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Kestävää kasvua kiertotaloudesta
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• ECOLAN INFRASSA TOUKOKUUSTA 2018

• UUMA3- OHRY:SSÄ SEKÄ M&P-ALARYHMÄSSÄ

• KTM TURUN KAUPPAKORKEASTA 

• INFRA-RKM OPINTOJA TAMK:ISSA 

• LAPSUUDEN PERHEELLÄ 
MAANRAKENNUSYRITYS

• ITSEOPISKELLUT KIERTOTALOUSIHMINEN

#intohimohommia



ECOLAN ON KIERTOTALOUDEN
EDELLÄKÄVIJÄ

Valjastamme kiertotalouden kestävän kasvun tekijäksi.

Jalostamme teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen,

maa- ja ympäristörakentamiseen.
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Kuopio

Viitasaari
TUOTANTOLAITOS

Liperi
TUOTANTOLAITOS

Nokia
TUOTANTOLAITOS

ECOLAN ON KIERTOTALOUDEN
EDELLÄKÄVIJÄ.



https://www.youtube.com/watch?v=NyGVMtZvSe8
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”Dedicated

forerunners”

https://www.youtube.com/watch?v=NyGVMtZvSe8
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Kiertotalous tarjoaa arviolta kahden–kolmen miljardin euron vuotuisen arvopotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. 
Rakennusteollisuus on yksi potentiaalisimmista kiertotalouden hyötyjistä uusien liiketoimintamahdollisuuksien osalta.
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• Energiateollisuuden tuhkat, mm. lentotuhkat, jätteenpolton kuona
• Metalliteollisuuden sivutuotteet mm. masuunikuona
• Purkumateriaalit mm. betonimurske, asfaltti
• Kierrätystuotteet, rengasleikkeet, vaahtolasi
• Metsäteollisuuden sivutuotteet, mm. lietteet ja sakat
• Kaivannaisteollisuuden jätteet (vai sivutuotteita)
• Valimohiekat
• Ylijäämämaat tai muutoin heikkolaatuiset luonnonmateriaalit luokitellaan 
usein myös uusiomateriaaleiksi. Niiden käyttö on samankaltaista, vaikka niiden 
ympäristökelpoisuus onkin yleensä kunnossa. 
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TASALAATUISUUS!



Esim. lentotuhka

• Vaahdotusagentti

• Mekaaninen liike (pyöritys, jauhatus tms.)

• Ikäännyttäminen

• Puhdistus (mekaaninen, kemiallinen)

• Kiihdytin

• Kompaktointi

Mitä muuta?
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Lentotuhka

Suolaa (esim. tiet)

Raskasmetallien 
irrotus

SideainettaKevytkiviaineksia

Keraamisia aineita



§
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Tuotteen valmistajan on tämän lain tavoitteiden saavuttamiseksi huolehdittava siitä, että:

1) valmistuksessa käytetään säästeliäästi raaka-aineita ja raaka-aineina käytetään jätteitä,
jätteestä valmistettuja raaka-aineita tai käytettyjä tuotteita tai niiden osia;
2) valmistuksessa vältetään ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita sisältävien raaka-aineiden
käyttöä ja ne korvataan haitattomammilla raaka-aineilla;
3) tuotantomenetelmä valitaan siten, että valmistuksessa syntyy mahdollisimman vähän
jätettä ja syntyvä jäte on terveydelle ja ympäristölle mahdollisimman haitatonta;
4) tuotetta ei pakata tarpeettomasti;
5) tuote on kestävä, korjattava ja uudelleenkäytettävä sekä jätteenä kierrätettävä ja siitä ja sen 
käytöstä syntyy mahdollisimman vähän jätettä;
6) tuotteesta ei jätteenä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai
roskaantumista eikä huomattavaa haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle.
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Lisäksi ainakin….
Ympäristönsuojelulaki ja –asetus 
Jätelaki  ja Valtioneuvoston asetus jätteistä
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista  (Vna 214/2007)ƒ
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (Vna 1040/2006)
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi (Ympäristöhallinnon ohjeita OH2/2007)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista  (VNa 1022/2006)ƒ
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/1997),
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (VNa
202/2006)valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta  (Vna717/2009)
Kemikaalilaki,
Lannoitevalmistelaki, 
REACH –asetus
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNa 834/2017)

Ja tämä siis vain ympäristöpuoli…. Sitten vielä tekniset vaatimukset



ECOLAN INFRA® TUOTTEET

Infra TR® tuhkarae
Korvaa hiekkaa ja soraa

Ecobinder sideaine
Korvaa sementtiä

Kevytkivi
Vaihtoehto vaahtolasille Ecoblock

Muurielementti



INFRA® TR TUOTANTOPROSESSI



ECOLAN INFRA® TUHKARAE 0-40

• Valmistetaan lento- ja 
pohjatuhkasta

• Korvaa routaeristeenä 
käytetyn hiekkakerroksen 

• CE-merkitty, MARA-asetuksen 
vaatimusten mukainen 
materiaali

• Tekninen toimivuus ja 
mitoitusparametrit tunnetaan

• Erinomainen käytettävyys 
verrattuna raakatuhkaan
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VÄYLÄT, KENTÄT, TEOLLISUUSRAKENNUSTEN POHJAT, METSÄTIET

•Materiaalia ei saa käyttää I–II -luokan pohjavesialueella

•Rakenne tulee päällystää (esim. asfaltilla, jonka tyhjätila ≤ 5 %) 

•Jätettä sisältävän rakenteen kerrospaksuus enimmillään 1,50 m 

•Hyödyntämispaikan haltijan on hyväksyttävä materiaalin käyttö 

•Käyttö edellyttää MARA-ilmoituksen tekemistä 



• Lain silmissä kuitenkin jätettä niin kauan kunnes EoW-menettely läpäisty
• Tälle menettelylle ei kuitenkaan valmista ohjeistusta, eikä tuotteistukselle 

muutenkaan.
• Kansallisia menettelyitä olemassa, kuten LiVi:n materiaalihyväksyntä, jota 

voidaan pitää pohjana EoW:lle
• Vaatii standardointia, CE-merkintää, DoP:ia, mitoitusohjetta, 

käyttöturvatiedotetta, markkinoinnillista ilmettä, case-kortteja, 
tutkimusraportteja yms.

• Sitten tämä kaikki vielä nättiin markkinoinnilliseen pakettiin, ja enää pitää 
vakuuttaa loppukäyttäjä





• Uusi ohjeistus tuli juuri 
lausuntokierrokselle

• Aloitimme työn siis ”sokkona”
• Nyt saatu jonkinlainen runko 

prosessille
• Vaatii edelleen aktiivista otetta, 

selvittämistä, tarkennuksia yms.
• Teemme tässäkin pioneerityötä
• HAKEMUS & KOEKOHDE

VÄYLÄVIRASTON MATERIAALIHYVÄKSYNTÄ



• Söörmarkun Teboilin kohdalla 100 m
• Kiertotie, puretaan pois kesällä
• Testipusseja rakenteessa
• Kuitenkin tärkeintä käytännön 

toimivuus
• Erittäin raskaalla kuormituksella, 

isoja autoja, hidas vauhti
• Hyvät kantavuudet ja ainoa kohta, 

josta asfaltteja ei jouduttu 
paikkailemaan jo talvella



JA SITTEN VIELÄ JÄLJELLÄ…



Menestyksen resepti?

• Tutki, tuotteista, tutki lisää, tuotteista lisää, paketoi, 
opasta käyttäjiä, tutki lisää, tuotteis…

• Käytä hyväksesi tuttuja työtapoja ja välineitä. Kaikki ei 
voi olla uutta, jos materiaali on.

• Tee yhteistyötä, ja luo aktiivisesti verkostoja. Kuuntele. 
Oikea yhteistyökumppani voi olla nurkan takana. 

• Kiinnitä erityistä huomiota tehokkaaseen logistiikkaan. 
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Tähän ollaan tyytyväisiä:
• Verkostoituneet toimijat, yhteistyö toimii
• Valtion tahtotila kohdillaan
• Ensimmäiset lainsäädännölliset asiat kunnossa ja 

lisää tehdään
• Alan toimijoita kuunnellaan lakien soveltamista ja 

menettelyjä määriteltäessä
• EoW-menettely ja muu tuotteistaminen ottaa 

ensiaskeleita
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Mutta…
• Osaamista ja uskallusta puuttuu
• Outous pelottaa – ei minun takapihalleni
• Ei markkinaa eikä prosesseja -> kaikki pitää tehdä 

itse, vaaditaan yhteistyötä ja kykyä pitää kädestä.
• Rakentaminen on hyvin perinteinen toimiala. Vain 

vähän on muuttunut 20 vuodessa.
• Edes teknisesti korkealaatuisimmille 

materiaaleille on vaikea saada hintaa
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KOLME TÄRKEINTÄ



KI ITOS!

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.

jenni.nurmi@ecolan.fi
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