
 
 

 

Etsi kiertotaloutta käsittelevästä tekstistä määritelmiä vastaavat käsitteet ja alleviivaa ne. 
 

 

 

1 Valtiomuoto, jonka kansalaisilla on korkea elintaso ja hyvin järjestetty sosiaaliturva. 

 

2 Yhteiskunnassa vallitseva tapa, jossa tavara ostetaan ja sitä käytetään hetki. Sen jälkeen se heitetään pois ja 

tilalle ostetaan uusi vastaava. 

 

3 Henkilö, joka käyttää jotakin hyödykettä, esimerkiksi tavaraa tai tuotetta. 

 

4 Kulutus on suurempaa kuin maapallon rajat kestävät. 

 

5 Merkittävä pitkän aikavälin muutos ilmastossa. 

 

6 Sellainen määrä ihmisiä, jonka ympäristö pystyy elättämään. 

 

7 Systeemi, jonka avulla valmistetaan esimerkiksi jotakin tavaraa. 

 

8 Kaikki luonnossa oleva, mitä ihminen kykenee hyödyntämään omaksi edukseen. 

 

9 Tapa käsittää, miten hyödykkeitä tuotetaan, jaetaan, vaihdetaan tai kulutetaan. 

 

10 Luonnonvara tai puolivalmiste, jota voidaan jalostaa. 

 

11 Ilmainen tai maksuun perustuva oikeus käyttää toisen omistamaa esinettä. 

 

12 Energia, jota saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten auringonpaisteesta, tuulesta ja vedestä. 

 

13 Verkkosivusto tai sovellus, jonka kautta kuka tahansa voi esimerkiksi vuokrata, myydä tai vaihtaa muun 

muassa tavaroitaan. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Muutos kohti kiertotaloutta 

 

Nykyisissä hyvinvointivaltioissa ihminen on kuluttaja, jonka tarpeisiin tuotetaan jatkuvasti uutta tavaraa. Tämä 

kestämätön tilanne vaatii arvojen ja elintapojen päivittämistä. Tavarapaljouteen liittyy vahvasti myös 

kertakäyttökulttuuri, joka on yksi ympäristöä suuresti kuormittavista tekijöistä. Tavaroiden tuottaminen vie 

paljon luonnonvaroja ja kun tavaroiden käyttöikä on lyhyt, syntyy paljon jätettä. Kaiken tämän seurauksena 

maapallo kuormittuu liikaa. Ylikulutuksen lisäksi 2010-luvulla huolettavat väestönkasvu ja ilmastonmuutos. 

Maapallon resurssit ovat rajalliset eivätkä ne tätä menoa riitä. Tällä hetkellä kulutamme enemmän kuin mihin 

meillä olisi ympäristön kannalta varaa. Onneksi on jo alettu miettiä ratkaisuja siihen, miten ihminen voisi 

sopeutua maapallon kantokyvyn rajoihin. Tässä astuu kuvaan kiertotalous. 

 

Kiertotalouden avulla voidaan luoda sukupolvelta toiselle kestävää hyvinvointia. Keskeinen ajatus on, että 

kaikki tuotantojärjestelmissä käytettävät luonnonvarat kiertävät. Materiaaleja ei lopuksi hukata, niistä tehdään 

uusia tuotteita. Kierto huomioidaan tavaran elinkaaren alusta lähtien eli jo tavaran suunnitteluvaiheessa. 

Kiertotalous ei siis tarkoita pelkästään kierrättämistä.  

 

Kiertotalous on uusi talousmalli, joka ei synnytä lainkaan jätettä. Huomiota kiinnitetään siihen, miten raaka-

aineita käytetään ja miten tuotteita valmistetaan, jaetaan, myydään ja lopulta kulutetaan. Kiertotaloudessa 

jokainen yksittäinen tavara on osa suurempaa kiertosysteemiä. Tässä systeemissä kaikkien osasten täytyy 

edistää sellaista elämäntapaa, joka ei kuormita maapalloa liikaa. Tavaroiden tuottaminen ja käyttäminen on 

suunniteltu siten, että materiaalit ja niiden arvo eivät mene hukkaan missään elinkaaren vaiheessa. Esineitä 

voidaan huoltaa, korjata ja käyttää uudelleen. Ne ovat pitkäikäisiä ja kestäviä. 

 

Kiertotaloudelle on tyypillistä, että kuluttaja ei omista vaan ennemmin maksaa palvelusta. Kuluttajalla voi olla 

vaikkapa käyttöoikeus pyörään tai autoon. Auto voidaan tankata uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvalla 

polttoaineella. Uusiutuvan energian käyttö onkin tärkeä osa kiertotaloutta. Kiertotalouteen kuuluu, että tavaroita 

vuokrataan, myydään, lainataan ja vaihdetaan erilaisilla internetin jakamisalustoilla. Käytännön esimerkkejä 

tästä voisi olla, että laitetaan käytettyjä vaatteita myyntiin nettikirppikselle tai vintage-liikkeeseen tai 

vuokrataan tyhjää asuntoa matkailijoille majoitustarkoitukseen. Vuokraamista ja lainaamista harjoittavat 

yritykset sekä kuluttajat. 
 

 

 


