jätteiden kierrätys 
raaka-aineeksi

Mitä taloudellisia keinoja kunnilla on tai miten kunnat vaikuttavat?



Maankäytön ohjaus
• Kunta mahdollistaa maankäytön

suunnittelulla kiertotalouskeskittymien

syntymisen

• Lahden seudulla uusi kiertotalouspuisto

valmisteilla; maankäyttöratkaisu tekeillä

Päijät-Hämeen liitossa; viisi

sijoitusvaihoehtoa (1 Hollolassa ja 4 

Orimattilassa) 

• Kuntien välinen yhteistyö tärkeää; 

tarvitaan seudullista ratkaisua

• Edelleen vahva nimby-ilmiö



Kiertotalousinnovaatioiden
toteuttaja





Tietoa, taitoa, tunnetta

Metsämörritoiminta

Vihreä lippu –yksiköt

Ympäristökasvattajat 

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

Kiertotalouden maisteriopinnot 



Valtaosa taloudellisista ohjauskeinoista kohdentuu 
yrityksiin ja kuluttajiin 

– edelläkävijäkunta tarjoaa tulevaisuuden kannalta 
paremmat olosuhteet sekä asukkaille että yrityksille


