
Pakkausmateriaali
Täysin biohajoava kuitumateriaali  
tekee pakkauksesta sekä ekologista 

että kustannustehokasta. s. 8

Paperinkeräys
Jokainen suomalainen heittää vuosittain  
lähes seitsemän kiloa kierrätyskelpoista  

paperia sekajätteeseen. s. 5

Resurssitehokkuus 
Teollisen tuotannon ylijäämä päätyy 
verkkokaupan välityksellä uudelle  

omistajalle hyötykäyttöön. s. 11

Koulutus. Kiertotalous osaksi taloustiedon opetusta. s. 4
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Kiertotalous

Siirtymä kiertotalouteen edellyttää 
yhteistä visiota, josta jokaisella on  
mahdollisuus löytää oma paikkansa.  
Puheenvuorossa Kari Herlevi. s.2
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Oulussa on Suomen pohjoisin 
biokaasun tankkausasema.
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AMNESTY INTERNATIONALIN pääsihtee-
ri Kumi Naidoo sanoi taannoin osuvasti: ”Il-
mastonmuutos on kaikkein suurin ihmisoi-
keusongelma, sillä kuolleella planeetalla ei 
ole ihmisiä tai ihmisoikeuksia”. Ei ihme, et-
tä nuorten näkyvät ilmastolakot ja mielen-
osoitukset ympäri maailmaa vaativat päät-
täjiltä pikaisia toimia. Myös suomalainen 
tiedeyhteisö jakaa nuorten viestin pikaisten 
toimien tarpeellisuudesta. Paine päätösten 
tekemiselle kasvaa koko ajan, sillä kyse on 
meidän kaikkien yhtei-
sestä tulevaisuudesta 
ja ennen kaikkea siitä, 
millaisen tulevaisuu-
den haluamme jättää 
lapsillemme.
 
TARVITA ANKIN  mää-
rätietoisia ratkaisuja, 
jotta maailmaa koette-
levan globaalin kestä-
vyyskriisin neljä ulot-
tuvuutta – ilmastokrii-
si, biodiversiteettikrii-
si, luonnonvarojen yli-
kulutus ja sosiaalinen 
epätasa-arvoisuus – saa-
daan ratkaistua. Nykyi-
nen lineaarinen talousmalli on epäonnis-
tunut yhteiskunnan ja ympäristön näkö-
kulmasta. Siirtyminen öljyn jälkeiseen ai-
kakauteen ei ole helppoa.
 
SYKSYLLÄ 2019  julkaistun hallitustenvä-
lisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin mu-
kaan maapallon lämpötila on noussut noin 
asteella esiteollisesta ajasta. Ilmasto lämpe-
neekin hälyttävän nopeasti, ja tämä edel-
lyttää pikaisia toimia. Kiertotaloudella on 
tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnäs-
sä. Kiertotalouden mukainen liiketoiminta, 
materiaalien kierrätys ja tuotteiden parem-

pi materiaalitehokkuus ovat avain kilpailu-
kykyisen, nettopäästöttömän teollisuuden 
kehittymiseen EU:ssa.
 
KIERTOTAL OUDESSA  tähdätään siihen, 
että yritysten liiketoiminnan ansaintalo-
giikka ja tuotto perustuvat pääosin palve-
luiden tarjoamiseen eikä tuotteiden myyn-
tivolyymin maksimointiin. Arvon suurin 
lisäys voi syntyä muun muassa tuotteiden 
huollosta, uudelleenkäytöstä, jakamises-

ta sekä uudelleenvalmistuk-
sesta.
 
MUUTOS kiertotalouteen on 
jo käynnissä, mutta se edel-
lyttää kotimaassa yli halli-
tuskausien ulottuvaa parla-
mentaarista yhteisymmär-
rystä ja panostusta. Kierto-
talouden tulisikin näkyä tu-
levan hallituksen ohjelmas-
sa keskeisenä painopisteenä.

Kansainvälisesti tarvit-
semme positiivisen ja yh-
teisesti jaetun vision kierto-
taloudesta, joka ympäristö-
hyötyjen lisäksi tuo hyöty-
jä taloudelle työpaikkojen 

ja viennin myötä myös kaupan ja ideoiden 
vapaata liikkumista edistäen. Alan keskei-
simmässä kansainvälisessä tapahtumassa, 
World Circular Economy Forumissa, tavoit-
teena on muun muassa kytkeä foorumi Suo-
men EU-puheenjohtajuuskauteen ja vah-
vistaa kiertotalouden roolia EU-agendalla.
 
HALUAMME SITRASSA  olla vaikuttamas-
sa siihen, että siirtymä kiertotalouteen tu-
lee olemaan reilu ja osallistava, ja sellainen 
jossa jokaisella suomalaisella on mahdolli-
suus löytää oma paikkansa – myös heikoim-
massa asemassa olevien.

Kaikkein suurin ihmisoikeusongelma

Kari Herlevi
Projektijohtaja, kiertotalous 
Sitra

Puheenvuoro 

07 TARPAPER RECYC- 
LING FINLAND 
Bitumi kiertää katolta 
katuun 

”Uskon, että joskus 
vielä ihmetellään  
tätä hukkaamisen  
aikakautta.” 
Päivi Kosunen 
Kiertotalousasiantuntija, TAT

Tulevaisuuden asuminen 
hyödyntää kierrätys- ja 
jakamistalouden uusia 
innovaatioita. Pelkkien  
puheiden sijaan Asokodit 
on tarjonnut uudenlaisia 
asumisen palveluita jo 
viime keväästä lähtien.

teksti joonas ranta 
kuva joona raevuori 

Tulevaisuuden kaupun-
kiasuminen hyödyn-
tää kierrätys- ja jakamis-
talouden innovaatioita. 
Pelkkien puheiden sijaan 
Asokodit on tarjonnut 
täysin uudenlaisia asu-
misen palveluita asukkai-
densa arkeen jo viime ke-
väästä. Yhtiö uskoo, että 
tulevaisuudessa nähdään 
myös muita teknologisia 
ratkaisuja, joilla voidaan 
tarjota uusia asumisen 
palveluita jakamistalout-
ta hyödyntäen. 

teksti xxxxxx xxxxxxxxx 

N ykyteknologian tarjoa-
mista mahdollisuuksis-
ta puhuttaessa liiteri ei 
ole välttämättä ensim-

mäinen mieleen tuleva asia. Asun-
tosäätiön Asumisoikeus Oy, tutta-
vallisemmin Asokodit, on silti älylii-
teeri-innovaatiostaan ylpeä.

Asoliiteriksi nimetyn palvelun 
kautta asukkaat saavat käyttöön-
sä muun muassa laadukkaita säh-
kötyövälineitä ja puhdistuslaittei-
ta. Vuokrattavat tavarat varataan 
ja maksetaan netissä. Tavaran voi 

Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilä ja liiterikonseptin kehittäjä Harri Paloheimo CoReorientilta uskovat, että Asoliiteri edustaa tulevaisuuden asumisen palveluita parhaimmillaan.   

vuokrata tarvittaessa vain tunniksi. 
Lisäksi voi valita, maksaako yksit-
täisestä lainauksesta vai sitoutuuko 
liiterin kuukausikäyttöön.

– Kuukausisopimusta suositte-
lemme erityisesti niille, jotka ovat 
muuttamassa, uudistamassa ko-
tiaan tai vaikka tekemässä perus-
teellisempaa kevätsiivousta. Tällöin 
kaikki Asoliiteristä löytyvät laitteet 
ovat monipuolisesti hyödynnettä-
vissä, kertoo liiterikonseptin isä 
Harri Paloheimo CoReorient Oy:stä.

Asoliiteri on käyttäjille maksulli-
nen, mutta Asokodit tai Asuntosää-
tiö ei tee sillä voittoa, vaan tarkoi-
tuksena on olla mukana kehittämäs-
sä uudenlaista asumista. Liiterin toi-
minnan tarjoaa CoReorient. Yhteis-
työssä toteutetun palvelun kustan-
nukset ovat hyvin maltilliset.

Tavaran nouto ja palautus hoitu-
vat itselle sopivana ajankohtana, sil-
lä liiteri palvelee vuoden jokaisena 
tuntina. Riittää, että tavaroita vuok-
raavalla on älypuhelin käytössään.

Vähemmän on enemmän
– Uskomme, että vuokraamalla 

kulloiseenkin tarpeeseen tarvitta-

vaa laitetta, rahaa kuluu vähem-
män, säilytystilan tarve asunnois-
sa pienenee sekä asumisviihtyvyys 
lisääntyy, toteaa Asokotien toimi-
tusjohtaja Jari Riskilä.

Asoliiterin kautta on vuokrattu 
tavaraa vohveliraudasta ompeluko-
neeseen ja höyrypesurista akkupo-
rakoneeseen. Lisäksi liiteristä löy-
tyy älylukko, jonka avulla Blox Car 
-palvelun kautta autoaan vuokraa-
vat voivat toimittaa auton avaimet 
autoa vuokraaville. 

Vuoden 2018 Isännöintiteko-pal-
kinnon voittanut Asoliiteri on ollut 
käytössä Asokodin talojen asukkai-
den keskuudessa. Nyt palvelu on 
saatavilla myös muille kaupunki-
laisille. Tästä pitää huolen Helsin-

gin Vuosaaren keskustassa sijaitse-
van kulttuurikeskus Vuotalon vie-
reen avattu, kaikkien käytettävissä 
oleva liiteri.

Liikkuminen osana asumista
Asokodit on osa Asuntosäätiö-kon-
sernia, joka on Suomen neljänneksi 
suurin asuinhuoneistojen omistaja. 
Asuntoja sillä on 31 paikkakunnalla 
ja asukkaita noin 40 000.

Konserni tarjoaa Asokotien kaut-
ta kohtuuhintaista asumisoikeus-
asumista, jossa yhdistyvät omistus- 
ja vuokra-asumisen parhaat puo-
let. Asuntosäätiö ei halua jättää ke-
hitystyötään neljän seinän sisään, 
vaan huomioida asukkaiden elä-
män kokonaisvaltaisemmin.

Asoliiteri on vain yksi esimerkki 
Asokotien tulevaisuuteen suuntau-
tuneesta visiosta sekä sen asukkail-
le tarjoamista palveluista.

Yksi oleellinen osa palveluita 
koskee ihmisten liikkumista. Aso-
kodit on osana Asuntosäätiö-kon-
sernia osallistuu Vantaan kaupun-
gin vetämään Aviapolis Liiken-
nelabra -hankkeeseen. Hankkeen 
tavoitteena on muun muassa löy-

tää uudenlaisia liikkumisen ratkai-
suja ja näin vähentää oman henki-
löauton tarvetta.

– Henkilöautot eivät ole katoa-
massa kaupunkikuvasta, mutta se 
ei tarkoita, ettemmekö voisi kehit-
tää entistä järkevämpiä ja kestä-
vämpiä tapoja liikkua paikasta toi-
seen. Vaihtoehtoja auton omista-
miselle löytyy jo nyt. Esimerkkeinä 
asiakaseduiksemme nostetut ver-
tais- sekä yhteiskäyttöautot, Ris-
kilä kertoo.

Viime vuonna Asokodit teki 
myös sopimuksen Liikennevirta 
Oy:n kanssa sähköautojen lataus-
pisteiden toteuttamisesta. Hanke 
tukee merkittävästi asukkaiden 
mahdollisuuksia siirtyä sähköau-
ton käyttäjäksi.

– Jos mitään ei kokeile ja kehitä, 
ei myöskään synny mitään uutta. 
Asiat eivät ole valmiita, vaan tämä 
on meille osa jatkuvaa oppimispro-
sessia. Haluamme kehittää toimin-
taamme vastuullisesti ottaen huo-
mioon maailman muuttumisen – ja 
olemalla omalla panoksellamme  
mukana sitä muuttamassa, Riski-
lä painottaa.

Jakamistaloudella elinvoimaa 
ja viihtyvyyttä asumiseen 

“
Jos mitään  
uutta ei kokeile ja 
kehitä, ei mitään 
uutta synny.

10 PEGASOR 
Nanohiukkasten  
monitorointi on  
investointi ilmaan
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Tulevaisuudessa kierto- 
talouden asiantuntija on 
tarpeeton, sillä kaikki 
osaavat jo ajatella asioita 
kiertotalouden kannalta. 
Näin pohtii TAT, jonka 
tavoitteena on opettaa 
nuorille työelämätaitoja  
– ja kiertotaloutta. 

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

J es, hihkaisee puhuva roskis, 
kun sinne tipauttaa muovi-
roskan. Kierrätysmuovista 
valmistetaan muovikasseja, 

pönttö ilmoittaa. Muovinkeräyslaa-
tikon vieressä sekajäteastia kehot-
taa miettimään, voisiko roskalle löy-
tyä uusi elämä toisessa muodossa.

Helsinki-Vantaan Yrityskylässä 
ei tosin puhuta roskista, vaan raa-
ka-aineista, sillä kaikelle materiaa-
lille pyritään löytämään uusi olo-
muoto kierrätyksen kautta. 

TATin kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen näkee kiertotalouden tärkeänä osana talous- ja työelämätaitoja. Näitä taitoja lapset ja nuoret oppivat Yrityskylässä. 

Talous ja nuoret TATin tavoittee-
na on auttaa lapsia ja nuoria kehit-
tämään talous- ja työelämätaitoja 
sekä innostumaan yrittämisestä. 
Iso osa työtä on peruskoulun kuu-
dennen ja yhdeksännen luokan op-
pilaille suunnattu Yrityskylän op-
pimiskokonaisuus. Lisäksi TAT on 
tuottanut lukioille ja ammatilliseen 
koulutukseen Bisneskurssit-oppi-
materiaalin sekä kouluttaa opetta-
jia talousosaajiksi. 

TAT tekee tiivistä yhteistyötä 
Sitran kanssa, jolla on käynnissä 
lukuisia kiertotalouden hankkei-
ta. Yhteisenä näkemyksenä on, et-
tä kouluissa ja oppilaitoksissa pitäisi 
ottaa kiertotalous osaksi taloustie-
don opetusta. Perinteisesti ympäris-
tökysymyksiä on käsitelty biologi-
an tai maantiedon opetuksen yhtey-
dessä. 1,5 vuotta sitten TAT palkka-
si riveihinsä täysipäiväisen kiertota-
lousasiantuntijan. Tehtävän ensim-
mäinen haltija on ympäristötieteitä 
ja taloutta opiskellut Päivi Kosunen. 
Hänelle talouden ja ympäristön suh-
de on itsestäänselvyys. 

– Taloutta ei voi olla ilman luon-
nonvaroja. Olitpa millä alalla tahan-

sa, resurssien säästeliäs käyttö on 
järkevää liiketoimintaa. Vaikka itse 
olen luonnontieteilijä, talous on ol-
lut minusta aina valtavan kiinnos-
tava asia. Talous ja ympäristö eivät 
ole toistensa vastakohtia.

Uudet kiertotalousnatiivit 
Yrityskylän aamupäivä on touhua 
täynnä. Koululaiset tekevät innolla 
tehtäviä kylän yritysten palveluk-
sessa. Kaikki ovat yhtä lukuun ot-
tamatta ovat oikeita, olemassa ole-
via yrityksiä tai julkisia palvelun-
tarjoajia. Ainoa kuvitteellinen yri-
tys on Puuta, joka suunnittelee ja 
rakentaa kouluja, joissa rakennus-
materiaali on puu, energia uusiutu-
vaa lähienergiaa ja tilat moduulisia, 

eli muunnettavissa oppilasmäärän 
mukaan. Ennen lounasta vuoros-
sa on kyläkokous. Yrityskylän kau-
punginjohtaja muistuttaa omassa 
puheenvuorossaan kaikkia lajittele-
maan Yrityskylä-päivän aikana ros-
kansa oikein. Kosunen nyökkää hy-
väksyvästi. 

– Yrityskylä-konseptiin sisälty-
vässä oppimateriaalissa kiertotalous 
käydään läpi. Keskustelemme myös 
mukana olevien yritysten kanssa, 
kuinka kiertotalous näkyy heidän 
oikeassa toiminnassaan ja tuomme 
sen oppimisympäristöön. Mones-
ti kuvitellaan, että kiertotalous on 
vain hienompi sana kierrätykselle. 

Opettajia kouluttaessaan Kosu-
nen aloittaa aina perusteista. 

– Joskus se turhauttaa. Toisaalta 
on positiivista, että ympäristöasioi-
den perustat ovat lapsilla hyvin hal-
lussa. Kutsummekin tätä sukupol-
vea kiertotalousnatiiveiksi.

Kosunen arvelee, että kotona ja 
koulussa on puhuttu esimerkik-
si autoilusta ja lentämisestä, sekä 
eri kulkumuotojen vaikutukses-
ta omaan hiilijalanjälkeen. Jättei-
den lajittelukin on monelle kotoa 

tuttua, ja ruokavaliotakin on ehkä 
muokattu sisältämään enemmän 
kasviksia ja vähemmän lihaa. 

Resurssit hyötykäyttöön
Toisen asteen Bisneskurssit-oppi-
materiaaleissa kiertotaloutta lähes-
tytään liiketoimintamahdollisuute-
na. Oppijat tutkivat, millaisia tuote 
palveluna -yrityksiä on olemassa tai 
miten resursseilla saadaan enem-
män tuottoa. 

Sitran arvion mukaan kiertota-
louden arvonlisä Suomen kansan-
talouteen voisi reilun 10 vuoden 
kuluttua olla jo kolme miljardia eu-
roa vuosittain. Kiertotalous voi syn-
nyttää kymmeniä tuhansia työpaik-
koja ja uudenlaista yritystoimintaa. 
Nuoria kannustetaan keksimään 
uusia kiertotalouteen pohjautuvia 
yritysmahdollisuuksia.

Kosunen peräänkuuluttaa ajat-
telutapaa, jossa yksittäiset toimi-
jat eivät mieti kuinka kiertotalous 
voitaisiin ottaa huomioon. 

– Kiertotaloudessa tärkeintä on 
systeeminen muutos. Uskon, että 
joskus vielä ihmetellään tätä huk-
kaamisen aikakautta. 

Kiertotalous nähdään osana 
tulevaisuuden työelämätaitoja

“
Uskon, että joskus 
vielä ihmetellään 
tätä hukkaamisen 
aikakautta. 

Keräyspaperilla voi  
olla jopa kuusi elämää 

Suomen Keräystuotteen asiamies Merja Helander korostaa, että Suomessa paperinkierrätys on kuluttajalle täysin maksutonta. 

P aperin kierrätyksellä on 
Suomessa pitkät perin-
teet. Paperia alettiin ke-
rätä meillä jo 1940-lu-

vulla, kun monista raaka-aineista 
oli puutetta sotien jälkeen. Metsä-
yhtiöt tarvitsivat keräyspaperia kar-
tongin valmistukseen, ja kansalai-
sia kannustettiin keräyspuuhiin. Al-
kuun houkuttimena toimivat pal-
kinnot, mutta vuosien myötä pape-
rin kerääminen muuttui ammatti-
maiseksi, eikä palkkioita keräysta-
voitteen toteutumiseksi enää tar-

vittu. Tänä päivänä paperi on Suo-
messa parhaiten kierrätetty jätelaji, 
jota jokainen meistä kantaa keräys-
laatikoihin lähes 50 kiloa vuodessa. 

– Paperin kerääminen muusta jät-
teestä erikseen on niin itsestään sel-
vää, että se tulee jo äidinmaidossa. 
Paperin kierrätys on niin tuttua, et-
tä voisi sanoa meidän jokaisen ole-
van asiantuntija, naurahtaa paperin 
tuottajayhteisö Suomen Keräystuo-
te Oy:n asiamies Merja Helander.

Paperinkeräyksessä eletään muu-
toksen aikaa. Paperin kulutus on vä-

hentynyt, kun esimerkiksi sanoma- 
ja aikakauslehtiä on siirrytty luke-
maan netistä. Vaikka Aasiassa pape-
rin ja kartongin kulutus on  kasvus-
sa, Suomessa on oltu viime vuosina 
noin viiden prosentin laskussa. Eu-
roopan, USA:n ja Japanin paperin ja 
kartongin kysynnän odotetaan las-
kevan edelleen noin prosentin vuo-
dessa vuoteen 2030 mennessä. 

Keräyspaperin kysyntä ja tarjonta 
ovat harvoin olleet epätasapainos-
sa kierrätyshistoriansa aikana. Nyt 
ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa 

kysyntä ylittää reilusti tarjonnan ja 
teollisuus joutuu tuomaan raaka-ai-
netta ulkomailta. Kun kierrätettävää 
materiaalia on vähemmän, vähenee 
myös sen hyödyntäminen. Vähene-
vän keräyspaperimäärän varaan ei 
tehdä investointeja.

– Paperinkeräys on kehittynyt 
meillä pitkien perinteiden, erilliske-
räyksen ja tuottajavastuun ansiosta. 
Malli on ainutlaatuinen koko maail- 
massa. Hyvä kysyntä paperiteolli-
suuden raaka-aineena pitää keräyk-
sen tehokkaana.

Paperista on moneksi
Paperin kierrättäminen kannattaa, 
sillä keräyspaperi muuntuu monek-
si. Paperimassaa käytetään teolli-
suudessa sanomalehtipaperin se-
kä pehmopaperin valmistukseen ja 
siitä tehdään myös materiaalia talo-
jen lämpöeristykseen. Paperi on kii-
tollinen kierrätettävä, sillä sen kui-
dut soveltuvat muovattavaksi uu-
delleen tuotteiksi jopa kuusi kertaa. 

Suomessa kulutetusta paperista 
päätyy kierrätykseen 85 prosenttia. 
Vaikka osuus on korkea, parantami-
sen varaa on edelleen. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun kotitalouksien 
sekajätteiden koostumusta tutki-
nut HSY selvitti, että sekajätteistä 
suurin osa olisi ollut lajiteltavissa 
kierrätykseen. Paperiakin sekajät-
teen joukossa oli yli neljä prosent-
tia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokai-
nen asukas heittää lähes seitsemän 
kiloa kierrätyskelpoista paperia se-
kajätteeseen. Sekajätteestä pape-
ri päätyy energiahyötykäyttöön ja 
poistuu siten kierrosta. 

Paperin kierrätys on moneen 
muuhun kotitalouden kierrätys-
toimeen verrattuna helppoa. Pa-
perinkeräysastiaan voi laittaa lä-
hes kaiken postinsa, sanoma- ja 
aikakauslehdet, mainokset, kirje-
kuoret ja toimistopaperit. Sen si-
jaan keräyslaatikon peikkoja ovat 
ruskea pahvi, ruskeat paperipussit, 
paperitapetti ja lahjapaperit. 

Helander muistuttaa, että koti-
taloudet säästävät jätehuoltomak-
suissa, kun paperit viedään keräys-
astioihin, sillä sieltä keräys on pa-
perin tuottajien vastuulla ja kulut-
tajille maksutonta. 

– Sekajätteen joukossa ei tuli-
si olla paperia, joten kuluttajia voi 
kannustaa vielä tarkempaan lajit-
teluun. Paperin kierrätyksen tär-
keydestä on syytä puhua edelleen.

Paperin kierrätys sujuu 
suomalaisilta. Paperin  
kulutuksen vähentyessä 
on entistä tärkeämpää  
saada kaikki kiertoon 
kelpaava paperi uusio-
käyttöön. Materiaalista 
on raaka-aineena jo pulaa.

teksti anna gustafsson 
kuva eeva anundi

Työmatkoilla 
liikutaan jo 
n Vuonna 2018 Helsingissä 
47% työmatkoista kuljettiin 
 joukkoliikenteellä. 

n Työmatkoista 16% pyö-
räiltiin ja 10% käveltiin. 
27% meni töihin autolla. 

n Viidentoista seutukunnan 
alueella 36% työmatkoista 
tehtiin joukkoliikenteellä, 
13% pyörällä, 7% kävellen 
ja 44% henkilöautolla.
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Auto käyttöön ilman 
omistamisen vaivaa

Blox Car on helppo ja turvallinen yhteiskäyttöautopalvelu, jonka avulla auton voi löytää oman kodin tai työpaikan läheltä. 

Istut työpäivän jälkeen metros-
sa. Havahdut lähestyvään vii-
konloppuun. Olisi mukava 
käydä perheen luona ja mö-

killä. Mutta julkisilla liikenneväli-
neillä matka kestää useita tunteja, 
eikä niillä pääse aivan perille asti. 
Autoakaan ei raaskisi vuokrata, ja 
vaikka olisi hyvä tarjous, tulisi se 
hakea toiselta puolelta pääkaupun-
kiseutua. Taitaa jäädä menemättä.

Entä jos parilla älypuhelimen 
klikkauksella voisi varata käyttöön 
yksityisomisteisen auton, joka muu-

ten seisoisi viikonlopun parin kort-
telin päässä parkkipaikalla? Nyt 
voi. Blox Car on suomalainen au-
tojen vertaisvuokrauspalvelu. Ver-
taisvuokraus tarkoittaa autojen yh-
teiskäyttöä siten, että auton omista-
ja tarjoaa autoaan vuokralle silloin, 
kun ei itse sitä tarvitse. Palvelua voi-
si kuvailla autojen Airbnb:ksi.

Palvelusta voi varata ilmaisen re-
kisteröitymisen jälkeen sopivan au-
ton käyttöönsä, jonka jälkeen auton 
omistaja hyväksyy varauspyynnön.

– Rekisteröityminen on kuitenkin 

tärkeää, jotta auton käyttäjä tunnis-
tetaan ja varmennetaan. Näin syn-
tyy myös luottamus auton käyttä-
jän ja omistajan välille, kertoo Blox 
Car -palvelun markkinointipäällik-
kö Santeri Petrell, joka on myös yksi 
palvelun perustajajäsenistä. 

Palvelua tarvitseva maksaa vain 
auton käytöstä. Auton voi vuokrata 
yhdestä tunnista jopa viikon ajaksi. 

Autoa ei haluta omistaa 
Palvelulle on tilausta, sillä yhä har-
vempi haluaa omistaa omaa autoa. 

Otavamedian marraskuussa 2018 
julkaisemassa tutkimuksessa 20 
prosenttia auton omistajista oli har-
kinnut autosta luopumista – uusia 
liikkumisen palveluita kokeilleiden 
joukosta jopa 60 prosenttia. Auton 
omistamista tärkeämpää on se, et-
tä paikasta toiseen pääsee liikku-
maan mahdollisimman kätevästi 
ja joustavasti.

– Palvelussa on mukana kai-
ken kaikkiaan satoja autoja ympä-
ri Suomea. Suurin osa autoista on 
pääkaupunkiseudulla. Koska pal-
velun toimiminen ei vaadi autojen 
hankintaa, toimii se myös haja-asu-
tusalueilla, joissa muunlaisten yh-
teiskäyttöautopalveluiden toteut-
taminen ei olisi taloudellisesti jär-
kevää, Petrell kuvailee.
 
Toisen säästö on toisen tulo
 Useimmille meistä auto on arvol-
taan toiseksi suurin hankinta he-
ti asunnon tai kesämökin jälkeen. 
Toisin kuin viisaasti hankittu asun-
to, menettää auto kulutushyödyk-
keenä kuitenkin pian jälleenmyyn-
tiarvoaan. Tosiasiassa auto seisoo 
paikallaan yli 90 prosenttia elin-
kaarestaan.

Auton voi myös saada maksa-
maan itse sen aiheuttamia kuluja. 
Auton vertaisvuokraaminen on jär-
kevä ja helppo tapa kattaa autoilun 
kustannuksia. Vuokralle antaja voi 
päättää itse, milloin auto on vuok-
rattavissa ja mihin hintaan. Auton 
voi luovuttaa käyttöön omalta työ-
paikalta, kodin lähistöltä tai vie-
mällä avaimen avainsäilöön.

Miksi käyttää auton vuokraami-
seen palvelua, kun sen voi vuok-
rata ilmoituksen avulla esimerkik-
si Facebook-kirpputoreilla? Palve-
lu on mukana varmistamassa, et-
tei käyttäjä tule huijatuksi tai jou-
du maksumieheksi, jos vuokrauk-
sen aikana sattuisikin jotain. Varta 
vasten vertaisvuokraamiseen räätä-
löidyt vakuutukset voi saada auto-
maattisesti vuokrauksen ajaksi pal-
velun kautta, ja vuokratulot tilite-
tään kerran kuukaudessa.

Parasta palvelussa on, että vuok-
ralle antajan ei tarvitse luopua mis-
tään ja vuokraaminen on tehty mah-
dollisimman helpoksi. Auton omis-
taja säilyttää liikkumisen vapauden 
ja voi ajaa autollaan edelleen silloin, 
kun sille on tarvetta. Muun ajan au-
to voi tuottaa omistajalleen rahaa.

Suomalainen Blox Car on perus-
tettu vuonna 2015, ja se on kasvanut 
rajusti kolmessa vuodessa. Kansain-
välistymisen tueksi palvelu hakee 
sijoittajia ja omistajia tämän vuo-
den aikana. 

Yhteiskäyttöautot tulevat ole-
maan kasvava osa kestävää liikku-
mista ja liikkumisen murrosta. Vii-
me vuosina majoituksessa tapahtu-
nut kiertotalouden murros tapah-
tuu nyt liikkumisessa.

Suomalainen Blox Car  
on autojen yhteiskäyttö- 
palvelu, jonka kautta voi 
vuokrata auton käyttöön 
helposti ja turvallisesti. Nyt 
kaikilla on mahdollisuus  
omistaa pala kotimaista  
kasvutarinaa, sillä palvelu  
etsii uusia sijoittajia. 
 
teksti ja kuva blox car 

“
Palvelulle on  
tilausta, sillä yhä 
harvempi haluaa 
omistaa autoa. 

K un asetetaan ympäris-
tötavoitteita maan pääl-
lystykselle, parhaat tu-
lokset tehdään asfal-

tin kierrätysasteen nostolla. Koska 
infra on rakentamisen alan suurin 
luonnonvarojen kuluttaja, kuntien, 
kaupunkien, isojen yritysten ja yh-
teisöjen vastuu korostuu.

– Meillä on lähes 50 kuntaa, jotka 
ovat sitoutuneet vähentämään kasvi- 
huonekaasupäästöjä todella merkit-
tävästi. Uusioraaka-aine asfaltissa 
olisi helppo ympäristöteko, kertoo 
Tarpaper Recycling Oy:n maajohta-
ja Kimmo Laaksonen.

Laaksonen muistuttaa kiertota-
lousajattelun olevan vielä kesken.

– Opimme vasta asettamaan 
asioita oikeaan kohtaan kiertota-
louden ketjua. Toistaiseksi ollaan 
kaukana esimerkiksi siitä, että ra-
kennusten purkutyöt tilaava taho 
myös kierrättäisi kattohuopien bitu-
min asfaltointiensa raaka-aineeksi.

Näin toimi Kymenlaakson Jäte 

Bitumi kiertää 
katolta katuun 

Oy uudella hehtaarin kentällään. 
Säiliöautollinen bitumia korvattiin 
omalle asemalle kerätyillä katto-
huovilla. Tällaisen prosessin mah-
dollistaminen on vaatinut Tarpa-
perilta viiden vuoden kehitystyön. 
Purkujäte on muuttunut testatuksi 
ja CE-merkityksi BitumenMix-rou-
heeksi, joka pidentää kattohuovan 
elinkaarta, vähentää hiilidioksidi-
päästöjä ja täyttää asfalttinormit.

Yhteistyöllä uusia kohteita
Tarpaperin asiakkaat löytyvät kah-
desta kohtaa arvoketjua. Asfalttiyh-
tiölle tarjolla on edullista uusioraa-
ka-ainetta, ja kattohuovan purkaja 
puolestaan pienentää jätekulujaan.

– Purku- ja saneerausyritykset 
säästävät vähintään puolet siitä, 
mitä bitumin hävittäminen jätteenä 
heille maksaisi, Laaksonen kertoo.

Kierrätetty bitumi korvaa asfal-
tissa noin puolet neitseellisestä bi-
tumista. Kun mukaan lisätään as-
falttiyhtiön oma kierrätysmassa, 

päästään kokonaiskierrätysastees-
sa vähintään kolmannekseen. Vaik-
ka kaikki Suomen purkubitumi kier-
täisi, täytettäisiin silläkin vain mur-
to-osa asfaltointien tarpeesta. 

Yhteistyö Tarpaperin, päällys-
teen tilaajan ja asfaltti- tai raken-
nusyritysten kanssa kannattaa. Kol-
mikannalla paikannetaan kierrätys-
bitumin kohteita. 

Tällä hetkellä Lahdessa selvite-
tään kaupungin ja YIT:n kanssa, saa-
daanko uuden asuinalueen katui-
hin sisällytettyä paikalta purettavan 

teollisuusalueen jätebitumit. Myös 
Helsingin kaupungin kanssa neu-
votellaan asfalttikauden kohteista.

Tarjouspyyntö ratkaisee 
Tässä kiertotalouden vaiheessa nor-
mit eivät vielä takaa resurssiviisaut-
ta. Kunnissa päätetään lähinnä siitä, 
saako alueella käyttää kierrätysas-
falttia eikä siitä, pitääkö sitä käyttää.

– Kiertotalous vaatii rohkeutta 
ja sitoutumista. Tilaajan on osat-
tava edellyttää kierrätysmateriaa-
lin käyttöä, kun sitä on saatavilla.

Tarpaperin vuosituotanto, 15 000 
tonnia, uppoaisi helposti Suomen 
kuuden suurimman kaupungin as-
faltteihin. Tietyn materiaalisokeu-
den vain pitäisi hellittää.

– Materiaalit ovat kehittyneet sel-
laisella vauhdilla, ettemme osaa uu-
delleenkäyttää niitä. Täydellinen 
kehä vaatii, ettei materiaalia val-
misteta, ellei sille ole täysivaltaista 
kierrätys- ja uudelleenkäyttöohjet-
ta. Purkubitumi osataan lajitella, kä-
sitellä, varastoida ja toimittaa. Nyt 
vaan on osattava myös käyttää sitä.

Tarpaperin maajohtaja Kimmo Laaksonen kertoo rouhitun kattohuovan muuntuvan uudeksi asfaltiksi. 

Asfaltissa kalleinta on bitumi. Myös kattohuopa sisältää 
bitumia. Siksi 375 rekallista öljypohjaista tuontiraaka- 
ainetta on tänäkin vuonna korvattavissa Suomessa 
kierrätetyllä purkubitumilla. 
teksti annika suvivuo  kuva lasse simpanen 

P rotaconin toimitusket-
jun hallinnan asiantuntija 
Petrus Taskinen rohkai-
see kiertotaloudessa toi-

mivia yrityksiä hyödyntämään digi-
talisaatiota. Sen avulla voidaan hel-
pottaa tiedonkeruuta, tehostaa toi-
mintoja sekä jouduttaa uusien pal-
velujen ja toimintamallien luomista. 

– Kehittyneellä teknologialla voi-
daan muodostaa kokonaiskuva ma-
teriaalivirroista sekä tuottaa tietoa 
strategisen ja päivittäisen johtami-
sen tueksi. Monet manuaaliset työ-
vaiheet voidaan automatisoida, jol-
loin työntekijöiden osaaminen ja 
voimavarat pystytään hyödyntä-
mään järkevämmin. 

Kiertotalouden toimijat ovat kyl-
lä tehneet yksittäisiä toimenpitei-
tä kohti digitaalista toimintatapaa, 
mutta kokonaismahdollisuuksia on 
hyödynnetty vasta vähän.

Taskinen ottaa vertauskohteek-

Digitalisaatio tuo 
mahdollisuuksia 
kiertotalouteen

si hintakilpaillun energia-alan, jon-
ka haasteet ja tarpeet ovat pitkälti 
samankaltaisia kuin kiertotalous-
sektorilla. Energia-alalla yritykset 
ovat hyödyntäneet digitaalisuuden 
ja automaation mahdollisuuksia jo 
pitkään. Esimerkiksi Protacon On-
ce® -toimitusketjun hallintajär-
jestelmä on otettu alan yrityksis-
sä käyttöön 20 vuotta sitten. Ny-
kyisin sillä käsitelläänkin jo yli 65 
prosenttia Suomessa käytettävistä 
kiinteistä polttoaineista. 

Reaaliaikaista tietoa
Järjestelmän tuottamaa tietoa hyö-
dynnetään tuotannon lisäksi koko 
arvoketjussa toimittajista viran-
omaisraportointiin. Viime aikoi-
na palvelua on täydennetty muun 
muassa  röntgenteknologiaan pe-
rustuvilla ratkaisuilla ja hallinto-
työtä tehostavilla lisäominaisuuk-
silla, kuten työturvallisuuden digi-

talisoinnilla ja BI-ratkaisuilla.
– Digitalisaatio ja automaatio aut-

tavat parantamaan toimitusketjun 
toimitusvarmuutta, tehokkuutta ja 
laatua. Autamme jo alkuvaiheessa 
ottamaan ne huomioon uusien ja 
uusittavien laitoksien sunnittelus-
sa. Kun laitos on toiminnassa, voi-
daan Protacon Oncen avulla vähen-
tää kustannuksia muun muassa ma-
nuaalisen työn minimoinnilla sekä 
laskutukseen ja esimerkiksi jäte-
lajien kirjauksiin liittyvien virhei-
den poistumisella. Samalla toimi-
tusketjun tunnusluvuista saadaan 

Kasvava ja kansainvälistyvä Protacon on digitoinut ja automatisoinut jo useita kiertotalouden yrityksiä. 

Protacon haluaa kannustaa kiertotalouden toimijoita 
hyödyntämään kasvussaan digitalisaatiota toiminta-
mallien ja uusien palveluiden kehittämisessä. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva protacon

reaaliaikaiset raportit töiden aika-
taulutuksen ja johtamisen tueksi.

Tehokkuutta integroinnilla
Protacon Once -järjestelmä on pil-
vipalvelu, jota voidaan käyttää 
tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Se 
mahdollistaa integraatiot esimer-
kiksi yrityksen taloushallinto-, ra-
portointi-, kulunvalvonta-, liiken-
teenohjaus- ja kuormien vastaanot-
tojärjestelmiin. Esimerkkinä Prota-
con Oncen hyödyntämisestä Taski-
nen nostaa Liperin jäteaseman asia-
kaspalvelun automatisoinnin.

– Alkuvuodesta Protacon Once 
otettiin käyttöön Jätehuoltoyhtiö 
Puhaksen Liperin jäteasemalle, joka 
toimii palveluaikojen ulkopuolella 
itsepalveluperiaatteella. Näin jäte-
huoltoyhtiön palvelutaso paranee ja 
asiakkaat voivat käydä jäteasemal-
la haluamanaan aikana. Lisäksi yh-
tiö saa Protacon Oncen avulla tarkat 
raportit toteutuneista asiakaskäyn-
neistä ja toimitetuista jätemääristä.

Protacon on kotimainen, vah-
vasti kasvava teknologiayritys, jo-
ka työllistää noin 400 asiantuntijaa 
13 eri toimipisteessä. 
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Kouvolassa sijaitsevaa 
Ecopulp Finland Oy:tä 
voidaan pitää ekologisen 
pakkaamisen kotimaisena 
uranuurtajana. Yritys on 
valmistanut puu- ja kier-
rätyskuitupakkauksia jo 
vuosikymmenen ajan.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva marja seppälä

K ouvolalaisen Ecopulp 
Finland Oy:n toimitus-
johtaja Ari Henttosen 
mukaan pakkausalalle 

on syntynyt viime vuosina lukuisia 
ekologisia pakkauksia ja pakkaus- 
materiaaleja tarjoavia yrityksiä. 
Ecopulp on kilpailijoita hyvän mat-
kaa edellä, sillä yrityksen käyttämiä 
materiaaleja ja pakkausteknologiaa 
on hyödynnetty jo pitkään.

– Kuituvalostekniikka on sa-
ta vuotta vanha keksintö. Sitä on 
käytetty muun muassa kananmu-

Työntekijä Anu Hietala, toimitusjohtaja Ari Henttonen sekä tuotantopäällikkö Vesa-Matti Kotinen Ecopulpin Korian tehtaalla, jossa valmistuvat ekologiset keräyskuitupakkaukset. 

nakennojen valmistukseen. Muo-
vi syrjäytti valokset 60–70-luvul-
la, eikä kuitupakkauksia kehitetty 
vuosikymmeniin. Me aloimme ke-
hittää muotoiltujen kuituvalosten 
tekemiseen soveltuvaa teknologiaa 
10 vuotta sitten. Nyt olemme ainoa 
teollisuusyritys Skandinaviassa, jol-
la on tällaista valmistustoimintaa.

Kotimainen valmistusketju
Ecopulpin koko valmistusketju on 
suomalainen aina puiden kaatami-
sesta paperinvalmistukseen ja pak-
kausten suunnittelusta kierrätyk-
seen. Pakkaukset valmistetaan täy-
sin biohajoavasta ja kierrätettäväs-
tä, kotimaisesta keräyspaperista. 
Raaka-ainetta kuluu noin 150 000 
kiloa vuodessa. Paperikuitu voi-
daan kierrättää seitsemän kertaa, 
jonka jälkeen se voidaan hyödyn-
tää energianlähteenä. 

– Valmistusprosessissamme 
pulpperoitu massasulppu imetään 
muodostajassa alipaineella asiakas-
kohtaisesti räätälöityyn viiramuot-
tiin. Tuoteaihiot kuivataan kiertoil-
mauunissa, osin biokaasulla, ja pa-
kataan kuljetuslavoille tai välivaras-

toidaan. Vaativimpiin sovelluksiin 
tarjoamme kuituvalosten jälkikäsit-
telyä. Se parantaa tuotteiden pin-
nan laatua ja mittatarkkuutta, Eco-
pulp Finlandin tuotantopäällikkö 
Vesa-Matti Kontinen kertoo.

Logistisesti fiksu ratkaisu
Ecopulp on erikoistunut sisäpak- 
kausten suunnitteluun ja valmis-
tukseen. Yritys myös kehittää pak-
kausten valmistuksessa käytettä-
vät muotit itse. Ecopulpin erikois- 
alaa ovat muodoiltaan haastavien, 
painavien, helposti särkyvien ja tu-
kea vaativien teknisten tuotteiden 
pakkaukset. Tekniikalla voidaan 
valmistaa myös pienempiä sarjoja.

Kuituvalokset soveltuvat lähes 
kaikkien tuotteiden pakkauksiin. 
Pienimmät pakkaukset voivat olla 
5 x 15 senttimetrin kokoisia. Keväällä 
Ecopulpille valmistuu uusi tuotan-
tolinja, jolla voidaan valmistaa pak-
kauksia aiempaa suuremmille tuot-
teille, esimerkiksi kodinkoneille. 

– Pakkauksillamme voidaan 
korvata esimerkiksi epäekologiset 
muovipakkaukset ja EPS:stä teh-
dyt pakkaussuojat. Tuotteet ovat 

kevyitä kuljettaa. Logistiikassa 
säästetään tilaa, koska pakkauk-
set ovat pinottavissa sisäkkäin. Pak- 
kaus on heti käyttövalmis, joten 
pakkaustyö voidaan helposti au-
tomatisoida. Erityisesti viimeisten 
viiden vuoden aikana yritykset ovat 
havainneet pakkaustemme edut ja 
niiden suosio on kasvanut selvästi.

Yhtenä esimerkkinä Henttonen 
ja Kontinen mainitsevat Growlight-
engine-valaisimen sisäpakkauksen, 
jonka Ecopulp kehitti turkulaiselle 
Arrant-Light Oy:lle. Oleellisen tär-
keää on, että pakkaus suojaa valaisi-
men jäähdytysripoja ja linssiä. 

– Arrant-Lightin projekti kuvaa 
hyvin erikoistumistamme suo-
jausominaisuuksiltaan vaativien 
tuotteiden sisäpakkauksiin. Tuem-
me valaisimen linssirungon kuitu-
valokseen siten, että linssi jää va-
paaksi. Valaisin sijoittuu kuidun si-
sään niin, että jäähdytysrivat py-
syvät suojattuina silloinkin, kun 
lamppuja pinotaan päällekkäin. 
Sisäpakkaus on heti käyttövalmis, 
ja se voidaan käytön jälkeen toimit-
taa ulkopakkauksen kanssa pahvin-
keräykseen. Pakkaus säästää varas-

totilaa ja vähentää myös palokuor-
maa, Kontinen kertoo.

Ecopulpin valmistamista tuot-
teista kolmannes lähtee vientiin 
Skandinaviaan ja Baltiaan. Asiak-
kaita ovat esimerkiksi Oras, ABB se-
kä Herrmans.

Biohajoava kuitumateriaali 
haastaa muovipakkaukset  

Kuitupakkaus
n Keräyspaperista koos-
tuvaa kuitumateriaalia voi 
muokata melkein mihin  
tahansa muotoon. 

n  Lopputuotteet ovat ke-
vyitä, kestäviä ja niissä on  
hyvä iskunvaimennus. 

n  Pakkaus on kierrätettävä, 
biohajoava tai kompostoi- 
tava ja helposti hävitettävä. K ouvolassa Kaakkois- 

Suomen ammattikor-
keakoulun kiertotalou-
teen linkittyvä TKI-toi-

minta on keskitetty bio- ja kierto-
talouden tutkimusyksikkö Bio- 
Sampoon, jossa myös toteutetaan 
insinöörikoulutukseen liittyviä la-
boratorioharjoituksia. BioSammos-
sa Xamkilla on käynnissä esimerkik-
si EAKR-rahoitteinen KYMBIO-han-
ke, jossa kehitetään Kymenlaakson 
biotaloustoimintaympäristöä.

Tutkimuspäällikkö Kirsi Tallisen 
mukaan KYMBIOn tavoitteena on 
vahvistaa Kymenlaakson bio- ja 
kiertotalouden mahdollisuuksia 

Xamkin kampuksilla  
tehdään vahvaa TKI-työtä  
bio- ja kiertotalouden  
edistämiseksi. Hyvinä  
esimerkkeinä aktiivisesta  
kehitystyöstä toimivat  
lukuisat kansalliset sekä  
kansainväliset hankkeet.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuvat xamk ja anna-katri 
hänninen

maakuntastrategian mukaisesti. 
– Rakennamme bio- ja kiertota-

louden toimijoiden verkostoja, pa-
rannamme yritysten, kuntien ja op-
pilaitosten välistä tiedonvaihtoa se-
kä kehitämme Kymenlaakson tun-
nettuutta alan bio- ja kiertotalous-
keskittymänä.Lisäksi tutkimme ja 
pilotoimme alalle soveltuvia toi-
mintatapoja, teknologioita ja digi-
taalisia työkaluja, Tallinen kuvaa.

– Xamk on Kymenlaaksossa nä-
kyvä bio- ja kiertotalouden uudis-
taja, joka pyrkii kokoamaan yh-
teen alueelliset bio- ja kiertotalou-
den projektit ja toimijat maakun-
nan kehittämiseen. Kymenlaakso 
on ollut jo pitkään vahva toimija täl-
lä sektorilla. KYMBIO yhdistää toi-
mijoiden voimat, jotta tekemiseen 
saadaan laajuutta ja vaikuttavuut-
ta sekä pystytään edistämään inno-
vaatioiden syntyä.

Kilpailukykyä alueille
Kuluttajille ja erityisesti biotalou-
den parissa toimiville KYMBIO nä-
kyy muun muassa erilaisten kierto-
talouteen liittyvien tilaisuuksien ja 
alueen markkinointiin tarkoitettu-
jen videoiden myötä.

– Järjestämme 18.5. Hyötyvirta 
ry:n kanssa Avoimet ovet -tilaisuu-
den Kymenlaakson Jäte Oy:n jäte-

keskuksessa Keltakankaalla. Tilai-
suudessa alueen bio- ja kiertotalous-
toimijat kertovat kuluttajille, missä 
kiertotaloudessa tällä hetkellä men-
nään. Tavoitteenamme on hiilineut-
raali Kymenlaakso 2040.

Xamkilla on vahvaa bio- ja kier-
totalouden kehitystoimintaa myös 
Mikkelin, Kotkan ja Savonlinnan 
kampuksilla. Tutkimuspäällikkö 
Hanne Soinisen mukaan esimerkik-
si Mikkelissä on järjestetty ympäris-
töterveyden koulutusta 40 vuotta, 

Tutkimuspäälliköt Hanne Soininen ja Tiina Tervaniemi tarjoavat Xamkin 
Mikkelin kampuksella kiertotalouden ratkaisuja.

ja TKI-toimintaakin se on harjoitta-
nut kaupungissa jo 20 vuotta. Vuo-
sien saatossa Mikkelistä on kasva-
nut bio-, vesi- ja kiertotalouden tek-
nologiaratkaisujen, alan älykkäiden 
monitorointijärjestelmien ja ympä-
ristöturvallisuusriskien hallintaan 
liittyvän kehitystyön vahva osaaja. 

Turvaa ympäristölle 
Viime vuoden lopulla Xamkin Mik-
kelin kampus ja Mikkelin kehitys-
yhtiö Miksei Oy saivat EU:n Horizon 

2020 -ohjelman 1,3 miljoonan eu-
ron rahoituksen kansainväliseen Ci-
tyLoops-kiertotaloushankkeeseen. 
Suomen lisäksi Cityloops-kokonai-
suuteen osallistuu yli 20 partneria 
Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Hol-
lannista, Espanjasta ja Portugalista.

– Kyseessä on nelivuotinen tut-
kimus, jossa kehitetään rakennus- 
ja orgaanisen jätteen kierrätystä. 
Mikkelissä järjestämme tähän liit-
tyen kaksi demonstraatiota. Opti-
moimme orgaanisten jätteiden kier-
rätysprosessia Mikkelin EcoSairilan 
alueelle rakenteilla olevan biojalos-
tamon ja Metsäsairila Oy:n kanssa, 
Soininen kertoo. 

Xamkin bio- ja kiertotalouteen 
liittyvän TKI- ja opetustoiminnan 
keskiössä on ympäristöturvallisuu-
den parantaminen. Tämä tarkoittaa 
luonnonvarojen kestävää käyttöä, 
puhtaan elinympäristön turvaamis-
ta ja yritystoiminnan kehittämistä 
ympäristöystävällisemmäksi.

– TKI-toiminnallamme luomme 
uusia käytänteitä kiertotalouteen. 
Niiden avulla voidaan muun muassa 
ehkäistä ilmastonmuutosta ja vesis-
töjen pilaantumista, vähentää neit-
seellisten luonnonvarojen käyttöä ja 
kehittää liiketoimintamalleja. Vai-
kutamme ihmisten arkeen ja asen-
teisiin myös viestinnän keinoin. 

Bio- ja kiertotalouden tutkimusyksikkö BioSammon tiloissa Xamkin opiskelijat harjoittelevat työelämää varten. Tutkimusyksikön toiminta painottuu yhä enemmän kiertotalouteen.

Tavoitteena hiilineutraalius  



MAINOSLIITE KIERTOTALOUSKIERTOTALOUS MAINOSLIITE

n  1110   n

Mallia tulisi ottaa muissakin maissa, kos-
ka nykyinen mittausmenetelmä on todet-
tu käytännössä hyödyttömäksi.

Ulkoilman laadun tiedostaminen 
Suomen ilma on kansainvälisesti verraten 
melko puhdasta. Vilkasliikenteisen kadun 
varrella asuva saattaa silti tietämättään al-
tistua terveydelle haitallisille pienhiukkas-
pitoisuuksille, jos talon ilmanvaihto ja suo-
datinratkaisut eivät ole kunnossa.

– Tiivis anturiverkko mahdollistaisi re-
aaliaikaisen mittaamisen, jonka informaa-
tio olisi helposti jaettavissa ja yhdistettävis-
sä sää ja mallinnustietoihin. Näin saataisiin 
ennuste myös ilmanlaadun kehittymisestä.  

Yleisellä tasolla tietoa voidaan hyödyntää 
kiinteistön ilmanvaihtoon, suodatinhuol-
toon ja tiedotukseen sekä infran rakenta-
miseen. Yksilötasolla voimme valita pien-
hiukkastilanteen varjolla esimerkiksi par-
haan pyöräilyreitin. 50 metrin päässä liiken-
neväylästä ilmansaastekuorma on merkittä-
västi pienempi kuin väylän vieressä. 

Hiukkaspitoisuuden lisäksi Pegasorin 
laitteet antavat tietoa CO2-pitoisuudesta, 
kosteudesta ja lämpötilasta, jotka ovat olen-
naisia hyvän sisäilman parametreja. Ilman-
vaihdon riittävyys ja toiminta ovat kiinteäs-
ti yhteydessä rakennuksen hyvinvointiin.

– Tarkempi monitorointi olisi sekä asuk-
kaiden että kiinteistöjen hyvinvoinnin etu, 
ja varmistaisi kiinteistön oikean hoidon.

Investoinnit puhtaaseen ilmaan vaikut-
tavat jo ihmisten valintoihin ja kulutuskäyt-
täytymiseen. 

– Suomessa on paljon alan osaamista. Si-
tä pitäisi saada laajemmin ja tehokkaammin 
hyödynnettyä kansainvälisesti. Ilman ym-
märrystä nanohiukkasten vaikutuksesta 
saatamme tehdä kauaskantoisia virherat-
kaisuja, päättää Kaartinen. 

K un muovin työstöön 
erikoistuneen Aikolon 
Oy:n tuotantolinjalla 
syntyy jäännöspala, sen 

mitat ja tarkemmat tuotetiedot päi-
vitetään välittömästi yhtiön omaan 
varastojärjestelmään. Sitä käyttävät 
yrityksen omien suunnittelijoiden 
ja myynnin lisäksi myös Muovia.fi 
–verkkokaupan asiakkaat.

Muovian toimitusjohtajana toi-
mivan Tuija Hahtosen mukaan 
verkkokaupassa toteutuvat kierto-
talouden parhaat periaatteet: teolli-
suuden ylijäämä on jossain muualla 
käyttökelpoista materiaalia.

Hahtonen perusti ylijäämäpa-

Muovia.fi –verkkokauppa 
päästää yritys- ja yksityis- 
asiakkaansa valitsemaan 
tarvitsemansa muovi- 
kappaleet Aikolon Oy:n  
materiaalivarastosta heti, 
kun yrityksen tuotannon 
jäännöspala on syntynyt. 

teksti juha-pekka honkanen 
kuva markku hyttinen ja 
niko stenfors

loja tarjoavan verkkokaupan kol-
me vuotta sitten, jotta Aikolonin 
ylijäämäpalat saataisiin mahdolli-
simman kattavasti hyötykäyttöön. 
Esimerkiksi muovilevyjä myydään 
useissa rautakaupoissa, mutta koh-
talaisen suurina kappaleina tarpee-
seen nähden. Kun asiakas valitsee jo 
kertaalleen ylimääräiseksi jääneen 
jäännöspalan, hän saa sen juuri tar-
vitsemassaan koossa. 

Verkkokaupassa myydään ylei-
simmistä muovilaaduista pienim-
millään sivultaan noin kymmen-
senttisiä paloja, mutta tätä pie-
nempiäkin kappaleita on arvok-
kaista erikoismuoveista.

– Muovilaatuja on olemassa 
kymmeniä erilaisia, mutta verk-
kokauppa ohjaa heti valitsemaan 
tuotteet oman tarpeen perusteella.

Aikolonin varastotilanne päivi-
tetään verkkokauppaan kolmesti 
päivässä. Siellä Muovia.fi myy tuo-
tantolinjoilla syntyviä jäännöspalo-
ja niin konepajoille, oppilaitoksil-
le kuin hiihtoahkioiden rakenteli-
joillekin. Yli puolet Muovian asiak-
kaista ovat yksityisiä. Läpinäkyviä 
muovilevyjä käytetään keittiön väli-
tiloissa ja leikkimökkien ikkunoina. 

– Myös metsä- ja maatalousalal-
la on totuttu korjaamaan ja raken-
tamaan itse. Hiukan yllättäen Muo-

via.fi on myös autotuunaajien ja hi-
fiharrastajien suosiossa.

Optimoitua tuotantoa
Aikolon on perheyritys, jonka  ydin- 
alaa on muovituotteiden jatkojalos-
tus. Yritys toimii myös puolivalmis-
temuovin tukkuliikkeenä.

Myynti- ja markkinointijohta-
ja Marko Koljonen kertoo, että en-
nen verkkokauppaan päätyvien 
jäännöspalojen syntymistä, tuo-
tantoprosessissa on minimoitu yli-

Muovinjalostaja myy ylijäämäpalat kuluttajille verkkokaupan välityksellä.
 

jäämäpalojen kokoa jo useaan ker-
taan. Aikolon tilaa tehtaalta valmii-
den suunnitelmien mukaan opti-
moidut kappaleet aina kun se on 
mahdollista. Myös omassa tuotan-
tosuunnittelussa varmistetaan, et-
tä jokainen tehtaalta tullut levy tai 
muu muovikappale hyödynnettäi-
siin mahdollisimman kattavasti.

– Samasta levystä voidaan leikata 
osia eri tuotteisiin ja eri asiakkaille-
kin. Reaaliaikaisen varastojärjestel-
män ansiosta myös omat suunnitte-

lijamme tarkistavat aina onko ylijää-
mävarastossa sopiva kappale ennen 
koskemattoman levyn leikkaamista.

Monikäyttöinen materiaali
Muovi tulee Aikolonin tuotantoon 
puolivalmiina levyinä, tankoina ja 
putkina. Koneistuksen lisäksi muo-
via muovataan ja prässätään alipai-
neen sekä lämmön avulla. Kun tuo-
tantolinjan toisessa päässä valmiit 
tuotteet ovat kemianteollisuuden 
osia, ajoneuvoelementtejä ja lääkin-
nällisten laitteiden komponentteja, 
matkan varrella myös verkkokaup-
paan päätyvä materiaalivalikoima 
on valtava. Verkkokauppa-asiakkai-
den valittavana on jatkuvasti noin 
3500-4500 erilaista kappaletta.

Aikolonin asiakkaiden vaatimus-
ten täyttämiseen erilaiset muovit 
ovat käytännössä ainoa vaihtoeh-
to. Muovista valmistetut metsä-
koneiden ikkunat ovat iskunkestä-
vyydeltään lasia kaksi sataa kertaa 
vahvempia. Kemianteollisuudessa 
muovi on ruostumaton osa proses-
sia, ja esimerkiksi röntgenlaitteissa 
tietyt osat on välttämätöntä valmis-
taa säteet läpäisevästä materiaalista.

– Muovin ekologisuutta voidaan 
lisätä huomattavasti huolehtimalla 
siitä, että pieninkin ylijäämä päätyy 
hyötykäyttöön, Hahtonen sanoo.

Aikolonin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Koljosen ja Muovian toimitusjohtaja Tuija Hahtosen mukaan ylijäämäkappaleiden joukosta löytyy muovia lähes jokaisen tarpeisiin.  

Ylijäämäpaloista materiaaliksi 

Nanohiukkasten mittaamiseen ja suodattamiseen tarvitaan tarkat laitteet. Toimitusjohtaja 
Juha Kaartisen mukaan laitteita käytetään ilmanlaadun mittaamiseen ympäri maailmaa. 

Tulevaisuudessa sisäilman laadun monitoroinnnilla tulee ole-
maan ulkoilman ja päästölähteiden mittaamisen ohella tärkeä  
vaikutus ihmisten päivittäisiin valintoihin ja hyvinvointiin.  

teksti anne korkala  kuva eino ansio

P oissa silmistä, poissa mielestä. 
Tämä ajatus voi olla tiedosta-
vimmankin kansalaisen päässä, 
kun vanhan tavaran saa kipattua 

kierrätyskonttiin. Todellisuudessa vaikka-
pa käyttämättömäksi jääneen polkupyörän 
kierrätystarina jatkuu. Sen takaavat edistys-
askeleet kiertotaloudessa, josta on kehitty-
mässä suuri tuleva teollisuudenala.

Stena Recycling on 
kierrätyspalveluita tuot-
tava yritys, joka on eri-
koistunut Suomessa 
raudan ja metallien se-
kä elektroniikkaromun 
ja vaarallisten jätteiden 
käsittelyyn ja kierrätyk-
seen. Yrityksen asiakkai-
ta ovat niin teollisuuden 
toimijat, kunnat kuin yk-
sityiset henkilötkin.

– Otamme vastaan kai-
kenlaista metalli- ja rau-
taromua. Kehittyneiden käsittelyprosessien 
avulla romusta saadaan jalostettua uutta, 
korkealaatuista raaka-ainetta teollisuu-
den käyttöön. Näin materiaalit saavat uu-
den elämän uusissa tuotteissa, toimitusjoh-
taja Niclas Sacklén kertoo.

Suomessa kierrätysmateriaali jatkaa mat-
kaansa esimerkiksi Stena Recyclingin Porin 
Tahkoluodossa sijaitsevalle murskalaitok-
selle. Prosessissa erotettu rautamurske toi-
mitetaan suoraan sulattavalle teollisuudelle 
uusiokäyttöön. Tarkempaa käsittelyä vaativa 
värimetallipitoinen jae suuntaa tiensä Ruot-
sin Halmstadiin, jossa sijaitsee Stena Recyc- 
lingin kruununjalokivi, Stena Nordic Recyc- 
ling Center. Pohjoismaiden suurin kierrätys-
keskus vastaa kooltaan 80 jalkapallokenttää.

Uudistunut liiketoimintaympäristö
Halmstadin kierrätyskeskus on Stena Re-
cyclingin voimannäyte sekä vastaus kier-
totalouden globaaleihin uusiin haasteisiin.

– Ennen monenlaista kierrätysprosessista 
syntyvää materiaalia vietiin esimerkiksi Kii-

naan. Vuosi sitten kaikki kuitenkin muuttui, 
kun Kiinan valtion asettamat erittäin tiukat 
rajoitukset tulivat voimaan, Sacklén kertoo.

Materiaalin kuljettaminen Kiinaan ei ole 
myöskään ympäristön kannalta kestävää. Eu-
roopassa pystytään vastaamaan haasteisiin 
uuden teknologian ja laitosten kautta entistä 
tehokkaammin. Sacklén uskoo, että seuraavi-
na vuosina koko kierrätysala tulee teollistu-

maan kiihtyvissä määrin. 
Yrityksen kaupallinen 

johtaja Toni Mannila va-
lottaa toiminnan skaalaa. 
Yksistään vanhojen au-
tojen kierrätystoiminnan 
vaikutukset hiilidioksi-
dipäästöjen pienentämi-
seen ovat valtavat.

– Stena-konserni kier-
rättää vuodessa yli 200 
000 autoa. Toiminnasta 
palautuu yli 150 000 ton-
nia raakamateriaalia kier-

toon, ja vähennämme siten lähes 350 tuhat-
ta tonnia hiilidioksidipäästöjä neitseellisten 
raaka-aineiden käyttöön verrattuna, Manni-
la valottaa.

Koko kiertotalouden kehä haltuun
Stena Recyclingin puheissa ja toiminnassa 
näkyy kiertotalouden kehän kokonaisvaltai-
nen ymmärtäminen. Vaikka kierrättäminen 
on yrityksen ydinliiketoimintaa, palvelukon-
septia kehitetään kohti yhä kestävämpää ja 
kattavampaa palvelumallia, jossa kumppa-
nuus alkaa jo tuotekehittelystä.

– Keskittymällä kierron alkupäähän 
voimme minimoida loppujätteen määrän,  
Sacklén huomauttaa.

Hyvänä esimerkkinä on Volvon autojen 
kojelaudat, joiden kestävään suunnitteluun 
Stena Recycling osallistui. Investointien ja 
ydintoiminnan luonteen huomioiden ei ole 
sattumaa, että Stena on valittu SB Insightin 
toteuttaman Sustainable Brand Index B2B 
-tutkimuksen perusteella Ruotsin vastuul-
lisimmaksi yritykseksi.

Kiertotalouden globaali edelläkävijyys vaatii panostamista sekä 
palveluihin, innovaatioihin että lainsäädäntöön. Stena Recycling 
haluaa osaltaan vahvistaa kiertotalouden syklin jokaista vaihetta.
teksti joonas ranta  kuva juha arvid helminen

Kiertotalous ei ole 
pelkkää kierrätystä  

Stena Recyclingin toimitusjohtaja Niclas Sacklénin sekä kaupallisen johtajan Toni Mannilan 
mukaan toimiva kiertotalous huomioi myös tuotteiden kestävän suunnittelun.

Nanohiukkasten 
monitorointi on
investointi ilmaan

P ienhiukkasiksi lasketaan alle 2.5 
mikrometriä halkaisijaltaan olevat 
hiukkaset. Tamperelainen Pega-
sor mittaa näistä pienimpiä, nano-

hiukkasia, joiden mittausalue on muutamis-
ta nanometreistä noin mikrometriin. 

Nanohiukkaset ovat hyvin ongelmallisia. 
Niitä on paljon, pinta-ala on suuri ja ne me-
nevät syvälle hengitysteihin ja verenkier-
toon muodostaen merkittävän terveys– ja 
taloushaitan. 

– Nanohiukkasia ei näe silmällä, joten 
mittaaminen ja monitorointi on ensimmäi-
nen askel, jonka avulla tietoisuus hiukkas-
pitoisuuksista kasvaa, toteaa toimitusjohta-
ja Juha Kaartinen Pegasor Oy:stä. 

Yritys on erikoistunut nanohiukkasten 
monitorointiin tarkoitettujen antureiden 
kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Pega-
sorin laitteita käytetään ilmalaadun valvon-
nassa ympäri maailmaa. 

Mittaus katsastusasemille 
Maailman suurkaupungeissa päästöjen vas-
tainen taistelu on jokapäiväistä. Haitallisim-
mat saastuttajat ovat liikenne ja energian-
tuotanto. Liikennemäärät ovat kasvaneet ja 
osa autoista ylittää merkittävästi päästörajat. 

– Suurin osa nanohiukkasten aiheutta-
mista saasteista saataisiin hävitettyä kau-
punki-ilmasta poistamalla 10 prosenttia au-
toista, jotka eivät täytä päästörajoja. 

Pegasorin autoteollisuudelle kehittämä 
anturi mittaa nyt päästöjä suoraan pakoput-
kesta. Tehokas keino puuttua ongelmaan 
ennen sähköautojen yleistymistä olisi saat-
taa pienhiukkasten lukumääräpitoisuuden 
mittaaminen lakisääteiseksi osaksi ajoneu-
vokatsastusta, kuten Saksassa, Iso-Britanni-
assa ja Belgiassa lähivuosina tehdään. 

– Jos päästöt ovat liian suuret, auto oh-
jataan korjaamolle suodattimen vaihtoon. “

Keskittymällä 
kierron alkuun 
minimoimme 
loppujätteen 
määrän.  
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Puutarhanhoito on ekoteko

#ympäristönystävä

Kotipuutarhuri voi 
kierrättää kaikki 

käyttämänsä 
GreenCare-muovi-

pakkaukset.

GreenCare 
-pakkaukset 
ovat täysin 
kierrätettäviä

Kaikki mustat 
säkit eivät sovi 

kierrätykseen. Green-
Care-säkeissä pelkästään 

sisäpinta on musta. Se suojaa 
tuotetta valolta ja kasvustoilta. 
Nerokkaan yksipuolisuuden ansiosta 
GreenCare-säkit voi kierrättää 
pakkausmuovien seassa.

Säästää
luonnon-

varoja

Ei eläinperäisiä
raaka-aineita

Soilfood
-patentti

GreenCare saa kotimaisen 
kierrätysmuovin puutarha- 
tuotteisiin Fortumin Riihi-
mäen muovin- 
lajittelulaitok-
selta.

Puutarhuri, 
tiesitkö että kaikki 
GreenCare-säkit 
ja pakit sopivat 
kierrätykseen!

Sopiva muovi-
laatu erotellaan 
ja muokataan 
muovirakeiksi, 
jotka kiertävät takaisin 
GreenCare-pakkauksiksi.

*www.ym.fi/kysymyksiä ja 
vastauksia muoveista

Suurin osa, noin 
70 prosenttia, 

Itämeren roskista 
on muovia*.

Kotimaisten Green-
Care-puutarhanhoi-
totuotteiden uudet 
pakkaukset säästä-

vät luontoa.

GreenCare
-pakkaukset ja niiden 

kierrätetty raaka-
aine säästää vuosit-
tain 35 000 kg uutta 

muovia. 

Muovi ei ole roska! 100%
Kierrätettävä


