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RESILIENCE AND 

TRANSFORMATION 

Report of the 5th SCAR Foresight 

Exercise Expert Group Natural 

resources and food systems: 

Transitions towards a ‘safe and just’ 

operating space

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_resilience-and-transformation.pdf


https://ec.europa.eu/info/publications/resilienc

e-and-transformation_en

Miksi skannata 

toimintaympäristöä?
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Systeeminen, 

kokonaiskestävyys-

tarkastelu on 

tarpeen!
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Global Risk Landscape 2021

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks

_Report_2021.pdf 26.3.2021
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Risk Landscape
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Suomi: Sitran tulevaisuus-

barometri

Kuvaavatko samalla myös kestävällä

pohjalla olevan kiertotalouden

edellytyksiä?
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Lähde Tilastokeskus
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Kiertotalouden tarkoituksista ja yleisistä 

olettamuksista

• Johdonmukaista?

• Ymmärrys biologisista 

prosesseista ja raaka-aineista?

• Kokonaiskestävyys ja 

kannattavuus?

• Alueellisuus ja materiaalivirrat?

• Oikeudenmukaisuus ja 

kannattavuus?

• Implisiittinen toimijuus?

• Digitaalisuus ja logistiikka?

26.3.2021
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Tulevaisuuden kiertotaloudet eivät ole yksi

Kiertotalouden ennakoinnissa on 

systemaattisesti tunnistettava

• Villit kortit

• Skenaarioita

• Mahdollisia tulevaisuuksia

• Toivottavia tulevaisuuksia

….kokonaiskestävästi ja 

systemaattisesti

26.3.2021

Mahdollinen: 

COVID-

kiertotalous

Skenaario: 

Hiilineutraali-

kiertotalous

Toivottava: 

Oikeudenmukain

en siirtymä 

kiertotalouteen

Villi kortti: 

Kyberkiertota-

lous

mahdo

llinen

uskottava



Turvallinen ja oikeudenmukainen murros kohti 

kestävää ruokajärjestelmää 

11



12 26.3.2021

Kohti oikeudenmukaista

ja turvallista biokiertotaloutta – miten?

26.3.

2021

• Alue ja diversiteetti

• verkostot

• Investointi ja kannattavuus

• politiikkajohdonmukaisuus
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Läpileikkaavat teemat
siirtymässä

26.3.

2021

• Ennakointi ja innovaatiot

• Ruoka, hyvinvointi, 

yhteiskunta

• agroekologia

• rahoitus
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Mitä siirtymän mahdollistamiseksi 

tarvitaan?

26.3.
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• Tiede-politiikka-yhteiskunta-

rajapinta

• Kansanväliset verkostot

• Siilojen hallinta
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Tutkimuksella ratkaisuja biokiertotalouteen 

• Optimoiduilla ainekierroilla resurssiviisautta – Kimmo Rasa
• Tuotantoketjusta ja kulutuksesta jätteetöntä (mm. ruokahävikin minimointi)

• Viljely- ja metsämaiden ravinnekierto hallintaan ja hukasta eroon

• Sivuvirtojen ravinteet talteen ja kiertoon (mm. kierrätyslannoitteet)

• Lisää arvoa ja uusia tuotteita biotalouden pää- ja 

sivuvirroista – Tuula Jyske
• Innovatiivisia, korkean arvon tuotesovelluksia metsästä, ruoka- ja akvaattisesta järjestelmästä

• Ei syötävistä raaka-aineista ja sivuvirroista elintarvikkeiden ja rehujen ainesosia

• Vaihtoehtoisia, turpeen korvaavia materiaaliratkaisuja

• Biokiertotalouden murroksen edellytysten edistämisellä 

kannattavia ja kestäviä ratkaisuja – Erika Winquist
• Biotalouden materiaalivirtojen talous ja sivuvirtalogistiikka kilpailukykyiseksi 

• Hajautetut ja keskitetyt materiaalikierrätys- ja energiaratkaisut jätteiden sekä sivutuotteiden 

tehokkaaseen hyödyntämiseen

• Uudet kysyntä- ja kuluttajalähtöiset arvoverkostot sekä kestävät liiketoimintamallit 



© Natural Resources Institute Finland

Lisäarvoa ja uusia tuotteita
resurssitehokkaalla raaka-aineiden käytöllä

Cosmetics,

food ingredients

Chemicals

Textiles

Materials, building

Bioenergy

Paper, packaging

VALUE

VOLUME
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Lisäarvoa biokiertotaloudesta: sahanpurusta 

kalanrehua



Kaura!
26.3.2021
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Esimerkit yhteistyön tiivistämisestä

1. Kaikki irti lannasta 2. Kiertotalouden 

innovaatioekosyysteemillä haetaan

- Uutta suuntaa innovaatioilla ja 

piloteilla (esim

ruokajärjestelmä)

- Yritysyhteistyötä

- Kokonaiskestävyyttä ja 

systeemistä muutosta
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Oikeudenmukainen siirtymä kohti biokiertotaloutta 

– biokiertotalouden biodiversiteettivaikutusten 

pyöreä pöytä

• Avoin, julkinen eri tutkimustahoja yhteen tuova pyöreä pöytä. Tutkimuksen tuottajat ja 
tiedon käyttäjät

• Biokiertotalouden uuden suunnan vaikutusten ennakointia ja arviointia
• aihe: uusiutumattomien korvaaminen uusiutuvilla ja tästä keskustelu esim puurakentamisen kautta

• aihe: biodiversiteettivaikutusten arvioinnin haasteellisuus osana biokiertotaloutta 

• Luke ja YM- vetoinen mutta mukana sidosryhmät laajasti.

• Tavoite: synventää keskustelua ao. teemoista ja nostaa esiin tutkimustarpeet 

• Lopputulos: blogi ja mahdollisesti policy brief sekä lista tutkimustarpeista mm STN/VN TEAS

• Ajankohta kesä 2021: 2h webinaari, fasilitoitu tilaisuus. Jatkokeskustelulle tarve. Kuuluu 
osaksi Dasguptan raportin herättämiin transitiokeskusteluihin ja linkki näihin tilaisuuksiin 
luonteva.

Mistä sinä haluaisit keskustella pyöreän pöydän ääressä
biokiertotalouteen liittyen?

26.3.2021



Kiitos!


