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Kiertotalous

on välttämätöntä, jos haluamme luoda kestäviä innovaatioita.  
Kertakäyttökulttuurista on siirryttävä kiertotalouteen.  

Puheenvuorossa Ali Harlin. s.2
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NIUKKARESURSSISUUS on kiertotalouden 
ydin: siinä tuotanto ja kulutus synnyttävät 
mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita pulaa, vaan ra-
jallisten raaka-aineiden riittävyyttä kasva-
valle taloudelle. Niukkaresurssisuus tukee 
myös ympäristötavoitteita.

U U S I U T U M AT T O M I E N  raaka-aineiden 
kierrättäminen on välttämätöntä. Esimer-
kiksi tiettyjä metalleja 
kutsutaan strategisiksi, 
koska niiden saatavuus 
on rajallinen. Näiden 
rinnalle nousevat myös 
uusiutuvat raaka-ai-
neet, koska niidenkin 
kestävään tuottamiseen 
vaadittavat maa- ja vesi-
resurssit ovat rajallisia. 

K I E RT O TA L O U S  vaa-
tii erityisesti energiaa, 
ja sen pitäisi olla ilmas-
ton kannalta hiilivapaa-
ta. Esimerkiksi useiden 
metallien talteenotto 
vaatii korkeita lämpötiloja, sähköä tai ve-
tyä. Orgaanisten jätevirtojen muuntaminen 
energiaksi houkuttelee, koska sillä vältetään 
likaisten virtojen käsittely, mutta samalla 
pitää ratkaista hiilidioksidipäästö. Tämä on 
haaste myös biopohjaisille materiaaleille.

KIERRÄTYKSEN tehokkuudelle on tärkeää 
välttää palaamasta suoraviivaisesti raaka-ai-
neisiin, vaikka nykyisen tuotantorakenteen 
kannalta se olisi helpointa. Kiertotalouden 
nerous piilee siinä, että pystytään säilyttä-
mään tuotteisiin, komponentteihin ja ma-

teriaaleihin sitoutunut arvo mahdollisim-
man pitkään. Eli tuotteiden on oltava kes-
täviä, muunneltavia ja helposti korjattavia.

NIUKKUUS on aina johtanut materiaalite-
hokkuuden lisäämiseen uudelleenkäyttä-
mällä, korjaamalla ja materiaaleja kierrättä-
mällä. Metallien, paperikuitujen ja lasin ta-
pauksissa kierrätys on teknisesti kohtuulli-
sen helppoa ja kannattavaa. Toisissa tapau-

kissa, vaikkapa muoveissa, 
elektroniikassa ja vaatteissa 
opetellaan uusia keinoja rat-
kaista monimateriaalien la-
jittelu- ja jalostushaasteet.

DIGITA ALISUUS on mah-
dollisuus myös materiaa-
litaloudessa. Kierrätyksen 
kompastuskivi on kierrä-
tettävän tuotteen tunnis-
taminen ja sen tekeminen 
liian myöhään, kun sekoit-
tamalla materiaalivirto-
ja niiden erottelu on tehty 
kannattamattomaksi. Uudet 
tunnistusmenetelmät ja te-

koäly tekevät lajittelusta tietopohjaista ja 
älykästä. 

TOINEN KESKEINEN tekijä on tuotteiden 
suunnittelu kierrätettäväksi ja yhteensopi-
viksi kierrätysjärjestelmiin. Tämä tarkoit-
taa huollettavuuden, purettavuuden ja ma-
teriaalien talteen ottamisen huomioimista 
jo tuotetta kehitettäessä. Kertakäyttöisten 
suunnitteluperusteiden käyttämisestä siir-
ryttäneen kohti energiatehokasta ja kestä-
vää kiertotaloutta. Niukkuus lisää kestäviä 
innovaatioita.

Niukkuus luo kestävyyttä 

Ali Harlin 
Tutkimusprofessori, VTT 

Puheenvuoro 

06 RODINIA 
Viestinnällä luodaan 
uutta odotusarvoa

”Kestävä elämäntapa 
ei ole luopumista ja 
riutumista, vaan 
merkityksellisyyden 
löytämistä.”

”Biolentotuhkan 
hyötykäyttöä  
voidaan edistää  
mikroionisoimalla.”

Rodinian toimitusjohtaja  
Minna Rajainmäki 

XAMKin projektipäällikkö 
Eveliina Kuokkanen

Pohjanmaa kuuluu  
Suomen kiertotalouden 
pioneereihin. Nyt maa-
kunnassa laaditaan  
käytännönläheistä tie-
karttaa kiertotalouden 
kehittämiseksi.

P rojektipäälliköt Göran  
Östberg Vaasanseudun 
Kehitys VASEK:ista,  
Tomas Knuts Pietarsaa-

ren Seudun Kehittämisyhtiö Con-
cordiasta ja Rasmus Hautala När-
piön Seudun Kehittämisyhtiö Dy-
namosta ja Kristiinankaupungin 
Elinkeinokeskuksesta ovat tottu-
neet työskentelemään yhteisen hy-
vän eteen kuin Alexander Dumasin 
muskettisoturit. Tänä vuonna kol-
mikko on työstänyt kiertotalouden 
tiekarttaa Pohjanmaan elinkeino-
elämän tarpeisiin. 

Hautalan, Knutsin ja Östbergin  

Mustasaaren Stormossenilla tuotetaan jätteistä biokaasua, kaukolämpöä ja sähköä. Vuosi sitten Vaasaan valmistui Suomen ensimmäinen ja maailman toinen yritysvetoinen kierrätys-
kauppakeskus Minimossen. Projektipäälliköt Göran Östberg, Tomas Knuts ja Rasmus Hautala ovat etunenässä tiekartan edistämisessä. 

mukaan kiertotalouden tiekar-
tat ovat yleistyneet Suomessa ja 
muuallakin Euroopassa. Ne keskit-
tyvät lähinnä visioiden hahmotte-
lemiseen. Pohjanmaalla tiekartasta 
halutaan kuitenkin tehdä konkreet-
tinen toimenpidesuunnitelma, joka 
huomioi alueen erityispiirteet. Tie-
kartta antaa toimenpide-ehdotuksia 
ja työkaluja, jotka auttavat yrityksiä 
liiketoiminnan ja resurssitehokkuu-
den parantamisessa sekä hiilidioksi-
dipäästöjen vähentämisessä.

– Haluamme esittää asiat help-
potajuisesti ja osoittaa, että ekolo-
gisuuden, vastuullisuuden ja uu-
den liiketoiminnan kehittämisessä 
voi edetä pienin askelin. Olemme 
tunnistaneet toimialat, joissa kier-
totaloudella on suurin potentiaali 
ja osallistuneet kehittämistyöhön 
useita alueen edelläkävijäyrityksiä, 
Östberg kertoo.

Lisää osaamista tarvitaan 
Pohjanmaalle on syntynyt jo moni- 
alaisia yritysryhmiä, jotka kehittä-
vät tehokkaita yhteistyöprosesseja 
jäte- ja sivutuotevirtojen hyödyntä-
miseksi. Yritysyhteistyötä tehdään 

esimerkiksi muovin kierrätyksessä. 
– Yksi hyvä esimerkki on muovin 

kierrätys. Käytetty muovi kerätään, 
puhdistetaan ja muokataan uuden 
muovikalvon raaka-aineeksi. Täs-
sä 6–7 yrityksen ekosysteemissä yh-
teistyö toimii koko maakunnassa, 
Hautala kertoo.

Yritysten kiertotaloustoimin-
nan edistämiseksi Pohjanmaalle 
on suunniteltu virtuaalista kiertota-
louden osaamiskeskusta. Sen kautta 
yritykset voisivat hankkia avukseen 
oppilaitosten, korkeakoulujen, ke-
hittämisyhtiöiden ja alan asiantun-
tijayritysten palveluita. Keskuksen 
toteuttamiseen hankitaan parhail-
laan rahoitusta.

– Kiertotalouden ja kestävän kehi- 
tyksen näkökulmasta erityisesti 
tuotesuunnittelun osaamista pitäisi  
kehittää. Tuotteiden ympäristö-
vaikutuksista jopa 80 prosenttia 
ratkaistaan suunnittelupöydällä, 
Knuts kertoo.

Jo 80-luvulta lähtien
Pohjanmaan kiertotalous alkoi ke-
hittyä 80-luvun puolivälissä. Mus-
tasaareen perustettiin tuolloin Suo-

men ensimmäinen kunnallinen jä-
tehuoltoyhtiö Ab Stormossen Oy, 
joka otti vastuulleen useiden Poh-
janmaan kuntien jätteenkäsittelyn. 
Jätteitä alettiin lajitella ja vuonna 
1990 Stormosseniin valmistui Suo-
men ensimmäinen biokaasulaitos. 

Sittemmin Pohjanmaan biokaa-
suliiketoiminta on kasvanut. Toi-
nen biokaasulaitos rakennettiin 
Jepualle Uudessakaarlepyyssä, 
ja nyt maakuntaan suunnitellaan 
biokaasulaitosta sekä Pedersöreen 
että Närpiö-Kristiinankaupungin 
seudulle. Biokaasua hyödynnetään  
muun muassa Vaasan kaupungin 
linja-autojen polttoaineena sekä 
Pietarsaaren seudulla hiomatuot-
teisiin erikoistuneen Mirkan ja liha-
tuotteita valmistavan Snellmanin 
teollisuuslaitosten lämmityksessä 
sekä valmistusprosessissa.

Uusiutuvia energiamuotoja
Pohjanmaan energiantuotanto- 
osaaminen ei rajoitu biokaasuun. 
Maakunta on jo nyt Suomen suu-
rin tuulivoiman tuottaja ja meneil-
lään on kymmeniä uusia tuulipuis-
toprojekteja. Westenergy Oy:n Stor-

mossenilla sijaitsevassa sekajätteen 
polttolaitoksessa taas tuotetaan yli 
puolet Vaasan kaukolämmöstä ja 
sähköä noin 7000 kotitalouden tar-
peisiin. Pohjanmaalla on tehty kehi-
tystyötä myös uusiutuvan energian 
varastoinnissa.

– Vaasan Sähkö otti ensimmäi-
senä Suomessa käyttöön kaksi kal-
liolämpövarastoa. Varastot raken-
nettiin Vaskiluodon vanhoihin öljy-
luoliin, jotka on pumpattu täyteen 
merivettä. Varastoitua lämpöä voi-
daan jakaa kaukolämpöverkkoon, 
Östberg kertoo.

Östberg, Hautala ja Knuts usko-
vat, että maakuntarajat ylittävällä 
yhteistyöllä Suomesta voi kasvaa 
kiertotalouden mallimaa. Heidän 
mielestään Pohjanmaa voisi toimia 
kotimaisten yritysten porttina Poh-
joismaiden markkinoille.

– Hallitsemme ruotsin kielen ja 
ruotsalaisen yrityskulttuurin eri-
tyspiirteet. Lisäksi meillä on vah-
vaa osaamista teollisuustuotteiden 
viennistä. Osaamme siis auttaa yri-
tyksiä vientitoiminnan käynnistä-
misessä ja pohjoismaisen yhteis-
työn rakentamisessa, Knuts toteaa.

Lisää käytännönläheisyyttä 
kiertotalouden kehittämiseen

08 XAMK  
Kehitystä ja tutki- 
musta kaakossa 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva sami pulkkinen
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Nokialle rakennetaan 
merkittävä, teollisen  
mittakaavan bio- ja kier-
totalouskeskittymä, 
ECO3. Kiertotalouskon-
septi on kansainvälistä 
tunnustusta saanut  
vientituote.
teksti tuomas i. lehtonen  
kuva eino ansio   

kuva nokian kaupunki  

N okian kaupungin kehi-
tysyhtiö Verten toimi-
tusjohtajana toimiva 
Sakari Ermala, Noki-

an kaupunkikehitysjohtaja Mikko 
Nieminen ja Pirkanmaan Jätehuol-
lon toimitusjohtaja Harri Kallio seu-
raavat tyytyväisenä biokaasulaitok-
sen valmistumista Nokian Kolmen-
kulman ECO3-kiertotalousalueelle. 
Alue sijaitsee kolmen valtatien ris-
teyksessä, reilun 15 kilometrin pääs-
sä Tampereelta.

Vuoden alussa valmistuva, 23 
miljoonan euron biokaasulaitos on 
Pirkanmaan Jätehuollon historian 
suurin investointi. Työ- ja elinkeino- 
ministeriö myönsi laitokselle ener-
giakärkihanketukea 4,55 miljoonaa 
euroa. Se pystyy käsittelemään kui-
va- ja märkämädätysprosesseissaan 
yhteensä 24 000 tonnia biojätettä ja 
10 000 tonnia jätevesilietettä vuo-
dessa. Lopputuotteena syntyy bio-
kaasua, luomulannoitteita ja multaa 
viherrakentamiseen. 

– Jatkossa jäteautomme kulkevat 
biokaasulla. Myymme polttoainetta 
ECO3-alueen ja Tampereen Taraste-
järven BIG-biokaasuasemilla. Kun 
ajoneuvo käyttää fossiilisten poltto-
aineiden sijaan biokaasua, sen kas-
vihuonekaasupäästöt vähenevät jo-
pa 90 prosenttia, Kallio sanoo.

Biokaasulaitoksella on tärkeä 
rooli ECO3-alueen toiminnassa. 
Alueelle tavoitellaan muun muas-
sa jätejakeiden kierrätykseen eri-
koistuneita yrityksiä sekä teollisia 

yrityksiä, jotka hyödyntävät pro-
sesseissaan kierrätysmateriaaleja 
sekä muiden toimijoiden sivutuo-
tevirtoja. Alueelle on visioitu myös 
4,4 megawatin aurinkovoimalaitos-
ta ja Power–to–X-ratkaisua.

Julkisen sektorin vahva tuki
Nokian kaupunki, Verte ja Pirkan-
maan Jätehuolto ovat kehittäneet 
ECO3-aluetta yhteistyössä noin 30 
yrityksen, julkisen toimijan, kor-
keakoulun ja tutkimuslaitoksen 
kanssa. Alueen infrastruktuuri ja 
tontit on kaavoitettu ja rakennettu 
kiertotalouden tarpeisiin. Nokian 
kaupungin tavoitteena on investoi-
da alueen infrastruktuuriin noin 23 
miljoonaa euroa vuoteen 2030 men-
nessä. Julkisen sektorin panostuk-
set alueen kehittämiseen luovat 
vahvan selkänojan yrityksille.

– Haluamme luoda liiketoimin-
nan harjoittamiseen ja kehittämi-
seen hyvät toimintaedellytykset. 
Tavoitteenamme on synnyttää uu-
denlaisia toimintamalleja ja liiketoi-
mintaa julkisen ja yksityisen sekto-
rin yhteistyöllä, Nieminen kertoo.

Kyse ei ole vain fyysisestä infras- 
ta. Innovaatioiden ja uusien liike-
toimintamallien edistämiseksi se-
kä prosessien kustannustehokkuu-
den parantamisen tueksi luodaan 
digitaalisia ratkaisuja ja kehitetään 
yhteistyöverkostoja. Verte toimii 
alueen alustayrityksenä ja koordi-
naattorina. Se törmäyttää yrityksiä, 
julkisen sektorin toimijoita ja tutki-
muslaitoksia keskenään. Verte tar-
joaa yrityksille myös tukea rahoi-
tuksen hakemiseen sekä kumppa-
niensa kautta mahdollisuuksia tut-
kimus- ja testaustoimintaan.

– Verte ja Business Tampere aloit-
tavat kiertotalouden kiihdyttämö-
toiminnan, jolla start up -maailma 
innovaatioineen tuodaan osak-
si yritystoiminnan kehittämistä,  
Ermala kertoo.

Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio, biolaitoksen laitosmestari Tommi Jaakkonen, Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko 
Nieminen ja kaupungin kehitysyhtiö Verten toimitusjohtaja Sakari Ermala seuraavat biolaitoksen valmistumista ECO3-kiertotalousalueella.

Nokialle ainutlaatuinen 
ECO3-kiertotalousalue

ECO3-alue toimii myös demonstraatio- ja pilottiympäristönä, johon halutaan tulla tutustumaan. 

E C O 3 - K I E RT O TA L O U S A L U E E N 
toimintaan on kaavoitettu kaik-
kiaan 120 hehtaaria maata. Alueen 
ensimmäiset 14 tonttia myytiin tai 
vuokrattiin viime vuonna. Tänä 
syksynä tarjolle on tullut 25 hehtaa-
ria uutta yritystonttimaata. Alueen 
joustavan yleiskaavan ansiosta ton-
tit voidaan räätälöidä yritysten tar-
peisiin. Tontit ovat suuria, joten yri-
tystoiminnan laajentaminen on tu-
levaisuudessa helppoa. 

Ermala painottaa, että alueel-
le sijoittuville yrityksille on tarjol-
la myös mielenkiintoisia mahdol-
lisuuksia kansainvälistymiseen. 
ECO3-alueen ainutlaatuinen kier-

totalousmalli on nimittäin huomi-
oitu laajasti myös Suomen rajojen 
ulkopuolella. Se on saanut jo lukui-
sia tunnustuksia ja palkintoja eri-
laisissa kilpailuissa. Viimeisimpänä 
ECO3-malli sijoittui Suomen ykkö-
seksi arvostetun European Business 
Awards 2019 -kilpailun yhteiskun-
ta- ja ympäristövastuu -kategoriassa 
ja nousi kisan finalistien joukkoon.

– Toimintamallistamme on ra-
kentunut ainutlaatuinen kiertota-
louden konsepti, joka jo itsessään 
on vetovoimainen vientituote. Yh-
teistyöneuvotteluja on käynnissä 
muun muassa Pohjoismaihin, Puo-
laan ja Venäjälle, Ermala iloitsee.

Uusia yritystontteja tarjolla 

“
Start up -maailma 
innovaatioineen 
tuodaan osaksi 
kehittämistä.  

K aupunki on valtava 
päästölähde sekä ra-
kennusvaiheessa että 
valmistuttuaan. Glo-

baalisti kaupungit tuottavat jopa 
70 prosenttia kaikista maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä; pel-
kästään rakentamisen ja talojen 
osuus on 39 prosenttia.

Kiertotalous on tulevaisuuden 
kaupungeissa yhä tärkeämpää, kos-
ka se on tehokas keino hiilineutraa-
liuden saavuttamiseen. Liikkumi-
sen, materiaalivirtojen ja energian-
tuotannon kestävyyteen halutaan 
panostaa.

Yritysten rooli tavoitteiden saa-
vuttamisessa on olennaisen tärkeä. 
KIEPPI-hanke sparraa kaupunke-

Vertikaaliviljelyä, kaksi-
suuntaisia energiajärjes-
telmiä, jätteiden paikal-
lista hyötykäyttöä. Kestävä 
kaupunki toimii parhai-
ten paikallisesti, yhteis-
työssä yritysten kanssa.

ja ja yrityksiä toimimaan yhdes-
sä kiertotalouden edistämiseksi 
kaupunginosatasolla. Hankkees-
sa ovat mukana Turun Tiedepuis-
to, Espoon Kera ja Tampereen Hie-
danranta.

Hiedanrannasta, joka on vanhaa 
Lielahden sellutehtaan aluetta, al-
kaa rakentua läntisen Tampereen 
aluekeskus. Kehityspäällikkö Reijo 
Väliharju Hiedanrannan Kehitys 
Oy:sta kertoo, että Hiedanrannan 
kiertotaloustavoitteet ovat kun-
nianhimoiset. Alueen toivotaan 
esimerkiksi tuottavan enemmän 
energiaa kuin kuluttavan. 

– Aurinkoenergialla ja geotermi-
sellä energialla tulee olemaan ener-
giaratkaisuissa tärkeä rooli. Ener-
giajärjestelmien tulee olla kaksi-
suuntaisia, talot voivat ostaa tai 
myydä energiaa. Näin voidaan hyö-
dyntää sitä, että asuin- ja toimistota-
lot tarvitsevat energiaa eri aikoina.

Kiertotalouden palvelut 
korostuvat Espoon Kerassa
Espoossa sijaitseva Kera on teolli-
suuden ja logistiikan käytössä ol-
lut tuleva asuin- ja työssäkäynti-
alue. Vaikka Kerassa on vielä vä-
hän asukkaita, alueelle on jo muo-
dostunut kiertotaloutta hyödyntä-
viä palveluita, kuten Kierrätyskes-

kuksen suurmyymälä.
– Ajatuksena on, että kun alue 

parinkymmenen vuoden aika-
na rakentuu, tänne myös hakeu-
tuu sellaisia asukkaita, joille kier-
totalouteen liittyvät palvelut ovat 
tärkeitä, kertoo projektipäällikkö  
Pekka Vikkula Espoon kaupungilta.

KIEPPI-hanke on saanut Kerassa 
aikaan paitsi yritysten ja kaupungin 
välistä yhteistyötä myös yritysten 
keskinäistä. 

– Hankkeen onnistumisesta ker-
too muun muassa se, että yritykset 
verkostoituvat jo keskenään ilman 
ohjausta, Vikkula sanoo.

Tiedepuisto laajenee 
Turun Tiedepuiston kehittäminen 
on yksi Turun kaupungin kolmes-
ta kärkihankkeesta.  Tulevaisuu-
dessa alueelle rakentuu rautatien 
ja moottoritien ylittävä kansi, jo-
ka mahdollistaa Tiedepuiston laa-
jentumisen Turussa Itäharjun kau-
punginosaan.

Kärkihankkeen johtaja Timo   
Laine Turun Teknologia- ja Tiede-
puisto Oy:sta pitää tärkeänä, että 
alueella testataan kiertotaloutta 
edistäviä palveluja. 

– KIEPPI-hankkeessa kartoite-
taan alueen kiinteistönomistajien 
ja isompien yritysten haasteita ja 

haetaan niihin ratkaisuja kasvuyri-
tyksistä, Laine kertoo. 

Kokeilevaa kaupunkiruokaa
Urbaani, lähialuetta palveleva 
ruoantuotanto on kehityskohde 
kaikissa hankkeen kaupunginosis-
sa. Hiedanrannan alueella Tyyppaa-
mo-tilassa toimii jo urbaania ruoan-
tuotantoa, samoin Kerassa vanhois-
sa SOK:n logistiikkahalleissa. 

Kerassa on esimerkiksi ruokasien- 
ten kasvatusta, luomutuotantoa ja 
pienpanimoita. InnoGreen-yritys 
on kehittänyt hulevesiä hyödyn-
tävän ulkoviherseinän, jossa voi-
daan kasvattaa myös hyötykasve-
ja. Tyyppaamossa kokeillaan Netled 
Oy:n vertikaaliviljelyn palvelukon-
septia, jossa kuluttajat ja ravintolat 
voivat tilata haluamansa määrän sa-
laattia tai yrttejä etukäteen.

Tyyppaamossa toimii myös Me-
luta Oy:n robotisoitu viljelyjärjestel-
mä, joka kylvää, kastelee ja kitkee 
automaattisesti. Turussa Original 
Sokos Hotel Kupittaa kehittää lähi-
ruokayhteistyötä sisäpuutarhakon-
septia tuottavan Plantuin kanssa.

Myös materiaalivirran toinen pää 
on hyötykäytössä. Kompostoituna 

niin ihmisperäinen jäte kuin pienpa-
nimoiden mäskikin sopivat viherra-
kentamisen kasvualustoiksi. Sosiaa-
lista kestävyyttä lisää mahdollisuus 
kaupunkiviljelyyn. Ulkoviherseinä 
taas tuo vehreyttä ja viihtyvyyttä 
ahtaisiinkin kaupunkitiloihin.

Kaupunkiviljelyyn tarkoitettu, Espoon Kerassa sijaitseva yrttiseinä on eräs urbaanin ruoantuotannon mahdollisuus, joka tuo vehreyttä myös ahtaampiin, kaupunkimaisiin olosuhteisiin.  

Kestävän kaupungin puolesta

KIEPPI-hanke
n  Hankkeessa Espoon  
Kerasta, Tampereen  
Hiedanrannasta ja Turun  
Tiedepuistosta kehitetään  
kierto- ja jakamistalouden  
mukaisia kaupunginosia.

n  Hankkeen kesto on 
1.8.2019 – 30.6.2021, ja 
se on EAKR -rahoitteinen 
6Aika-hanke.

Lisätietoja kiertotaloutta  
edistävistä ratkaisuista 

WWW.TAMPERE.FI/KIEPPI

teksti elina teerijoki 
kuva olli urpela
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Y ritysten on uudistuttava nopeal-
la aikataululla. YK:n kestävän ke-
hityksen tavoitteet pitäisi täyttää 
jo kymmenen vuoden kuluttua, 

toteaa kestävään kehitykseen erikoistuneen 
viestintätoimisto Rodinian toimitusjohtaja 
Minna Rajainmäki.

Rajainmäki perusti yrityksen vuonna 
2017, kun vastuullisuus alkoi saada yrityksis-
sä aiempaa suuremman merkityksen. Kestä-
vä kehitys on hänelle itselleen sydämen asia.

– Kun yritykset kehittävät uusia liiketoi-
mintamalleja ja toteuttavat kiertotalouteen 
liittyviä hankkeita, autamme niitä viemään 
uudistusta läpi organisaatiossa ja viestimään 
hyödyistä sidosryhmille.

Yritysten pitää pyrkiä 
liiketoiminnan syvälli-
seen murrokseen. Siksi 
Rodinia on luonut kestä-
vän liiketoiminnan tuek-
si työkirjan.

– Tunnistamme kes-
täviä liiketoimintamah-
dollisuuksia ja valitsem-
me viestit tukemaan nii-
tä. Henkilöstön tuotta-
vuus lisääntyy, brändiar-
vo kasvaa ja löydetään uusia mahdollisuuk-
sia jaettuun arvonluontiin.

Yritysvastuu on Rajainmäen mukaan 
oleellinen osa pitkän tähtäimen strategista 
suunnittelua. Niinpä viestintääkään ei pidä 
typistää perinteiseen taaksepäin katsovaan 
vastuullisuusraportointiin.

– Kannustamme yrityksiä tekemään hel-
posti lähestyttävää ja visuaalista vastuulli-
suusviestintää. Vastuullisuusraporttia täy-
dentämään voimme esimerkiksi tuottaa 
vaikuttavuusmuotokuvan, jossa vastuulli-
suus tiivistetään tarinallisen infografiikan 

muotoon. Se toimii apuna markkinoinnis-
sa, myynnissä ja perehdytyksessä.

Arvot menevät uusiksi
Rajainmäki uskoo, että kuluttajien käyttäy-
tymistä voidaan muuttaa viestinnällä.

– Markkinointi on ollut luomassa nykyis-
tä kulutusyhteiskuntaa ja ongelmia, joiden 
edessä elämä maapallolla nyt on. Kestävän 
markkinoinnin tehtävänä on luoda kulutta-
jille uutta odotusarvoa. Esimerkiksi määri-
tellä uudelleen, mitä on luksus.

Kestävästä kehityksestä tulisi Rajainmäen 
mukaan muutenkin puhua positiivisesti.

– Kestävä elämäntapa ei ole luopumista 
ja riutumista, vaan uu-
den merkityksellisyy-
den löytämistä. Markki-
noinnin tulisi luoda toi-
voa ilmastoahdistuksen 
rinnalle. Pelottelun si-
jaan tulee nähdä mah-
dollisuuksia.

Lahden ympäristöpää-
kaupunkivuoteen liittyen 
Rodinia on suunnitellut 
kuluttajakäyttäytymisen 
muutokseen tähtäävän 

hankkeen, jossa inspiroidaan kotitalouksia 
lisäämään jätteiden lajittelua. Jäteastioita 
käytetään mediana, kun asukkaille viesti-
tään kiertotalouden hyödyistä ja ilahdute-
taan heitä. Hanke tukee tavoitetta kierrätys-
asteen lisäämisestä.

– Niin kansalaiset kuin yrityksetkin pitää 
saada mukaan toteuttamaan kiertotaloutta. 
Viestinnällä on siinä tärkeä rooli. Sanoillakin 
on merkitystä. Esimerkiksi jätteiden sijaan 
pitäisi puhua materiaaleista ja raaka-aineista 
sekä niiden saamisesta takaisin kiertoon. Ei 
pitäisi olla sellaista asiaa kuin jäte.

Ilmastonmuutos pakottaa yritykset muokkaamaan liiketoi-
mintaansa kestävämmäksi. Viestinnällä yritys vaikuttaa siihen, 
kuinka se selviää toimialansa murroksesta ja miten asiakkaat 
ymmärtävät uudet toimintatavat.

Viestinnällä  
luodaan uutta  
odotusarvoa

Kestävän kehityksen mukainen muutos tarkoittaa yrittäjä Minna Rajainmäen mukaan 
tuotteiden sekä palveluiden tuottamista entistä kestävämmin ja kannattavammin.

Osana kestävää kehitystä on siirryttävä kertakäyttöisistä tuotteista uudelleenkäyttöön. 
Helppouden sijaan henkilökunta on motivoitava vastuulliseen toimintaan. 

“

HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vastuullisuus ja ympä-
ristön huomioiminen ovat osa arkipäivää. Tuloksia saavutetaan, 
kun työssä on mukana koko henkilöstö. 
teksti vilma timonen  kuva juha arvid helminen

Toimivaa  
kiertotaloutta  
sairaalamiljöössä

H USin strategia painottaa vah-
vasti vastuullisuutta sekä kes-
tävän kehityksen periaatteiden 
noudattamista kaikessa toimin-

nassa. Sairaanhoitopiirin vuosittain laadit-
tava ympäristöohjelma sisältää näkökulmia 
ja tavoitteita jätehuoltoon, materiaalikierrä-
tykseen, energiatehokkuuteen, kasvihuone-
kaasuihin sekä henkilökunnan kouluttami-
seen ympäristöasioissa. Yksi tärkeimpiä pää-
määriä on vähentää sekajätteen määrää te-
hostamalla pakkausmateriaalien kierrätystä. 

– Muovi, metalli, pahvi, kartonki, pape-
ri. Kaikki mahdollinen kierrätetään, toteaa 
ympäristöhallinnon päällikkö Mirja Virta 
HUSin Ympäristökeskuksesta.

Tänä vuonna HUSissa on kerätty yli 50 
tonnia muovia. Muovit lajitellaan muovi-
tyypeittäin, minkä jälkeen keräysmateriaa-
li toimitetaan jatkokäyttöön uusien tuottei-
den raaka-aineeksi. Muovin kierrätystä sai-
raalaolosuhteissa hankaloittaa tilan puute. 

– Iso haaste ovat sekä osastokohtaiset et-
tä koko sairaala-alueen tilat. Potilaspaikan 
ympärillä ei riitä tilaa monelle lajitteluas-
tialle, eikä tilaa koko sairaalan alueella ole 
riittävästi, kertoo Meilahden sairaalan teho- 
ja tehovalvontaosastolla työskentelevä sai-
raanhoitaja Jouni Hilvo.

Muovin kierrätyksen esteenä ovat myös 
puuttuvat pakkausmerkinnät, joiden pe-
rusteella materiaali voidaan lajitella oikein.

– Kaikki muovit eivät ole merkittyjä, jol-
loin tuottajilta pitää selvittää, mikä muovi 
on kyseessä. Kilpailutuksissa tulemme vaati-
maan pakkausmerkintöjä, Virta sanoo. 

– Hyvä ratkaisu olisi se, että muovitarvik-
keiden käyttöä vähennettäisiin ja suosittai-
siin monikäyttöisiä tuotteita aina kun mah-
dollista. Kestotuotteissa ei tarvitse miettiä 
muovin kierrätystä lainkaan ja jätettä syn-
tyy vähemmän, Hilvo toteaa. 

Täysin muovitonta ei sairaalasta saa, sillä 
muovi on tärkeä materiaali esimerkiksi leik-
kaussalitarvikkeiden steriilipakkauksissa.

Vastuullinen valinta
Uudelleenkäytettävien tuotteiden suosimi-
nen kertakäyttöisten sijaan on tärkeä osa 
kestävää kehitystä. Sairaalaympäristön tiu-
kat hygieniavaatimukset eivät aina ole este 
uudelleenkäytölle. 

– Teoriassa kaikki tekstiilit voisivat olla 
kestotuotteita, mutta vastaan tulee käytän-
nön haasteita. Tällä hetkellä sairaalapesu-
lan kapasiteetti ei riittäisi huoltamaan kaik-
kea, mutta se on ajan kysymys, Hilvo toteaa.

Tekstiilien ohella monikäyttöisyyttä voi-
taisiin lisätä esimerkiksi instrumenteissa. 
Sairaaloissa on käytössä monia tuotteita, 
jotka ovat aiemmin olleet monikäyttöisiä, 
mutta joista on siirrytty kertakäyttöisiin nii-
den helppouden vuoksi. Hilvo kertoo, että 
kertakäyttötuotteiden käyttö alkoi yleistyä 
2000-luvun alussa. 

– Hyvin lyhyessä ajassa olemme muut-
taneet sairaalamaailmamme kertakäyttö-
maailmaksi, ja nyt pitäisi kääntää se toisin 
päin, Hilvo toteaa.

Henkilökuntaa motivoidaan ja sitoute-
taan vastuulliseen toimintaan tiedottamal-
la ja kouluttamalla. 

– Tiedotus on äärettömän suuri asia. 
Meillä on seminaareja, koulutusta, ohjei-
ta, uutisia, kampanjoita sekä juttuja omas-
sa henkilöstölehdessämme, Virta sanoo.

Sekä Virta että Hilvo ovat yhtä mieltä sii-
tä, että on tärkeää, että koko henkilöstö on 
mukana muutoksessa. Asennemuutostyö-
tä helpottaa, kun ympäristövastuuryhmis-
sä on mukana lääkäreitä, johtajia ja muita 
avainasemassa olevia.

– Kun esimies lähtee mukaan, muutkin 
innostuvat, Virta tiivistää.

Kestävä 
elämäntapa ei 
ole luopumista 
ja riutumista.  

teksti timo hämäläinen kuva joona raevuori 

Myllykoski luo puitteet  
bio- ja kiertotaloudelle

Myllykosken tehdasalue odottaa uusiokäyttöä. Satavuotiset teollisuuden perinteet ovat vahvasti läsnä edelleen. 

K un Myllykosken pape-
ritehtaan valot sammu-
tettiin joulukuussa 2011, 
Kouvolan piskuiseen 

6 000 asukkaan taajamaan jäi pie-
noinen lovi. Jäljelle jäivät uljaat pu-
natiiliset piiput ja jykevät betonira-
kenteet, mutta tehdasalue hiljeni. 
Onneksi vain hetkeksi.

Vuonna 2018 kiinteistökehitys-
projekteihin erikoistunut Redeve 
Oy osti tehtaan ja aloitti tehdas-
alueen palauttamisen kohti entistä 
loistoaan; tällä kertaa yritysalueena, 

jossa on jo valmiina monikäyttöisiä 
kiinteistöjä, suuret tilat ja teollisuu-
teen sopiva infrastruktuuri.

– Täällä on historian aikana vie-
ty, tuotu ja käsitelty valtavia mää-
riä materiaaleja. Logistisesti alue si-
jaitsee Kymijoen rannalla, ja myös 
raideyhteys on mahdollinen, Rede-
ve Oy:n toimitusjohtaja Jari Lahti-
nen kertoo.

Myllykoskelta on matkaa Kou-
volan keskustaan 15 kilometriä. 
Olemassa on myös mahdollisuus 
omaan pistoraiteeseen, joka liittää 

alueen Venäjälle ja Kiinaan asti vie-
vään rataverkkoon. Lisäksi alueella 
riittää lääniä piha-alueena sekä hal-
litilana raaka-aineiden säilyttämi-
seen ja käsittelyyn.

Tiloja on aina konesaleista varas-
toihin ja muihin tuotantotiloihin. 
Korkeat ja avarat tilat ovat räätälöi-
tävissä, mutta alue kokonaisuute-
na mahdollistaa myös uuden luo-
misen: sadan hehtaarin alueella 
on vielä runsaasti käyttämätöntä 
rakennusoikeutta.

– Jos ajatellaan valmiuksia ja so-

veltuvuutta kiertotalouteen, niin 
voimassa on kaava, joka mahdol-
listaa teollisen toiminnan. Raken-
nusoikeutta on vielä parisataatu-
hatta neliötä käyttämättä.

Kuin optimoitu biotalouteen
Tällä hetkellä Myllykosken yritys-
alueella on jo biotalouteen keskit-
tyviä yrityksiä, ja Lahtisen mielestä 
alueen puitteet pääsevät oikeuksiin-
sa juuri biotaloudessa. Visio on bio-
talouden keskittymä, jossa erikokoi-
set toimijat tukevat toisiaan ja muo-
dostavat vahvan teollisuusnyrkin.

– Parhaimmillaan alueella olisi 
yrityksiä, jotka jollain tavalla liitty-
vät biotalouteen, ja siihen on sel-
keä syy. Biotaloudessa raaka-aineet 
vaativat paljon käsittely- ja varas-
tointitilaa. Lisäksi yhtenä vahvuu-
tena meillä on massiivinen biologi-
nen puhdistamo, Lahtinen kertoo.

Tehdasalueen satavuotinen his-
toria näkyy juuri tällaisina etuina. 
Biologinen jätevedenpuhdistamo –  
joka toimii entsyymeillä ja baktee-
reilla – rakennettiin vuonna 1990 ja 
sitä on laajennettu kahteen ottee-
seen: vuosina 1997 ja 2001-2002. 
Kapasiteetti riittää koko alueen yri-
tystoiminnan yhteiskäyttöön: jätti-
mäiset säiliöt ovat tilavuudeltaan 
70 000 kuutiota.

– Puhdistamo huolehtii, ettei 
perälaita vuoda. Toisaalta meillä 
on käytännössä myös rajaton ve-
denottokyky vieressä virtaavasta 
Kymenlaakson tonavasta, siis Ky-
mijoesta. Lisäksi Myllykoskella on 
voimalaitos, joka pystyy hyödyntä-
mään syntyneitä tähteitä ja jätteitä, 
Redeven biotalousprojektien asian-
tuntija Janne Harjunpää lisää.

Eikä valmis infrastruktuuri jää 
tähän. Uusiokäyttöä odottavat 
muun muassa järeä hakemurskain, 
joka aikoinaan jauhoi jätepuusta 
polttoainetta, mutta on nyt val-
miina tekemään haketta bioener-
gialle ja jatkojalosteiden tuotan-
toon. Jäljellä on myös kaksi sadan 
megawatin höyrykattilaa, hallinos-
turit ja höyryturbiini.

– Tällainen infra vain odottaa, 
että sitä päästään hyödyntämään 
uusiokäytössä, Lahtinen kiteyttää.

Vahva tehdasidentiteetti 
Myllykoski-tiimin asiantuntijana 
Harjunpää näkee erilaisia syner-
giaetuja myös Myllykosken taaja-
man tehdashistoriassa ja koko alu-
eessa. Nykyisin alueella toimii met-
säteollisuusyrityksiä, joiden myötä 
alihankkijaverkosto on toimiva ja 
laadukas. Myllykosken paperiteh-
das on taas luonut alueelle tietyn-
laisen tehdasidentiteetin.

– Satavuotiset teollisuuden pe-
rinteet näkyvät sekä kylässä että 
alueessa, ja ovat jopa osa alueen 
identiteettiä. Koska alueella on har-
joitettu raskasta teollisuutta, niin 
voi olettaa, että erilaiset lupapro-
sessit ovat helppoa kuin heinänte-
ko, Harjunpää hymyilee.

Paperitehdas oli alueen merkittä-
vä työllistäjä aina sulkemiseen as-
ti, joten työvoimasta ei pitäisi olla 
pulaa. Redeve itsessään tarjoaa tu-
kea ja palveluja alueelle mieliville 
yrityksille, mutta suunnittelussa 
apuna on myös Kouvolan kaupun-
gin kehitysyhtiö Kinno, joka tarjoaa 
tukea ja palveluja alueelle jalansijaa 
suunnitteleville yrityksille.

Kouvolan Myllykosken 
taajamassa sijaitsevasta, 
satavuotisen historian 
omaavasta entisestä  
paperitehdasalueesta 
muokataan vauhdilla  
uutta kierto- ja bio- 
talouden keskittymää. 

teksti taneli tuokko  
kuva marja seppälä 
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Kehitystä ja  
tutkimusta 
kaakossa 

K aakkois-Suomen Am-
mattikorkeakoulu Xamk 
panostaa vahvasti kier-
totalouden kehitykseen 

ja tutkimukseen. Xamkissa innovoi-
daan esimerkiksi tuhkan sekä eri-
laisten hankalasti kierrätettävien 
materiaalien uusiokäyttöä ja edis-
tetään rakentamisen kiertotaloutta.

Miltä kuulostaisi ympäristöystä-
vällisempi kierrätysbetoni, joka on 
valmistettu osittain tuhkasta? En-
tä tankkaisitko autosi polttoaineel-
la, joka on valmistettu hiilidioksidi-
päästöistä? Tai hankkisitko ulkova-
rastoksi rakennuksen, joka on ra-
kennettu puutaloelementtien sei-
nistä ylijäävistä paloista? 

Nämä ja muut innovatiiviset kier-
totalouden keksinnöt voivat toteu-
tua tulevaisuudessa Kaakkois-Suo-
men Ammattikorkeakoulu Xamkis-
sa tehtävän kehitystyön ansiosta. 

Eri paikkakunnilla sijaitsevil-
la kampuksilla on jokaisella vah-
vaa osaamista eri kiertotalouden 
osa-alueilla: Mikkelissä on erikois-

tuttu veden puhdistuksessa synty-
vien lietteiden uusiokäyttöön bio-
kaasuksi ja ravinteiksi. Savonlin-
nassa vahvuus on hiilidioksidin tal-
teenotto ja uusiokäyttö, ja Kymen-
laaksossa on kehitetty rakennuste-
ollisuuden kiertotaloutta sekä tuh-
kan hyötykäyttöä.

Hienontamisesta tehoa 
Xamkin Kotkan ja Kouvolan kam-
puksilla kehitetään biohiilen ja -len-
totuhkan mikronisointia, eli hie-
nonnusta ja mahdollisuuksia hyö-
dyntää hienonnettua tuhkaa. Myös 
erilaisten hankalasti kierrätettävi-
en materiaalien kuten lasin, tiilen 
ja mineraalivillojen kierrätystä ha-
lutaan edistää.

Biolentotuhkalla tarkoitetaan 
biopohjaisten materiaalien poltos-
ta jäävää tuhkaa. 

– Biolentotuhkan hyötykäyt-
töön liittyy haasteita. Jos kemialli-
nen koostumus on kohdillaan, sitä 
voidaan hyödyntää vaikka lannoit-
teeksi, mutta jos se sisältää esimer-
kiksi raskasmetalleja, hyödyntämi-
nen on hankalampaa, sanoo pro-
jektipäällikkö Eveliina Kuokkanen 
Xamkista. 

Tuhkan hyötykäyttöä voidaan 
kuitenkin edistää nimenomaan 
mikronisoimalla, eli hienontamalla 
tuhkaa pienemmiksi partikkeleiksi. 

– Hienonnettu tuhka on tasalaa-
tuisempaa ja sen pinta-ala ja reak-
tiivisuus lisääntyvät, Kuokkanen 
kertoo.

Hienontaminen on myös tapa, 
jolla haastavia, tällä hetkellä esi-
merkiksi kaatopaikoille kertyviä 
teollisuus- ja kierrätysmateriaale-

ja voitaisiin hyödyntää paremmin 
jatkokäyttöön sopiviksi. 

Lupaavia tuloksia
Xamkin HITU-hankkeessa on ke-
hitetty biolentotuhkan hienonta-
mista käyttämällä prosessissa eri-
laisia jauhimia, joilla on hienon-
nettu voimalaitoksilta ja muista 
lähteistä peräisin olevaa biolento-
tuhkaa. Kehitystyössä mukana on 
ollut myös paikallinen energiayhtiö 
Kotkan Energia sekä betonialan yri-
tys Rudus. Käsitellyn biolentotuh-
kan käyttöä on tutkittu esimerkik-
si osittaisena sementin korvaajana 
betonin valmistuksessa. 

– Kokeissa on esimerkiksi testat-
tu, kuinka paljon massan työstettä-
vyys tai valmiin betonin puristuslu-
juus muuttuu, kun osa sementistä 
korvataan käsitellyllä biolentotuh-
kalla. Tulokset ovat lupaavia, vaik-
kei niitä voikaan vielä aivan sellaise-
naan hyödyntää, Kuokkanen sanoo.

Tuhkan lisäksi hankkeessa hie-
nonnetaan biohiiltä ja selvitetään 
sille mahdollisia teknisiä käyttö-
kohteita. Biohiilen käyttöä myös 
esimerkiksi maaleissa on testattu.

Kierrätyksellisesti haastavien 
materiaalien hienontamista on tes-
tattu tänä vuonna alkaneessa BIO-
KE-hankkeessa, jossa on myös han-
kittu Bio- ja kiertotalouden tutki-
muskeskus Biosampoon lisää hie-
nonnusprosessin kehittämistä tu-
kevaa analyysilaitekantaa. 

Tutkimuskeskukseen hankit-
tu partikkelikokoanalysaattori on 
ensimmäinen laatuaan Suomessa. 
Myös muiden laitteistohankintojen 
ansiosta Xamkissa toimiva Bio- ja 

Xamk panostaa vahvasti 
kiertotalouden kehityk-
seen ja tutkimukseen.  
Innovoinnin kohteena 
ovat muun muassa tuh-
kan kierrätys sekä raken-
tamisen kiertotalouden
edistäminen.  

tamisen purku- ja ylijäämämateriaa-
leja voisi hyödyntää monipuolisem-
min ja niin, että niiden arvo säilyisi 
paremmin, sanoo ReUse-hankkeen 
projektipäällikkö Katja Ahola Xam-
kin Kotkan kampukselta.

Kaksivuotisessa ReUse-hank-
keessa on kehitetty purku- ja yli-
jäämämateriaalien uudelleenkäyt-
töä yhdessä eri rakennusteollisuu-
den yritysten, muun muassa pur-
ku-urakoitsijoiden ja rakennusliik-
keiden kanssa.

Rakennusteollisuudessa purku- 
ja ylijäämämateriaalien hyödyntä-
minen on ollut merkittäviltä osin 
alhaisen arvon käyttöä, kuten esi-
merkiksi murskatun betonin ja tii-
len käyttöä täyttöaineksena maan-
rakennus- tai tietyömailla. Uudisra-
kentamisessa ylijäämämateriaalit, 
uudet raaka-aineet, menevät puo-
lestaan pahimmillaan suoraan jät-

teenpolttoon. 
– Uudelleenkäyttöä eikä vakiintu-

neita menetelmiä kierrätysmateri-
aalien käytölle ole juuri ollut. Näitä 
pyrimme kehittämään, Ahola sanoo.

Esimerkkiä purkumateriaalien 
tehokkaasta käytöstä löytyy Köö-
penhaminasta. Siellä on rakennettu 
uudisasuintaloalue hyödyntämällä 
puretuista rakennuksista isoina pa-
loina sahattuja tiiliverhouspaloja.

Innovaatioita rakennusalalle
Xamkissa rakentamisen purku- ja 
ylijäämämateriaalien hyödyntämis-
tä kokeiltiin käytännössä kahdella 
pilottikohteella, joista voisi kehit-
tyä myös liiketoimintaa. Ensimmäi-
nen kohde oli tiiliverhoiltu kyltti-
elementti, joka rakennettiin pure-
tuista ulkoverhoustiilistä.

– Tiilien purkaminen yksittäin on 
haastavaa kovemman saumausma-

teriaalin vuoksi, mutta niitä voi ir-
rottaa isompina elementtipaloina, 
jossa saumaukset ovat mukana. 
Tutkimme tiilipalasten irrotusta eri 
purkutyömailla. Varsinainen kyltti-
elementti valettiin Kouvolan Betoni 
-betonielementtitehtaalla, jossa se 
verhoiltiin eri värisillä ja -kokoisilla 
tiilipalasilla, Ahola sanoo.

Toinen pilottikohde oli jäteka-
tos, joka rakennettiin puukerros-
talojen rakentamisessa käytettävi-
en CLT-puuelementtilevyjen ylijää-
mäpalasista. 

– Puukerrostalon seinäelement-
tejä valmistettaessa elementtiin lei-
kataan ovi- ja ikkuna-aukkoja. Sel-
vityksiemme mukaan valmistuk-
sessa jää eniten yli oviaukkopalo-
ja, jotka sopivat hyvin jätekatoksen 
seiniksi. Palat saatiin Timberpoin-
tilta ja katoksen tilaajana oli Kouvo-
lan Asunnot, Ahola kertoo 

Hiilidioksidin talteenottoa

Reuse Finland Oy:n toimitusjoh-
taja Timo Juutilainen. 

– Hiljattain kehitetyllä Power–
to–X-menetelmällä hiilidioksidis-
ta ja vedystä voidaan kuitenkin 
valmistaa synteettistä polttoai-
netta, mikä on edistämässä mer-
kittävästi hiilidioksidin talteen-
ottoon liittyvää liiketoimintaa. 
Power–to–X-tekniikalla energiaa 
voidaan myös varastoida. 

Tutkimus- ja kehitysyhteistyö 
on Juutilaisen mukaan tärkeää. 

– Xamkilla on yhdistetty toi-
mintaan myös koulutus, jolloin 
opiskelijat saavat käytännön ko-
kemusta uusimmista tekniikoista 
jo opiskeluaikana. On hyvä, että 
Suomeen syntyy vähitellen alan 
osaajia, Juutilainen sanoo.

SAVONLINNASSA  Xamk on tut-
kinut hiilidioksidin talteenottoa 
ja uusiokäyttöä noin 10 vuoden 
ajan. Xamkin Kuitulaboratoriossa 
 kehitetty talteenottomenetelmä 
on patentoitu Euroopassa, USA:s-
sa ja Kiinassa. 

Yhteistyötä menetelmän ja 
uusien kiertotalousprosessien 
kehittämiseksi tehdään hiili-
dioksidin talteenottoon erikois-
tuneen yrityksen CarbonReuse 
Finland Oy:n kanssa. 

– Maailmalla hiilidioksidin 
talteenottoa tehdään vielä mel-
ko vähän. Hiilidioksidia on pidet-
ty hankalana jätteenä, jonka tal-
teenotto maksaa paljon verrat-
tuna kompensaationa saatuihin 
päästömaksuihin, kertoo Carbon-

XAMKin projekti- 
päällikkö Eveliina  
Kuokkanen, 
ReUse-hankkeen 
projektipäällikkö 
Katja Ahola sekä 
XAMKin kehitys-
insinööri Teemu 
Karttaavi. 

Xamkin kehittämää hiilidioksidin talteenottoprosessia viedään markkinaan yhteistyössä CarbonReuse Finland Oy:n kanssa.

Xamkissa kehitettiin yrityksille 
myös purkukatselmointeja, joissa 
kartoitetaan purkukohteiden ma-
teriaalit määrineen hyödyntämis-
mahdollisuuksien selvittämiseksi. 

– Lisääntyneen tiedon avulla voi-
daan luoda uudenlaista liiketoimin-
taa. Kolmannen sektorin mukaan 
ottaminen on yksi mahdollisuus 
kannattavalle liiketoiminnalle. 

Aholan mukaan kiertotalouden 
voi nähdä ylipäätään isona mahdol-
lisuutena rakennusalalle. 

– Esimerkiksi purkumateriaali-
en uudelleenkäyttö on kannatta-
vaa, sillä vaikka purkaminen on hi-
taampaa ja sitä kautta kalliimpaa, 
seuraava rakentamisen vaihe on jo 
halvempi, kun materiaali on jo ole-
massa, Ahola toteaa. 

Bisnespotentiaalia on paljon, kun 
materiaalien kierrätyksen toiminta-
mallit saadaan kuntoon.

“
Lisääntyneen 
tiedon avulla  
voidaan luoda 
uudenlaista   
liiketoimintaa. 

kiertotalouden tutkimuskeskus Bio- 
sampo kasvaa yhä monipuolisem-
maksi kiertotalouden tutkimus- ja 
kehitysympäristöksi.

Arvoa purkumateriaaleille
Myös rakennusteollisuuden kier-
totalouden edistäminen on Xam-
kin Kotkan ja Kouvolan kampus-
ten vahvuus. 

– Tutkimme tapoja, joilla raken-

teksti elina jäntti 
kuva katia himanen
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Muovipakkausten kier-
rätys on saatu Suomessa 
kasvuun, mutta matkaa 
EU:n tavoitteeseen on  
jäljellä. Vuonna 2025 kier- 
rätystaso pitää saada nou- 
semaan 50 prosenttiin. 

K uluttajapakkausten ke-
räys alkoi Suomessa vas-
ta 2016, mutta jo neljäs-
sä vuodessa muovipak-

kauksia on opittu lajittelemaan en-
tistä paremmin. Keräys kasvoi vii-
me vuonna voimakkaasti, lähes 80 
prosenttia.

Kuluttajien motivoituminen on 
näkynyt ekopisteiden vilkkaassa 
käytössä ja kiinteistökohtaisen ke-
räämisen yleistymisenä.

– Erikokoiset taloyhtiöt ovat en-
tistä kiinnostuneempia järjestä-
mään erilliskeräyksen muovipak-
kauksille, kertoo kehitysjohtajana 
toimiva Peter Rasmussen Suomen 
Uusiomuovi Oy:stä.

Pantittomia kuluttajien muovi-

Oikein lajiteltu muovijäte voidaan kierrättää raaka-aineeksi uusien tuotteiden valmistamiseen. Uusiomuovista tehdään korkealaatuisia muovituotteita ja -pakkauksia. 

pakkauksia kerättiin kierrätykseen 
viime vuonna noin 20 000 tonnia, 
joka on suunnilleen neljännes pak-
kaustuottajien markkinoille saatta-
masta määrästä. Kotitalouksien la-
jittelussa on siis vielä runsaasti pa-
rantamisen varaa.

Uusi laki laajentaa vastuuta
Suomen Uusiomuovi on lakisäätei-
sesti toimiva tuottajayhteisö, joka 
vastaa yli 2 500 pakkaajan tuotta-
javastuun toteutuksesta. Se järjes-
tää muun muassa veloituksettoman 
vastaanoton pakkauksille, kierrä-
tyksen, neuvonnan ja opastuksen.

Suomessa jätelainsäädäntöä uu-
distetaan parhaillaan vastaamaan 
EU:n jätesäädöksiä. 

– Jätelaki on tuomassa eniten 
uusia velvoitteita ja haasteita juuri 
muovin kierrätykseen. Esimerkiksi 
alueellisia keräyspisteitä on järjes-
tettävä lisää sekä kuluttajapakkauk-
sille että yrityspakkauksille. Myös 
kustannusvastuu kasvaa jatkossa, 
Rasmussen toteaa. 

Muovipakkauksille tulee vaati-
muksia myös kertakäyttömuoveja 
koskevasta SUP-direktiivistä (Sing-
le Use Plastics), joka kieltää joiden-
kin tuotteiden valmistuksen, aset-
taa lisää merkintäehtoja ja vaatii uu-
siomuovin osuuden kasvattamis-

ta joissakin pakkauksissa. Lisäksi 
tuottajayhteisölle lankeaa laajene-
va vastuu yleisten alueiden siivous- 
ja roskaantumiskustannuksista.

Pilviä kierrätyksen taivaalla
Oikein lajiteltu muovijäte voidaan 
kierrättää eli hyödyntää raaka-ai-
neena uusien tuotteiden valmista-
misessa. Uusiomuovista tehdään 
korkealaatuisia muovituotteita ja 
-pakkauksia. Kierrätykseen kelpaa-
maton muovi puolestaan hyödyn-
netään energiana.

Suomen Uusiomuovi on toimit-
tanut kuluttajilta kerättyä pakkaus-
muovia Fortumin muovinjalosta-
molle Riihimäelle. Laitoksen kapa-
siteetti ei riitä enää kattamaan ke-
räysmääriä, joten jätettä joudutaan 
viemään ulkomaille jalostettavaksi. 

Uuteen jätelakiin kaavailtu py-
kälä 62 on romuttamassa Fortu-
min uuden muovinjalostamon ra-
kentamisen ja kotimaisen kapasi-
teetin lisäyksen. 

– Pykälässä vaaditaan, että tuot-
tajayhteisön pitää jatkossa vastata 
kaikista materiaaleista, siis muo-
vin lisäksi lasista, metallista, kar-
tongista ja puusta, kun tällä het-
kellä tuottajayhteisöjä on viisi, 
eli joka materiaalilla omansa,  
Rasmussen valaisee.

Kun sopimusosapuolesta eikä 
jätteen toimittamisesta ollut var-
muutta, Fortum keskeytti sopimus-
neuvottelut Suomen Uusiomuovin 
kanssa ja pisti jäihin lisäinvestoin-
nin. Tämä toi pakkaustuottajille 7,4 
miljoonan euron lisäkustannuksen 
ja muovijätettä joudutaan jatkossa 
rahtaamaan entistä enemmän ulko-
maille kierrätettäväksi.

– Jätelain pykälä 62 uhkaa myös 
koko Suomen Uusiomuovin toimin-
taa, Rasmussen kertoo.

Materiaalikohtainen tuottajayh-
teisö vastaa parhaiten nykyisiin ja tu-
leviin muovipakkausten kierrätys- 
haasteisiin. 

POLKU 2025 -ohjelma
Kasvavat kierrätysvaatimukset vaa-
tivat uusia toimia monilla kierrätyk-

sen osa-alueilla. Mukaan tarvitaan 
Suomessakin koko arvoketju.

Uusia tavoitteita varten Suo-
men Uusiomuovi on laatinut POL-
KU 2025 -ohjelman, joka listaa omat 
tavoitteet sekä toimenpiteet niiden 
saavuttamiseksi. Sen mukaan ku-
luttajien ja yritysten lajittelua tu-
lee lisätä, mutta rinnalle tarvitaan 
myös laitosmaista erottelua, jossa 
sekajätteestä otetaan ennen polttoa 
kierrätyskelvolliset muovit talteen. 
Talkoisiin kutsutaan niin ikään 
muoviteollisuus ja suunnittelijat.

– Kerätylle muoville pitää saada 
lisää käyttökohteita eli uusiomuo-
vista valmistettuja tuotteita. 

Kierrätysteknologia kehittyy ko-
ko ajan. Mekaanisen erottelun ohel-
le tulee kemiallinen kierrätys, jossa 
alkutekijöihinsä hajotetusta muo-
vista kyetään valmistamaan esimer-
kiksi elintarvikekäyttöön hyväksyt-
tyä muovia.

Kuluttajat ovat yhä kiinnostu-
neempia siitä, mitä muovipakka-
uksille tapahtuu käytön jälkeen. 
Tavoitteena on, että vuoteen 2030 
mennessä kaikki EU:n markkinoilla 
olevat muovipakkaukset on suun-
niteltu kierrätettäväksi tai uudel-
leen käytettäväksi. Suomen Uusio-
muovi on vahvasti kiertotalouden 
keskiössä.

Tervetuloa muovitalkoisiin

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva fortum oyj

M issä kasvaa ilmas-
sa itävää perunaa, 
mullatta versovaa 
humalaa tai kahvin-

poroista ravinteensa saavia osteri-
vinokkaita? Oikea vastaus on Van-
taalla, Myyrmäessä, Metropolia Am-
mattikorkeakoulun laboratoriossa. 
Tila on nimeltään UrbanFarmLab, ja 
se on erikoistunut sisäruokatuotan-
toon ja ruoan innovaatioihin.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljaselle 
laboratorio osoittaa konkreettises-
ti, mihin Vantaan resurssiviisau-
den tiekartta on ruoantuotannos-
sa kaupunkia viemässä: ravinnon 

urbaaniin tuottamiseen, lähiruo-
katuotantoon ja alan yritysyhteis-
työn syventämiseen. Kaupungilla 
on useita ympäristö- ja kiertotalous-
hankkeita eri toimialoilla. Urbaanin 
ruoantuotannon lisäksi kestävään 
elämään tähdätään muun muassa 
kiinteistö-, kiertotalous- ja lentorah-
tiklustereilla.

– Vantaa luo kestävää tulevai-
suutta strategisella ympäristöohjel-
malla, joka ohjaa sen kehitystä pääs-
töttömäksi, jätteettömäksi ja luon-
nonvaroja kestävästi käyttäväk-
si kaupungiksi. Resurssiviisauden 
tiekartallamme on kolme tavoitetta: 

ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutus-
ta. Tämä kaikki sekä suurin tavoit-
teemme, hiilineutraali Vantaa, on 
totta vuonna 2030, Viljanen visioi.

Urbaania ruoantuotantoa
Kaupungin kanssa yritysyhteis-
työtä tekevässä ruokaklusterissa 
on muka lähes 50 yritystä, kuten 
startup-toimijoita, ravintoloita ja 
elintarviketuottajia. Jälkimmäi-
sistä suurimpia ovat muun muas-
sa Valio, Fazer ja HKScan. Yhteis-
työn tavoitteena on, että Vantaasta 
tulisi urbaanin ruoan pääkaupunki 
vuoteen 2025 mennessä.

– Vantaalla on valtavan kokoisia 
yrityksiä, joilla on suuri merkitys 
koko Suomen ruokatuotannossa. 
Lisäksi meillä on startup-yrityksiä, 
jotka kehittävät ruoan tulevaisuu-
den ratkaisuja. Tarkoituksena on 
pienentää ruokaan liittyvää hiilija-
lanjälkeä, tuottaa kiertotalousrat-
kaisuja ja edistää uuden liiketoimin-
nan syntymistä, Viljanen summaa.

Vantaa on kiertotalouden asial-
la yhdessä maamme suurimpien 
kaupunkien kanssa. Kuudella suu-
rimmalla kaupungilla on yhteinen 
6Aika-hanke, joka vastaa kaupun-
gistumisen haasteisiin kehittämällä 
uusia palveluja ja toimintamalleja.

– Yksi kaupungistumisen haas-
teita on viljelykelpoisen maan käy-
minen vähiin. Tästä syystä meidän 
on edistettävä urbaania ruoantuo-
tantoa. Se tarkoittaa kaikkea ruo-
kaa, jota voidaan tuottaa kaupun-
geissa. Nopeasti kehittyvä tekno-
logia mahdollistaa ratkaisuja, jot-
ka eivät ole riippuvaisia perintei-
sestä maataloudesta. Teemme ke-
hitystyötä ja edistämme uutta liike-
toimintaa CircularHoodFood-hank-
keessa. Kokoamme siinä tietoa ja 
luomme uutta osaamista urbaa-
niin ruoantuotantoon, tiivistää 
6Aika CircularHoodFood –hank-
keen projektipäällikkö Henri Laine.

Hankkeessa toteutetaan konk-
reettisia kokeiluja, joiden avul-
la peltoviljelyn rinnalle nousee 
kaupunkiympäristössä tapahtuva 
ruoantuotanto. Uusien viljelytek-

nologioiden avulla on mahdollista 
tuottaa esimerkiksi vihanneksia, 
marjoja ja sieniä sekä ruoan raa-
ka-aineita sisätiloissa ympäri vuo-
den. Se luo huimat tulevaisuuden-
näkymät omavaraisuuteen, huol-
tovarmuuteen ja pitkällä aikavälillä 
jopa nälänhädän torjumiseen.

Yritysyhteistyö etenee
Metropolian laboratorio on hyvä 
alusta uusiin kokeiluihin, ja sen toi-
minnassa on mukana useita yrityk-
siä ja startupeja. Yksi kokeiluista on 
kasvattaa humalaa hydroponisesti 
eli vesiviljelynä. Tällä hetkellä pani-
mot ovat riippuvaisia tuontihuma-
lasta. Ne voivat kenties tulevaisuu-
dessa kasvattaa oman humalansa. 

Pitkälle edenneitä hankkeita ur-
baanissa ruoantuotannossa on sirk-
kojen kasvattaminen. Sirkkaleipää 
on ollut saatavissa jo pitkään. Labo-
ratorioissa voidaan tuottaa myös li-
haa korvaavia tuotteita sekä proteii-
nimassaa bakteeriviljelyn avulla. 

– Sisäviljely katkaisee riippuvuu-
den vuodenajoista tai säästä. Vettä 
tarvitaan vähäisiä määriä, eikä tor-
junta-aineita laisinkaan, kertoo Ur-
banFarmLab-laboratoriosta vastaa-
va projektipäällikkö Kaj Lindedahl.

CircularHoodFood-hanke vie 
urbaanin ruoantuotannon ajatus-
ta myös taloyhtiöihin. Ne voisivat 
jatkossa viljellä omat vihannek-
sensa. Taloyhtiöklubien on tarkoi-
tus verkostoitua ja jakaa resurssi-
viisauden käytänteitä keskenään. 

Sienestää voi  
sisällä ja peruna 
kasvaa ilmassa 

Uudet ratkaisut eivät korvaa perinteistä viljelyä vaan tukevat sitä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja projektipäällikkö Henri Laine muistuttavat tutkiessaan laboratorioversoja. 

Vantaa kaupunki elää jo tulevaisuutta. Vihreää ympäristöohjelmaansa 
toteuttaessaan se on löytänyt kestävää kehitystä tukevia toimintatapoja, 
kuten sisäruokatuotannon ja kaupunkiviljelyn.
teksti liisa joensuu  kuva joona raevuori

“
Lajittelua tulee 
lisätä, mutta sen 
ohelle tarvitaan 
laitosmaista  
erottelua.
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Nokialainen Purkamo 
Lahtinen haluaa osaltaan 
edistää kiertotaloutta   
tarjoamalla helpon ja  
asiakkaiden tarpeisiin  
perustuvan ratkaisun  
ylijääneen metallin  
kierrätykseen.

P urkamo Lahtinen Oy pyr-
kii kohti tuhlailematonta 
ja tehokkaampaa kierrä-
tystä sekä raaka-aineiden 

uusiokäyttöä. He huomioivat ym-
päristönäkökohdat mahdollisuuk-
sien mukaan yhteistyökumppanien 
valinnoissa ja käsittelymenetelmi-
en kehityksessä. Vihreät arvot ovat 
tärkeitä sekä heille että asiakkaille.

– Kierrättäminen on tärkeää tu-
levaisuuden kannalta. Ei maailma 
kestä muovilusikkakulttuuria, et-
tä aina käytetään ja heitetään olan 

Purkamo Lahtisen materiaalikierrätyksen vastaava Jani Ala-Mettälän kokemuksen mukaan asiakkaita kiinnostavat joustavat, tarvepohjaiset ja toimivat ratkaisut metallin kierrätykseen.  

ylitse, Purkamo Lahtisen toimitus-
johtaja Veli-Matti Lahtinen toteaa.

Nokialla Kankaantaan teolli-
suusalueella päämajaansa pitävän 
purkamon yhteistyökumppanit si-
jaitsevat Pirkanmaan ympäristös-
sä, Turun seudulla, Helsingissä ja 
jonkin verran myös Pohjanmaalla.

– Vaikka purkamo sijaitsee Noki-
alla, niin toimimme valtakunnalli-
sesti. Haemme kasvua koko maas-
sa, mutta erityisesti pääkaupunki-
seutu kiinnostaa, sillä siellä on pal-
jon yrityksiä.

Yritys on ollut pystyssä jo yli 30 
vuotta. He myyvät kierrätysvaraosia 
vaurioajoneuvoista sekä kierrättä-
vät ajoneuvoja, kierrätysmetalleja 
ja teollisuuden metallipakkauksia. 
Asiakastiedolta he ovat saaneet Suo-
men Vahvimmat -sertifikaatin.

– Ei täältä käsin pysty kilpaile-
maan pelkällä hinnalla pääkaupun-
kiseudun yritysten kanssa. Sen takia 
olemme aina petranneet palvelussa 
ja siinä, että toimitaan vastuullisesti.

Asiakkaille räätälöityä 
Purkamo Lahtisen materiaalikier-
rätyksen vastaava Jani Ala-Mettälä 

kertoo, että yritys suunnittelee kun-
kin asiakkaan kanssa heidän tarpei-
siinsa sopivan kierrätyssysteemin 
metalliromuille ja -pakkauksille.

– Hoidamme asiakkaan määriin 
sopivat keräysastiat sekä vaihtola-
vat ja huolehdimme, että lavoja on 
riittävästi. Sitten tulevat tyhjennys-
välit ja muut. Aina palvelut räätä-
löidään asiakkaan tarpeiden mukai-
seksi systeemiksi, josta me sitten 
huolehdimme, Ala-Mettälä sanoo.

– Pienen yrityksen etu on sellai-
nen tietynlainen ketteryys, Lahti-
nen lisää.

Lahtisen ja Ala-Mettälän koke-
muksen mukaan asiakkaita kiin-
nostavat joustavat, tarvepohjaiset 
ja toimivat ratkaisut metallin kier-
rätykseen. Lisäarvoa luovat luotet-
tavuus ja tavoitettavuus.

– Asiakkaiden romun määrä 
vaihtelee töiden mukaan. Tästä 
syystä sovimme ratkaisun aina asi-
akkaan tarpeen ja aikataulun mu-
kaan, Ala-Mettälä aloittaa.

– Esimerkiksi kesällä voi tulla 
enemmän romua kuin talvella. Jous-
tamme aina määrän mukaan ja opet-
telemme kierrätyksen rytmin asiak-

kaiden toiveiden mukaan. Jos asiak-
kaalla muuttuu tarve, niin olemme 
hyvinkin tarkalla vainulla mukana ja 
vähennämme tai lisäämme astioita 
sen mukaan, Lahtinen lisää.

Helppous ennen kaikkea
Purkamo Lahtinen pyrkii tekemään 
metallin kierrätyksestä asiakkaal-
le mahdollisimman helppoa. Koko-
naisvaltaisuuden näkee myös siinä, 
että asiakkaan ei tarvitse tehdä mi-
tään ylimääräisiä hankintoja: kerä-
ysastiat, lavat, rahdit ja kuljetukset 
kuuluvat samaan pakettiin.

– Ei tarvitse kuin tehdä romua 
vaan, niin me hoidamme loput. 
Juuri sitä tarkoitamme kokonais-
valtaisuudella, että on aina yksi 
selkeä summa, joka näkyy asiak-

Tarpeisiin perustuva ratkaisu 
metallin kierrätykseen

kaalla. Ei ole mitään sivukuluja tai 
pantteja. Meillä myös rahdit ja kul-
jetukset kuuluvat samaan hintaan,  
Lahtinen avaa.

Pienen yrityksen valttikortti on-
kin se, että tarvittavat keräysastiat 
toimitetaan valmiina. Joskus asiak- 
kaille on tullut yllätyksenä, ettei 
kaikkialla näin ole.

– Sellaista palautetta on kuulu-
nut maailmalta, että joskus asia-
kas on mennyt ja palannut takai-
sin, koska toisaalla ei ole ollut help-
poa. Meidän tavoite on olla helppo 
ja vaivaton yhteistyökumppani, ei-
kä asiakkaan tarvitse tehdä mitään 
hankintoja. Sitä ei monikaan enna-
koi, että yhtäkkiä pitäisi ostaa 15 
000 eurolla lavoja, Lahtinen kertoo.

Metalliromua ei synny pelkäs-
tään metallialalta, vaan myös muun 
muassa rakennus-, putki- ja sähkö-
alalta. Minne tämä kaikki romu lo-
pulta päätyy Nokialta?

– Me erottelemme ne eri jakei-
siin ja sitten toimitetaan ne sulat-
tamoon. Siitä ne jatkavat loppu-
käyttäjille, jotka sulattaa ne uu-
destaan uudeksi tuotteeksi, Lah-
tinen summaa. “

Ei tarvitse tehdä 
kuin romua, niin 
me hoidammme  
loput.  

teksti taneli tuokko  
kuva petra kotro


