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The aim of this bachelor’s thesis is to learn about current and future technologies 

promoting the circular economy, which create a more sustainable future. The work was 

carried out as a literature review, where both domestic and foreign literature and online 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

CE (Circular Economy)                                 Kiertotalous 

3R (reduce, reuse, recycle)                            vähennä, uudelleenkäytä, kierrätä 

4R (refuce, reduce, reuse, recycle)                kieltäydy,vähennä, uudelleenkäytä, kierrätä 

AI (Artificial Intelligence)                            Tekoäly 

AadM (Advanced Materials)                         Edistyneet materiaalit 

MOF (Metal Oxide Material)                        Nanomateriaali 

ALT (Accelerated Life Testing)                    Lyhyen aikavälin simulointi tuotteessa  

ESR (Equivalent Series Resistance)              Virtapiirin kokonaisresitanssi 

CM (Circular manufacturing)                        Suljetun silmukan tuotanto 

PET (PolyEthylene Terephthalat)                  Yleinen polymeeri 
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1. JOHDANTO 

Tämän kanditaatintyön aiheena on kiertotalousteknologia. Käsittelen kiertotalouden 

keskeisimpiä haasteita ja ratkaisuja painottaen teknologian vaikutusta osana 

kestävämpää tulevaisuutta. Keskityn viiteen keskeiseen teknologiaan, joilla on kaikilla 

oma tärkeä rooli kiertotalouden ympärillä. Käyn myös lyhkäisyydessään läpi 

kiertotalouden historiaa ja teknologian merkitystä siinä.  Kiertotalous pyrkii kaikin 

keinoin hillitsemään luonnonvarojen ylikulutusta ja teknologia kattaa ne kaikki työkalut 

ja vaikuttamisen keinot millä tavoitteisiin pyritään. Sen avulla voidaan torjua 

ilmastonmuutosta sekä elinympäristöjen köyhtymistä. Kiertotalouden kehittämiseen on 

monia keinoja, mutta tärkein on sitä kohtaan vallitseva ajattelutapa.  

Yrityksillä on tärkeä rooli tuotteidensa suunnittelussa tehdä niistä mahdollisimman 

korjattavia ja kierrätettäviä. Ympäristölle ei ole kestävää lineaarinen 

kertakäyttökulttuuri, joten siitä olisi tärkeä päästä kokonaan eroon. Kiertotalouden 

tärkeimmät tavoitteet ovat eliminoida jätteiden ja saasteiden syntyminen, ympäristön 

eheyttäminen sekä luonnonvarojen optimaalinen kierrättäminen. Sillä on merkittävä 

rooli ilmastonmuutosta vastaan taistelussa.  

Suuri syy kiertotalousteknologian olemassaoloon on ympäristön tuhoutuminen 

teollistumisen vaikutuksesta. Materiaalista päätyy paljon hukkaan tehottoman käytön ja 

puutteellisen kierrätettävyyden vuoksi. Vain murto-osa energiantuotannon tuottamasta 

energiasta pääsee käyttöön termodynamiikan lakien vuoksi ja siitäkin murto-osasta 

suurin osa valuu hukkaan huolimattoman käytön seurauksena. Pienellä 

energiankulutuksen vähennyksellä on siis moninkertainen vaikutus tarvittavan energian 

tuotettavaan määrään. Viranomaisilla, yrityksillä ja yksilöillä on kaikilla oma vastuu 

kestävämmän tulevaisuuden luomisessa.    
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2. KIERTOTALOUSTEKNOLOGIAN PERUSTEET 

 

2.1.  Mitä on kiertotalous? 

Se on taloudellinen malli missä optimoidaan materiaalien ja resurssien kierto 

mahdollisimman tehokkaasti. Tämä vaatii järjestelmän, mikä tukeutuu hyvin vahvasti 

teknologian tarjoamiin työkaluihin. Kiertotalous poikkeaa lineaarisesta käyttömallista 

sillä, että materiaalille ei tule elämän kiertokulun loppua vaan se jatkaa ikuisesti 

ideaalisessa kierrossa.  Se on keino luoda kestävämpää tulevaisuutta, myöskin 

tuottamalla taloudellista kasvua.  

Käsite on vaikeasti hahmotettava, koska se on hyvin laaja ja lähes kaikkia toimialoja 

koskeva. Edes kiertotalouteen liittyvää liiketaloutta harjoittavilla yritysten edustajilla ei 

ole täysin yksimielistä tulkintaa termistä, saati sitten ihmisillä, jotka eivät ole asiasta 

alkuunkaan tietoisia. (“KIERTOTALOUS-SANAN TUNNETTUUS JA 

MERKITYSTULKINNAT,” 2021, p. 2).  

Mitä eroa on kiertotaloudella ja kierrättämisellä? Kierrätys keskittyy arvoketjun 

loppuun, jätteeseen, kun kiertotalous liittyy koko arvoketjuun alusta alkaen: 

tuotesuunnitteluun, raaka-ainevalintoihin, jakeluun, käyttöön ja kierrätykseen. 

Kiertotalousajattelu vaikuttaa yritystoiminnan logiikkaan. Siksi sillä on paljon suurempi 

vaikutus myös ympäristöön. 

Käytännössä siis materiaalilla ei ole ”elämän loppua” vaan se pysyy ikuisesti kierrossa 

vähentämisen, uusiokäytön, kierrättämisen ja talteenoton avuin ja se toimii kaikissa 

mittakaavoissa yksilöstä globaaliin. Resurssien käyttömalli muuttuu lineaarisesta 

suljetuksi silmukaksi. Sen päätavoitteena on kestävä kehitys ja sen lisäksi sillä halutaan 
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parantaa nykyisten ja tulevaisuuden sukupolvien ympäristöoloja ja sosiaalista tasa-arvoa 

samalla tuoden vaurautta. 

   

 

2.2. Kiertotalouden osa-alueet 

Kiertotalous jaetaan perusperiaateiltaan järjestelmän näkökulmaan, jätehierarkiaan, ”4R 

Framework”, sekä tuottajaan ja kuluttajaan. Kiertotalouden tavoitteet jaetaan kestävään 

kehitykseen, ympäristöön, talouteen, sosiaaliseen tasa-arvoon ja tulevaisuuteen. 

Järjestelmän näkökulma on jaettu kolmeen osa-alueeseen kokoluokan mukaan, joista 

pienin osa kulkee nimellä ”Micro-systems perspective”, joka keskittyy yritysten 

tuotteiden ja kuluttajien toiveisiin.  ”Meso-system perspective” keskittyy enemmän 

alue- tai kaupunkikohtaiseen kiertotalouteen ja ”Macro-systems perspective” on 

keskustelua kansallisen ja globaalin mittakaavan yhteiskunnassa. 4R – Framework 

kuvastaa kaikkia neljää toimintoa, millä kiertotaloutta käytännössä toteutetaan, jotka 

ovat siis vähentäminen, uusiokäyttö, kierrättäminen ja talteenottoon. 
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2.3. Historia 

2.3.1. Synty 

Kiertotalousteknologian käsite syntyi 1960-luvulla, mutta vasta tulevan 

vuosikymmenen vaihteessa se alkoi ottamaan tuulta alleen järjestelmällisenä toimena.  

Kiertotalouden yhtenä ensimmäisistä konkreettisista ilmentymistä pidetään 1960-luvulla 

perustettua ensimmäistä ekoteollisuuspuistoa, joka sijaitsee Tanskan Kalundborgissa. 

(Winans et al., 2017) Euroopassa Saksa, Alankomaat, Tanska, Iso-Britannia ja Aasiassa 

Japani sekä Kiina ottivat ensimmäiseksi CE-politiikan käyttöön kansallisella tasolla. CE 

mursi vanhoillisen käsitteen lineaarisesta resurssien käyttömallista, missä resurssit 

hävitettiin elinkaaren lopussa ja teki siitä suljetun silmukan, missä resurssit jatkuvat 

ikuisesti ideaalisessa kierrossa.  Kiertotalousteknologian kehitystä voidaan pitää 

kolmivaiheisena. Vaiheet kuvastavat Globaalien CE edelläkävijöiden olevaa toimintaa 

eli käytännössä, joko ensimmäisen maailman valtioiden tai Kiinan toimia.(Reike et al., 

2018) Suurin osa muusta maailmasta laahaa kaukana takana omien ongelmiensa, 

arvojensa tai resurssien puutteiden takia. 

 

2.3.2. CE1 (1970–1990) 

Ensimmäinen vaihe CE1 sijoittuu 1970–1990 lukujen väliin Euroopan ja Yhdysvaltojen 

alueelle. Alussa 3R-konsepti alkoi saada huomiota ja jätteenkäsittelyä kehitettiin 

valtioiden toimesta yritysten ollessa reaktiivisia. Jätettä ei vielä ehkäisty, mutta 

”Saastuttaja maksaa” mentaliteetti alkoi yleistymään. Jätehuollon merkitys kasvoi, 

mutta vielä oli yleinen ajatus, että naapurivaltion jäte ei ole meidän ongelma. Kuitenkin 

media ja televisio hiljalleen osasivat linkittää paikalliset sekä globaalit ongelmat 

toisiinsa yhteiseksi ongelmaksi. Viestimet toivat visuaalisen ymmärryksen ettemme elä 

loputtoman isossa maailmassa. (Reike et al., 2018) 
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2.3.3. CE2 (1990–2010) 

Seuraavaksi tuli toinen vaihe CE2, joka sijoittuu vuosiin 1990–2010. Huoli 

kestämättömästä resurssien käytöstä alkaa realisoitumaan globaalissa mittakaavassa 

ekosysteemin ongelmien jo kasvaessa. Internetin mahdollistamalla tiedonsiirrolla oli 

myös oma rooli tämän ymmärtämisessä, kuten kuvassa 1 näkyy. Ajattelutapa muuttui 

positiivisemmaksi ja CE nähtiin enemmän mahdollisuutena kuin rasitteena. 

Suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin rooli kasvoi tehokkuuden maksimoimiseksi ja 

kestävän kehityksen ajaminen yrityksissä rupesi vaikuttamaan niiden imagoon 

positiivisesti. (Reike et al., 2018) Saksassa CE-konsepti otettiin käyttöön osaksi 

ympäristöpolitiikkaa ja Kiinassa ruvettiin kehittämään ekoteollisuuspuistomallia 

vuosituhannen lopulla. (Winans et al., 2017) 

 

2.3.4. CE3 (2010- ) 

Nykyinen eli kolmas vaihe CE3 on saannut alkunsa 2010-luvulla. Aikakausi missä 

luonnonvarojen ehtyminen on vääjäämätöntä, on ensiarvoisen tärkeää maksimoida 

resurssien kiertokulku. Pelko ja epäily kestävyyshaasteen voittamisesta lisääntyvien 

muuttujien kuten väestönkasvun kasvun seurauksesta ovat työntäneet CE-konseptin 

äärirajoille, missä kaikki keinot kaikissa näkökulmissa on otettu käyttöön. Vaiheen 

tärkeimpänä näkökulmana pidetään järjestelmän tehokkuutta, joka pystyy minimoimaan 

resurssisilmukoissa olevaa jätettä, päästöjä ja energiavuotoja erilaisin keinoin kuten 

hidastamalla, sulkemalla ja kaventamalla silmukoita. Kaikki pohjautuu huolelliseen 

suunnitteluun ja 5R periaatteeseen. (Reike et al., 2018) 
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Kuva 1. Tieteelliset julkaisut Scopusissa kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä käsitteistä, 

1970–2016. (Reike et al., 2018) 
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3.  KIERTOTALOUDEN HAASTEET 

 

3.1.  Laajuus 

Kiertotalousteknologia pyrkii olemaan avainasemassa roskaamisen vähentämisessä ja 

resurssien riittämisessä. Kuitenkin kyse on globaalista ongelmasta, jonka laajuus ja 

moniulotteisuus tekevät siitä haastavaa. Jonkin ongelman korjaaminen monesti 

synnyttää uuden ongelman tilalle. On siis tärkeä priorisoida ongelmien kriittisyys.  

3.2. Infrastruktuurin puute 

Jätteenkäsittelyn puutteellinen infrastruktuuri johtaa roskaamiseen, mikä on yksi 

kiertotalouden suurimmista haasteista. Jätteet ja roskat heitetään luontoon maatumaan, 

kun niiden elämänkaari on tullut tiensä päähän. Ongelma roskaamisessa on liian pitkä 

maatumisaika materiaaleilla, varsinkin muoveilla millä se voi olla jopa tuhansia vuosia.  

Kotitalouksien kiinteän jätteen kierrätettävä osuus pystyisi olemaan jopa lähes 90 %, 

mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa kierrätysaste on vain 32,5 % ja Euroopassakin vain 

kuudessa maassa yli 30 %. (Wang et al., 2021) Suuri syy heikolle kierrätysasteelle on 

kotitalouksien surkea jätteenlajittelu. Myöskin maailmalla, joka vuosi jätteiden tuotettu 

määrä kasvaa, joka vaatii suurenmoista skaalaamista eri ratkaisuilta. 

Riippumatta paikasta haasteet ovat kapasiteetin riittävyydessä, tehottomassa keräilyssä 

ja käsittelyssä, sekä tietoisuuden puutteessa. Monet kehitysmaat ovat ankea esimerkki 

olemattomasta jätteenkäsittelyn infrastruktuurista, minkä seurauksena roskia pumpataan 

mereen kuin viimeistä päivää. Ei ole mitään paikkaa minne roskia viedä, ei juuri mitään 

keräilyä ja käsittelyä puhumattakaan ihmisten käytöksestä roskaamiseen. 
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Lähitulevaisuudessa valtameremme sisältävät tilavuudeltaan enemmän muovia kuin 

kaloja. Globaalisti muovia tuotettiin 360 megatonnin verran vuonna 2018 ja vuonna 

2015 muovista heitettiin pois 50-60%, poltettin 30% ja kierrätettiin vaivaiset 10-20%. 

Muovin tuotettu määrä tulee moninkertaistumaan tulevien vuosikymmenien aikana. 

Pelkästään muovin tuotantoon vaadittavan energian hiilijalanjälki on 3,8% 

maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä ja siinä ei ole edes huomioitu elinkaaren 

muita prosesseja, jotka tekevät siitä moninkertaisen. Uusiomuovin haasteina on 

valmistajien epäröinti sen laadusta, hinta verrattuna kertakäyttömuoviin sekä luotettavan 

tiedon puute uusiomuovin laadusta, saatavuudesta ja sovellutuksista. Kierrätysprosessin 

kannattavuus lasketaan kaavalla missä ei osata huomioida muovin aiheuttamia 

ympäristökustannuksia pitkällä aikajänteellä, joten laskennallisesti se suosii 

virheellisesti kertakäyttömuovia. (Chidepatil et al., 2020) 

 

Kuva 2. Mahdollisesti kierrätettävät, ei-kierrätettävät ja monimutkaiset muovit 

maailmanlaajuisesti vuosittain tuotantotiedot vuosilta 2011-2018. (Chidepatil et al., 

2020) 
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3.3. Energian tarve 

Energian tuotannolla ja kulutuksella on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen 

kiihtyvyyteen, mutta energian käyttäminen on välttämätöntä.  Termodynamiikan toisen 

pääsäännön mukaisesti entropia kasvaa ajan kanssa, joka kuvastaa kaaoksen 

lisääntymisen väistämättömyyttä. Monen tapahtumaketjun läpi kulkevasta energiasta 

vain murto-osa pystytään hyödyntämään. Teknologian tuomat työkalut auttavat 

kestävässä kehityksessä, mutta niiden kyky käsitellä aivan järkyttävää määrää dataa 

vaatii kuvan 3 ja 4 mukaisesti yllättävän paljon energiaa. Esimerkiksi lohkoketjun 

käyttämä bitcoin käytti vuonna 2020 125 TWh energiaa (Sedlmeir et al., 2020) 

verrattuna Suomen vuotuiseen energiankulutukseen 85,1 TWh vuonna 2016. (Pihkola et 

al., 2018) Teknologioiden skaalautuvuus kasvattaa globaalin energiankulutuksen 

väistämättä uudelle tasolle, millä puolestaan on negatiivinen vaikutus ympäristölle 

energiantuotannon vaatiman kasvamisen vuoksi. 

 

Kuva 3. Karkea vertailu energian suuruusluokasta kulutus tapahtumaa kohden eri 

arkkitehtuureille. (Böhmecke-Schwafert et al., 2022) 
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Kuva 4. Tunnetuimpien (PoW)kryptovaluutan energiakulutus ja markkina-arvo. 

(Böhmecke-Schwafert et al., 2022) 

 

3.4.  Standardit 

Kiertotaloudesta puuttuu mitattavuus. Jätteiden vähentäminen, toimitusketjun 

kestävyys, raaka-aineiden laatu ja tuotteiden kiertokulku ovat esimerkkejä 

parametreistä, mitä olisi tärkeä saada mitattua jonkinlaisella asteikolla. (Reslan et al., 

2022) Standardeilla on tarkoitus eliminoida tulkinnanvaraisuus, mutta vielä ei ole 

riittävästi dataa ja ymmärrystä saatavilla universaalien standardien luomiseen 

koskettamaan jokaista kiertotalouden osa-aluetta. Standardien tekeminen on varsin 

haastavaa erittäin nopeasti kehittyvässä ja moniulotteisessa aiheessa. Nykypäiväiset 

standardit ovat aivan liian puutteellisia ja dinosauruksen aikaisia kymmenen vuoden 

kuluttua, mutta emme voi kuitenkaan ennustaa tulevaisuuteen, joten standardien täytyy 

jotenkin kehittyä ja oikeassa vauhdissa työntääkseen kiertotaloutta eteenpäin.   
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3.5.  Uuden käytösmallin omaksuminen 

Ihmispsykologian vahingollisuus on yksi suurimmista ongelmista. Keskiverto kuluttaja 

arvostaa käyttäjämukavuutta ympäristöystävällisyyttä enemmän. Siksi tuotteet on 

kertakäyttömuoviin pakattuja, vaikka ne ovat pahinta ympäristölle. Nykypäivänä 

rikkaissa valtioissa myöskin hedonismia ruokitaan materialismilla. Yleinen ajatus, että 

saadaan mielihyvää tavaran tuomasta arvosta, kokemuksesta tai toiminnasta. 

Paradoksimaisesti tyytymättömyys kuitenkin kasvaa, kun ihminen tottuu nopeasti 

nykyiseen ja vaatii aina vain enemmän ja enemmän. Kulutus vain kiihtyy, kun 

markkinointi- ja alekamppanjat iskevät röyhkeästi normaaliin kuluttajaan, joka 

metsästää hyvän olon tunnetta sokeasti.  Tulevaisuutta odotellessa, kun tekoäly sanoo 

juuri ne oikeat sanat täydellisellä visuaalisella esityksellä. Menestyksen mittarissa 

materialismin painoarvo on kasvanut jatkuvalla tahdilla. Sosiaalisella medialla on ollut 

tähän myöskin kiihdyttävä negatiivinen vaikutus. Statuksen pönkittämistä ”mitä 

enemmän sitä parempi”-mentaliteetilla vallitsee, joka on lopulta vahingollista käyttäjän 

lisäksi vielä enemmän ympäristölle.   
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4. RATKAISUT TEKNOLOGIASTA 

 

4.1.  Uusiutuvat energiat 

 

4.1.1. Energiavarmuus 

Uusiutuvien energioiden tärkein etu uusiutumattomiin energioihin verrattuna löytyy sen 

nimestä. Tarkastelemalla globaalia energiantuotannon jatkuvaa kasvua voidaan tehdä 

oikeutettava johtopäätös, että trendi tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Uusiutumattomien 

resurssit ovat lopulta kuitenkin rajalliset. Uusiutuvat energiat vähentävät riippuvuutta 

uusiutumattomiin energioihin, sekä varmistavat ettei energia lopu kesken, sillä se on 

elinehto nykypäiväiselle sivilisaatiolle. 

 

 

4.1.2.  Ympäristövaikutus 

Uusiutuvia energioita on monesti mainostettu puhtaana ja vihreänä ratkaisuna kohti 

kestävämpää tulevaisuutta. Tämä on aivan liian mustavalkoinen lähestymistapa. 

Uusiutuvan energian investointien laajuus voi itseasiassa lisätä hiilidioksidipäästöjä. 

Erityisesti uusiutuvan energian investointien mittakaavan lisääminen voi epäsuorasti 

vähentää hiilidioksidipäästöjä tekniikkavaikutuksen kautta ja lisätä hiilidioksidipäästöjä 

kerrannaisvaikutuksen kautta. (Yang et al., 2022) Tulevaisuudessa kuitenkin älykkäiden 
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materiaalien kasvattama tehokkuus yhdistettynä IoT tarjoamaan tiedonkeruuseen luo 

pohjaa uusiutuvan energian puhtaammalle valjastamiselle. 

Energiantuotanto on yksi hankalimpia globaaleja kysymyksiä. Kaikilla on omat hyvät 

puolensa, mutta myös joku negatiivinen vaikutus ympäristöön. Tärkeintä on punnita 

niiden parametreja ympäristön, tehokkuuden, kannattavuuden ja skaalautuvuuden 

mukaan valittaessa oikeaa energiantuotantomuotoa.   

Esimerkkinä tuulivoima on yksi ympäristöystävällisimmistä konsteista tuottaa energiaa 

ja erittäin taloudellinen vaihtoehto tuulisilla seuduilla. Se ei edistä ilmastonmuutosta, 

eikä tuota vahingollisia kemikaaleja ilmakehään. Se on kuitenkin epäsäännöllinen 

energianlähde, jonka vuoksi on tärkeää olla tehokkaat energianvarastointijärjestelmät, 

sekä kestävät energianjakeluverkostot epäsäännöllisten energiapiikkien vuoksi. Se myös 

aiheuttaa maisema- ja äänihaittaa, sekä tuhoaa lintukantoja. 
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4.2. Tekoäly 

 

4.2.1.  Päätöksen teko 

Tekoälyn ensiluokkaisen nopea kyky suorittaa tehokasta ongelmanratkontaa datan 

perusteella on korvaamaton apu kasvavan datan vallitessa. Käytännössä se suorittaa 

samat toimenpiteet mitä ihminen, mutta paljon nopeammin ja kokonaisvaltaisesti 

tehokkaammin. Tekoäly eliminoi ihmisten välisen näkemyserot parhaasta ratkaisusta, 

sillä se toimii yhteä “mielenä”, jonka tilannekuva selkeys antaa etulyöntiaseman 

ihmisten rajallisiin hahmotus- ja suorituskykyihin. Ymmärtämällä eri muuttujien 

kriittisyyden tekoäly pystyy priorisoimaan asiat tärkeysjärjestyksessä päätöksenteossa. 

Tulevaisuudessa tekoälyn valta jatkaa kasvamistaan ja onkin tärkeä punnita paljonko 

sille annetaan valtaa. Tekoälyn ollessa vallassa se eliminoi ahneuden, propagandan, 

hyväveliverkoston ja politiikan tuoman vitkuttelun, jotka ovat haitallisia tai hidastavia 

osatekijöitä kestävän tulevaisuuden saavuttamisessa. 

 

 

4.2.2.  Tehokkuus 

“Circular Manufacturing (CM)” on termi tekoälyn ja kiertotalouden yhdistämiseksi 

tuotteen elinkaaren ja prosessin suunnittelussa ja yritysten ja valtioiden 

tehokkaammassa toimisessa. Tekoälyllä on siis vaikutus kaikkiin kolmeen micro-, 

meso- ja macro-tasoon eri keinoin kuvan 5 osoittamalla tavalla. Micro-tasolla 

ongelmaratkonta on lähinnä tehokkuuden maksimoiminen tuotteen elinkaaressa kerätyn 

datan perusteella. Tuotteen elinkaaren suunnittelussa tekoäly luo prototyypin resursseja 

tuhlaamatta, seuraa tuotteen käyttöä tarjotun palvelun parantamiseksi, integroi 
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oikeanlaiset robotit prosessiin, tekee olosuhteiden vaikutuksen seurantaa, sekä 

tuotteiden komponenttien ja materiaalien arviointia kierrätettävyyden suhteen. Tekoäly 

tutkii energian, veden ja muiden resurssien käyttöä tuotantoprosessin aikana ja luo 

mahdollisia parannuksia. (Acerbi et al., 2021) 

 

 

Kuva 5. Tekoälyn hyödyntäminen CM-strategioiden käyttöönotossa mikro-, meso- ja 

makrotasoissa. (Acerbi et al., 2021) 
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4.2.3.  Kunnossapito 

Tekoälyn tuomaa kolme isointa etua kunnossapidossa on tehokkuuden ja tarkkuuden 

kasvattaminen, ennakoivan kunnossapidon kehittäminen, sekä työturvallisuuden 

kasvattaminen. Tulevaisuudessa kunnossapidon paino siirtyy enemmän ennakoivaan 

kunnossapitoon, jonka mahdollistaa tekoälyn ja IoT- teknologian mahdollistama 

yhteistyö kuvan 6 mukaisesti. (Samatas et al., 2021) Tekoäly tuo työturvallisuutta 

hoitamalla kaikista vaarallisimmat kunnossapidon työt ihmisten puolesta. Tehokkuuden 

kasvattaminen perustuu puhtaasti reaaliaikaisen datan analysoimiseen antureista ja siltä 

pohjalta päätöksen tekemiseen, jolla mahdollistetaan automatisoitujen prosessien lähes 

virheetön toimivuus. 

 

Kuva 6. Kaavio esittää ennakoivan kunnossapidon toimintaperiaatteen. Tekoäly tekee 

kunnossapitoon liittyvät päätöksen vertailemalla keskenää IoT tarjoamaa dataa ja 

kulutusosan yleistä historiaa. (Samatas et al., 2021) 
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Rautatielaitteiden virheetön toimivuus myös vaativissa olosuhteissa on erityisen tärkeää 

varsinkin vilkkaan junaliikenteen alueella. Ennakoivan rautatielaitteiden kunnossapidon 

järjestelmä on pohjautunut hyvin vahvasti ALT-tuloksiin ja komponenttien 

tietolomakkeisiin. Kuitenkin esitteet komponenteista ja niiden parametreista tuo vain 

vähän lisäarvoa elämän laskelmiin muuttujien vuoksi junien ja monimutkaisten 

sähkölaitteiden käyttöasteessa komponenttien ja komponenttien välisten suhteiden 

vuoksi. On huomattu, että neljä tärkeintä parametriä kunnossapidon suhteen ovat 

osanumero, käyttöaika, kapasitanssi ja ESR. Näiden neljän parametrin mallintaminen ja 

yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on erittäin työlästä ja hankalaa, joten tekoälyn 

voima tulee siinä avuksi. Nämä neljä tekijää voidaan heittää tekoälymalliin, joka osaa 

lajitella ne eri riskiluokkiin liikennevalovärien mukaisesti ja luoda selkeämpää 

navigointia kunnossapitoa hoitavalle insinöörille. AI-mallin käyttöönoton jälkeen on 

päästy 95% ennustus tarkkuuteen punaisissa ja 94% ennustustarkkuuteen keltaisissa. (Li 

et al., 2022) 

 

4.2.4.  Jätteenkäsittely 

Yrityksien verkostoitumisessa tekoäly huomioi mukana olevat toimijat tuotteen 

suunnittelussa ja seuraa tuotteita reaaliajassa jäännösarvon arvioimiseksi.  

Jätteenkäsittely globaalissa mittakaavassa tapahtuu tekoälyllä seuraamalla 

kiertotalouden suorituskykyä ja sen pohjalta ennakoimalla sitä eri maissa, alueilla ja 

kaupungeissa seuraamalla yhdyskuntajätteen tyyppiä ja määrää. (Acerbi et al., 2021) 

  

Eräässä tapaustutkimuksessa tekoäly integroitiin robottilajittelujärjestelmään, jonka 

seurauksen jätteenlajittelun kierrätysaste nousi, työolot paranivat sekä puhtaus kasvoi. 
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Luotettavuusprosentti oli yli 90% luokitellessa ja lajitellessa uudelleenkäytettäviä 

materiaaleja oikein samalla vähentäen kustannuksia. (Elghaish et al., 2022) Tämä jos 

mikä kuvastaa sen roolia osana kestävämpää tulevaisuutta. Järjestelmän skaalaaminen 

vaatii kuitenkin paljon kunnianhimoista yrittäjyyttä kasvavan jätemäärän vuoksi. Hienot 

keksinnöt ovat vähän turhia, jos niitä ei saada skaalattua merkityksellisen kokoiseksi. 

 

Nykypäiväinen muovilajittelu on yksi niistä kehittämiskohteista, missä tekoälyä todella 

tarvitaan. Tekoäly suorittaa datafuusiotyökalujen ja sensoreiden avulla muovilajittelua 

tehokkaasti. Fysikaalis-kemiallisten parametrien avulla kuten väri, polymeerityyppi, 

tiheys perusteella se tekee päätöksen mitä muovia kyseinen kappale edustaa ja vielä 

erittäin tarkasti. Anturit ovat jaoteltuina visuaalisiin, lähi- ja kaukoinfrapunaisiin luoden 

segregaatioprosessista mahdollisimman moniulotteisen.  
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4.3.  IoT 

 

4.3.1.  Resurssien hallinta 

Tulevaisuudessa IoT mahdollistaa älykaupunkien syntymisen, mikä luo pohjaa 

tehokkaammalle resurssien hallinnalle ja käytölle. Edistyneellä monitoroinnilla 

pystytään kehittämään vesihuoltojärjestelmää, jätteenhuoltoa, sekä vähentämään 

energiankulutusta.  Esimerkiksi älykäs valaisujärjestelmä voisi valaista vain liikkeen 

tunnistaessa säästääkseen ylempalttista sähkönkulutusta joissakin käyttökohteissa. 

Viemärin tyhjennyksiä voidaan ohjata niiden kiireellisyyden ja kriittisyyden vuoksi, 

esimerkiksi laittamalla viestiä työntekijöiden puhelimeen välttämällä tyhjiä viemäreitä 

ja ohjaamalla täydelle viemärille. (Alam, 2021) 

 

 

4.3.2.  Tuotteen käyttöikä 

IoT rooli tuotteen käyttöiän pidentämiseen perustuu jatkuvaan suorituskyvyn 

monitorointiin ja ongelman tai tyyppivian tullessa se lähettää palautteen valmistajille ja 

korjaajille, missä valmistajat voivat korjata suunnitteluvirheen ja korjaajat voivat 

huoltaa osan ajoissa. Tällä pystytään optimoimaan tuotantoa ja luomaan ennakoivaa 

kunnossapitoa, jolla on pienentävä vaikutus jätteen syntymiselle. (Samatas et al., 2021) 

 

Suorituskyvyn monitorointi perustuu useisiin erityyppisiin antureihin ja niiden 

yhteiseen toimintaan analysoimisen mahdollistamiseksi.  Antureiden valinta on 
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tietenkin järkevä valita käyttökohteen mukaan, mutta on muutamia yleispäteviä 

anturityyppejä, mistä on hyötyä useimmissa tilanteissa, kuten kuva 7 osoittaa. 

 

 

 

Kuva 7. Huomataan, että ennakoivaan kunnossapidon avainparametrit ovat lämpötila, 

tärinä ja melu. (Samatas et al., 2021) 
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Tuotannon optimointi pystytään suorittamaan IoT tarjoaman datan avulla tuotannon 

suunnittelussa. Esimerkiksi, kun tiedetään minkälaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa 

tuotetta yleisesti tullaan käyttämään, tuotetta voidaan jälkeenpäin hioa ympäristöön 

paremmin soveltuvaksi. IoT tuomien suunnittelumahdollisuuksien avulla pystytään 

minimoimaan hävikki, sekä luomaan tuote varsin kiertotalousystävällisesti, missä tuote 

on mahdollisimman helppo korjata, kunnostaa sekä lopulta kierrättää.   

 

 

4.3.3.  Yhteistyö ja jakaminen 

IoT auttaa luomaan kestävämpää maailmaa mahdollistamalla monien toimintojen ja 

prosessien digitalisoinnin, kuten vaikka kunnossapidon taikka vedenjakelun. (Fraga-

Lamas et al., 2021) Antureista kerätyn tiedon puitteissa IoT pystyy yhdistämään 

arvoketjun eri sidosryhmät ja ennakoimaan toimien seuraukset ja toimimaan sen 

mukaisesti. Kiertotalouden näkökulmasta on tärkeää saada kasvatettua nykypäivän 

alhaista kotitalousjätteiden kierrätysastetta. Kotitalousjätteiden lajittelu lähteellä vaatii 

huomattavaa käyttäytymismuutosta ja vaivaa yksittäisiltä kotitalouksilta. IoT on 

työkalu, jota voidaan käyttää ihmisen käyttäytymistä monitoroivana ohjelmistona. Sen 

tehtävänä on herättää yksilön sosiaalinen vastuu ja eettisyys ympäristöä kohtaan. Sillä 

voidaan ohjata ihmisten vastuullista käytöstä antamalla palautetta, jonkin asteisella 

palkinnolla tai rangaistuksella. Kun ihmistä tarkkaillaan hän pyrkii käyttäytymään 

vastuullisemmin, vaikkei tarkkailija olisikaan fyysisesti paikalla, taikka edes ihminen. 

Hallinnan laajuus riippuu käytössä olevan teknologian kapasiteeteista.  
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4.3.4.  Käytännön esimerkki 

Kiinassa on tehty lukemattomia innovatiivisia IoT-pilottitestejä, mistä suurin osa on 

epäonnistunut. Kuitenkin hiljattain onnistumisien määrä on kasvanut ja niiden menestys 

pohjautuu vastuuteoriaan ja sen herättämiseen ihmisissä.  Käytännön esimerkkinä 

Ningbo-nimisessä kaupungissa aloitettiin jätteenlajittelukokeilu vuonna 2012. Se ei 

kuitenkaan ottanut tuulta alleen ennen vuoden 2016 tulevia IoT-teknologialla toimivia 

2D-viivakoodillisia roskapusseja, josta pystyttiin jäljittämään roskaaja. Roskille tehtiin 

paljon satunnaistarkastuksia ja niiden pohjalta annettiin palaute. Koulutusta tehtiin 

yksilöille, joilla jätteenlajittelu oli puutteellista ja mahdollisesti annettiin jopa sakkoja 

riippuen laiminlyönnin suuruudesta.    Parhaiten suoriutuneet palkittiin pisteillä ja nimet 

julkistettiin. Kotitalouksien jätteenlajittelulla päästiin yli 70% kierrätysasteeseen IoT-

teknologian ollessa parisen vuotta käynnissä. (Wang et al., 2021) Vertauksena Euroopan 

tavoite on päästä 65% 2035 mennessä ja Suomessa kierrätysaste vuonna 2020 oli 42%. 
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4.4.  Lohkoketju 

4.4.1.  Jäljitettävyys, läpinäkyvyys ja luotettavuus 

Lohkoketjun tarjoama etu on luottamuksen edistäminen eri osapuolten välillä. 

Kiertotaloudessa lohkoketjun rooli tulee olemaan infrastruktuurin tärkeänä resurssina. 

Lohkoketjun ensiluokkainen kyky datan varastoimisessa perustuu sen moniin etuihin 

perinteisen tiedon varastoinnin suhteen. Väärennettyä tietoa ei voi tallentaa 

lohkoketjuun ja kun tieto on tallennettu, sen muuttaminen on lähes mahdotonta 

konsensusmekanismin ansiosta, joka eliminoi tarpeen kolmannen osapuolen 

vahvistukselle. Tiedot säilyvät eheänä ja julkisen avaimen salaus tarjoaa pääkirjan 

merkintöjen tietoturvan. Data on hajautettuna ja linkitettynä, mikä lisää sen 

läpinäkyvyyttä ja kykyä näkemään asioiden järjestyksen. (Böhmecke-Schwafert et al., 

2022) 

Toimitusketjujen jäljitettävyys tarjoaa mahdollisuuden tavaravirtojen reaaliaikaiselle 

seurannalle, mikä minimoi petoksien tapahtumisen, sekä luo pohjaa paremmalle 

päätöksenteolle.  Resurssitehokkuus kasvaa lohkoketjun tarjoaman läpinäkyvyyden 

vuoksi. Kysyntä, tarjonta ja luotettavuus luo pohjan toimitusketjun, toimintojen ja 

kassavirran tehokkaaseen suunnitteluun. Valmistajat voivat luotettavin mielin tehdä 

valintoja datan perusteella pelkäämättä tiedon olevan vääristeltyä. (Chidepatil et al., 

2020) 

 

4.4.2.  Yhteistyö ja jakaminen 

Uusiutuvan energian osalta lohkoketjulla on kyky helpottaa energialähteen 

todentamisjärjestelmiä ja mahdollistaa ensimerkiksi vertaiskaupan aurinkoenergiassa 

yksittäisen kuluttajan ja tuottajan välille. Lohkoketju pystyy eliminoimaan 

epäsymmetrisestä tiedosta johtuvan markkinoiden tehottomuuden ja täten kehittää 
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investointien tehokkuutta uusiutuvan energian ympärillä. Taloudellista arvoa olevien 

materiaalien poisheittoa voidaan vähentää lohkoketjun tuoman arvon vuoksi. 

(Böhmecke-Schwafert et al., 2022) 

 

 

4.4.3.  Käyttöönoton vaatimukset 

Lohkoketju on yksi tulevaisuudessa yksi keskeisimmistä työkaluista 

kiertotalousteknologiassa. Sillä on kyky optimoida prosesseja ja siten kasvattaa 

järjestelmän tehokkuutta. Siitä huolimatta toimialojen ja niiden toimitusketjun on 

otettava huomioon useita lohkoketjun käyttöönoton vaatimuksia kiertotalouden 

toteuttamiseksi. Tutkimuksen mukaan kiertotalouden ominaisuuksien perusteella 

lohkoketjuteknologian toteutumiselle ovat kolme keskeistä vaatimusta.  Kiertotalouden 

attribuuttien kehittäminen alustoilla, teknologiset vaatimukset ja yhteistyöinfrastruktuuri 

ja organisaation sisäiset näkökohdat. (Sadeghi et al., 2022) 
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4.5.  Edistyneet materiaalit 

Edistyneet materiaalit (adM) ovat uusia materiaaleja, jotka tuovat joko ainutlaatuisia tai 

parempia ominaisuuksia nykyisten materiaalien tilalle. Edistyneiden materiaalien 

valmistus tapahtuu integroimalla nykyisiä materiaaleja keskenään ja niiden tarkoitus on 

edistää teknologian kehittymistä ja korvata nykyisiä materiaaleja. Esimerkkejä 

edistyneistä materiaaleista ovat nanomateriaalit, edistyneet keraamit ja edistyneet 

polymeerit. (Kennedy et al., 2019) 

 

4.5.1. Nanomateriaalit 

Nanomateriaaleilla on monia käyttökohteita esimerkiksi energian, elektroniikan, 

lääketieteen ja veden puhdistamisen ympärillä, olemalla samalla tehokkaita ja 

ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Ne ovat vahvoja, lämmön- ja sähkönjohtavia, 

läpinäkyviä ja kemiallisesti kestäviä. Esimerkkinä MOF niminen metalli-ioneista 

koostuva nanomateriaali omistaa ensiluokkaisen korkean lämpökapasiteetin, 

kemiallisten stabiilisuuden ominaisuudet, suuren pinta-alan, sekä hyvän hallittavuuden, 

jotka tekevät siitä loistavan vaihtoehdon energian varastoinnille. (Zheng et al., 2019) 

Energian varastoinnin merkitys kasvaa kasvavan energiankulutuksen ja uusiutuvien 

energioiden tuoman epäsäännöllisyyden vuoksi.  

Joka vuosi vedenpuhdistusongelma tulee yhä tärkeämmäksi. Tämä johtuu 

väestönkasvusta, ilmastonmuutosta ja roskaamisesta. Hiilimateriaali mahdollistaa 

korkean puhdistustehokkuuden saavuttamisen. Hiilellä modifioidut kalvosuodattimet 

materiaalit ovat paljon parempia kuin yksinkertaiset polymeerikalvot, ja niiden kyky 

mukautua joustavasti saasteisiin tekee niistä mahdollisesti yhden tärkeimmistä 

teknologioista veden puhdistamiseen kaikista saasteista. (Lazarenko et al., 2022) 



32 

 

   

 

4.5.2. Edistyneet keraamit 

Edistyneet keraamit ovat tärkeimpiä materiaaleja modernissa teknologiassa.  Ne 

soveltuvat niin elektroniikan kuin mekaanisen rasituksen kohteiksi ääriolosuhteiden 

vallitessa taaten kulutuksen kestoa ja pitkäikäisyyttä. Ne ylittävät tietyissä 

ominaisuuksissa perinteisiä materiaaleja ja niillä on tärkeä rooli kiertotalouden 

ympärillä tehokkuuden ja pitkäikäisyyden nimissä. (Matizamhuka, 2018) 

 

4.5.3. Edistyneet polymeerit 

Edistyneiden polymeerien tarkoitus on parantaa muovien kierättettävyysastetta ja 

teknisiä ominaisuuksia. Pelkästään Euroopassa 40% muovista käytetään erinäiseen 

pakkaamiseen, joista yleisenä käytetään PET yhdistettä sen ominaisuuksien vuoksi. Osa 

päätyy kuitenkin väistämättä roskaksi. Polymeerejä voidaan kuitenkin tuunata 

kemiallisten prosessien ja materiaalipiotoisuuksien manipuloinnin avulla. Esimerkkinä 

Volmajer Valhin artikkelissa todettiin kitosaanipinnoitteiden toimivan antimikrobisena 

aineena ja pidentävät pakattujen elintarvikkeiden säilyvyyttä. Kemiallisella 

kierrätettävyysprosessin ansioista muovin käsittelystä saadaan tereftaalihappoa, joka on 

arvostettu raaka-aine lääketieteessä, sekä aktiivihiiltä, millä voidaan esimerkiksi 

hedelmöittää maaperää. (Volmajer Valh et al., 2022) Tällöin muovi päätyy 

kaatopaikaan sijaan lannoitteeksi tai raaka-aineeksi biokemian ympärille. 
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5. YHTEENVETO 

Mitkä ovat ratkaisut kiertotalouteen liittyviin ongelmiin? Kyse on niin 

kokonaisvaltaisesta ja globaalista ongelmasta, joten ei ole vain yhtä tai kahta maagista 

ratkaisua ongelman ratkomiseksi, vaan pitää saada rakenteellinen muutos aikaiseksi. 

Ongelman ydin piilee ihmisen ja resurssien välisessä suhteessa. Aikojen alusta lähtien 

olemme käyttäneet resursseja sen mitä on hyödynnettävissä ja loput heitämme pois 

ilman ajatustakaan sen tuomista haitoista. Pois silmistä, pois mielestä. Kuitenkin 

nykyinen väestönkehitys ja kasvava kulutuskulttuuri ovat kääntäneet tilanteen 

kestämättömäksi.  

Uusiutuvat energiat tuottavat kestävän järjestelmän polttoaineen. Tekoäly toimii 

lähitulevaisuudessa kiertotalouden aivoina tukeutumalla vahvasti IoT:n tarjoamaan 

datanseurantaan. Lohkoketju varmistaa datan eheyden ja mahdollistaa luotettavan 

seurannan. Edistyneillä materiaaleilla on taas rooli venyttää materiaalien ja 

komponenttien fysikaalisia ja teknisiä ominaisuuksia eteenpäin eri 

sovellutustarkoituksia varten tehokkuuden kasvattamiseksi. 

Eri teknologioilla on omat roolinsa kiertotalouden edistämisessä ja monesti vielä 

toimimalla yhteistyössä keskenään. Esimerkiksi älykkäät materiaalit ovat avainasemassa 

uusiutuvan energian varastoinnissa ja lohkoketju mahdollistaa tehokkaamman 

energiajakelun. Tekoäly integroituna IoT osaa valita parhaimmat materiaalit 

käyttötarkoitusta varten. Kyseenalaistamatta teknologiat linkittyvät toistensa toimintaan 

positiivisesti ja alkavat luovat kiihtyvää kehityksen kaarta, silloin kun järjestelmä on 

tarpeeksi kypsä toimiakseen harmoniassa keskenään. Paljon on työtä jäljellä, mutta 

suunta on oikea. 
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