
Ruskon jätekeskus 
kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä 
biokaasun liikennekäytön 
mahdollisuudet
Tuloksia Kiertokaaren ja Tampereen yliopiston Oulussa 
9.4.2019 järjestämästä kiertotaloustyöpajasta



Työpajan teemat
Työpajan tavoitteena oli saattaa kiertotalouden asiantuntijoita yhteen, innovoida uudenlaista 
toimintamallia Ruskon jätekeskukselle sekä pohtia keinoja biokaasun liikennekäytön edistämiseen. 

Katri Päivärinta Pöyryltä sekä Matti Ojanpää Gasumilta johdattivat alustuksillaan osallistujat työpajan 
teemoihin.

Neljällä työpajapisteellä tehtävänä oli ideoida

- Ruskon jätekeskuksen soveltuvia toimintoja ja toimijoita

- Tärkeimpiä alueen toimintamallin suunnittelussa huomioitavia asioita

- Keinoja biokaasuprosessin raaka-aineen tuottamiseen

- Keinoja kaasuautoilun tietoisuuden lisäämiseen
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Oulun yliopiston
kasvitieteellinen puutarha 

tarjosi ainutlaatuiset 
puitteet työpajalle.



Ratkaisuehdotuksia



1.1 Millaisia toimijoita Ruskon 
jätekeskuksen alueelle voisi 

sijoittua?
Ruskossa on tilaa uusille toimijoille. Alueella on mm. käsittely- ja varastointikentät, joita voi
vuokrata, tai alueelle voi sijoittua myös pysyvästi. Millaista toimintaa kyseiselle alueelle
voisi sijoittua? Millaiseen toimintaan alueen kentät soveltuvat? Ketkä voisivat olla
kiinnostuneita alueesta? Tulisiko aluetta vielä kehittää johonkin suuntaan, jotta se olisi
kiinnostavampi eri toimijoille?
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• TESTAUSALUE eri toimijat (mm. yliopisto tuhkat, pinnoitteet ja niiden kesto-
ominaisuudet, mineraalivillajätteet ja sekoitus betoniin sekä käyttökokemuksen kautta 
standardointi); kuka koordinoisi?

• PILOTIT suoja (esim. suojahalli tai kontti, testausalue)

• POP UP -paikka jalostusasteen muutos > korjaus > uusiokäyttö

• METALLI- JA ELEKTRONIIKKAROMUN vastaanotto ja kierrätys (arvokkaat metallit)

• MELUISAN TAI PÖLYISEN TYÖN MAHDOLLISTAMINEN alueella (esim. betonin 
käsittelyä); esim. pilotti alueella ja sitten pysyvänä toimintana Välimaan alueella > 
Kiertokaaren alue toimii hautomona

• TUOTTEESTA UUSIOKÄYTTÖÖN -MAHDOLLISUUDET esimerkiksi tekstiilikierrätys ja 
vastaanotto, polkupyörien korjaus (työpajatoimintana sosiaalinen aspekti)

• MURSKAUS-/JAUHAMIS-/SEULONTAPALVELUN TUOTTAJA (mm. pelletointi-
/tiivistämispalvelu murskauksen lisäksi, mineraalivillan jauhaminen); yritys, joka 
liisaisi/vuokraisi laitteita tai myisi palvelua
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• KALUSTEIDEN KIERRÄTYS esimerkkinä yliopiston ja AMK:n yhdistyminen, josta jää 
kalusteita

• KONSULTAATIOTA kiertotalouskeskukselta esim. laeista ja riskienhallinnasta 

• JÄTTEIDEN MARKKINAPAIKKA arvokkaamman materiaalinen tuominen muualta 
raaka-ainemassan kasvattamiseksi

• RAKENNUSMATERIAALIEN KIRPPUTORI rakennustori, restauroijien kirpputori > digi-
versio = helppous; yritykselle liiketoiminta epäsäännöllistä, kuka operaattorina 
(tarvittaisiin varastopaikkoja)? 

• BIOHIILEN VALMISTAMINEN orgaanisista materiaaleista hakettamalla

• MUOVIN UUDELLEENKÄYTTÖ jatkojalostusta ja käyttöä sellaisenaan, esikäsittelyä

• SIVUVIRTOJEN TARKASTELU MUUTTUVISSA TOIMINTAOLOSUHTEISSA esimerkkinä 
Nuottasaari ja yhden prosessilinjan muuttaminen kartonkilinjaksi; mitä muutokset 
tuovat tullessaan?

• VEDENKÄSITTELYPILOTIT esim. sataman pilssivedet, säiliöiden pesut, kaivosvedet, 
pesuhallivedet > vesilietteen käsittely 

• HINNOITTELU PAKETILLE, jonka asiakas saa: mitä Kiertokaari tarjoaa (alustat, palvelut 
jne.)



1.2. Tärkeimmät Ruskon 
jätekeskuksen alueen 

toimintamallin suunnittelussa 
huomioitavat seikat?

Ruskon alueella on tilaa uusille toimijoille ja liiketoiminnalle. Millainen tulisi olla
alueen toimintamallin liittyen sopimuksiin, kiinnostavuuteen, helppouteen,
organisointimalliin? Mitä odotuksia kohdistuu jätekeskuksen alueelle?
Toimintatavat? Käytännöt?



Pilottialue

• Alueen brändi, nimi ja kenties omat 
verkkosivut

• Sopimus toiminnan kestosta ja 
laajuudesta alueella, käytettävistä 
tiloista, kalustosta 

• Toiminnan aikajänne, pilotointi vs. 
pysyvä toiminta

• Kiertokaaren yhteyshenkilö yrityksille

• Sosiaalitilat alueen yrityksille? Tila 
palveluna?

Verkosto

• Yhteistyötä alueen yritysten välille 
yhteisten toimijoiden, materiaalien sekä 
yhteistilojen ja -kaluston muodossa

• Alueesta tietopankki, jossa koottuna 
tiedot alueen materiaaleista, yrityksistä ja 
alueen potentiaalista uusille yrityksille

• Alueen vahvoina sidosryhminä Business 
Oulu sekä Yhdyskunta- ja 
ympäristöpalvelut 

• Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa 
opiskelijatöiden ja kansainvälisen 
yhteistyön muodossa

Markkinointi

• Markkinoinnilla matala kynnys tulla 
alueelle

• Monikanavainen tiedotus: erilaiset 
kilpailut, tapahtumat , yhteydenotot 
yrityksiin, esimerkit alueen 
mahdollisuuksista

• Rahoitus- ja hankekysymykset

• Markkinoinnissa korostettava, että 
alueella voi harjoittaa ympäristölupaa 
edellyttävää toimintaa kuten 
jätteidenkäsittelyä ja meluisaa toimintaa

Ruskon 
jätekeskus

Ruskon jätekeskuksen toimintamallin 
avaintekijät



2.1. Miten voidaan kasvattaa 
raaka-aineen eli erilliskerätyn 

biojätteen määrää?



Keräysjärjestelmään liittyvät toimenpiteet

• Asukkaan kilpailuttamasta järjestelmästä kunnan kilpailuttamaan järjestelmään

– Parempi näkyvyys jätemääristä ja minne ne kuljetetaan käsiteltäväksi

• Kimppakeräysten lisääminen

– Usealle omakotitalolle yhteinen biokeräys toisi säästöä

– Korttelikeräyspaikat suosittuja ja mahdollistavat lajitteluvaihtoehtojen lisäämisen 
kohtuullisin kustannuksin

• Rahallinen motivaattori erilliskeräykselle

– Polttokelpoisen jätteen keräyksen hinnoittelun tarkastelu

• Kausikeräykset

– Taloudellisesti haastavaa toteuttaa, mutta mahdollistaisi biojätteen keräyksessä isommat 
volyymit syksyllä

• Jätehuoltomääräykset ja valvonta yksi tehokkaimpia toimintatapoja

– Esimerkiksi biojätteen keräämisen vaatiminen

• Biojätteen erottelu polttokelpoisesta jätteestä keräyksen jälkeen

– Toistaiseksi teknisesti haastavaa
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Valistukseen, neuvontaan ja opastukseen liittyvät toimenpiteet

• On tärkeää tietää, mihin astiaan mikäkin jäte kuuluu. Kuitenkin myös se, että mitä eri 
jätejakeista tehdään olisi tärkeä tietää.

• Biojätteen erilliskeräyksen lisääminen ravintoloissa

– Biojätteen erilliskeräyksestä sertifikaatti, jolla erottautua

– I love muovi -tapainen kampanja myös biojätteelle

– Ravintoloiden jätekeräysjärjestelmien päivittäminen niin, että asiakas ohjattaisiin 
vahvemmin erottelemaan biojäte
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Tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet

• Kerätyn jätteen punnitseminen, hinnoittelu painon mukaan

• Anturien asentaminen keräysjärjestelmään

– Esimerkiksi biojätteen määrää tai sekajätteen kosteusprosenttia mittaavat anturit

• Tiedon antaminen myös asukkaiden käyttöön

– Palaute asukkaille siitä, miten lajittelu vaikuttaa esim. eri hyödyntämismahdollisuuksiin

• Tiedon hyödyntäminen hinnoittelussa

– Esimerkiksi hinta sille, jos biojätettä on polttokelpoisen jätteen seassa

– Vaihtoehtoisesti palkkio tai tuki biojätteen erilliskeräämisestä
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2.2 Miten voidaan lisätä tietoisuutta 
kaasuautoilun mahdollisuuksista ja 
toisaalta hälventää siihen liittyviä 

ennakkoluuloja?
Miten lisätään tietoisuutta autoilun mahdollisuuksista ja toisaalta siitä, että kyllä biokaasua 
riittää? Millaista mahdollista markkinointia tulisi tehdä? Entä viestintää? Onko erityistä 
kohderyhmää, jolle kohdistaa tiedotus?



• Kaasuauton etujen esiintuominen

– maahantuojat ja automyyjät: kuluttajamarkkinointi ja koeajotapahtumat

– polttoaineen edullisuuden korostaminen

– kaasuautossa myös bensa-/dieseltankki

• Jakeluverkon kehittäminen edelleen

• Julkisten toimijoiden ja suurten yritysten edelläkävijyys

– ennakkoluulojen hälventäminen käyttäjäkokemusten kautta

– hyödyntäminen leasing-autoissa

• Konvertointimahdollisuus ja taloudellinen tuki toimenpiteelle

– tiedotuksen lisääminen muutoksen takaisinmaksuajoista > laskuri

– pienhiukkaspäästöt ja CO2-tietoja näkyväksi

– terveyshaittojen (tiheään asutuilla alueilla) esilletuominen

• Eri kohderyhmien viestintä ja palvelumuotoilu

– huomioitava erilaiset ja eri ikäiset kuluttajat, jotka valinnoillaan vaikuttavat kaasuautojen 
käytön lisääntymiseen, kohdennettua markkinointia
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Yhteenveto
• Ruskon jätekeskuksen alueelle esitettiin monia uusia 

mahdollisuuksia, joista kannattaa neuvotella eri toimijoiden kanssa 
(miten tarpeita voisi yhdistää alueelle, roolit ja vastuut)

• Ruskon jätekeskuksen toimintamallin rakentamisessa on kolme osa-
aluetta: fyysiseen pilottialueeseen liittyvät järjestelyt, alueeseen 
liittyvä toimintaverkosto sekä alueen markkinointi

• Biojätteen keräämiseen systemaattinen vuosikello ja alussa ajatus 
”pienistä puroista syntyy joki” > keräämisen helppous asiakkaalle 
suunnittelun pohjaksi. Tiedon kaksoisrooli: tiedotuksen lisääminen 
asiakkaille ja tiedon hyödyntäminen Kiertokaaren toiminnan 
kehittämiseksi. 
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Lisätietoja jatkomahdollisuuksista
Helmi Riihimäki, Kiertokaari
helmi.riihimaki@kiertokaari.fi
+358447033953

Valtteri Ranta, Tampereen yliopisto                      Jarmo Uusikartano, Tampereen yliopisto 
valtteri.ranta@tuni.fi jarmo.uusikartano@tuni.fi
+358504478365 +358400878003
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