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Selvitystyöhön valittu sisältö perustuu alkuperäiseen toimeksiantoon::
Erilaisia kiertotalouden teknologisia ratkaisuja tai teknologisia mahdollisuuksia. Uusia liiketoimintatapoja ja -malleja sekä
konkreettisia yritysesimerkkejä pk-yrityksistä, uuden kiertotalousliiketoiminnan onnistuneesta lisäämisestä ja
kehittämisestä. Palveluliiketoiminnan lisääminen osaksi liiketoimintaa. Digitaalisuuden lisääntyminen sekä sen tuomien
mahdollisuuksien esille tuominen. Tietoja valtakunnallisista kiertotaloustoimijoista sekä muista kiertotalousliiketoimintaa
tekevistä yrityksistä Suomessa.
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Kiertotalouden määritelmä
Tässä raportissa kiertotalous ymmärretään laajasti kattamaan monia toimintatapoja. Kiertotalouden
toimintamalleissa materiaalit ja tuotteet pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa. Samalla niiden
arvo samalla säilyy tai jopa lisääntyy. Parhaimmillaan kiertotalous ei ole kuluerä, vaan voittoa
tuottava ja ympäristöä säästävä businessmahdollisuus.
Sitran määritelmä:
Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu
omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Siinä
materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa
talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta.
Kiertotalouteen liittyvät läheisesti muun muassa biotalous, cleantech, jakamistalous, kestävä
ruokatalous ja teolliset symbioosit. Kiertotalouden toimintamalleihin kuuluvat muun muassa jätteen ja
hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, korjaaminen
ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys.
Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa muutosta kohti kiertotaloutta, joka tarjoaa
yksilöille ja kotitalouksille keinoja maapallon kantokyvyn rajoissa pysymiseen. Kiertotalous vaatii
myös yrityksiltä muutosta asenteissa ja toimintatavoissa, käyttäjälähtöisyyttä ja uudenlaisia
kumppanuuksia. Siirtyminen kiertotalouteen vaatii myös toimintaympäristön kehittämistä.

Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat
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Jätteen kierrätys on helposti tunnistettava osa kiertotaloutta, mutta kiertotalous on paljon muuta
kuin kierrätys.
Esimerkki 1: Datakeskuksen sivutuotteena syntyy lämpöä. Lämmitetään sillä läheinen asuntoalue ja
kasvihuoneita. Se on kiertotaloutta!
Esimerkki 2: Metallisivuvirran myynti jatkokäyttöön on kiertotaloutta. Samoin on kappaleen ja työstön
suunnittelu siten että ylijäämä on mahdollisimman pieni. Kappaleen koko elinkaaren suunnittelu
alusta loppuun on kiertotaloutta. Teknologiat kuten yksittäisen metalliosan 3D-printtaus.
Suunnittelupalvelu, jne.
Esimerkki 3: Teollisuuden sivuvirtojen jalostaminen lannoitteiksi ja muuhun viljelykäyttöön on
kiertotaloutta.
Esimerkki 4: Tehtaan vajaakäytöllä olevan kapasiteetin myynti toisille valmistuskäyttöön on
kiertotaloutta.
Esimerkki 5: Omistamisen sijasta, laadukkaiden vaatteiden vuokraamispalvelu tai merkkivaatteen
korjaus- ja jälleenmyynti nettialustalla on kiertotaloutta. Sama toimii vaikka luksusveneiden kanssa!
Esimerkki 6: Palvelu joka vaihtaa tehottomat lamput energiatehokkaisiin on kiertotaloutta.
Esimerkki 7: Materiaalin vaihtaminen ympäristöystävällisempään on kiertotaloutta. Esim. helposti
kierrätettävää kartonkia pakkausmuovin tilalle.
Esimerkki 8: Futuristinen esimerkki, joka on kuitenkin osin jo tätä päivää: laitetaan tekoäly
suunnittelemaan tuotantoprosessi ja tuotteen elinkaari. Saadaan uudenlainen tehokas systeemi jota
ihminen ei olisi keksinyt tai pystynyt suunnittelemaan.
Esimerkki 9: Arkinen mutta toimiva esimerkki: käydään ihmisvoimin järjestelmällisesti läpi yrityksesi
prosessit ja kierrot. Suljetaan ne luupit jotka voidaan ja tehostetaan mitä voidaan. Lopputuloksena on
säästöä ja voittoa.
Esimerkki 10:

Kirjoita tähän oman yrityksesi uusi kiertotalousidea tai -business:

______________________________________________________________

Raportin ja toimijoiden esittely
Tämä on raportti EnEko-hankkeen ja Navitas Kehityksen syksyllä 2021 tilaamasta projektista
Selvitys kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksien lisäämisestä Keski-Savossa.
Selvityksen päätoteuttajana toimi BrainStormCorner, yhteistyössä Aiwoods oy:n kanssa.
Yhteystiedot: www.brainstormcorner.com, www.aiwoods.fi
Selvityksen suunnitelma oli kaksiosainen: ensin selvitettiin kiertotalouden perustilannetta seudun
yrityksissä, sitten haettiin niihin mahdollisesti sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja. Toimeksiannon
mukaisesti tämän selvityksen piiriin ei kuulunut yksittäisten tarpeiden ratkaiseminen tai jonkin tietyn
liiketoiminnan uudistaminen, vaan esim. monien kiertotalouden esimerkkien esittäminen
yleisemmällä tasolla. Esimerkiksi alueelle suunniteltua Riikinnevan kiertotalouskeskittymää ei
otettu tässä selvityksessä erityistarkasteluun.
Selvityksen kohteeksi määritellyt yritykset on listattu pääosin sivustolla www.technogrowth.fi
(alueet Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus). Sen lisäksi saimme kohteeksi joukon muiden
alojen valmistavia pk-yrityksiä. Yhteensä selvityksen potentiaaliseksi asiakaskunnaksi määräytyi
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lopulta yli 200 yritystä usealta eri toimialalta. Lukumäärällisesti suurin ryhmä olivat metalli- ja
konepajayritykset.
Kiertotalouteen liittyviä kommentteja meille on antanut, työpajoihin on kontribuoinut, tai muuten
keskusteluun on osallistunut ihmisiä useista yrityksistä ja oppilaitoksista:
3DStep, BP Asennus, Checkmark, Dream Circus, Ekin Muovi / RST Lapit, FDCF - Finnish Data
Center Forum, Fimpec, HögforsGST, Itä-Suomen yliopisto, JT-Export, Karellworld, KPA Unicon,
Lapin AMK, Lipa-Betoni, Nordic Power Service, OC-System, Oplatek, Pertemet, Pieksämäen
Rautarakenne, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Riikinvoima, Sakky, Savonia, Savon Voima,
Sisustajan Kammari, Suomen ympäristökeskus SYKE, Telia, U-Cont, Varkauden Aluelämpö,
Varkauden Ekotori, Warkop, We Make It Rock, VV-Work sekä muut eri tavoin yhteydenottoihimme
vastanneet. Navitas Kehitys antoi prosessin aikana ohjeistusta ja palautetta.
Kiitos kaikille! Haastatteluista ja keskusteluista tehdyt johtopäätökset ovat kirjoittajien omia, eivätkä
haastatellut kanna niistä vastuuta. Olemme tehneet omat tulkintamme haastateltujen vastauksista,
joten lainaukset eivät ole aina sanasta sanaan, vaan vapaasti muokattuja.
Selvityksen ja samaan aikaan järjestettyjen kiertotalouden työpajojen yhteydessä otettin suoraan
yhteys noin 199 yritykseen (mukaanlukien noin 235 ihmistä) joista valtaosa oli Keski-Savossa,
muutama ulkopuolelta. Karkeasti jaotellen suoraan kontaktoitujen yritysten ja organisaatioiden
aihepiirit jakautuivat seuraavasti:
-77 metalli- ja konepaja-alan yritystä ja toimijaa, mukaan lukien huolto ym. palvelut.
-48 energia ja data (pääkeskustelunaiheena datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen).
-47 palveluihin liittyvää yritystä, yksityisyrittäjää ja toimijaa.
-27 muuta kuin metallialan tuotantoa harjoittavaa pk-yritystä. Esim: puu, pakkaus, saha, muovi,
pesuaine, betoni, optinen kuitu, elintarvike, tekstiili.
Yhteydet olivat pääasiassa kirjallisesti emailin ym. nettikanavien välityksellä (ei anonyymina
joukkopostina vaan emailina yksitellen yrityksen ja/tai henkilön nimen kera). Myös puhelimitse
tehtiin muutama haastattelu. Yrityksiltä kysyttiin jo käytössä tai suunnitelmissa olevia
kiertotalouden toimenpiteitä ja tarpeita, ja esitettiin kutsu kiertotalouden työpajoihin.
Tämän lisäksi kiertotalouden nettikyselylomake ja kutsu työpajoihin lähetettiin Navitas Kehityksen
sähköpostilistoille, ja yksi työpajakutsu lähti erikseen Warkauden kaupunkikeskusta ry:n
postilistalle.

Kyselyn kokemuksia
Selvityksen luonne oli kvalitatiivinen. Keskustelujen ja haastattelujen rakenne oli joustava
keskustelukumppanin tilanteen mukaan. Saaduista vastauksista ei siis vielä voida tehdä tilastollisia
johtopäätöksiä. Suuremmalla otoksella ja seikkaperäisellä kysymyspatteristolla olisi mahdollista
tehdä myös tilastollisia havaintoja.
Kiertotalouden teema on laaja. Kyseessä on oikeastaan koko talouden läpi menevä muutos.
Emme voi esittää tässä selvityksessä yksityiskohtaisia ohjeita millä kaikin tavoin Keski-Savon
kiertotalous pitäisi rakentaa. Sen sijaan voimme hahmottaa kiertotalouden kehittämisen
“kysymysavaruuden”, joukon avoimia kysymyksiä jotka nousivat esille haastatteluissa ja
analyyseissamme. Kun näihin kysymyksiin löytyy vastauksia, alkaa hahmottua polku jota pitkin on
mahdollista kulkea kohti kiertotaloutta.
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Kerätystä tiedosta voidaan havaita yleisiä teemoja. Esittelemme alempana myös yksittäisiä
vastauksia.
●

●

●

●

●

●

●

Kiertotaloutta ei tunneta kovin hyvin käsitteenä. Toisaalta jotkut taas kokevat että asia on jo
tuttu: ”Tätähän on teollisuudessa jo tehty vuosikymmeniä, ei ole mikään uusi asia”. “Ei ole
tullut mitään ihmeellistä tai uutta viimeisen 50 vuoden aikana.”
Ongelmallinen sanavalinta: sanalla “kiertotalous” ei keskustelua kannattanut avata, vaan
mieluummin kannatti aloittaa konkreettisemmista seikoista kuten yrityksen sivuvirrat,
toiminnan tehostamisen toimenpiteet ja teknologiat, energia, tai yhteistoiminta muiden
yritysten kanssa. Siitä päästään luontevasti kiertotalouden teemaan, ilman että sanaa
kiertotalous tarvitsee välttämättä edes mainita.
Kiertotaloutta sinänsä ei koeta sytyttävänä teemana. Työpajoihin tai kyselyn
vastauslaatikkoon ei tullut ryntäystä. Vastausprosentti oli suhteellisen matala. Kiertotalous
saatetaan kokea vieraana tai abstraktina käsitteenä jolla ei ole heti selkeää yhteyttä
liiketoimintaan. Haasteena on keksiä yhteisiä nimittäjiä, tai kutakin yritystä erityisesti
kiinnostavia asioita joilla keskustelun saisi auki.
○ Kullakin yrityksellä voi olla omia, yrityskohtaisia kiertotalouteen liittyviä intressejä.
Esimerkiksi tiettyjen raaka-aineiden tai energian säästö, kierrätys jne. Jos kullakin
on omanlaisiaan intressejä, voi olla vaikea löytää yhteisiä nimittäjiä yritysten kesken.
○ Toisaalta esim. juuri energian säästö toistui teemana metalli- ja konepajayritysten
kanssa keskustellessa. Sen pohdittiin olevan myös aihe joka voisi jatkossa vetää
yrityksiä mukaan keskusteluun kiertotaloudesta.
○ Yksi haastateltu kommentoi: “Valtaosa ei varmaan koe kiertotalouden asiaa
markkinaeduksi, on helppo viitata kintaalla.”
○ Tuli myös turhautunut kommetti: “Näitä on ennenkin keskusteltu, ei johtanut
konkretiaan.”
Kiertotalouden kysymyksiin paneutuminen vaatii pysähtymistä ja aivoaikaa, mihin voi olla
haasteellista motivoitua yrityksen arjessa pelkän kirjallisen kyselyn perusteella. Yksitellen
henkilökohtainen yhteydenotto esim puhelimitse on huomattavasti tehokkaampi, huolimatta
siitä että soitot vievät aikaa.
Jos asiaa halutaan yritysten kanssa tällä tavoin työstää, kannattaa puhelua ennen
ehdottomasti myös varustautua jollain konkreettisella josta yritys voi jo puhelun aikana
hyötyä. Vaikkapa käytännön neuvo jostain ajankohtaisesta aiheesta, esim rahoitus ja sen
hakeminen. Kannattaa myös lähettää tekstiviesti jossa asiaa alustetaan ennen puhelua.
Tämän kokemuksen mukaan yhteydenotoissa kannattaa tähdätä muihin päiviin kuin
perjantaihin.
○ Esimerkki: Yrittäjä on jo miettinyt energiatehokkuuden parantamista tai hukan
hyödyntämistä. Laskelmia on tehty, mutta asia on pöytälaatikossa ja vaadittava
investointi suurehko. On hyvä jos haastattelijalla on tällaista esimerkkitilannetta
varten valmiina viimeisin tieto auki olevista rahoitushauista ja -kanavista, tai ainakin
vinkki mihin ottaa yhteyttä. Muitakin konkreettisia liiketoiminnan ongelma saattaa
tulla eteen. Mitä konkreettisempia vinkkejä on antaa, sen parempi.
○ Yhteydenottojen on hyvä olla koordinoituja, esimerkiksi jos seudulla on samaan
aikaan muita saman aihepiirin selvitys- tai kehityshankkeita. Muuten yritys saattaa
saada samasta aihepiiristä useampia yhteydenottoja eri tahoilta.
Tässä selvityksessä ei ollut resurssia lähes 200 yrityksen puhelinhaastatteluihin, mutta
netin kautta tehdyn kyselyn, työpajojen ja niiden yhteydessä käytyjen keskustelujen, sekä
loppuvaiheessa tehtyjen puhelinhaastattelujen avulla saimme kuitenkin kokoon
informaatiota.
Aiheen tiimoilta pidettiin myös työpajoja verkossa. Yksi haastatteluissa saatu palaute oli
että nimitys “työpaja” ei ehkä ole paras mahdollinen tilaisuuden houkuttelevuuden kannalta.
“Se kuulostaa liikaa työltä.” Tapahtuman olisi oltava antoisa osallistujalle, ja nimen
kannattaisi heijastaa sitä.
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○

●

●

“Ne jotka olleet mukana kiertotalouden asioissa, luennoisivat, toisivat esille sitä mitä
ovat tehneet, tiedoksi muillekin. Ja ohjelmaksi: yritysten haasteet, ja mitkä ongelmat
ovat tulossa eteen seuraavan 5v aikana. Poikkitieteellisyys olisi hyvä, ei pelkästään
oma toimiala.”
Haastatteluissa nousi myös esille kysymys, kannattaako kiertotalouden työpajoja tai
kehittämisseminaareja järjestää yhdelle toimialalle, vai toimialarajat ylittäen. Yhdelle
toimialalle on helpompi löytää konkreettisia teemoja, toisaalta toimialoja ylittävä tapahtuma
voi luoda uusia ideoita kun eri alojen ihmiset keskustelevat.
Yksi vaihtoehto kiertotalouden keskustelufoorumeiksi voisivat olla toimialojen yhdistykset tai
muut jo olemassa olevat foorumit: sen sijaan että koitetaan luoda paikallista
kiertotalouskeskustelua uutena harjoituksena, mennäänkin jo olemassa oleville foorumeille
viemään sanomaa.

Saadut palautteet, kysymykset ja “kysymysavaruus”
Informaatiota saatiin useilta eri tahoilta, seudun yritysten lisäksi myös järjestämiemme työpajojen
puhujilta, muilta asiantuntijoilta sekä Navitas Kehitykseltä. Koska kiertotalouden teema on laaja ja
kohteena monta toimialaa, tässä ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä vastausta millä tavalla
Keski-Savon kiertotalous tulisi järjestää. Emme myöskään voi vastata haasteisiin yritysten
puolesta.
Voimme kuitenkin hahmottaa joukon kysymyksiä joita nousee seudun yritysten ja muiden
toimijoiden kanssa käydystä keskustelusta. Näistä muodostuu eräänlainen Keski-Savon
kiertotalouden kysymysavaruus. Kun kysymyksiin aletaan myöhemmässä vaiheessa löytää
ratkaisuja, alkaa hahmottua kokonaiskuva. Kun vastauksia haetaan yhdessä yritysten kanssa ja
liiketoiminnan perspektiivistä, syntyy myös parempi sitoutuminen.
Alle on valikoitu kommentteja ja anekdootteja. Eri tahoilta saadut vastaukset on esitetty
lainausmerkeissä, mutta olemme vapaasti muokanneet haastateltavien kommentteja oman
tulkintamme mukaan, ei suoraan sanasta sanaan lainaten.
Haastatteluvastauksien lisäksi mukana on muita havaintoja joita selvityksen aikana nousi esiin.
Tästä kokonaisuudesta alkaa muodostua kuva siitä, millaisia asioita seudun yritysten
kiertotalouden kehittämisessä on ratkaistavana, ja millaisia kysymyksiä selvitettävänä.

Esitämme tässä kokoelman yksittäisiä vastauksia, ryhmiteltynä siten että haastateltavasta
riippumatta samaan aihepiiriin kuuluvat lausahdukset on kerätty yhteen, lainausmerkeillä
erotettuna.

Vastauksia ja havaintoja yleisesti kiertotaloudesta
Yhteisiä kiertotaloudellisia intressejä ja hyödynnettäviä sivuvirtoja periaatteessa on. Mutta
monessa tapauksessa sivuvirta on liian pieni, kuljetus liian kallista tai toimenpide muuten
liian vaivalloinen. Resursseja ja hyödyntäjiä on liian vähän ja liian kaukana toisistaan. Miten
ratkaista nämä ongelmat? Voisiko asiaan keskittynyt kuljetustoimija ratkaista ongelmaa ja
luoda tästä liiketoiminnan?
Ajan menetys on myös resurssihukkaa. Mitä jos mitään uutta mallia ei löydykään, tai
uudella idealla ei saada tuottoa? Yrityksen kannalta ajankäyttö tähän pohdiskeluun on riski.

6

Kiertotalouden rinnakkaisia käsitteitä on mm. kestävä kehitys, energiatehokkuus, Lean,
materiaalitehokkuus, hiilijalanjälki...
Kiertotalouteen liittyviä asioita on joissain yrityksissä tekeillä, mutta juuri kukaan ei kutsu
sitä kiertotaloudeksi.
“Vaikea sanoa mitään yksittäistä esimerkkiä kun lähtökohtaisesti energian
säästäminen ja hukan vähentäminen on melko olennainen osa koko liiketoiminnan
kehittämistä”, “Ollaan mietitty miten työtilan hukkalämmön saisi talteen, ei ole
ratkaisua löytynyt”, “Toimitamme mielellämme energialaitteistoja joilla säästää
laskussa.”
“Jätemateriaalin hyödyntäminen vaatisi investoinnin”, “Puu menee helposti vaan
poltettavaksi”, “Kaatopaikka tai poltto on helpompi tai halvempi.”
“Meillä on lean-selvitys käynnissä.”
“Hyvä esimerkki on Muurikka-pannu, joka tehtiin metallisäiliöiden hukkapaloista
Joroisissa”, “LK-Porras teki Rappuralli-tuotteen hukkamateriaalista.”
“Joka yrityksessä voitaisiin hieman tsempata ja tehdä asioita toisin”, “Hiilijalanjälkeä
jos syvällisemmin miettii, joka puolella sitä voidaan pienentää. Muutama ajokilometri
pois, muutama askel pois…”, "Keskeinen asia että ihmiset oppisivat ymmärtämään
miksi muutos velvoittaa. Miksi muutos on kullekin vaikeaa? Miten saataisiin muutos
tapahtumaan joka ihmisessä?"
“Hieno juttu!” (mutta keskustelu ei jatkunut), “Tämä ei sinänsä koske meitä, koska
teemme huoltoa ja asennuksia”, “Nyt ei ole aikaa tälle.”

Standardeista ja säädöksistä
“Standardeilla on suuri käytännön vaikutus: esim terästankin seinämän paksuus määriteltiin
standardilla kauan sitten. Nykytekniikalla voitaisiin käyttää ohuempaa terästä ja säästää
resursseja, mutta standardi ei salli sitä. Standardin muuttaminen on pitkä prosessi.”
“Teräksen uusi ympäristövaatimuksiin liittyvä standardi on tulossa, ja tulee vaikuttamaan
yritysten toimintaan.”
“Esim SYKE seuraa säädösten kehitystä. Kiertotaloustoimet tulevat vaikuttamaan entistä
laajempaan joukkoon toimijoita. Aiemmat toimet suurelta osin keskittyneet jätehuoltoon…
Prosessien seuraaminen ja niihin mukautuminen tärkeää ns. edelläkävijäyrityksille.”
“Lainsäädäntöpuolella on useita esimerkkejä erilaisista toimista, joilla kiertotaloutta on
edistetty.”
Kiertotalouden standardeja on kehitteillä. Kiertotalouden standardointityöstä mm:
https://www.bsigroup.com/en-GB/standards/benefits-of-using-standards/becoming-more-su
stainable-with-standards/BS8001-Circular-Economy/
https://sfs.fi/osallistu-ja-vaikuta/standardisointiryhmat/kiertotalous/
https://sfs.fi/kiertotalous-tarvitsee-standardeja/
Kestävyyden serfitioinnista mm:
https://ecovadis.com/
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Energiasta
Erityisestä metalli- ja konepajayritysten palaute liittyi energiatalouteen:
“Jos energiansäästöä olisi tarjolla niin se varmaan houkuttelisi metalli- ja konepajafirmoja
keskusteluun mukaan. CO2-lasereita käytössä, vie paljon energiaa. Laitteiden uusiminen
tai muu energian säästö. Isolla konepajalla kulu on tuhansia euroja per kk."
“Mielessä jäähdytys ja lämpö maasta tai taivaalta, aurinkokeräimistä tehty laskelmia.”,
“Maalämpö on yksi parhaita, esim. Gebwellin laitteet.”
“Mieleen tulee teollisuustilojen lämmitys, ilmastointi, lämmön talteen otto, ajokilometrit.”
“Jos oltaisiin omissa eikä vuokratiloissa otettaisiin savukaasujen lämmöt talteen.”,
”Nosto-ovet olivat rikkonaisia, se oli iso energiahukka.”
“Meillä on osittaisia laskureita hiilikuormalle, muttei kokonaisuutta. Olemme alussa.”

Rahoituksesta
Useilla yrityksillä "asioita on jo suunniteltu mutta vaikuttaa kalliilta." Mistä saada rahat
investointiin? Miten ja mistä saada ajantasainen tieto kiertotalouden kehittämiseen
soveltuvasta rahoituksesta?
Kuinka ylittää hakemisen kynnys? Hakemusten tekeminen koetaan vaikeaksi.
“Ei ihmiset ole tietoisia energiatuista.”

Toimialakohtaisesti
Metallialasta saimme useita kommentteja joissa todettiin “asioiden olevan jo hyvin”:
“Ei ihme että metallialalla ei ole niin isoa painetta pohtia kiertotaloutta. Koska sillä alalla
kierto toimii: metallilla on jo kierrätysstatus. Lisäksi kovan kilpailun takia hukkamateriaalit on
jo hoidettu, ja koneiden ja laitteiden energiankulutukset on jo optimoitu. Meidän alalla on
paljon isompi paine miettiä ja keskustella tätä kiertotaloutta, ja koittaa vaikka saada
materiaalille ja tuotteille kierrätysstatusta.”
Toisaalta:
““Metallipajoilla syntyy öljyistä metallijätettä joka ei kelpaa kierrätykseen. Mikä olisi ratkaisu
sille?”, “Metallin komposiittirakenteiden tutkimuksessa voisi tulla säästöjä?”

Yksittäisistä teknologioista
“Pohjois-Savossa metallin 3D-tulostusta ei konepajoissa vielä hyödynnetä. Muovin
tulostusta on alkanut hyödyntämään yksi yritys ainoana Pohjois-Savossa...Pohjois-Savossa
suuremmat veturiyritykset ovat toki 3D-tulosteita kokeilleet ja vähäisessä määrin kai
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käyttävätkin mutta eivät kokemuksistaan varsinaisesti mainosta. Meillä oli 3D-tulostuksen
investointihankkeessa mukana yrityksiä joiden kanssa metalliosien hyödyntämistä kokeiltiin
(valmistettiin metalliprinttereillä ja osat menivät yrityksille testiin)”
Maaseudulla on, eritoten karjatiloilla, mahdollisuus kannattavaan kiertotalouteen.
Tuottamalla itse turpeen korviketta sekä energiaksi kelpaavaa biokaasua ja sähköä.
Biokaasu voidaan valmistaa myös liikennepolttoaineeksi ja tällä tavoin korvata fossiilisia
polttoaineita. Varkauden seudulla on tutkittu asiaa, joten paikallista tietoa on. Esimerkkinä
Alajärven biokaasulaitos.
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/suomalainen-maaseutu/artikkeli-1.1632356
On myös uusia teknologioita, kuten vaikkapa kitkatappihitsaaminen. Laitteessa saadaan
tehtyä pitkäikäisempi, koska hitsaussauma on homogeeninen ja jäykkä sekä kestävä.
Kitkatappihitsauksessa on pelkästään samaa hitsattavaa materiaalia, vailla perinteisen
hitsausprosessin epäpuhtauksia hitsaussaumassa. Siksi tätä käytetään mm. Posivalla
ydinjätteen hautaukseen liittyvissä rakenteissa sekä autoteollisuudessa. Menetelmä on
osaltaan kiertotaloutta, pitkäikäisempiä ja jäykempiä tuotteita jolloin käyttöikä on pidempi
sekä mahdollisuus tehdä pienemmästä materiaalimäärästä jos ratkaisu muutoin antaa
myöten. Joskus tarvitaan massaa, mm. värähtelyiden hallitsemiseksi esimerkiksi
tukinkäsittelylinjastoilla.

Tiedosta ja osaamisesta
Kiertotalouden kehittäminen vaatii tosi paljon opiskelua. “Esim konepajojen
kiertotalousosaaminen on hyvin eri tasoilla.” Millä tavoin tietotasoa voisi nostaa?
“Tähän ei ole nyt aikaa paneutua” voi olla monen pienen yrityksen realiteetti. Miten löytää
aikaa? Toimintamallien uudelleen miettiminen on keskittymistä ja aikaa vaativaa.
“Kiertotalous” tuntuu hieman ympäripyöreältä käsitteeltä josta on vaikea saada kiinni.
Olisiko joku muu sana tai lähestymistapa puhua asiasta? Ei myöskään ole yleisesti
ymmärrettyä maaritelmää mikä kaikki kuuluu kiertotalouteen, esim kuuluuko
energiatehokkuus?
Kiertotalousosaamista konepajoille -hanke on ollut käynnissä 2021-2022:
“Kehitystyön myötä luodaan työkalu resurssitehokkaiden käytäntöjen arviontiin sekä
kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä yritysten käyttöön helppokäyttöinen tarkastuslista,
jonka avulla voi arvioida ja kehittää yritystoiminnan resurssitehokkuutta. Tarkistuslista on
yritykselle helposti raportoitava ja se antaa samalla vinkkejä toiminnan kehittämiseen.”
https://sakky.fi/fi/ajankohtaista/pohjois-savossa-kehitetaan-konepajojen-kiertotalousosaamis
ta
https://sinunsavo.fi/lehtiarkisto (sinunsavo.fi, nro.23/2021, 16.6.2021)
https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hankelistaus/
?id=1532
Muita aiheeseen liittyviä:
https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hankelistaus/
?id=1242
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Toimintamalleista
“Otetaan malleja toimialarajat ylittäen, siis malleja toisilta toimialoilta.”
“Firmassa on tehty hiililaskentaa erillisistä asioista, mutta ei ole vielä kokonaiskuvaa. Oletus
on että tämä vaatimus tulee jatkossa nousemaan asiakkailta, ja siihen on syytä
valmistautua.”
“Hankintatoimi on unohdettu toiminto, yrityksessä usein vain operatiivinen toimenpide,
vaikka itse asiassa sen suunnittelulla pystyy vaikuttamaan paljon hiilijalanjälkeen. Se on
itse asiassa osa kiertotaloutta.”
“Ylipäänsä meidän näkemyksemme mukaan hyvin laajalla spektrillä yritykset voivat kehittää
liiketoimintaansa ja liiketoimintamalleja siten, että ne tuottava arvoa tuotteiden elinkaaren
pidentämisen, tuote palveluna, jakamisalustojen, resurssitehokkuuden ja/tai uusiutuvuuden
kautta. Ja näihin löytyy tosi paljon kiinnostavia casejä sekä mahdollisia
yhteistyökumppaneita.”
“Energian säästö yhtä lailla kuin kierrätys, ja käytön minimointi! Pitäisi ottaa askelia
kaikessa toiminnassa.”
"Kerätään ydinryhmä kaikista
toiminnoista, jotta henkilöstö tulisi
sitoutetuksi. Arvovirtakartoitus on
Lean-työkalu. Tehdään myös
firman toimintojen kartoitus:
kuvataan koko prosessi tilauksesta
toimitukseen huolto mukaan lukien
15 min tarkkuudella. Tyypillisesti
10% koko arjesta on se mikä
tuottaa arvoa, 90% on odotusta,
yliprosessointia jne.”
“Vakiointi, modularisointi,
valmistusprosesseihin vähemmän
hukkaa, standardeja komponetteja,
vaikuttaa kuljetuskustannuksiin,
jne.”
“Aika moni asia liittyy siirtämisen
vähentämiseen.”

Yhteistyöstä
Tuntuu houkuttelevalta ajatukselta että yhden alan yritys voi saada kiertotalouden
toimintaideoita toisen toimialan yritykseltä. Onko se realismia? Voiko kasvihuoneyrittäjä
oppia konepajalta ja toisinpäin? Millaisessa tilanteessa tällainen voisi toimia, ja mitä hyviä
esimerkkejä on?
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Yhteistyöstä yleisesti: isoilla yrityksillä sekä esimerkkinä Tampereen kaupungilla on
ilmastobudjetti. Tämä aiheuttaa paineita alihankintaketjulle. Muutokset voivat olla nopeita,
alihankintayrityksen tulee nopeasti kertoa omat suunnitelmansa, esimerkiksi miten pääsee
mahdollisimman pieniin hiilikuormiin. Tämä on kiertotaloutta, joka edellyttää yhteistyötä
yritysten välillä.
“Eri toimialat voivat antaa toiselle oivalluksia. Tiedän tapauksen jossa leipomo sai
betoniyritykseltä vinkin kiinneaineesta jolla elintarvike saatiin pysymään kiinteänä.”
“Jos löytyisi eri toimialoilta havaintoja miten ovat pudottaneet energian kulutusta yms?”
Toimialat ylittäviä hyödynnettäviä sivuvirtoja voi olla. Mutta eri toimialojen ihmiset puhuvat
eri kieltä, eikä ole luontevia paikkoja kohdata. Miten saataisiin kohtaamaan?
“Ei ole mielessä sellaista yhtä asiaa mikä toimialaa hyödyttäisi laajasti, niin että yritykset
saisivat hyötyä. Mutta jos sellainen löytyisi, olisi kyllä erittäin kiintoisaa!”
Onko hyviä yhteistyön malleja joilla samalla toimialalla, tai toimialarajat ylittäen, kannattaa
kehittää kiertotaloutta? Mikä houkuttelee yhteistyön kehittämiseen? Mistä aloittaa?
Onko aihe niin monimutkainen, että realistisin vaihtoehto on kuitenkin tehdä yksinkertaisia
kiertotalouden toimenpiteitä omaan yritykseen keskittyen?
”Mitään muutosta ei saa tehtyä jos johtaminen on huonoa, ihmiset väsyneitä, ei tule
toimeen keskenään.”
“Maatilalla laitteiden yhteisomistus on tavallista.”

Havaittuja haasteita ja mahdollisuuksia
Raportissa Teollisuuden sivuvirtoja Pohjois-Savossa 2017-2019 (Savonia 2019) listatut haasteet
vaikuttavat osin pätevän myös tämän selvityksen tuloksiin:
Yritykset, joilla oli haasteita tiettyjen sivuvirtojen kanssa, näkivät tämän mahdollisuutena, mutta joko
sivuvirtojen tarjonta tai tarpeet eivät kohdanneet hankkeen aikana. Useissa tapauksissa erilaiset
käytännön asiat kuten yritysten välinen matka, tekivät symbioosin muodostumisen
kannattamattomaksi tai haastavaksi. Joidenkin materiaalien tai resurssien saatavuus saattoi olla
kausiluontoista ja määrät vähäisiä, mikä hankaloitti niiden hyödyntämistä…
Tiettyjen materiaalien kuten likaisen muovin kohdalla voi niiden hävittäminen polttamalla olla
taloudellisesti edullisin vaihtoehto verrattuna materiaalin kierrätysvaihtoehtoihin, jotka kuitenkin
tukisivat paremmin kiertotaloutta ja nostaisivat materiaalin hyödynnettävyysastetta. Jos yrityksistä
löytyi hyödyntämättömiä sivuvirtoja, eivät ne olleet kovinkaan helppoja materiaaleina, koska niissä
saattoi olla jokin ominaisuus, joka heikentää niiden hyödynnettävyyttä.
Kartoituskäynneillä havaittuja sivu- ja jätevirtojen käsittelyyn liittyviä ongelmia yrityksissä:
●
●
●

Pk-yrityksillä on niukasti aikaa ja resursseja paneutua ydintoimintojensa ulkopuolisiin
kehittämishankkeisiin, esim. osallistua elinkaariklinikkatoimiin tai suunnitella
materiaalivirtojensa uudelleenjärjestelyjä.
Monet sivu- tai jätevirran ratkaisumahdollisuudet, niin materiaalien hyödyntämisen, että
ympäristövaikutusten vähentämiseksi, vaativat suuria investointeja, mikä voi olla este
ratkaisun toteutumiselle.
Tietyt jäte-erät ovat yrityksille haasteelliset käsitellä, lajitella ja varastoida, koska niitä voi
syntyä varsin pieniä määriä vuoden aikana.
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Raportissa todettiin myös yritysten välisten symbioosien luomisen olleen haasteellista. Vaikka
onnistuneita koetoimintoja saatiinkin tehtyä, lopullinen symbioosin syntyminen vaatisi esim.
laiteinvestoinnin.
Kokonaisuutena ottaen taloudellisuus ja ekologisuus ei toteudu jos tarjolla on liian vähän
materiaaleja symbioosin syntyyn, oikeiden kombinaatioiden löytäminen on vaikeaa ja aikaa vievää,
etäisyydet aiheuttavat kuljetuskustannuksia ja päästöjä, ja lisäksi uusien yhdistelmien luominen
koetaan työlääksi. Kriittinen massa jää puuttumaan. Tarjolla olevat online-torit eivät myöskään ole
ainakaan vielä ahkerassa käytössä.
●
●
●

Sivuvirralle tai ylijäämälle ei löydy ottajaa. Tai sitten etäisyys on liian pitkä.
Tässä herää ajatus voisiko juuri kiertotalouden materiaaleihin keskittynyt toimija hoitaa
logistiikkaa.
Tai voisimmeko keskitettyjen kauppapaikkojen (kuten kansallisen tason Materiaalitori)
sijasta luoda paikallisia “tindereitä” joissa paikalliset yritykset laittaisivat ylijäämänsä
tiedoksi vaikka kännykän kautta, ja se saisi tulla noutamaan maksusta tai ilmaiseksi.

Riikinnevalle ollaan suunnitelty kiertotalousaluetta jossa saataisiin aikaan monipuolinen ja
symbioottinen yrityskeskittymä. Raportissa Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma
(AFRY 2021) hahmotellaan Riikinnevan alueen mahdollisiksi toiminnoiksi energian tuotannon ja
varastoinnin lisäksi mm. sellaisia kuten metallin, puun ja tekstiilien kierrätys, muovin ja
mara-materiaalien käsittely ja jalostus, ruoan, biohiilen, biokaasun ja lannoitteiden valmistus,
palvelut, tutkimus jne. Riikinnevan voimalaitos nousi myös esille haastattelussa: “Riikinneva on etu
menneeseen aikaan verrattuna” jolloin jätteelle ei ollut niin selkeitä käyttökohteita.
Yksi mahdollisuus on myös piilossa oleva osaaminen, joka ei löydä nyt käyttökanavaa. Eräs
haastateltava kertoi: “Nyt olen tässä firmassa, mutta aiemmin olin alan myyntitöissä ja minulla oli
silloin 3000 suomalaista alan asiakasta ympäri maata.” Saako tämän massiivisen hiljaisen tiedon
jotenkin avattua laajempaan käyttöön? Samanlaisia osaajia voi olla piilossa muissakin yrityksissä.

Trendejä joihin on valmistauduttava
Yritykset jotka haluavat siirtyä vahvemmin kiertotalouden osaajiksi on hyvä ymmärtää maailmaan
vaikuttavia megatrendejä. Kiertotalouteen liittyviä trendejä ovat Sitran selvityksien mukaan
verkostomaisen vallan ja toimintatapojen voimistuminen, teknologioiden sulautuminen kaikkeen
tekemiseen sekä talousjärjestelmän suunnan etsintä. Kiertotalous kietoutuu myös osaksi
megatrendiä ekologisella jälleenrakennuksella on kiire.
Nämä eivät jää vain yläkäsitteiksi, vaan muutokset tulevat näkymään konkreettisesti yritysten
todellisuudessa mm. asiakkaiden vaatimusten muuttumisena sekä uusina säädöksinä ja
standardeina. Niihin on hyvä olla valmistautunut.
Verkostomaisessa maailmassa yksittäisten vallan käyttäjien sijaan korostuvat suhteet ja
vuorovaikutus toisten kanssa. Valtioiden lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset, kansainväliset
instituutiot ja kaupungit ovat merkittävässä roolissa. Yritysten väliset verkostot ja alustat ovat
erittäin tärkeitä kiertotaloudessa jotta tuotannon sivuvirrat löytävät uusia käyttäjiä.
Teknologioiden nopea kehittyminen vaikuttaa esimerkiksi teknologioiden sulautuminen kaikkeen
tekemiseen ja tämä muuttaa tuotantotapoja ja toimintamalleja. Yhä useampi asia voidaan
digitalisoida, automatisoida, tuotanto ja toiminta voidaan hajauttaa ja vuorovaikutus voi tapahtua
etänä tai virtuaalisessa ympäristössä. Teknologian täysi ja tehokas hyödyntäminen edellyttää
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entistä enemmän ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista. Kiertotaloudessa datan hallinnalla
voidaan vähentää hukkaa.
Tulevaisuuden kannalta kiinnostavia kehityssuuntia ovat lyhyemmällä tähtäimellä virtuaali- ja lisätty
todellisuus, ääni- ja eleohjaus, esineiden tai kaiken internet, energiatehokkuuden korostuminen ja
pidemmällä tähtäimellä myös lohkoketjujen päälle rakennetut palvelut ja kvanttitietokoneiden tulo.
Energiatehokkuuden lisäksi uusiutuvien energialähteiden lisääntyminen muuttaa teollisuutta.
Aurinko- ja tuulivoiman hinta on pudonnut nopeasti. Samoin niiden varastointiin liittyvä
akkuteknologia sekä virtuaaliakut ovat kehittyneet vauhdilla. Uusiutuva energia on paikoin jo
halvempaa kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu. Samalla energiantuotanto hajautuu, kun yhä
useampi kansalainen tuottaa itse oman energiansa ja myy ylimenevän osan.
Talousjärjestelmän suunnan muutoksessa globaalisti talous kasvaa, mutta länsimaissa kasvu on
vähäistä ja se siirtyy enemmän Aasiaan. Ikääntyvä väestö ja maapallon ekologisen kantokyvyn
rajat asettavat talouskasvulle aiempaa tiukemmat reunaehdot. Samalla hyvinvoinnin ja aidon
kehityksen mittareiden rooli korostuu. Muuttuva työelämä ja yhteiskunta edellyttävät jatkuvaa
osaamisen kehittämistä. Uuden oppimisen, luovuuden, kokonaisuuksien hahmottamisen ja taitojen
merkitys kasvaa. Koronakriisi on kiihdyttänyt muutoksia jotka liittyvät työntekoon.
Yhtenä trendinä on nähty myös siirtyminen tavaroista ja omistamisesta palveluihin, joka on
kiertotalouteen liittyvä teema. Yrityksille tämä tarjoaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.
Yksi käytännön trendi on kaupunkien omat ilmastobudjetit. Esimerkiksi Tampereella on
ilmastobudjetti, jota seurataan vuosittain. Teollisuus on mukana budjetissa. Tällöin kaupungit
edellyttänevät palveluiden sekä ratkaisujen toimittajilta ilmastobudjetin mukaisia säästötoimia.
Kilpailutusehdoissa on jo nyt nähtävissä, että ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista saa
pisteytyksissä etua. Pormestarin talousarvioehdotus 2022 (tampere.fi)
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Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet
Liiketoimintamallilla tarkoitetaan yksinkertaisesti mitä yritys tekee ja miten se tuottaa arvoa
asiakkaille ja omistajille. Kiertotalouden liiketoimintamalli tarkoittaa sitä miten yritys synnyttää ja
ansaitsee arvoa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Kestävän kehityksen huomioiva
liiketoimintamalli auttaa yritystä muuttamaan hukan ja epätehokkuudet liiketoiminnan
mahdollisuuksiksi.
Yritysten siirtymistä kohti kiertotaloutta hyödyntävää liiketoimintaa ajaa moni asia. Luonnonvarojen
ylikulutus ja ilmastonmuutos muuttaa kuluttajien käyttäytymistä. Viranomaiset niin kotimaassa kuin
EU:n tasollakin ohjaavat sääntelyn avulla entistä ympäristöystävällisempään toimintaan.
Rahoituksen ja kuluttajien tapojen muutokset kannustavat yrityksiä kehittämään uusia
toimintatapoja, ratkaisuja ja tuotteita. Teknologian kehitys ja digitalisaatio (kuten esimerkiksi
tekoäly, esineiden internet ja robotiikka) luo uusia innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia.
Kiertotalouden liiketoimintamalleja ovat mm.:
‒ Kiertävät raaka-aineet (Circular Inputs)
‒ Tuote palveluna (Product as a Service)
‒ Elinkaaren pidentäminen (Product Use Extension)
‒ Jakamisalustat (Sharing Platforms)
‒ Resurssien talteenotto (Resource Recovery)
Kiertävissä raaka-aineissa panostetaan uusiutuvien, biopohjaisten, kierrätettyjen ja muiden
vaihtoehtoisten materiaali- ja energialähteiden hyödyntämiseen, hukan osittaisen tai
kokonaisvaltaisen poistamisen mahdollistamiseksi. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö
pyritään minimoimaan tai löytämään niiden korvaamiseen ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.
Tehtävä:
●

●

Listaa yrityksesi toiminnassaan käyttämät raaka-aineet mahdollisimman kattavasti.Mieti
onko materiaalit valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Onko jotain uusiutumattomien
luonnonvarojen raaka-aineista korvattavissa?
Käy läpi myös yrityksesi toiminnasta syntyvä ylijäämämateriaali, sekunda ja palautukset.
Onko niille löydettävissä uusio- tai hyötykäyttöä?

Yritysesimerkki
Alajärveläinen Saltex Unisport on yksi FIFAn hyväksymistä tekonurmien valmistajista ja
asentajista. Yritys käytti aikaisemmin kierrätetyistä autonrenkaista rouhittua raetta
jalkapallokenttien täyteaineena. Kumirouhe tuotiin Italiasta. Vaikka aikaisempikin materiaali oli
kierrätettyä, haluttiin yrityksessä löytää kumirouheen korvaava kotimainen ja vielä
ympäristöystävällisempi materiaali. Monien kokeilujen jälkeen syntyi 100 % luonnonmukainen,
kierrätettävä, biohajoava ja kompostoitava sokerijuurikkaasta valmistettava täyteaine.
Sokerijuurikas saadaan prosessoitua kapselimaiseen rakenteeseen, jolloin se ei ime vettä ja ei
näin ollen jäädy talvella. Saltex Unisport pystyy tarjoamaan nykyisin maailman
ympäristöystävällisintä keinotekonurmea.
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Kuvassa yksi ensimmäisiä biopohjaisella täyteaineella toteutetuista jalkapallokentistä Ruotsin Röstångassa.
Kuvan lähde:Saltex Unisport

Tuote palveluna -ratkaisuissa asiakkaan ei tarvitse tehdä alkuinvestointia tuotteeseen, mutta
pääsee silti käyttämään tuotteen antamia hyötyjä. Asiakas maksaa siis hyödystä, mutta ei
omistuksesta. Palvelu maksetaan esimerkiksi leasing- tai kuukausimaksuna tai esim säästöihin
perustuvalla mallilla. Tämä ohjaa valmistamaan pitkäaikaisen ja laadukkaan tuotteen. Tuotteiden
elinkaaret pitenevät hyvän suunnittelun, korjaamisen ja osien vaihtamisen myötä.
Tuote palveluina ratkaisuina voidaan ostaa muun muassa valaistusta ( https://valtavalo.fi/), metallin
puhdistusta (SAFECHEM – COMPLEASE™), paineilmaa (Oil-Free Air Compressors | High
Efficiency | Tamturbo | Just Air) tai koneiden voitelua (Fluid Intelligence – Etusivu). Esimerkiksi
valaistuksen ostaminen palveluna toimii siten, että yrityksessä solmitaan kuukausisopimus
palveluntuottajan kanssa ja tämän jälkeen valaisimet vaihdetaan LED-tekniikalla toimiviin
ratkaisuihin. Yrityksen ei tarvitse maksaa uusista valaisimista, mutta pääsee hyötymään
paremmasta valaistuksesta ja pienentyneestä energiankulutuksesta. LED-lamppujen käyttöikä on
pidempi kuin perinteisten loisteputkien. Kuukausimaksuihin kuuluu yleensä myös tuotteen ylläpito
ja huolto.
Tehtävä:
●
●

Mitä tuotteita, koneita ja laitteita yrityksesi toiminnassaan tarvitsee? Löytyykö sieltä jotain
sellaista, joka voitaisiin ostaa palveluna?
Entä voisiko yrityksesi myydä itse valmistamaansa tuotetta palveluna? Voisiko palvelua
tarjota yhdessä jonkun muun yrityksen kanssa?

Elinkaaren pidentäminen (Product Use Extension) on tuotteen käyttöiän pidentämistä. Elinkaaren
pidentäminen lähtee yleensä hyvästä tuotesuunnittelusta, jossa valitaan pitkäkestoiset materiaalit
tuotteelle. Monien erilaisten tuotteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden
mukaisesti. Elinkaarta voidaan pidentää esimerkiksi huollossa käyttämällä, korjaamalla tai
käyttämällä sitä johonkin muuhun tarkoitukseen. Oikeanlainen hävittäminen, kierrättäminen ja
uusiokäyttö ovat elinkaaren pidentämistä.
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Kun samaa tavaraa käytetään aiempaa pidempään, säästetään luonnonvaroja ja syntyy
vähemmän päästöjä. Kun tuotteita huolletaan tai korjataan niin nämä prosessit työllistävät usein
paikallisia pienyrityksiä. Palveluiden käyttö vahvistaa näin lähialueen taloutta.
Tehtävä:
●

●

Mieti yrityksesi toiminnassa käytettyjä eri koneita ja tuotteita. Ovatko kaikki tarpeellisia ja
toimintakunnossa? Onko niiden hankinnassa mietitty tuotteen elinkaarta? Jos tuote ei enää
sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, voisiko sitä hyödyntää jollain muulla tapaa?
Ovatko tuotteiden käyttöohjeet tiedossa ja noudatetaanko niitä? Onko tuotteen huollosta
huolehdittu asianmukaisesti?
Jos tuote on rikki, voiko sen korjata? Voiko tarpeettoman tuotteen myydä käytettynä?
Voisiko yrityksesi itse huoltaa tai korjata valmistamianne tuotteita ja pidentää näin niiden
käyttöikää?

Yritysesimerkki
Finlayson järjestää lakanoiden palautuskampanjoita, joissa asiakas voi palauttaa käytetyt lakanat
takaisin liikkeeseen. Asiakas saa palautuksesta ostohyvityksen uusien lakanoiden ostamiseen.
Ensin kerätyt lakanat pestään, neulotaan yhteen ja kääritään rulliksi. Tämän jälkeen rullista
leikataan matonkuteita. Matonkuteista kudotaan yksilöllisiä räsymattoja. Valmiit räsymatot myydään
Finlaysonin verkkokaupassa.
Finlaysonin kampanja tuotti tonnikaupalla vanhoja lakanoita – nyt ne saavat uuden elämän
räsymattoina Etelä-Pohjanmaalla (yle.fi)

Kuvan vanhat lakanat ovat saaneet uuden elämän räsymattoina
Kuvan lähde: Finlayson
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Jakamisalustat (Sharing Platforms) ovat sähköisiä markkinapaikkoja, joissa tuotteiden ja
resurssien käyttöastetta voidaan optimoida jaetun omistajuuden ja käytön kautta. Näin käyttäjät
yhteistyössä lisäävät tuotteelle käyttöä ja arvoa. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse ja digitaalinen
palvelualusta mahdollistaa tilojen, tavaroiden ja työkalujen jakamisen, vaihtamisen ja
vuokraamisen.
Tunnetuimmat jakamisalustat löytyvät kuluttajien palveluiden parista kuten kotimajoitus (Airbnb),
henkilökuljetus (Uber) ja tavaroiden myynti (esimerkiksi tori.fi). Yritykset voivat markkinoida
jakamisalustojen kautta tilojaan, kalustoaan tai ylijäämämateriaaleja. Jätteiden ja sivuvirtojen
kauppapaikkoja ovat muun muassa kotimainen Materiaalitori (Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta Materiaalitori) ja kansainvälinen Excess Materials Exchange (EME Excess Materials Exchange).
Jakamisalustojen etuna on se, että niillä on asiakaskunta ja käyttäjäryhmät valmiina.
Jakamistalous (eli englanniksi sharing economy) on malli, jossa ihmiset omistavat yhdessä jonkin
sellaisen hyödykkeen, joka perinteisesti on kallis kertakulu yksittäiselle henkilölle tai yritykselle.
Tavoitteena on, että jakamistalouteen osallistuvat osapuolet jakavat hankittavan hyödykkeen kulut
ja ylläpidon keskenään, jotta taloudellinen rasite olisi kutakin osapuolta kohden pienempi.
Hyödykettä pääsee käyttämään aina sovitusti ja sen käytöstä sopivat kaikki yhdessä.

Tehtävä:
●

●

Millaisia resursseja yrityksessäsi on? Tilat, koneet, ylijäämämateriaalit. Löytyykö niille jokin
markkinapaikka, jossa ylimääräisiä resursseja voidaan vuokrata, jakaa tai myydä? Löytyykö
alueellisia palveluita, jonne voi ilmoittaa vapaista resursseista?
Tarvitsetko jotain konetta tai laitetta vain harvoin? Voisiko sen hankkia yhdessä jonkun
toisen yrityksen kanssa?

Resurssien talteenotto on materiaalien ja energian talteenottoa hävitetyistä tuotteista, tuotannon
sivutuotteista tai prosesseista ja palauttamista uusiokäyttöön. Talteenotettuja resursseja
käytettäessä yritys säästää valmistusprosessin raaka-aineiden määrässä kun osa korvataan
kierrätetyllä materiaaleilla.
Tehtävä:
●

Käytetäänkö yrityksesi tuotannossa tai toiminnassa esim. vettä, energiaa, kemikaaleja tai
raaka-ainetta, joita voitaisiin ottaa prosessin jälkeen talteen? Voitaisiinko näitä
uudelleenkäyttää? Vai voitaisiinko näitä myydä jollekin toiselle yritykselle käytettäväksi
heidän prosesseissaan?

Yritysesimerkki
Alajärveläisen alumiiniprofiilien valmistajan Mäkelä Alun toiminnassa on käytössä suljettu
tuotantoympäristö, jossa kaikki prosessissa syntyvä alumiinijäte kierrätetään ja otetaan uudelleen
käyttöön. Myös asiakkaat voivat palauttaa käytöstä poistetut alumiiniprofiilit takaisin tehtaalle.
Tehtaan omassa valimossa alumiiniromu sulatetaan ja valetaan uudestaan aihioiksi. Tämän
jälkeen kierrätetty alumiini hyödynnetään uudelleen tuotannossa, jossa sillä pystytään korvaamaan
osa neitseellisestä raaka-aineesta.
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Alumiinin puristuksessa käytettävän raaka-aineen aihioita. Mäkelä Alun tehtaalla ei synny hukkaa ollenkaan
kun kaikki ylijäämäinen alumiiniromu otetaan talteen, sulatetaan ja valetaan uudestaan aihioiksi.
Kuvan lähde: Mäkelä Alu

Kaikki viisi kiertotalouden liiketoimintamallia kuvattuna arvoketjun eri vaiheissa.

Lähde: Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille
https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-kemianteollisuudessa

Lähde: Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille
https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-kemianteollisuudessa
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Kiertotalouden kestäviä liiketoimintamalleja käyttämällä yritykset voivat tuottaa arvoa neljällä eri
osa-alueella.

Lähde: Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille
https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-kemianteollisuudessa

Muistilista kiertotalouden mukaiseen toimintaan:
● Suunnittele ratkaisuja asiakaslähtöisesti
● Suunnittele tuotteet kiertotalouden mukaisiksi
● Suosi hankinnoissa kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja
● Tuota, uudelleenvalmista ja kierrätä tuotteita
● Myy tuloksia ja palveluita
● Tarjoa huolto- ja korjauspalveluita
● Mahdollista tuotteiden palauttaminen elinkaaren lopussa
● Hyödynnä teknologioita, dataa ja alustoja tulosten saavuttamiseen
● Hyödynnä yhteistyötä, toimi liiketoimintaekosysteemeissä
● Tuo kestävyys osaksi strategiaa

Liiketoimintamahdollisuudet-luvussa on käytetty lähteenä mm. seuraavia dokumentteja:
-Circular Economy Playbook | Teknologiateollisuus
-Kiertotalouden liiketoimintamallit (tuni.fi)
-Kiertotalouden liiketoimintamallit kemianteollisuudessa - Sitra
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Kuinka rahoittaa kiertotalouden kehittämistä?
Joillakin selvityksemme yrityksistä oli runsas kokemus monipuolisista hankkeista ja rahoituksista,
käynnissä esim. ELY-keskuksen rahoittama kehitysprojekti tai mukana ympäristöministeriön
rahoittamissa yliopistojen tutkimusprojekteissa. Vahvin viesti tuntui kuitenkin olevan, että rahoitusta
ja tukia ei tunneta kovin hyvin, eikä asiaa ehditä tai jakseta tutkia.
Yksi metallialan yritys mainitsi hyödyllisenä esimerkkinä kenttäneuvonnan ja piti hyvänä ajatuksena
että erityisesti pieniin yrityksiin tehtäisiin vielä useamminkin mm. rahoituksen neuvontakäyntejä.
Toisen yrittäjän turhautunut palaute oli, että on niin kiire että vaikka energiainvestoinnin laskelmia
on tehty, tukirahoituksia ei ehdi seurata ja hakeminen on niin monimutkaista että se jää tekemättä.
●

●
●

●
●
●
●

Kiertotalouden kehittämisen näkökulmasta: mm. energiatehokkuuden investointeihin
liittyvän rahoituksen seuranta- ja neuvontapalvelulle ja hakemusten tekemisen
avustamiselle tuntuisi palautteen perusteella olevan kysyntää.
Kattava, selkeä, ajantasainen, helposti ja nopeasti lähestyttävä ohjeistus rahoituksen
hakemiselle. “Rakettitieteelliset” eli vaikeat osiot valmiiksi pureskeltuna.
Millä investoinnilla vaikkapa metalliyrittäjä saisi 30-40 vuotta vanhan lämpöä vuotavan
hallin uudistettua, energialaskut vähenee ja tulisi vielä imagohyötykin kun on siistit paikat
(onko sopivaa tukea tällaiseen tarpeeseen)
Öljylämmitykselle vaihtoehtoja.
Yhdelle firmalle maalämpö ja/tai aurinkoenergia käyttöön.
Yksi firma saisi savukaasut suodatettua ja lämmöt talteen (vai valmistetaanko siitä vielä
timanttejakin? tässä tarvitaan montaa osaamista)
Eräs kommentti oli: “Se löytää tukia joka etsii, monet ei ehdi ajatella asiaa, pitää vain
selviytyä jotenkin.”

Trendeistä päätellen kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvä rahoitus tullee jatkumaan ellei
lisääntymään tulevaisuudessa.


Business Finlandin perusrahoitusinstrumenttien lisäksi on hyödyllistä seurata vaihtuvia
rahoitushakuja. Kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvää rahoitusta on oletettavasti
tiedossa myös tulevaisuudessa. 2021-2022 meneillään oli esim:
Rahoitushaku: kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kierratys-ja-uudelleenkayttoinvestoin
tiavustus
Materiaalikatselmusten rahoitus
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/yrityksille-saastoja-ja-ilmastokin-kii
ttaa--materiaalikatselmusten-rahoitus-business-finlandiin
Energiatuki https://www.businessfinland.fi/energiatuki
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
Vähähiilinen rakennettu ympäristö -innovaatiorahoitushaku.
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/vahahiilinen-rakennettu-ymparisto--i
nnovaatiorahoitushaku
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli Ely-keskus jakaa tukea
●

●

●

●

Maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen. Maaseudun mikro- ja pienyritykset
voivat hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja
yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista,
joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan
energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia
investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai
uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta.
Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa
uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön.
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (RKKO) on haettavissa tukea ravinnekierrätysja hiilensidontainvestointeihin hallitusohjelman mukaisesta maa- ja metsätalousministeriön
myöntämästä erillismäärärahasta. Tukea voidaan myöntää kone-, laite- ja
rakennusinvestointeihin, joiden tarkoituksena on käsitellä lantaa tai biokaasulaitoksen
rejektejä pitkälle jalostetuiksi lannoitevalmisteiksi tai muiksi pitkälle jalostetuiksi tuotteiksi ja
lisäksi muihin ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin.
Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen tuki ja tarkoitettu rahoitustyökaluksi
silloin, kun yritys on käynnistämässä sen normaalista toiminnasta poikkeavaa
kehittämishanketta. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten
kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, tuotteiden tai palveluiden
kehittämiseen sekä investointeihin. Investoinnilla tarkoitetaan joko aineellista tai aineetonta
investointia. Aineellisia investointeja ovat maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden
ja kaluston hankkiminen. Aineettomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien,
patenttien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa.
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on Eurooppa 2020-strategian toteutumista edistävä
rakennerahasto, jonka tavoitteena on tukea pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä,
uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden
edistämistä.

Ympäristöministeriö myöntää tukea ja koordinoi tapoja, joilla esimerkiksi julkiset organisaatiot ja
yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta omiin hankkeisiinsa. Muun muassa:
● Harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristöjärjestöjen toimintaan ja virkistysalueiden
hankintaan.
● Ministeriö koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä tukia (Life-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen
tuki ympäristöhankkeille).
Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden
mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää
toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen,
metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja
kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahojen haku perustuu valtioneuvoston
vuosittaiseen selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella
haulla. Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille,
yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös
kansainvälisiä toimijoita.
Pohjois-Savon liitto myöntää elinkeinojen kehittämiseen sekä kehittämis- ja investointihankkeisiin
seuraavia rahoituksia:
1. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (EU-rahoitus)*
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2. Pohjois-Savon kehittämisrahasto (kansallinen rahoitus)
3. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha AKKE (kansallinen rahoitus)

*Edellinen Euroopan aluekehitysrahaston kausi on tällä hetkellä loppunut ja rahoitushaut Uudistuva
ja Osaava Suomi 2021–2027 –ohjelmassa alkavat joulukuussa 2021.
Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta
(maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja
elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille,
maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle.
EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja
tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Life-rahoituksen hakukierros tapahtuu kerran vuodessa. Haku avautuu alkukesällä ja päättyy
syksyllä. Hakemus tehdään komission eProposal-palveluun.
Interreg Central Baltic on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu rannikkoalueita
neljästä Itämeren maasta (Suomi, Ruotsi, Viro ja Latvia). Suomessa ohjelman kontaktipistettä
hallinnoi Uudenmaan liitto, ja alue kattaa sen lisäksi myös Satakunnan, Varsinais-Suomen,
Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Uuden
kauden (2021-2027) ohjelmaluonnoksen julkinen kuuleminen oli helmi-huhtikuussa 2021, ja sen
teemat liittyvät innovaatioihin ja kilpailukykyyn, ympäristöön ja kestävään kehitykseen sekä
työllisyyteen ja palveluihin.
Pohjoismaisen yhteistyön tukimahdollisuuksia on mm. Nordic Innovation, joka rahoittaa
pohjoismaisia hankkeita, jotka vauhdittavat Pohjoismaiden yritysten innovointia ja kilpailukykyä
sekä johtavat kaupalliseen ja kestävään kehitykseen.
Ilmastorahasto Oy valtion omistama rahasto, joka osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja
digi-investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai
laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Valtion omistamana
erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja
aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan.
Ilmastorahasto toimii pääasiallisesti alkuvaiheessaan pääomalainojen ja erityissijoitusrahastojen
sekä muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta. Ilmastorahasto voi osallistua niin yksityisten kuin
julkisten toimijoiden vetämiin rahoituskokonaisuuksiin, myös yksityisten ja julkisten toimijoiden
yhteiskohteisiin. Ilmastorahaston rahoitettavista kohteista noin 65 % liittyy ilmastonmuutoksen
torjuntaan ja noin 35 % sitä mahdollistavaan digitalisaatioon.
Tesi eli Suomen Teollisuussijoitus Oy – on vuonna 1995 perustettu valtion pääomasijoitusyhtiö.
Yhtiö sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti, samoin
ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kiertotalous on yksi Tesin
painopistealueita. Nyt käynnissä olevan ohjelman tavoitteena on tehdä suoria sijoituksia 50
miljoonalla eurolla noin kymmeneen yritykseen. Tesin rahoitusosuuden lisäksi sijoituksissa on
vähintään saman verran yksityisten sijoittajien rahaa. Suorien sijoitusten lisäksi Tesi voi tehdä
kiertotalousohjelmassa enintään 25 miljoonalla eurolla rahastosijoituksia yhteen tai kahteen
kiertotalouteen keskittyvään pääomasijoitusrahastoon. Ohjelman puitteissa voidaan hyödyntää
myös vuonna 2018 lanseerattua Tesin hallinnoimaa ESIR-rahoitusta. Se mahdollistaa jopa 60
miljoonan euron rahoituskierrokset, jossa puolet on Tesin ja EU:n rahoitusta, ja puolet yksityisiä
sijoituksia.
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Työ- ja elinkeinoministeriö esitteli 15.1.2020 EU:n uuden innovaatiorahaston (Innovation Fund).
Innovaatiorahasto tulee olemaan yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista, jolla tuetaan
innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden käyttöönottoa. EU rahoittaa puhtaiden teknologioiden
käyttöönottoa noin 10 miljardilla eurolla. Rahoitus on peräisin EU:n päästökauppajärjestelmästä.
Rahoitushaut järjestetään vuosina 2020 – 2030 joka toinen vuosi. Ensimmäinen hakukierros
avautui kesällä 2020. Innovaatiorahaston avulla on mahdollista rahoittaa jopa 60 prosenttia
innovaatioihin liittyvistä kustannuksista. Innovaatiorahasto rahoittaa muun muassa uusiutuvaan
energiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä energianvarastointiin liittyviä
investointihankkeita. Ohjelmasta on mahdollista rahoittaa rahoitustarpeiltaan hyvin erikokoisia
investointeja. Ensimmäisellä hakukierroksella rahoitetaan investointikustannuksiltaan yli 7,5
miljoonan euron hankkeita.
Innovaatiorahaston tarkoituksena on:
● Auttaa luomaan taloudelliset kannustimet hankkeille, jotka investoivat seuraavan
sukupolven teknologioihin, joita tarvitaan EU:n siirtymisessä vähähiiliseksi.
● Vauhdittaa sellaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä, jotka tähtäävät maailmanlaajuisiksi
teknologiajohtajiksi.
● Tukea innovatiivisia, vähähiilisiä teknologioita kaikissa jäsenvaltioissa.
The Joint Initiative on Circular Economy (JICE) on EU:n viiden suurimman kansallispankin
yhteistyöhanke, jonka kautta aiotaan investoida vähintään 10 miljardia euroa
kiertotaloushankkeisiin EU:ssa vuosina 2019-2023. JICE tarjoaa lainoja, pääomasijoituksia,
takauksia, innovatiivisia rahoitusrakenteita ja teknistä neuvontaa. Rahoitusta voi hakea suoraan
yhteistyökumppaneiden kautta.
Horisontti 2020 –hankkeen kautta Euroopan komissio rahoittaa kiertotaloustutkimusta 400
miljoonalla eurolla vuonna 2020.
Yksityinen rahoitus
Taaleri on rahoitusyhtiö, joka hallinnoi maailman ensimmäistä kiertotalousrahastoa.
Grannenfelt Finance on riippumaton elinkaarirahoitusratkaisuihin keskittyvä neuvonantaja, joka
pyrkii löytämään kotimaisille kasvuyrityksille niiden kasvua tukevia rahoitusratkaisuja. Yhtiön
erityisosaamista on tuote palveluna (product as a service) – mallien rahoitus.
Korona Invest on pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin erikoistunut pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö
sijoittaa yrityksiin, joiden liikevaihto on 2-20 miljoonaa euroa, ja joilla on selkeä kasvustrategia.
Voima Ventures investoi lupaaviin alkuvaiheen teknologiayhtiöihin, joilla on vahva tieteellinen
pohja ja globaali kasvutavoite. VTT toimii yhtiön strategisena kumppanina, ja sen portfolioon
kuuluu monia kiertotalouden pioneereja, kuten Solar Foods, Paptic ja Infinited Fiber company.
International Circularity Capital on pääomasijoitusyhtiö, joka investoi pieniin ja keskisuuriin
eurooppalaisiin kasvuyrityksiin, jotka noudattavat kiertotalouden periaatteita.
Closed Loop on rahasto, joka sijoittaa vastuullisiin kuluttajatuoteyrityksiin, edistyneisiin
kierrätysteknologioihin sekä kiertotalouteen liittyviin palveluihin.
Rahoituslähteistä:
Materiaalit kiertoon > Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet https://rahoitus.hiilineutraalisuomi.fi/
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Päätelmiä ja ehdotuksia toimenpiteiksi
Kiertotalouden toteuttaminen on uusi pelinavaus ikivanhalla teemalla. Esimerkiksi metallin
sulattamista uuteen käyttöön on harjoitettu iät ja ajat.
Vanhalle pelille on kuitenkin tullut uusia sääntöjä, reunaehtoja ja mahdollisuuksia. Toisin kuin
entisaikaan, kiertotaloudessa vaikuttavat materiaalitehokkuuden lisäksi nyt vahvasti myös
ympäristönäkökulmat. Ilmastonmuutoksen ja ekologisen katastrofin uhatessa yritysten
toimintakenttä tulee muuttumaan nopeasti.

Metallityötä muinaisessa Egyptissä

Roomalainen kirjoittaja viittaa lasin kierrätykseen (1. vuosisata).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_metal_workers.png

https://archive.org/details/bub_gb_9IH6CcBZ0w0C/page/n199/

Toisiinsa kykeytyvät eri tavoin mm. kansainväliset sopimukset, kansalliset tavoitteet, sekä
maakunta- ja kaupunkitason tavoitteet. Suuryritykset joutuvat reagoimaan muuttuvaan
säädöskenttään ja asiakkaiden vaatimukseen. Nämä asiat vaikuttavat nopeasti alihankintaketjuun.
Muutos on myös mahdollisuus. Omaksumalla kiertotaloudellisen ajatusmaailman voi päästä kiinni
hyötyihin ja uuteen liiketoimintaan joita siitä tulee.
Kiertotalous myös pakottaa yhteistoimintaan. Materiaalin tie ei ole vain alkulähteestä prosessoinnin
läpi tuotteeksi ja jätteeksi, vaan useissa vaiheessa voi tapahtua sivuvirtojen haarautumista tai
avautua mahdollisuuksia yhteistyölle. Kiertotalous on parhaimmillaan verkostomaisissa
yhteyksissä.

Listaamme seuraavassa suoraviivaisesti erilaisia näkökulmia ja mahdollisia toimenpiteitä.
Askelia joilla alueen kiertotaloutta voisi lyhyellä tähtäimellä hyvin käytännöllisesti edistää.

●

Tässä selvityksessä listatut kiertotalouden esimerkit ja niiden aivoriiheäminen. Kunkin
esimerkin ei tarvitse välttämättä sopia sellaisenaan esim paikallisen yrityksen tilanteeseen.
Niistä voi saada myös toimialan ylittäviä ideoita. Toisella alalla tehty asia sattaisi
modifioituna sopia omalle alalle.
○ Kokoamistyön jatkaminen ja jalkauttaminen. Voidaan etsiä lisää esimerkkejä,
syventää ja tarkentaa.
○ Yritysten palautteen perusteella voidaan tarkemmin identifioida mahdollisia
ratkaisuja, teknologioita ja toimintamalleja joilla haasteita saataisiin ratkaistua.
○ Uusien kiertotalouden tilanneraporttien ja selvitysten sijasta voisi olla yksi esim yksi
pääasiakirja, tilannekuva jota kartutettaisiin aina uudella tiedolla sitä mukaa kun sitä
kertyy.
■ Puutteistaan huolimatta esim tämä selvitys voisi toimia sellaisen asiakirjan
alkuversiona.

24

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Keski-Savon suunnitteilla oleva uusi mm. kiertotaloutta käsittelevä kehitysprojekti:
jatkotoimenpiteitä olisi hyvä yhdistää siihen.
Palataan yksitellen niiden yritysten puheille jotka esittivät konkreettisia kiertotalouden
ajatuksia, ja autetaan heitä ideoidensa kanssa eteenpäin toteutukseen.
Samoin kiertotalouden työpajoissa esitetyt toimenpiteet: tehdään niille seurantaa,
jatkotoimia.
Rahoitusmallien järjestelmällisempi selvittäminen. Business Finland ym kiertotalouden
edistämiseen. EU-rahoitus. Ym ym. Kiertotalouden rahoitusneuvonta.
Selvitetään missä foorumeilla yritykset jo ovat mukana. Esim: ovatko metalli- ja konepajat
tai muiden toimialojen yritykset jo jäseninä joissain yhdistyksissä ja fooreumeissa ja tieto
kulkee siellä? Yksi mahdollisuus on tarjota kiertotalouden viestiä sitä kautta, sen sijaan että
yritetään rakentaa uusia kiertotalousteeman keskusteluryhmiä tai foorumeita.
Olemassaolevien digitaalisten platformien hyödyntäminen, esim Motivan kauppapaikka
(Materiaalitori) ym. Toisaalta nykyään tarjolla olevalla tekniikalla ja palveluilla on mahdollista
myös edullisesti rakentaa paikallisia alustoja ja kauppapaikkoja. Olisiko toiminta
sujuvampaa lähiseudun yritysten kesken kuin isoilla kansallisilla alustoilla?
Opiskelijoiden aivotyö.
○ Hackathon-tyyppinen kiertotalouden boot camp / innovaatiopaja, oppilaitokset ym
mukana. Yksi tapa olisi kerätä yritysten haasteita ja ratkoa niitä hackathonissa tai
bootcampoissa.
○ Opinnäytetyöt ovat toinen malli jossa opiskelijoiden osaamista voi hyödyntää.
Voisiko esiin nousevia keskeisiä kysymyksiä ratkomaan valjastaa useammankin
lopputyötään tekevän opiskelijan, tavalla joka olisi heillekin hyödyllinen?
Verkostojen laajentaminen: lähdetään valikoiden mukaan kansallisen ja kansainvälisen
tason sopiviin verkostoihin. Tämän raportin liitteenä on toimitettu linkkejä erilaisia
verkostoihin, hankkeisiin ja toimijoihin.
Alueellisen ekosysteemin kehittäminen. Joka tapauksessa kiertotaloudessa elementit
kiertävät usein toimijalta toiselle. Kiertotalous ei siis ole yhden firman suoritus, vaan
yhteistoimintaa. Parhaassa tapauksessa toimiva symbioosi tai ekosysteemi.
Tehdään kombinaatioita ja kokeillaan. Ajatuskokeina ja todellisuudessa. Valitaan niitä
kombinaatioita jotka vaikuttavat lupaavilta, ja voisivat tuottaa myös rahassa mitattavaa
hyötyä.
Kokeillaan myös täysin satunnaisia yhdistelmiä. Oudolta tuntuvat kombinaatiot pakottavat
ajattelemaan ja joskus siitä syntyykin oivallus. Voisiko esim tekstiilialalta tupsahtanut
toimintamalli sopia modifioituna metallialalle? Jne.
Selvityksemme aikana kävi myös ilmi että Savossa ja lähiseudulla on paljon suoraan tai
välillisesti kiertotalouteen liittyvää selvitys- ja tutkimustoimintaa sekä muita hankkeita.
Tutkijat ja yritykset eivät välttämättä kuitenkaan kohtaa tai aina toimi samassa aikataulussa.
Voisi selvittää keskitetysti mitä juuri kiertotalouteen liittyviä tai sitä sivuavia
hankekokonaisuuksia koko lähiseudun oppilaitoksissa on, ja miten niitä voisi koordinoida tai
paketoida yrityksiä hyödyttäviksi kokonaisuuksiksi.
Digitaalisuuden kehittäminen. Jotta kiertotalous olisi tehokasta, se pitää pystyä myös
mittaamaan. Esimerkiksi kiinteistön energiankulutus on digitaalisesti mitattavissa ja säätöt
todennettavissa sekä käännettävissä hiilidioksidikuormaksi. Kun uusi kiinteistö
suunnitellaan, kannattaa kiinteistölle tehdä integraatiosuunnitelma, joka nivoo kiinteistön
sisäiset järjestelmät yhdeksi näkymäksi. Tähän löytyy esimerkki esimerkiksi 6Aika
energiaviisaat kaupungit hankkeesta.
https://energiaviisaat.fi/integraatiokuvaus-ja-konsepti-kiinteistodatalle/
Digitaalisuus mahdollistaa energia- ja materiaalivirtojen muuttamisen digitaalisiksi
kaksosiksi. Aina tämä ei ole kannattavaa rahallisesti, mutta esimerkiksi markkinoinnissa
tästä saattaisi olla hyötyä. Eritoten Oulun alueella on aktiivisia ja edullisia pelimoottoreiden
päälle visualisointeja tekeviä yrityksiä, kuten Playsign Oy. Tällöin esimerkiksi valmistettua
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konetta kameralla osoittamalla kuvassa näkyisi laitteen kierrätettyjen osien määrä ja jopa
kuva kierrätetystä osasta tai hiilikuorma.
Esimerkkinä mainittakoon myös digitaalisuutta kattava kokonaisuus Savoniassa:
○ TeknoHUB -yhteistyöratkaisuilla teknologiayritysten digitalisaatio- ja
teknologiakyvykkyyden uudistamista -hanke
https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hank
elistaus/?id=1556
○ Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen
teollisessa kiertotaloudessa
https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hank
elistaus/?id=1301
○ Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä
https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hank
elistaus/?id=1534
○ Green Data Future Solutions
https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hank
elistaus/?id=1158
○ Rakennusprosessin digitalisaatio
https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hank
elistaus/?id=1384
Kansallisella tasolla toimii esim kiertotalouden CiCat 2025 -hanke johon osallistuvia
tutkijoita keskusteli myös meidän kanssamme: https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/
Eräs kiertotalouden kyselyymme vastannut esitti käytännöllisen vastauksen kysymykseen:
“Mikä olisi paras yksittäinen idea tai tapa jolla kehittää alueesi ja toimialasi kiertotaloutta?”
Hän toivoi yritysten yhteistyötä, ”AMK ja LUT mukaan, Navitas hankerahoitusta hoitamaan.”
Kiinnostavien teknologioiden jatkuva skannaaminen maailmalta on yksi mahdollinen
toimintamalli. Saimme kiertotalouden kyselystä myös esim idean mitä kiinnostavaa
teknologiaa maailmalta voisi tuoda: “Biokaasua jätteistä ja levistä, kaasusta sähköä,
ravinteet kiertoon konttiin rakennetulla laitteistolla.”

Tarjotaan yrityksille “kiertotalouspaletti” (kiertotalous laajasti ymmärrettynä) Kiertotalouspaletti on
kuin pyörivä tarjotin josta voi ostaa tarpeeseensa.
Pyörivässä paletissa olisi tarjolla:
● Valintapalvelu: ei tarvitse harhailla tuki- ja säädösviidakossa. Ohjataan suoraan
kohteeseen. Tästä tarvitsee maksaa vain jos rahaa myönnetään, ei muuten. Ja tukien
skannaus: katsotaan mitä juuri asiakkaan tarpeeseen osuvia tukia on tarjolla.
● Energiainvestoinnin hakupalvelu, hakemuksen kirjoittamista myöten.
● Energiakatselmus tai muita energiansäästöön liittyviä apuja.
● 3D printtauspalvelu ja koulutus.
● Robotit ja CNC.
● Uudet hioma-aineet, vesi & öljypohja jne.
● Tehdashallin korjauttaminen energiatehokkaaksi.
● Hankintaketjun kehitys.
● Lean-kehitysprojektit.
● Digitaalisuuden kehittäminen, johon kuuluu useita osa-alueita
○ Tuotannon automatisoinnin kehittäminen.
○ Varastosaldon parempi hallinta materiaalien kirjanpidon ja merkintöjen avulla (tagit,
viivakoodit, anturitunnisteet jne.)
○ Sähköisen palvelualustan kehittäminen lisäarvopalveluksi asiakkaille.
○ Tuotantotilojen lämmön, energian ja sisäilmaolosuhteiden parempi hallinta
IoT-ratkaisujen avulla.
○ Tilatehokkuuden kehittäminen, vuokraamalla tiloja ulkopuolisille.
● Jne.
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Ajankohtaisesti: osallistuminen Alihankintamessujen (2022) sisällön tuottamiseen, ja seudun
yritysten ja muiden toimijoiden osallistuminen messuille. https://www.alihankinta.fi/fi/
●

●

●

Kiertotalouteen teemana liittyy yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi julkinen
sektori edellyttää hiilineutraalisuuden tekoja sekä ympäristövastuuta. Päähankkija pyrkii
saavuttamaan nämä omalla toiminnallaan ja edellyttää asioiden olevan kunnossa myös
alihankkijoilla. Kiertotalous on tällöin myös liiketoimintamallien murros.
Kansallisen tason Kiertotalousmessuilla koko toimitusketju ja toimijaverkosto kohtaa. Tämä
olisi luonteva tilaisuus tiivistää yhteistyö kiertotalouden teemalla, sekä alueen yritykset
keskenään että muiden messuille osallistuvien suomalaisten ja ulkomaisten kanssa.
Alihankintamessujen järjestäjän kanssa on aloitettu keskustelu mitä tämä voisi tarkoittaa
messujen teemana. Tällöin esimerkiksi Varkauden ja Pieksämäen alue voisi olla näkyvänä
sekä siirtyä eturintamaan kiertotaloudessa, kiertotalouden markkinoinnissa että imagossa.
Alihankintamessut olisi näkyvä sekä tehokas tapa yrityksien yhdistäjänä.

75 kiertotalouden esimerkkiä ja teknologiaa
Tehtävänä tässä osiossa oli kerätä monipuolinen kokoelma kiertotalouden malleja, teknologioita,
esimerkkejä. Listan tarkoituksena on toimia myös inspiraationa toimialarajojen yli.
Vaikka jokin esimerkki on eri toimialalta, voisiko sitä soveltaa omassa yrityksessäsi? Ajatuksena on
haastaa miettimään sopisiko eri toimialan malli sovellettuna ihan uudeen liiketoimintaan ja
toimialaan. Ei siis pelkästään arvioida sopiiko esimerkki sellaisenaan liiketoimintaasi. Vaikka
jokaista Keski-Savon yritysten toimialaa ei pystytä kattamaan, listalle on kevyesti valikoitu
aihepiirejä jotka voisivat olla seudun yrityksille kiinnostavia.
Pysähdy esimerkkien kohdalla hetkeksi miettimään, pidä miniaivoriihi.
Esimerkki 1: Tilojen vajaakapasiteetin myynti. Normaalisti tarjolla on esim. kokous- ja juhlatiloja.
Mutta voisiko sinun yrityksesi tarjota tehdastilaa vuokralle? Tai hankkia tilaa?
Esimerkki 2: Ratkaisussa korvataan muovia puupohjaisella aineella, ja lopputulos on
ympäristöystävällinen. Voisiko sinun toiminnassasi yhden aineen korvata toisella?
Esimerkki 3: Vesiastia on poistettu kokonaan, ja vesi juodaan kalvosta jonka voi syödä lopuksi. Ei
jää lainkaan jätettä. Voisiko liiketoiminnassasi jonkin paketoinnin poistaa kokonaan kierrosta, niin
että jätettä ei jää?

Jarmat
Valmistetaan biopohjaisia voiteluaineita, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja biohajoavampia
kuin nykyiset öljypohjaiset ratkaisut. Raaka-aineena käytettävää glyserolia saadaan esimerkiksi
biodieselin tuotannon sivuvirtana.
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●

Onko toiminnassanne vaihtoehtoja voiteluaineille? Voisiko valita ympäristöystävällisen
vaihtoehdon, ja jos sille on esteitä niin kuinka esteen pystyisi poistamaan?

https://www.jarmat.fi/
https://www.jarmat.fi/2021/06/10/astex-engineering-oylla-on-huomattu-leikkuunesteen-kulutuksen-l
askeneen-tuntuvasti-cobiolube-metal-64n-kayttoonoton-jalkeen/

Envotherm / AAOsteel (Tanska)
95% metallifirman vedestä saadaan uudelleen käyttöön.
●

Mitä prosesseissanne käytettävälle vedelle tapahtuu? Miten voisi kehittää?

https://stateofgreen.com/en/partners/envotherm/solutions/envotherm-e-mvr-technology/
https://envotherm.dk/en
https://steelproducts.net

Avant Tecno / 3Dstep
Metallisten komponenttien uudelleen suunnittelu printattavaksi. Esimerkiksi melkein 3kg painava ja
yli 30 osaa sisältävä metallinen komponentti voitiin suunnitella uudelleen, ja tulostetaan yhtenä
kappaleena (siis ilman erillisiä komponentteja). Valmis tulostettu komponentti painaa 175g.
●

Voisiko tuotannossanne jotain osia tulostaa metalli- tai muovitulostimella? Voisiko osan jopa
suunnitella uudelleen, jolloin komponenttien määrä ja materiaalin tarve voi vähentyä
suuresti?

https://www.3dstep.fi/asiakastarinoita/hydrauliblokin-optimointi-avant-tecno
https://3drenaissance.com https://foundry4.com/5-companies-leading-metal-3d-printing

Dekati / 3DStep
Dekatin laitteen mitat pienenivät ja materiaalin tarve väheni 3D-tulostuksen ansiosta. Vanhan
tuotteen mitat 560 x 410 x 310 mm ja 30 kg. Tämän lisäksi oli vielä erillinen laimennin.
3D-tulostuksen avulla uuden tuotteen mitat: 205 x 168 x 520 mm ja paino 7,3kg, laimennin
integroituna.
●

Jos valmistetun laitteen tai osan paino vähenee ja koko pienenee radikaalisti, millainen
vaikutus sillä olisi mm kustannuksiin? Entä tuotteen menekkiin?

https://www.3dstep.fi/asiakastarinoita/dekati-oy-metalli-ja-muovitulosteet-lopputuotteissa

Optofidelity / 3DStep

28

OptoFidelityn haasteena muovimekaniikan osien suuri määrä ja asiakkaiden vaihtelevuus.
Ratkaisu: 3D-tulostuksen alihankinta. Toimitusaika lyheni ja hinta edullisempi.
●

Voisiko monimutkaisesti työstettävän osan tulostaa? Millaisia hyötyjä siitä voisi olla?

FAME – Finnish Additive Manufacturing Ecosystem
3D-tulostuksen kehittämisen ekosysteemi Suomessa.
●
●
●

Voisiko 3D-tulostuksessa asiakaspuolella olla myös koordinaatiota ja yhteistoimintaa?
Miten hyödyntää 3D-tulostusta koko omalla toimialalla?
Tai voisiko omalle toimialalle luoda muunlaisen yhteistoiminnan ekosysteemin?

https://fame3d.fi/partners/

Valtra / AGCO Reman
Traktorien vaihdelaatikoiden uudelleenvalmistus uuden veroisiksi. Yleensä: koneen tai moottorin
uudelleenvalmistus uutta vastaavaksi,
●
●

Onko tuotteitanne mahdollista uudelleenvalmistaa? Miten?
Tai olisiko teidän mahdollista hyödyntää uudelleenvalmistettuja tuotteita?

https://www.valtra.fi/palvelut/huolto-ja-korjaus/agco-reman.html
https://www.sitra.fi/caset/valtra-kunnostaa-traktorien-vanhat-vaihdelaatikot-reman-ohjelmallaan-ann
amme-traktoreille-jopa-30-vuotta-lisaa-elinikaa/

SR-Harvesting / Valparts
Korjauskelvottomat koneet (esim traktorit) puretaan osiin. Osat tarkastetaan huolellisesti, korjataan
ja myydään takuun kanssa eteenpäin.
●

Onko teillä korjauskelvottomia laitteita? Löytyykö niiden komponenteille ottaja?

https://srharvesting.fi/

https://valparts.fi/

Metallityö Vainio
Energiatehokas lämmön talteenottojärjestelmä (Kiertotalousosaamista konepajoille –hankkeen
työryhmän vierailu).
●

Millaisia vaihtoehtoja yrityssäsi olisi lämmön talteenottoon?

https://mvainio.fi/
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TECO
Virtausmittarien, venttiilien ym uudelleenvalmistus.
●

Mitä komponentteja teillä voisi uudelleenvalmistaa tai valmistuttaa?

https://teco-inc.com/article_61_TECO-Remanufactures-ALL-Makes-and-Models-of-Flowmeters.cfm
https://www.inc.com/encyclopedia/remanufacturing.html

Rype Office
Kalusteiden (tai muiden tuotteiden) purkaminen ja uudelleen kokoaminen samanlaisiksi kuin
uutena. Uudelleenvalmistus eroaa kunnostuksesta siinä että tuote palautetaan perusteellisesti
uuden veroiseksi, ei ainoastaan korjata esim vioittunutta kohtaa.
●

Millä tavoin yrityksesi tuottamia tai käyttämiä tuotteita voisi uudelleenvalmistaa? Siis
rakentaa uudelleen täysin uuden veroiseksi.

https://www.rypeoffice.com/remanufacturing/
https://www.sitra.fi/caset/kauniita-kestavia-ja-edullisia-toimistokalusteita/

Magsort
Teräskuonan käsittelyn murskain. Sai 15 miljoonan rahoituksen.
●
●

Voiko murskattua teräskuonaa tai jotain murskainta käyttää liiketoiminnassanne?
Seuraatko uusimpia innovaatioita? Löytyykö muita uusia teknisiä innovaatioita joita voisi
hyödyntää?

https://www.magsort.fi/

Fescon. Suomen savupiipputeollisuus (2 erillistä yrityscasea)
Masuunikuonan hyötykäyttö. Masuunikuona hiekan korvaajana leijupetikattilassa. Toisaalta,
masuunikuonasta paloturvallisia savupiippuharkkoja.
●
●

Syntyykö teillä kuona-aineita joille voisi keksiä uutta käyttöä?
Voisiko tutkimuksella löytää uusia sovelluskohteita? Kiinnostuisiko joku yliopisto tai
tutkimuslaitos ideasta?

https://www.fescon.fi https://www.sitra.fi/caset/masuunikuonasta-hiekan-korvaaja/
https://sspt.fi/ https://www.sitra.fi/caset/savupiippu-kierratysmateriaalista/
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Betolar
Akkukaivoksen jätteestä sähköautojen latauspisteiden jalustoja.
●

Mitä muuta ekobetonista voisi valmistaa? Olisiko yrityksessänne käyttöä sille?

https://www.sitra.fi/caset/teollisuuden-jatteista-betonia-korvaavia-tuotteita/
https://yle.fi/uutiset/3-12112495

Tamturbo
Paineilmaa palveluna kuukausimaksulla. Sähkö, vesi ja lämpö tulevat jo, miksi ei ilma? Öljytön
kompressori asennetaan asiakkaan tiloihin, mutta pysyy myyjän omistuksessa. Asiakas maksaa
ilmasta.
●

Miniaivoriihi: mitä muuta voisi hankkia palveluna, oman ostamisen sijasta?

https://www.tamturbo.com/
https://www.sitra.fi/caset/tamturbo-tarjoaa-paineilmaa-palveluna-teemme-teknologiamurrosta-tehtai
ssa/

Steel Asia Manufacturing Corporation (Filippiinit)
GERIAP-hankkeessa teräslaitoksen veden ja energian käyttöä tehostettiin ja työoloja parannettiin.
●
●

Onko alueella tai yrityksessänne osaamista jota voi viedä ulkomaille?
Tai voisiko seudulla toteutettava uusi kiertotalouden innovaatio olla paketoitavissa
vientituotteeksi?

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/presentatio
n/wcms_163806.pdf
https://www.energyefficiencyasia.org/aboutgeriap.html

Useita yrityksiä
8 suurta energia-, telecom, ja logistiikkayritystä Hollannissa lopettaa yhteisesti neitseellisen kuparin
käytön.
●

Voisiko yritysten yhteistyöllä päästä joihinkin tavoitteisiin joihin yksittäisen yrityksen on
mahdoton kyetä? Mitä voisi tehdä?

https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/metals-for-europe-2
https://www.groenenetten.org/home/ (hollanniksi)
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Pyörre-talo
Talo jossa on maksimoitu kierrätettyjen, kierrätyskelpoisten ja uusiutuvien materiaalien osuus. Jopa
autonromuja on käytetty materiaalina (teräs).
●

Voisiko kierrätettyjä materiaaleja hyödyntää yritysenne rakentamisessa ja
korjausrakentamisessa?

https://www.pyörre-talo.fi/kiertotalouspolku https://www.pyörre-talo.fi
https://kotiliesi.fi/koti/kodit-tilat/tm-rakennusmaailma-autonromuista-rakennettu-talo-pyorre/

Zieta Studio
Design-innovaatio jossa metallista luodaan modulaarisia kalusteita.
●

Mitä uutta seudun metalliosaamisen ja muotoilun yhdistämisellä voisi saada aikaan?

https://www.designboom.com/design/oskar-zieta-3-modular-furniture-collection/
https://www.zieta.pl/

Roina Design
Persoonallisia sisustusesineitä kierrätysmateriaaleista, kuten metalli, puu ja muut.
●

Mitä materiaaleja seudulla on joista voisi luoda taidetta, sisustusesineitä, tai vaikka jotain
hyödyllistä tehtaaseen?

https://www.roina.design/

ID Genève CAP Watch
Todella upcycling: sveitsiläisiä startup-kellobrändejä, valmistettu kierrätysaineista.
●

Miniaivoriihi: olisiko joku materiaali joka koetaan vähäarvoiseksi kierrätysmateriaaliksi tai
jätteeksi, mutta sen voisiko “taikoa” korkean lisäarvon tuotteeksi? Miten brändäys?

https://www.idwatch.ch/blog/ny-times-looks-at-id

https://en.cap-watch.com/

Telge Nät / Linköpingin tekninen osasto
Komponenttipulan aikana vanhat sähkömittarit saatiin Ruotsissa kiertoon uudelle käyttäjälle,
käytöstä poiston sijasta.
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●
●

Onko laitteita jotka on hankala saada kiertoon tai uusiokäyttöön?
Mitä keinoja olisi löytää vanhalle laitteelle ottaja? Mitä se vaatisi? Mistä voisit kysyä?

https://www.energipress.se/cirkula-r-ekonomi-la-ser-elma-tarbrist-och-kapar-telge-na-ts-nota

Aeroff
Laite joka poistaa työstökoneiden poistoilmasta partikkelit ja hiukkaset, sekä terveydelle haitalliset
aerosolit. Kierrättää myös lastuamisnestettä (muljua).
●
●

Voiko yrityksenne hyödyntää tätä innovaatiota?
Kuinka ilman epäpuhtaudet ja aerosolit hoidetaan yrityksessänne?

https://www.aeroff.fi/ratkaisuja/
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131328/Metallinty%C3%B6st%C3%B6n_kohdepoistoi
lman_hallinta.pdf

Wallenius Water
Ultraviolettivalolla estetään metallintyöstönesteiden pilaantuminen bakteerien takia. Ei tarvita
myrkkyjä.
●

Onko tuotannossasi mahdollista vaihtaa johonkin ei-myrkylliseen aineeseen tai muuhun
ympäristölle ja terveydelle vähemmän haitalliseen ratkaisuun?

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/wallenius-water-innovations-contribut
ion-circular-economy-using-uv-light-resist-bacterial-growth-metalworking
https://www.walleniuswater.com/

Combi Works
Tehdastuotantoa palveluna, käyttäen kolmannen osapuolen tehtaiden hukkakapasiteettia.
●
●

Onko teillä hukkakapasiteettia jota voisi myydä jotain kautta?
Tai voisitteko hyötyntää valmistuspalvelua?

https://www.combiworks.com/valmistuspalvelut/
https://www.sitra.fi/caset/combi-works-ottaa-tehtaiden-hukkakapasiteetin-hyotykayttoon-tarjoamme
-tehdastuotantoa-palveluna/

AirFaas
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Ostojen hallinta pilvipalvelussa. Tekniseen, teolliseen hankintaan. Teollisille valmistajille ja
konepajoille markkinakanava. Toimii sekä ostettaessa komponentteja että myydessä oman
tuotannon tuotteita
●
●

Millä tavalla hankintaketjuanne ja hankintatoimintojanne voisi kehittää?
Tai mitä muita pilvipalveluita maailmalla on tarjolla joita voisi ensin kokeilla ja sitten
hyödyntää?

https://www.airfaas.com/fi/

eRent
Kaluston jakamisalusta yrityksille.
●
●
●

Mitä laitteita teillä on joilla on vajaakapasitettia, ja voisi laittaa jakoon korvausta vastaan?
Tai mitä kalusteita voisitte hyödyntää tällä tavalla?
Jos tälle on jotain esteitä, miten esteet voisi poistaa?

https://www.erent.fi/

FLOOW2
Yritysten koneet ja materiaalit ovat usein käyttämättöminä suurimman osan elinkaarestaan.
FLOOW2:n alusta mahdollistaa tällaisten resurssien kierrättämisen yritysten sisällä ja niiden välillä.
●
●

Kuinka monta prosenttia ajasta yrityksesi koneet ja materiaalit ovat käyttämättömänä?
Voiko niitä hyödyntää paremmin yrityksen sisällä tai tarjota naapurifirmalle?

https://www.floow2.com/succes-stories-en.html
https://www.sitra.fi/caset/personoituja-yhteisomistusalustoja-yrityksille-ja-organisaatioille/

Excess Materials Exchange
“Deittailusivusto” ylijäämämateriaaleille (pilotti)
●

Voisiko yrityksesi ja vaikka teollisuusalueen yritysten materiaalit saada jakoon “naapurien
kesken” paikallisesti?

https://excessmaterialsexchange.com/nl/pilot-report-release/
https://plasticsmartcities.org/products/excess-materials-exchange
https://www.sitra.fi/caset/b2b-verkostoitumisalusta-auttaa-loytamaan-tuotteille-ja-materiaaleille-arvo
kkaita-uudelleenkayttomahdollisuuksia/
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Optel
Materiaalin seuranta ketjun alusta loppuun.
●

Tiedätkö liiketoimintasi materiaaliketjut alusta loppuun? Olisiko se mielenkiintoinen
harjoitus, ja voisiko siinä tehdä samalla säästöjä tai saada ideoita?

https://www.optelgroup.com/en/
https://www.sitra.fi/en/cases/end-to-end-material-traceability-across-global-supply-chains-supportsa-circular-economy/

Paikallinen kuljetusjärjestely “väliauto”
“Vimpelin väliauto” on yhteiskäytössä oleva kuorma-auto, joka kiertää metalliteollisuuden yrityksien
välillä toimittamassa tuotteita alihankkijoiden ja Ruukki Constructionin Vimpelin ja Alajärven
tehtaiden välillä. Auton kuljettaja näkee yhteisestä toiminnanohjausjärjestelmästä noudettavat
tuotteet ja suunnittelee reittinsä sen perusteella. Kuljettajalla on ajantasainen tieto missä
yrityksessä tuotteet ovat esimerkiksi valmiiksi maalattuja ja minne lastauspaikalle valmiit tuotteet
tulee toimittaa. Järjestelyn avulla alihankkijoiden ei tarvitse järjestää kuljetuksia, riittää kun kuittaa
oman työvaiheensa valmistuneeksi.
●

Onko jo olemassa “Varkauden väliauto”?

Häijään kuljetus
Vertaiskaupan kuljetusten hoitaminen toisten puolesta. Yksi toimija tarjoaa tehokkaan palvelun jolla
kiertotalouden pullonkaulana oleva kuljetusten ongelma ratkaistaan.
●
●

Millainen logistiikkayritys tai toimintamalli saisi kiertotalouden helpommaksi yrityksessäsi?
Tai voisitko aloittaa tällaisen kuljetustoiminnan?

https://haijaankuljetuspalvelu.fi

uShip
Palvelu joka löytää lähetykselle kuljetuksen jossa on tarjolla ylimääräistä tilaa.
●
●

Onko kuljetustesi tila tehokkaasti käytetty?
Olisiko hukkatilaa jota voisi hyödyntää?

https://www.uship.com/

Live Love Recycle
Kevyt skootteriratkaisu kierrätyksen vaivalloisuuteen.
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●

Voisiko vaikkapa kirpputoreilla olla noutopalvelu?

http://liveloverecycle.tilda.ws/

Rauman satama
Sataman liiketoiminnan kasvu kiertotalousliikenteen ansiosta.
●
●

Mietintää: mitä vaikutusta kiertotalouden lisääntymisellä on logistiikalle?
Mitä liiketoiminnan mahdollisuuksia se voisi luoda sinulle?

https://navigatormagazine.fi/uutiset/kiertotaloudesta-tukijalka-rauman-satamalle/

Saltex Unisport
Saltex Unisportin kehittämä ympäristöystävällinen, biohajoava, kierrätettävä ja pölyämätön
keinotekonurmen täyteaine. (aikaisemmin käytettiin Italiasta tuotua kumirouhetta). Saltex BioFill on
suunniteltu vähentämään raaka-aineiden käyttöä ja ympäristöhaittoja ja parantamaan
peliolosuhteita. Uusi täyttöaine on täysin luonnonmukaista ja biohajoavaa. REACH-vaatimukset
täyttävä Saltex BioFill valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta eli sokerijuurikkaasta.
●

Mitä materiaaleja toiminnassasi voisi korvata biohajoavilla materiaaleilla?

https://www.unisport.com/fi/saltex-biofill
https://www.mestarienkaupunki.fi/tiedostot/fi-legacy-002.pdf

Jiva Materials
Biopohjainen piirilevy, joka hajoaa kuumassa vedessä. Elektroniset komponentit on siten helppo
irroittaa, ja levyn kuidut saadaan uudelleen kiertoon.
●
●

Mitä kaikkea yrityksessänne voisi vaihtaa biopohjaiseen materiaaliin?
Tai voiko yrityksenne tuottaa sellaista materiaalia tai tuotetta?

https://www.jivamaterials.com/

Kotkamills
Laitetaan muovin tilalle puupohjainen ratkaisu. Kartonki joka korvaa muovia pakkauksissa.
“Muovittomat suojakerroskartongit toimivat samalla tavalla kuin muovipäällysteiset kartongit.”
●
●

Voisiko puu korvata muovia toiminnassanne?
Tai voisiko joku muu materiaali korvata toisen materiaalin? Mitä hyötyjä saisi?

https://kotkamills.com/products/isla/
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BIOHM
Tehdään rakennus- ym materiaaleja luonnonmukaisista materiaaleista kuten sienestä, ja
hukkamateriaalista kuten ruokajätteestä.
●
●

Mitä muuta sienestä voisi valmistaa?
Tai mitä luonnonmukaisia materiaaleja tulee mieleen, tai mitä ympäristössäsi on?

https://www.biohm.co.uk/

TraceGrow
Nestemäistä hivenravinnelannoitetta murskatuista alkaliparistoista.
●
●
●

Voisitko hyödyntää tätä lannoitetta?
Minne alkaliparistosi menevät?
Tai tuleeko mieleen joku ongelmajätteeksi mieltämäsi asia joka voisikin teknologian avulla
muuttua uudelleen hyödylliseksi? Mikä se voisi olla?

https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Vuoden_Kiertopalkinto_Tracegrow_Oylle__k(568
95)
https://www.tracegrow.com/tracegrow-ja-cemagro-yhteistyoehoen-erikoislannoitteiden-valmistuksessa

Miniwiz
Optiset kaapelit hyötykäyttöön betonin raaka-aineena.
●
●
●

Jääkö teiltä ylijäämämateriaalia, vanhojen laitteiden osia, kalusteita tms?
Millaiseen kierrätykseen ne kelpaisivat? Tai voisiko niistä valmistaa jotain täysin uutta?
Onko alustavia ajatuksia mutta ei teknistä osaamista? Itse pohtimisen sijasta, yksi
vaihtoehto voisi olla myös yhteydenotto ulkoisiin innovaattoreihin ja yhdessä idean
kehittäminen eteenpäin.

https://miniwiz.medium.com/why-optical-fiber-cables-no-longer-need-to-go-to-landfills-3ba37ff7c93
e
http://www.miniwiz.com/

Katujen rakenteisiin tuhkaa. Tuhkaa Materiaalitorille.
●
●

Mitä käyttöjä tuhkalla voisi olla liiketoiminnassasi?
Tuotatko sivutuotteena tuhkaa? Mihin sitä voisi käyttää tai minne laittaa kaupan?
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https://www.uusiomaarakentaminen.fi/j%C3%A4ms%C3%A4n-himos-alueen-katujen-rakenteissa-h
y%C3%B6dynnet%C3%A4%C3%A4n-9000-tonnia-tuhkaa
https://www.uusiouutiset.fi/tuhkaa-tarjolle-materiaalitoriin/

Sinituote
Kierrätysmuovia käyttöön.
●

Voisitko liiketoiminnassasi kasvattaa uusioraaka-aineen käyttöprosenttia?

https://www.uusiouutiset.fi/sinituote-kasvatti-uusiomuovin-osuutta/

Aeropowder / Pluumo
Lintujen sulkia uudenlaiseksi pakkausmateriaaliksi.
●
●

Millaisia pakkausmateriaaleja yrityksesi käyttää?
Oletko ottanut selvää olisiko olemassa ekologisempia vaihtoehtoja? Kenties jopa
edullisempia?

https://packagingeurope.com/aeropowder-launches-pluumo-thermal-packaging/

Nordic Soya oy & Brightplus Oy
Nordic Soya Oy:n soijapapujalostamon yhteyteen tulee pilottilaitos joka tuottaa biomuovia
soijanvalmistuksen sivuvirroista. Euroopassa viljelty soija: käsittelyprosessista jäävä soijamelassi
muuttuu tehtaassa PLA-muoviksi.
●

Voisiko yrityksesi hyödyntää biomuovia? Miten?

https://www.kemia-lehti.fi/soijan-tahteet-muuntuvat-biomuoviksi/

4Nature (Japani)
Sokeriruo’osta valmistettu, biohajoava imupilli.
●

Mitä vaikkapa sokerijuurikkaasta voisi valmistaa? Vai muista kasveista?

https://borderlesscreations.com/en/blogs/news-stories/community-compost-in-the-heart-of-tokyo
https://www.4nature.tokyo

https://ideasforgood.jp/2019/09/03/4nature/

Chip[s] Board
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Biomuovia ruoan tähteistä.
●

Pieni aivoriihi: käy mielessäsi läpi ympäristössäsi olevat hukka- ja muut materiaalit. Voisiko
niille olla täysin uusia, erilaisia käyttötarkoituksia?

https://www.chipsboard.com/

krilldesign.net
Lamppu appelsiinin kuorista.
●

Voitko ottaa aineen jota luulit hajoavaksi jätteeksi ja jalostaa sen tuotteeksi?

https://www.ohmie-krilldesign.net/
https://www.kickstarter.com/projects/ohmie-krilldesign/ohmie-the-orange-lamp-worlds-first-lamp-fro
m-orange-peels

Ooho / Notpla
Syötävään kalvoon pakattu kulaus vettä, vesipallo. Käytetään esim festivaaleilla ajatuksena
vähentää muovipullojen käyttöä. Juomisesta ei jää mitään roskaa. Yritys pivotoi sen jälkeen
tekemään muunlaisiakin pakkauksia.
●
●

Voisiko pakkauksen ajatella radikaalisti uudelleen?
Voisiko tuotteesi pakata juopa syötäväksi kelpaavaan aineeseen, tai maatuvaan, tai
johonkin hyötykäyttöön kelpaavaan?

https://bgr.com/science/ooho-water-balls

https://notpla.shop/

Entocube
Ruokahyönteisten kasvatus- ja jalostusteknolgia. Ruokahyönteisten käyttö on elintarvikealalla
kasvussa. EntoCube kehittää alan ratkaisuja.
●
●

Oletko kokeillut erilaisia ruokavalioita?
Voisiko olla muitakin ruoaksi kelpaavia aineksia joita ei syystä tai toisesta perinteisesti ole
käytetty? Ruokavalion innovaatio.

https://entocube.com/fi/

Netled
Vertikaaliviljelylaitteisto. Paljon satoa pienessä tilassa, lähellä käyttäjää. Testattu mm palvelua
jossa viljelmällä kasvatetaan kuluttajien etukäteen tilaama sato. Hävikki vähenee ja tuoreus on
taattu.
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●
●

Mikä on vertikaaliviljelyn tilanne seudulla?
Voisiko tiloissanne kasvattaa elintarvikkeita sisäviljelylaitteiston avulla?

https://netled.fi/

https://www.sitra.fi/caset/runsas-viljelysato-saaoloista-riippumatta/

https://smarttampere.fi/kiertotalous-ja-energia-innovaatioista-ja-tiedosta-kestavaa-kasvua-tampere
elle/
https://yle.fi/uutiset/3-11950755

Olio
Ilmoitetaan naapureille kun ruokaa on jäänyt yli. Ja naapuri voi tulla noutamaan, tai ostaa.
●
●

Voisiko ideaa soveltaa teollisuuteen? On olemassa kansallisia kauppapaikkoja sivuvirroille.
Mutta mitä jos olisi paikallinen epävirallisempi ja joustavampi systeemi, “Tinder”?
Yritys voisi ilmoittaa pihalla olevan materiaalikasan esim kännykkäsovelluksella lähiseudun
naapuriyrityksille ja yksityishenkilöillekin. Helppo nouto lähiseudulta. Lahjoitus tai myynti.

https://olioex.com/about/
https://www.sitra.fi/en/cases/the-worlds-first-neighbour-to-neighbour-food-sharing-application/

VAC
Pieni lasten kiipeilupuisto joka on samalla kertaa ympäristoasioita opettava kirjasto, ja sen
yhteydessä on hydroponic-kalankasvatusallas.
●

Voisiko kaupungissanne olla yhdistettynä kalojen kasvatus, kiertotalouskirjasto ja lasten
leikkipuisto?

https://www.dezeen.com/2019/01/20/vac-library-farming-architects-hanoi/

Sharetribe
Luodaan internetiin alusta, käytännössä webbikauppa, jonka kautta alustan omistaja voi
käynnistää minkä tahansa tavaran tai palvelun kierrätyskaupan tai vaihdon. Toimii kuukausi-tai
vuosimaksulla, alkaen pienistä summista.
●

Haluaisitko itse, yrityksenä tai yritysryhmänä kevyellä mallilla perustaa oline-paikan jossa
voitte paikallisesti vaihtaa tai myydä materiaaleja, resursseja, tuotteita tai palveluja? Kokeilu
ennen aloitusta on myös mahdollinen.

https://www.sharetribe.com/products/pricing/
https://www.sitra.fi/caset/helppo-tapa-perustaa-vajaasti-kaytettyjen-tavaroiden-markkinapaikka/
https://aalto.sharetribe.com/

https://www.wheelprice.com/
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Kierrätyskeskuksen Pop Up -tapahtumat
Kuvataan suuri määrä tavaraa (esim purettavasta talosta) ja laitetaan kuvien kera myytäväksi
alustalle. Ihmiset ostavat verkossa, ja noutavat tavaran suoraan kohteesta. Ei välivarastoja ja
turhaa liikennettä.
●

Missä olisi kohteita joissa voisi kuvata tavarat tai materiaalit kerralla, netin kautta myyntiin
ja ostajat noutaisivat?

https://www.sato.fi/fi/kotona/meidan-talossa/purkumateriaalit-ja-kalusteet-kiertoon-castreninkadunkiertotalous-pop-upissa/84605222 https://kauppa.kierratyskeskus.fi

ReTuna Återbruksgalleria, Ruotsissa.
Suunnitteilla myös Helsinkiin ja Ouluun. Kiertotalouden palvelukeskus. Kootaan samaan paikkaan
useita toimijoita. “Upcycling” eli luodaan kiertoon kelpaavista vanhoista tuotteista ja materiaaleista
työstämällä tai palveluilla uusia korkeamman lisäarvon tuotteita.
●

Voisiko kiertotalouden ostos- ja palvelukeskus olla myös teollisille tuotteille ja osille?

https://www.retuna.se/english/

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008395333.html

https://6aika.fi/circhubs-2-rakentaa-uudenlaista-kiertotalousmyymalaa-yritysten-kanssa/
https://verdelehti.fi/2021/08/26/helsinkiin-suunnitellaan-kierratysostoskeskusta-ruotsalaisen-retuna
n-mallin-mukaan/

Venuu
Vuokrattavien tilojen markkinapaikka. “Yksin Helsingissä on yli miljoona neliötä tyhjää toimistotilaa.
Myös muut tilat, kuten erilaiset tapahtumatilat, ovat paljon tyhjillään ja tiedot niistä hajallaan.“
●
●
●

Voisiko tätä laajentaa esim. niin että paitsi toimistotilaa tai tapahtumatilaa vuokrataan ulos,
kaikkea tilaa voisi vuokrata kun se on vajaakäytöllä?
Onko yritykselläsi tiloja tai pinta-alaa jonka saisi vuokralle tai liisattua?
Tai voisitko hyödyntää jos sellaisia tiloja olisi edullsesti tarjolle?

https://venuu.fi/

Workery+
Joustavat toimistotilat. Co-working. Omia toimistohuoneita, yhteistiloja, työpisteitä, kokoushuoneita
yhteiskäytössä.
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●
●

Tarvitsetteko oman toimiston vai olisiko yhteistila taloudellisempi?
Syntyisikö muiden yritysten kanssa myös yhteistoiminaa samoissa tiloissa?

https://www.yit.fi/en/workeryplus

Kamupak, MuoviSampo (2 erillistä yrityscasea)
Panttijärjestelmä kiertotalouden mekanismiksi, kuten uudelleenkäytettävä pantillinen
takeaway-rasia tai muovipakkausten pantti.
●

Onko elinympäristössäsi muita komponentteja, pakkauksia tms joille voisi luoda
panttijärjestelmän? Jotain muutakin kuin muovi?

https://www.kamupak.fi
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.1230767

Korjaa.se
Verkkopalvelu, joka yhdistää rikkinäisten tavaroiden omistajat ja paikalliset korjaamisen
ammattilaiset. Samasta osoitteesta löytää suuren määrän oman paikkakunnan palveluja, tiedot
hakukonetta ajantasaisemmin ylläpidettynä.
●

Olisiko seudun pienten korjaajien, huoltajien ja muiden yrittäjien yhteinen osoitteisto ja
kauppapaikka kiintoisa?

https://korjaa.se/

Blue Movement, 3StepIT (2 erillistä casea)
Tuote palveluna. Kodin tai toimiston kone käyttöön leasingilla, ostamisen sijasta. Näin tuotteen
myyjä tai tuottaja ottaa vastuun myös korjaus-, huolto- ja kierrätysasioista.
●

Ottaako yrityksesi vastuu, tuotteen koko elinkaaresta, ja voisiko se olla hyödyllinen malli?

https://www.bluemovement.com/nl-en/how-it-works

https://fi.3stepit.com/

Share & Save
Opiskelijoiden yhteinen ideointi, jakamistalouden mallin kehittäminen opiskelijoiden toimesta, oman
opiskelukaupungin opiskelija-asuntoloissa.
●

Miten voisimme organisoida opiskelijat asialle kehittämään uusia ideoita itselle ja muille?

https://shareandsave.fi/
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https://toas.fi/ajankohtaista/pilottikokeilu-share-save-tavaroiden-yhteiskayttopalvelusta-pekolassa

Dyecoo
Tekstiiliteollisuuden värjäystekniikka, ei vaadi vettä tai kemikaaleja. Väriäine kiinnitetään
kankaaseen hiilidioksidin avulla. Prosessi on nopea ja energia- ja kustannustehokas.
●
●

Mitä uusia tekniikoita ja prosesseja voisi olla tarjolla toimintaanne?
Mistä voisi kysellä uusista innovaatioista?

http://www.dyecoo.com/

Pure Waste
Vaatteita, lankoja ja kankaita 100% kierrätetystä materiaalista. Puuvilla on käytetyin luonnonkuitu,
mutta edelleen suhteellisen vähän kierrätetty.Leikkuujäte tulee intialaisilta tehtailta jotka
valmistavat tuotteita länsimaiseen vientiin.
●
●

Mitä muuta voisi valmistaa 100% kierrätetysta materiaalista?
Mitä kierrätykseen kelpaavia materiaaleja teiltä syntyy?

https://www.sitra.fi/caset/pure-waste-valmistaa-vaatteita-lankoja-ja-kankaita-sataprosenttisesti-kierr
atetysta-materiaalista-huomioimme-kiertotalouden-aina-tuotteen-suunnittelusta-vaatteiden-takaisin
ottoon-asti/

Infinited Fiber
Puuvillapohjaisesta tekstiilijätteestä ja selluloosakuidusta valmistetaan kierrätyskuitua ja vaatteita.
●
●

Mihin voisit hyödyntää kierrätyskuitua?
Onko omalla toimialallasi vastaavia mahdollisuuksia: palautetaan tuote alkutekijöihinsä
(kuten tässä tapauksessa kuitu)?

https://infinitedfiber.com/about-infinna/fashion/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/infinited-fiber-turns-cotton-rich-textile
-waste-new-fibers-infinitely
https://www.uusiouutiset.fi/zalando-sijoittaa-infinited-fiber-companyyn/

Seurantateknologioita, joiden avulla voidaan varmistaa esim käytetyn
brändivaatteen aitous.
Brändivaatteen autenttisuuden varmistaminen edistää kiertotaloutta omalla tavallaan: vaate kelpaa
kuluttajille kallimmallakin hinnalla, kun sen aitous on varmistettu.
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●

Onko tuotteidesi tuotelajikohtainen tai yksilöllinen identifiointi mahdollista ja mitä hyötyä
siitä voisi olla? Millä teknologioilla kappaleet voisi merkitä, RFID tms?

https://www.weforum.org/agenda/2021/05/tracking-fashion-clothes-sustainable/

circular.fashion
Palvelualusta joka auttaa suunnittelemaan kestävää ja kiertävää muotia. “Circular fashion design”.
●
●

Voisiko tuotteesi suunnitella järjestelmällisesti kestäväksi ja kiertäväksi? Mitä tietoa ja
resursseja se vaatisi? Löytyykö jostain siinä auttava palvelualusta?
Tai jos sinulla on jo tarvittava tietotaito, voisiko luoda palvelualustan jolla muut pääsisivät
samaan?

https://circular.fashion/en/software/brands.html

Teemill
T-paita joka on suunniteltu laitettavaksi takaisin kiertoon kun se on kulunut.
●

Voisiko tuotteesi suunnitella alusta asti kiertoon palautettavaksi? Millä tavoin?

https://teemill.com/circular-fashion/
https://www.sitra.fi/en/cases/a-platform-for-anyone-to-start-a-circular-t-shirt-business/

Borobabi
Lastenvaatemerkki joka palkitsee jos annat vaatteet takaisin kun lapset kasvavat niistä ulos.
●

Voisiko tuotteeseesi sisältyä takaisinhankintamekanismi? Mitä voisit hyötyä siitä?

https://www.borobabi.com/how-it-works/

MUD Jeans
Farkut ostamisen sijasta pitkäaikaiseen vuokraan.
●

Voisiko perinteisesti myyntiin tarkoitetun tuotteen sittenkin liisata, vuokrata, lainata? Millä
tavoin se toimisi?

https://mudjeans.eu/

Puro Earth
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Kauppapaikka jossa voi “ostaa pois hiilidioksiditonneja”. Toisin sanoen yritys voi ostaa (muualla
toteutettuja) hillidioksidin päästöjen vähennyksiä tai hiilensitomista tuhat CO2 kiloa kerrallaan. Näin
saaduilla sertifikaateilla voi esimerkiksi vähentää oman tuotannon päästöt, jolloin oma tuote voi
tulla laskennallisesti hiilineutraaliksi. Vastaavasti jos oman yrityksen toiminta sitoo hiiltä, sen voi
paketoida sertifikaatiksi ja myydä tällaisella kauppapaikalla rahaa vastaan.
Eräs konepaja ilmoitti toimintansa kuten kuljetus, energia ym jalanjäljeksi 200 tonnia CO2
(mukana ei materiaalien jalanjälki). 1 CO2 tonnin vähennyksen hinta on nähtävissä netissä eri
kauppapaikoilla. Eräs ympäristöhuoltoalan yritys taas kertoi jalanjälkensä olevan noin 9600 tonnia,
mutta toiminnan hiilikädenjälki (eli ilmastosäästöjä aiheittava toiminta) oli siihen verrattuna
monikymmenkertainen. Näin yritys olisi hiilinegatiivinen.
●
●

Paljonko hiilipäästöjä liiketoimintasi aiheuttaa? Oletko harkinnut sen kompensointia
ostamalla päästövähennyksen?
Tai voitko harjoittaa liiketoimintaa joka todistetusti vähentää hiilipäästöjä tai sitoo hiiltä?
Vähennyksen voi myydä ja tienata rahaa.

https://valkea.club/puroearth

https://puro.earth/

https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/

https://www.yrittajat.fi/uutiset/lasketaanko-yrityksessasi-jo-hiilijalanjalkea-tassa-selkeat-askeleet-pa
astovahennysten-tekemiseen/

JT-export
Käytöstä poistettujen sähkökaappien ja -laitteiden hankinta, kunnostus ja myynti & liisaus voitolla.
Sijaitsee Varkaudessa.
●
●

Onko yritykselläsi sähkölaitteita jotka voisit laittaa kiertoon? Tarvitsetko uuden vai olisiko
kunnostettu riittävän hyvä?
Tai onko omalla teollisuuden alallasi laitteita jotka voisi kunnostaa ja jälleenmyydä tämän
kaltaisella mallilla?

https://www.jt-export.com/

Ecokoti
Varkautelainen, myrkyttömiä ja ekologisia pesuaineita valmistava yritys.
●

Onko tuotteessasi tai tuotannossasi mahdollista siirtyä käyttämään mahdollisimman vähän
haitallisia lisäaineita sisältäviä aineita?

https://ecokoti.com/pages/ekoselonteko

Varkauden aluelämpö
Kalliolämpövarasto.
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https://www.varkaudenaluelampo.fi/fi/ajankohtaista/uudenlaisen-kalliolampovaraston-esisuunnittelu
-on-valmis/

Stora Enso
Metsäyhtiö Stora Enso rakentaa pellettilaitoksen Varkauden sahan yhteyteen. Laitos valmistaa
puupellettejä sahan sivuvirroista.
https://www.metsalehti.fi/uutiset/stora-enso-aloittaa-pellettien-tuotannon-varkaudessa-uusi-laitos-k
ayntiin-ensi-vuoden-lopulla/#594e43f2

Riikinnevan kiertotalousalue
Suunnitteilla oleva kiertotalouden yritysekosysteemi Varkauden lähistöllä.
https://navitas.fi/kesto (Riikinnevan kehittämissuunnitelma)

Uusien esimerkkien lisäksi listassa on osittain hyödynnetty Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat
-listoja 2017-2021 sekä muita kiertotalouden tutkimuksia ja case-listauksia. Esimerkkejä on
kevyesti valikoitu ajatellen Keski-Savon yrityskenttää. Lisäksi jokaiseen esimerkkiin on lisätty yksi
tai useampi kysymys haasteeksi ajattelemaan erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Tavoitteena on
ollut tehdä monipuolinen kooste eri toimialoista, pyrkien siihen että mahdollisimman monella
esimerkillä olisi potentiaalia tulla kokeilluksi tai sovelletuksi jollain tavalla myös Keski-Savossa.
Hyperlinkit on jätetty tarkoituksella alkuperäiseen pituuteensa.

Lähteitä
Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma, KESTO -hanke (AFRY 2021)
Teollisuuden sivuvirtoja Pohjois-Savossa 2017-2019. ”Teolliset symbioosit -materiaalikehitys ja
Malli-Y -analyysi Pohjois-Savo” -hankkeen loppuraportti (2019 Savonia-ammattikorkeakoulu ja
raportin tekijät)
Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille
https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-kemianteollisuudessa
Tekstin seassa olevia linkkejä ei ole erikseen merkitty lähdeluetteloon.
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Liitteet
Kiertotalouden toimijat ja hankkeet
Tämän selvityksen aihepiiriin kuului myös Suomen kiertotalouden toimijoiden listaaminen
yhteyshenkilöineen ja liiketoiminta-aloineen. Toimijoita ja projekteja on kuitenkin niin paljon että
täysin kattava listaus ei ollut käytännöllinen. Esimerkinomaisesti: hakusanoilla “Savonia” ja
“kiertotalous” sai Googlesta noin 13 000 osumaa. Sanayhdistelmä “kiertotalous” ja “projekti” antoi
193 000 osumaa. (Vertailuksi: aikavälillä 2000-2011 tämä hakusanayhdistelmä antoi vain 28
osumaa, mikä kertoo kiertotalouden suosion noususta teemana.)
Kymmeniä viime aikoina esillä olleita kiertotalouden toimijoita on kuitenkin kerätty visuaaliseen
käyttöliittymään internet-linkkien kerta, ja tästä on toimitettu kooste raportin tilaajalle.

Yrityksille esitettyjä kysymyksiä
Kiertotalouden kysely jota lähetettiin yrityksille loka-marraskuussa 2021:
Tavoitteenamme on kehittää ja lisätä kiertotalouden hyödyntämistä Keski-Savossa, ja tuoda
yrityksellesi hyötyä. Mukana metalli ja konepajat, energia, palvelualat, sekä kaikki muu valmistus
(esim tekstiili, elintarvike ym. alat, kaikki mikä on tuotannollista toimintaa)
Kartoitamme kiertotalouden toimia ja tarpeita. Luodaan kiertotaloudella lisää businessta ja voittoa!
Kysely on osa Pohjois-Savon EnEko-hanketta. Mukana Savonia-AMK, Itä-Suomen Yliopisto,
Navitas Kehitys ja alueen yritykset. https://www.savonia.fi https://www.uef.fi https://navitas.fi/
Kyselyn toteuttavat https://www.brainstormcorner.com ja https://www.aiwoods.fi

Yritys, nimi, nettisivu tai muut yhteystiedot (tieto auttaa meitä, mutta nimettömänä vastaaminen on
myös mahdollista)
Kuinka selkeä kuva sinulla on siitä mitä kiertotalous on, ja mitä hyötyä siitä on liiketoiminnassa?
1-5
Voisiko joku kiertotalouden malli olla kokeilun arvoinen ja luoda yritykselle uutta liiketoimintaa?
1-5
Mitä kiertotalouden hankkeita, malleja, teknologioita, tuotteita ym yrityksellänne jo on? Listaa kaikki
jotka tulevat mieleen. Vastaa myös, jos ei ole mitään! Se on selvityksellemme tärkeä tieto.
Mitä haasteita kiertotalouden aloittamisessa tai toteuttamisessa on yrityksessänne? Mikä toimii?
Mikä ei toimi ja miksi? Oletteko jo kokeilleet tai harkinneet?
Tiedätkö Suomessa tai maailmalla kiinnostavia kiertotalouden toiminnan tai teknologian
esimerkkejä? Anna vinkki!
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Mitkä listaamistasi malleista, teknologioista ym. voisi tuoda Keski-Savoon ja miten? (vapaata
ideointia, ehdotuksia ei tarvitse itse toteuttaa)
Mikä olisi paras yksittäinen idea tai tapa jolla kehittää alueesi ja toimialasi kiertotaloutta?
Muita ideoita, vinkkejä?
Lähettämällä vastauksesi hyväksyt että tietoja käytetään kiertotalouden aihepiirin edistämiseen,
tähdäten yrityksesi ja muiden alueen yritysten hyötyyn.
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