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1. TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUSKESKUKSEN TAUSTA JA
TAVOITTEET
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TYÖN TAUSTA

• Rambollin toteuttama kierrätyskeskuksen suunnittelu ja toteutus -hanke on
osa 6AIKA: tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) hanketta, joka on
Business Tampereen koordinoima ja Uudenmaan liiton rahoittama EAKRhanke.
• Olemassa olevia kiertotalouden keskittymiä löytyy jo Helsingistä, Turusta ja
Tampereelta - Oulun oma kiertotalouskeskus aloittaa toimintansa vuonna
2020.
• CircHubs helpottaa yritysten kiertotalouden liiketoiminnan aloittamista sekä
uusien innovaatioiden testaamista

CircHubs -hankkeen toiminnot
keskittyvät kiertotalouskeskuksiin,
jotka ovat merkittävässä asemassa
sekä uuden kiertotalousliiketoiminnan
että uusien kiertotalouteen liittyvien
toiminta-mallien luomisessa.
Kiertotalouskeskuksiin sijoittuu eri
kaupungeissa keskitetysti useita eri
kiertotalouden toimijoita, jolloin ne
toimivat alueellisina kiertotalouden ja
teollisten symbioosien näyttämöinä.
Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset
tarjoavat yrityksille paikan pilotoida
omia liiketoiminta-ratkaisujaan sekä
mahdollisuuden löytää synergiahyötyjä
esimerkiksi alueen infrasta tai alueella
toimivien muiden yritysten
osaamisesta.
Hankkeen toteutusaikataulu on
1.5.2017-30.9.2019.
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TYÖN TAVOITTEET
• Työssä suunnitellaan tulevaisuuden kiertotalouskeskus Oulun Ruskon
jätekeskuksen alueelle. Kyseessä on seudullisesti merkittävän
kiertotalousalueen kehittäminen.
• Jätekeskuksen kiertotaloustoimintoja halutaan avata ja tuoda konkreettisesti
esille se, että monet jätekeskukseen päätyvät materiaalit todellisuudessa
hyödynnetään edelleen ja/tai jalostetaan uusiksi raaka-aineiksi. Näitä kiertoja
ja niiden toteuttamiseen liittyvää yhteistyötä (symbiooseja) muiden yritysten
sekä tutkimuslaitosten avulla halutaan havainnollistaa visuaalisen materiaalin
avulla, jota voidaan hyödyntää erilaisille kohderyhmille pidettävissä
esityksissä jne.

Hiilineutraali
kiertotalouskeskus
ja biokaasun
hyödyntäminen
Pilotointien ja
uusien
liiketoimintamallien
syntymisen
edistäminen

Ø Biokaasun käytön edistäminen ja hyödyntäminen
Ø Yhteistyötä julkisten toimijoiden, tutkimuslaitosten, oppilaitosten sekä
yritysten kanssa
Ø Pilotointien ja uusien liike-toimintamallien syntymisen edistäminen
• Jätekeskuksen laajennusalueen myötä alueelle saadaan lisätilaa myös
tilapäis- ja koeluonteiselle toiminnalle (Pilotointialue). Lisätila mahdollistaa
uusien kiertotalousinnovaatioiden testaamisen käytännössä.
Lähde: Kiertokaari Oy
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KIERTOTALOUSKESKUS YHDISTÄÄ MATERIAALEJA, PROSESSEJA
JA TOIMIJOITA KEHITTÄMÄÄN UUTTA LIIKETOIMINTAA

Input
Jätejakeet, raaka-aineet,
muut resurssit

Yritykset

a

b

Rahoittajat,
tukijärjestöt

Output
tuotteet, sivuvirrat,
jätejakeet

c
e

Tutkimuslaitokset

d

a
c

b

a
Kiertotalouskeskus
b
c
Kaupunki ja
yhteisöt

Asiakkaat ja
sidosryhmät

Ruskon jätekeskuksen kiertotaloustoimintoja halutaan vahvistaa kehittämällä toimintamalleja, jossa jätekeskukseen päätyvät
materiaalit hyödynnetään edelleen ja/tai jalostetaan uusiksi raaka-aineiksi. Yhteistyötä julkisten toimijoiden, tutkimuslaitosten,
oppilaitosten sekä yritysten kanssa halutaan lisästä ja näin edistää pilotointien ja uusien liiketoimintamallien syntymistä.
Jätekeskuksen laajennusalueen myötä alueelle saadaan lisätilaa myös tilapäis- ja koeluonteiselle toiminnalle (Pilotointialue).
Lisätila mahdollistaa uusien kiertotalousinnovaatioiden testaamisen käytännössä nopeallakin aikataululla.

2. RUSKON ALUEEN YLEISKUVAUS JA YHTEENVETO
NYKYTOIMINNOISTA
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YHTEYDET
•
Oulun keskusta - 7 km
•
Rautatieasema - 6 km
•
Oulun yliopisto – 4 km
•
Satama - 10 km
•
Lentokenttä - 20 km
•
Valtatie 4 - 5km

LAAJENNUSALUE KIERTOTALOUDEN
PILOTOINNEILLE

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
•
Olemassa oleva
ympäristölupa ja
kenttärakenteet sekä
valmis infra
mahdollistavat
monenlaiset toiminnot
alueella
•
Laajennusalueen pintaala 8 ha
•
Riittävä etäisyys
mahdollisesti
häiriintyviin kohteisiin

OULUN ENERGIAN JÄTTEIDEN
LAJITTELULAITOS

KIERTOTALOUSKESKUS – AKTIIVISTA TOIMINTAA JO NYT,
LISÄKSI MERKITTÄVÄÄ KEHITTÄMISPOTENTIAALIA

TAUSTATIETOA KIERTOKAARESTA
• Viisi jätteiden käsittelylaitosta
•

Lajitteluareena Lare (seka- ja rakennusjätteet lajitellaan materiaalina tai energiana hyödynnettäväksi,
vain murto-osa loppusijoitetaan)

•

Biotehdas, Gasum (12 000 t/a biojätettä, kapasiteetti 60 000 t biojäte+jätevesilietteet)
à biokaasu ja ravinnejäännös

•

Oivapiste (kotitalouksien hyötyjätteet, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, akut)

•

Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos (kiinteän aineksen erottelu)

•

Öljyasema (öljyvesierottelu, puhdas jäteöljy energiana hyödynnettäväksi, vesi viemäröidään)

• Kuusi vastaanotto- ja käsittelykenttää,
•

6000 m3 kenttä öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointiin à hyödyntäminen rakenteissa

•
•

Kierrätyspiha Kirsi hyödynnettäville jätteille (mm. betoni, tiili, laatta, lasi, asfaltti, mineraalivilla, isot
kuormat käsittelemätöntä ja painekyllästettyä puuta)
Puutarhajäte à hyödynnetään energiantuotannossa tai kompostin seosaineena

•

Loppusijoitusalueet n. 15 ha

•

Vaaralliset jätteet à esikäsittely ja pakkaus lähetettäväksi Fortumin Riihimäen laitoksille

9

Kuvien lähde: Kiertokaari Oy

KIERTOTALOUSKESKUKSEN KEHITTÄMISEN SIDOSRYHMÄT

• Henkilöstö, hallitus, omistajat

• Toimittajat (palv.tavara)

• Tutkimus- ja oppilaitokset

• Kotitalousasiakkaat

• Muut jätelaitokset

• Järjestöt

• Yritysasiakkaat

• Biokaasuasiakkaat

• Media

• Raaka-aineen ostaja-asiakkaat

• KIVO, Kuntaliitto jne.

• Lähialueen asukkaat

• Jätteenkäsittelyn yhteistyökumppanit

• Päiväkodit, koulut, sykli,
aikuiskoulutus-keskukset

• Viranomaiset
• Kansanedustajat, ministeriö
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ALUEEN OLEMASSA OLEVIA SYMBIOOSEJA

• Ruskon biokaasu ja energiatehokkuus
•

Biokaasun hyödyntäminen omassa toiminnassa

•

Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen

•

Kaasuautoilun edistäminen

•

Aurinkopaneelit

• Oivapiste
• Materiaalihyödyntäminen, esim. jätteiden hyödyntäminen omassa
toiminnassa
• Tutkimus- ja kehittämisprojektit, oppilaitosyhteistyö
• Neuvonta
•

Jäteneuvonnan ja ympäristökasvatuksen konseptin kehittäminen

•

Toimiminen alustana myös innovaatioleireille ja muille tapahtumille

• Rakenteilla olevalla laajennusalueella lisätilaa pilotoinneille

Alue 1 (jätteiden paalausalue); noin 2,5 ha. sisältää
neljä lohkoa
à rakentaminen aloitettu, valmistuu 2019
Alue 2 (kuona-alue, pohjatuhka); noin 2,0 ha,
sisältää neljä lohkoa
Alue 3 (pilaantuneiden maiden käsittelyalue); noin
0,7 ha, sisältää kaksi lohkoa
Alue 4 (pilotointialue); noin 2,8 ha, sisältää neljä
lohkoa
Kuvien lähde: Kiertokaari Oy
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BIOKAASUSYMBIOOSI
Biokaasusymbioosi on esimerkki kiertotalouden toteuttamisesta johon kaikki voivat osallistua. Kun yhteiskunnan, ympäristön ja yritysten eteen tehdään
töitä, saadaan hyvä kiertoon ja synnytetään kestävää kiertotaloutta. Lajittelemalla biojätteesi sinäkin voit olla osa biokaasusymbioosia.
Biokaasuntuotannossa kiertävät jätteet, ravinteet sekä raaka-aineet ja samalla tuotetaan uusiutuvaa energiaa.

Kiertokaari edistää kiertotalouden
tavoitteita hyödyntämällä
loppusijoitusalueilta kerättyä
biokaasua sekä Gasumin
biokaasulaitoksella tuotettua
biokaasua.
Erilliskerätyn biojätteen
käsittelypalvelu ostetaan Gasumilta ja
osa Gasumin tuottamasta biokaasusta
puhdistetaan edelleen Kiertokaaren
omalla kaasunpuhdistuslaitoksella.
Kiertokaari hyödyntää biokaasua
sähkön- ja lämmöntuotannossa,
toimittaa biokaasua teollisuuteen sekä
liikennepolttoaineeksi.
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Kuva: Mainostoimisto Värikäs Oy

JÄTTEIDEN MATERIAALIHYÖDYNTÄMINEN OMASSA TOIMINNASSSA
Resurssitehokkuus ja kierrätys on yksi viidestä kiertotalouden liiketoimintamallista, ja sisältäen kierrätyksen ja käytön toiseen tarkoitukseen, sivuvirtojen
hyödyntämisen, jätteen raaka-aine ja energiakäytön, ja tuotteiden ja materiaalien talteenoton. Kiertokaari edistää kiertotaloutta mm. hyödyntämällä jätteitä
omassa toiminnassaan ja mahdollistamalla alueellaan toimijoiden välisiä symbiooseja, kierrätystä, prosessointia, jalostusta ja uusia kokeiluja.

Sahanpuru
Jätevoimalan
kuonasta eroteltu
mineraalirae

Pilaantuneet
maa-ainekset
Haravointijäte

Lievästi
pilaantuneet
maa-ainekset
Öljyisten maiden
kompostointi

Lare seulan
alite

Maarakentaminen,
maisemointi
Pohjarakenteiden
routasuojaus

Puumurska
Waste-to-Energy

Eristevillajäte
Jäteöljy
Kuva: Mainostoimisto Värikäs Oy
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JÄTTEIDEN LAJITTELULAITOS
Rakennus- ja purkujätteiden sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden laitosmainen lajittelu on kustannustehokas tapa edistää Pohjois-Suomen
kiertotaloutta. Oulun Energia investoi Ruskon jätekeskukseen rakennettavaan lajittelulaitokseen, jonne toimitettava jäte hyödynnetään mm.
energiana. Uusi laitos tulee täydentämään Laren toimintaa. Kierrätykseen saadaan yhteensä noin 10-20 % sisään tulevasta jätteestä (mm. muovia,
metalleja, puuta, pahvia ja paperia). Lajittelussa syntyvä hienoaines pyritään hyödyntämään maanrakennuksessa.

Kuva: Oulun Energia Oy
https://www.oulunenergia.fi/oulun-energia/tietoa-oulun-energiasta/energiantuotanto/voimalaitokset/jatteiden-lajittelulaitos-edistaa-kiertotaloutta
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TUTKIMUS- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖ
Kiertokaari haluaa toimia kehittämisalustana ja mahdollistaa kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien
syntymisen. Kiertokaari toimii aktiivisesti erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden osarahoittajana ja partnerina
sekä luennoi oppilaitoksissa ja erilaisissa seminaareissa kierrätyksen ja kiertotalouden toteuttamisesta.

Kuva: Mainostoimisto Värikäs Oy
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3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA SEN KEHITYKSEN ANALYYSI
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KOTIMAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN
BENCHMARKING
Kotimaisten ja kansainvälisten benchmarking-kohteiden onnistuneet ratkaisut ja suunnittelukäytännöt sekä hankkeissa tunnistetut haasteet ja
parannusehdotukset kartoitettiin. Benchmarking-kohteista tehdyt johtopäätökset perustuvat julkisiin dokumentteihin ja niitä täydentäviin Rambollin
asiantuntijoiden kokemuksiin.

Ecosairila,
Mikkeli

Ekoteollisuus
-puisto
Envi Grow
Park, Forssa

Kolmenkulma
Eco-Industrial
park,
Tampereen

Øra –
Teollisuusalue,
Norja

Kalundborg
SYMBIOSIS,
Tanska

Sotenäs
centrum for
symbiosis,
Ruotsi
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BENCHMARKING KOHTEIDEN KEHITTÄMISEN AJUREITA
Sijaintiin liittyvät ajurit

• Liikenneyhteydet
• Sataman läheisyys
• Valtatiet
• Infra ja kunnallistekniikka
• Voimajohdot
• ”Puskurisyöhykkeet”
• Sosiaalinen hyväksyntä toiminnalle

Yritystoimintaan liittyvät ajurit

• Uudet yritysryhmittymät, uusien liiketoimintamahdollisuuksien
synty
• Klusterit: vanhojen yrittäjien toimintojen laajentaminen
• Synergiat, jotka syntyvät yrityspuiston ympärille olemassa
olevien toimijoiden kanssa
• Hankerahoituksen saaminen
• Tutkimuslaitos- ja korkeakouluyhteistyö
• Uudet mahdollisuudet ja innovaatiot, potentiaalia
laajemmallekin innovaatiotoiminnalle - startupit
• ”Moderni teollisuus”

Aluetalouteen liittyvät ajurit

Investoinnit
Elinkeinovaikutukset
Työllistävä vaikutus (välitön ja välillinen)
Verotulot
Uudet asukkaat
Seudun kilpailukyvyn edistäminen eri seutujen välisessä
kilpailussa
• Alueen elinvoimaisuus, kaupunkiseutujen välinen kilpailu
elinvoimasta
• Positiivinen imago, kansallinen ja kansainvälinen: yrityspuisto
tekijänä
•
•
•
•
•
•

Seudun muuhun kehitykseen ja globaaleihin
tavoitteisiin liittyvät ajurit

• Muuttuvat teollisuusalueet, maa-ainestenottoalueet
(louhokset)
• Uusi infra ja kunnallistekniikka, joka hyödyttää myös muita
toimijoita
• Tieto ison toimijan tulosta alueelle
• Green city –tavoite
• Hyvinvoivat yritykset
• Pilotointi- ja Demoalusta innovaatioille
• Kasvavat jätevirrat – samanaikaisesti kaatopaikkasijoituksen
väheneminen
• Ympäristönäkökohdat: kuljetusten minimointi, materiaalien
hyödyntäminen, energiankulutuksen vähentäminen,
uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen
21
• Lainsäädännön muutokset ja kiertotalouden tavoitteet

KITEYTYS RUSKON JÄTEKESKUKSEN ALUEEN
LÄHTÖKOHDISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA
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POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN
MATERIAALIVIRRAT
Pohjois-Pohjanmaalla syntyy hyödyntämättömiä sivuvirtoja ja jätteitä 3,3
Mt, joista suurin osa muodostuu alkutuotannossa tai teollisuudessa.
Alkutuotannon osuus syntyvästä jätemäärästä ja hyödyntämättömistä
sivuvirroista on noin 39 %. Alkutuotannossa syntyy merkittäviä määriä
sivuvirtoja erityisesti kaivostoiminnassa ja louhinnassa (mm. sivukivi)
sekä maataloudessa (mm. eläinten eritteet pelloille ja laitumille), joita ei
voida nykyisillä menetelmillä hyödyntää kustannustehokkaasti.
Teollisuuden osuus on noin 57 % syntyvästä jätteestä ja
hyödyntämättömistä sivuvirroista. Teollisuuden hyödyntämättömistä
sivuvirroista ja jätteistä nousee esiin selkeästi toimiala rakentaminen, jolla
syntyy yli kuusi kertaa enemmän hyödyntämättömiä sivuvirtoja ja jätettä
kuin seuraavaksi eniten hyödyntämättömiä sivuvirtoja ja jätettä
synnyttävällä teollisuuden toimialalla. Suurin osa rakentamisessa
syntyvistä hyödyntämättömistä sivuvirroista ja jätteistä on maa-aineksia
(noin 87 %). Palvelutoimialoilla syntyy noin 4 % jätteistä ja
hyödyntämättömistä sivuvirroista. (Pohjois-Pohjanmaan alueelliset
resurssivirrat Raportti, 26.3.2018)
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OULUN ALUEEN JÄTE-/SIVUVIRRAT

Ympäristölupavelvollisissa teollisuuslaitoksissa syntyvät / niistä lähtevät jätevirrat lajiteltuna ewc-luokituksen mukaan.
• 19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet (190 000 t)
• 17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina) (60 000 t)
• 20 Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina (40 000 t)
• 03 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvät jätteet (40 000 t)
• 10 Termisissä prosesseissa syntyvät jätteet (30 000 t)
• 02 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet (10 000 t)
• 15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla (10 000 t)
• 06 Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet (9 000 t), 16Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa (8 000 t)
• 13 Öljyjätteet ja polttonestejätteet (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiin 05, 12 ja 19 kuuluvia öljyjätteitä ja polttonestejätteitä) (6 000 t)
• 07 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet (3 000 t)
• 12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet (2 000 t).
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OULUN SEUTU ELINVOIMAINEN JA KASVAVA – ERITYISESTI
RAKENTAMINEN KASVUSSA

Lähteet:
25 Oulu
Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 | 2018, Business

Väestöennuste 2040, 2/2019, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

YHTEENVETO RUSKON KIERTOTALOUSKESKUKSEN VAHVUUKSISTA
JA VETOVOIMATEKIJÖISTÄ
Ympäröivän seudun luonnonvaroihin ja
elinkeinoelämään pohjautuvat mahdollisuudet

Seudulliset vahvuudet tukevat kiertotaloustoimintaa: logistiikka,
metsäteollisuus, kemian teollisuus, kasvava elektroniikka- ja
metalliteollisuus
Oulun ja Oulun seutukunnan kasvu luo uusia mahdollisuuksia
erityisesti rakentamisen ja teollisuuden kiertotalousratkaisuihin
Ruskon alue on Suomen mittakaavassa yksi merkittävimmistä
kiertotalouskeskittymistä (kymmeniä alan yrityksiä)

Maantieteen antamat mahdollisuudet
Yhteistyö ja yhteydet moneen suuntaan (sataman antamat
mahdollisuudet, konttijunayhteydet)

Alueen keskeinen sijainti Oulun kaupunkialueella,
liikenneyhteydet – mahdollistaa palvelutoiminnan ja sosiaalisen
toiminnan

Keskeinen sijainti Oulun kaupunkiseudulla
Rautatie-, maantie-, meri- ja lentoyhteydet

Aluetta kehittävien toimijoiden antamat mahdollisuudet
Vahva visio, aktiivinen viestintä ja kontaktointi
Kehittävä organisaatio (Kiertokaari), joka toimii
kontaktipisteenä ja fasilitoijana
OAMK, Oulun yliopisto – vahvaa opetus- ja tutkimustoimintaa
Oulun kaupunki
ELY-keskus
Business Oulu

Alueen perusominaisuuksiin pohjautuvat mahdollisuudet

Toiminnan mahdollistava ympäristölupa
Olemassa oleva alueen toiminta muodostaa hyvän pohjan
symbiooseille
Tarkoitukseen kaavoitettu laaja pinta-ala
Vähän asutusta lähellä, mikä mahdollistaa monipuoliset
toimintamahdollisuudet
Alue ollut kauan tämäntyyppisessä käytössä
Alueella infra olemassa: kunnallistekniikka, tiet, sähkölinjat
Oheispalvelut lähellä

4. TULEVAISUUDEN SYMBIOOSIT
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TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUSKESKUKSEEN TAVOITELLAAN
NELJÄÄ PÄÄSYMBIOOSIA SEKÄ NIIDEN TUEKSI PALVELUJA JA
DIGITALISAATIOTA
Tekniset
symbioosit

Biokaasusymbioosi

Palvelu- ja TKI
-symbioosit

Asteittain kehittyvä palvelutoiminta
Yhteiset digitaaliset alustat
Energiasymbioosi

5. BRÄNDI, PROFILOINTI, VISIO JA ROADMAP

EHDOTUS ALUEEN KEIHÄÄNKÄRJIKSI /
PROFILOIVIKSI TEKIJÖIKSI
• Käytöstä poistettujen tekstiilien kierrätyksen, jalostuksen ja
hyötykäytön ratkaisut
• Kiertotalousratkaisujen hyödyntäminen turvesoiden
ennallistamiseen
• Biokaasu- ja ravinnetuotannon laaja arvoketju
• Energian tuotantoon ja rakentamiseen liittyvä kiertotalous
• Lajitteluareena Lare, jossa seka- ja rakennusjätteet lajitellaan
materiaalina tai energiana hyödynnettäväksi, siirtyy Oulun
Energian hallintaan
• Täydentäviä ja/tai erikoistuneempia toimintoja syntypaikkalajitellun rakennus jätteen käsittelyyn voisi olla Ruskon
kiertotalouskeskuksessa jonkun toisen toimijan hoitamana.
Tästä esimerkkinä eristevillan (mineraalivillan, lasi- ja
kivivillan) kierrätys ja jatkojalostus.

Kaikkien
toteuttaminen vaatii
ulkopuolisia toimijoita
/ toimijaverkostoa
Kiertokaaren
järjestämälle
alustalle.
(Kiertokaarella 10 %
rajoitus
markkinaehtoisen
liikevaihdon osalta)

• Palvelu- ja TKI symbioosit
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KIERTOTALOUSKESKUKSEN TOTEUTTAMINEN VAATII
TAVOITTEELLISTA TYÖTÄ
Visio: Kiertotalouskeskus on tunnettu kestävän kiertotalouden edistäjä.
Kiertotalouskeskus edistää jätteen vähentämistä, kierrätystä ja
hyödyntämistä ja toimii aktiivisena kiertotalouteen liittyvän yhteistyön
rakentajana erityisesti paikallisten toimijoiden välillä. Kiertotalouskeskus
toimii kehittämisalustana pilotoinneille, jotka mahdollistavat uusien
liiketoimintamallien syntymisen. Kiertotalouskeskuksen ratkaisuilla
mennään kohti hiilineutraalia huomista.

Keihäänkärkien / profiloivien tekijöiden kehitys ja hyödyntäminen
markkinoinnissa: biokaasu ja ravinteet, tekstiilien kierrätys,
kiertotalouden hyödyntäminen soiden ennallistamisessa ja suomaiden
parantamisessa, rakentamisen kiertotalous, sosiaalinen kiertotalous
Toimintamallin toteuttaminen pilotointialueella
• Sopimukset pilotointitoimijoiden kanssa
• Organisoituminen
• Markkinointi, viestintä
• Verkottuminen, yhteistyö, yhteishankkeisiin mukaan meno
Neljän keskeisen symbioosin kehittäminen toimiviksi kokonaisuuksiksi:
tekniset symbioosit, biokaasusymbioosi, energiasymbioosi ja palvelu- ja
TKI -symbioosi. Pilotointialueen toimintamallin valinta ja toiminnan
aktivointi mallin mukaisena
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6. PILOTTIALUEEN JA ALUSTAMALLIN ESITTELY
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PILOTOINTIALUEEN TOTEUTTAMINEN VAATII
TOIMENPITEITÄ USEALLA OSA-ALUEELLA

Yhteistyö toimijoiden
välillä alueen ja sen
toimintojen
kehittämiseksi

Pilotoinnille tarjottavat /
pilotoinnin vaatimat
rakennukset ja rakenteet

Maankäyttöratkaisut:
sektorit eri tarkoituksiin

Yhteiset toiminnot ja
palvelut nykytoimijoille ja
pilotointialueelle (esim.
infran ja rakennusten
huolto,
ympäristömittaukset, …)

Pilotointialueen
perusinfra: tiestö,
sähköverkko,
vesiverkosto,…

HAVAINNEKUVA PILOTOINTIALUEESTA

Mahdollisia toimintoja alueella mm.
•

Tuhkien, kuonien ja muiden sivuvirtojen välivarastointi, käsittely ja jalostus uusiksi tuotteiksi

•

Pilaantuneen maa-aineksen käsittely

•

Lietteiden kuivaus, käsittely, jalostus uusiksi tuotteiksi

•

Polttokelpoisen jätteen paalaus

•

Uusien vesienkäsittelyratkaisujen pilotointi
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7. YHTEENVETO
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KIERTOTALOUSTOIMINNOT
1. Biokaasun
pumppaamot 2 kpl

Biokaasua kerätään
suljetuilta sekä käytössä
olevilta
loppusijoitusalueilta ja
pumpataan
kaasuasemalle

14. Uusi Pilotointialue

14

Uusien kiertotalouden
kokeilujen pilotointi
sekä jätteiden
välivarastointi

15
11

16

15. Paalattu
polttokelpoinen
sekajäte
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2. Biokaasulaitos
(Gasum Oy)

Energian tuotannon
polttoaineeksi

Biokaasun
tuotantobiojätteestä ja
jätevesilietteistä
liikennepolttoaineeksi ja
teollisuuskäyttöön

9

1

2

4

12

16. Tuhkien, kuonien
ja muiden
sivuvirtojen
välivarastointi ja
käsittely

1

10

3. Kaasuasema ja
kaasunpuhdistus
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Biokaasun puhdistus
energiahyödyntämistä
varten

11

8

19

3

4. Mikroturbiinilaitos

17. Puutarhajätealue

Jätekeskuksen sähkö ja
lämpö

5. Biokaasun
tankkausasema

6
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6. Lajitteluareena
LARE ja jätteiden
lajittelulaitos
(Oulun energia)

18. Oivapiste

Kotitalouksien
hyötyjätteet,
sähkölaitteet,
vaaralliset jätteet
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Rakennus-ja
purkujätteen sekä
teollisuuden ja kaupan
jätteiden lajittelu
kierrätettäväksi ja
energiahyödynnettäväksi
Yksi Suomen
suurimmista
viherkatoista

Puutarhajätteen
hyödyntäminen
energiantuotannossa
(risut) ja
kompostoinnissa
(haravointijäte)
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Biokaasua
liikennekäyttöön

7. Viherkatto

Maanrakentamiseen
maisemointiin,
mahdollinen
jatkojalostuksen
pilotointi

19. Materiaalina
hyödynnettävien
jätteiden
välivarastointi
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20. Öljyasema
8. Kierrätyspiha Kirsi

9. Demotehdas Pilotointi
Materiaalina
(SFTec Oy ja
hyödynnettävien jätteiden
Rakeistus Oy)
vastaanotto

Biokaasuntuotannon
mädätysjäännöksen
jalostaminen
kierrätyslannoitteeksi

10. Nestemäisten
jätteiden
käsittelylaitos

Nestemäisten jätteiden
esikäsittely biokaasun
tuotantoprosessia varten

11. Pilaantuneen maaaineksen
kompostointikenttä
Kompostoinnin jälkeinen
hyödyntäminen
maarakentamisessa ja
maisemoinnissa

12. Maisemoitu vanha
rakennusjätepenkka
Jätteiden
hyödyntäminen
omassa toiminnassa

13. Laskettelukeskus
Ruskotunturi
Vanha jätealue
muunnettu
laskettelukäyttöön,
biokaasun keräys

Puhdas jäteöljy
toimitetaan
Fortumille energiana
hyödynnettäväksi

KIERTOTALOUSTOIMINNOT - SYMBIOOSIKOOSTE
Jäteopas

Jätteiden
esikäsittely
WtE -polttoaineeksi

Neuvonta

Koulutuspaketit

Aurinkosähkön
tuotanto
Alustatoiminnot

Palvelu ja TKIsymbioosit

Jätealueiden
maalämmön
hyödyntäminen

Vierailut
Energiasymbioosi

Oppilaitosyhteistyö
Tutkimusyhteistyö

TKI hankkeiden
pilotoinnit

Rakennusjätteen
kierrätys

Biokaasun
energiakäyttö

Tekniset
symbioosit

Biokaasusymbioosi

Biokaasun
liikennekäyttö

Lannoitetuotanto

Kierrätyslannoitteiden tuotanto

Teollisuuden
sivuvirtojen
kierrätys ja
hyötykäyttö

Materiaalihyödyntäminen
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