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Tutkimuksen tausta

•6Aika: ILPO –hanke
• Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikön osatoteutus

•Materiaalivirrat ilmastopositiivisuuden keskiössä

•Tutkimusmenetelmät

•Tutkittavat materiaalivirrat
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6Aika: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet 
ja arvoketjut

• lLPO-hankkeen tavoitteena on tukea ja kirittää kaupunkeja kohti asetettuja
ilmastotavoitteita mm. vähähiilisten kokeilujen, pilotoinnin sekä arvoketjujen
ja toimintamallien kartoittamisen kautta

• Hankkeen kesto: 01.04.2020–31.03.2022

• Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke
• Budjetti 1 031 302 €

• Hankkeen päätoteuttajana Turun kaupunki ja osatoteuttajina Lounais-
Suomen jätehuolto, Vantaan kaupunki, Business Tampere ja Tampereen
yliopisto
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Tampereen yliopiston tuotantotalouden
yksikön osatoteutus ILPO-hankkeessa

• Materiaalivirrat ovat paikallisia ja niiden toiminnan kehittäminen edellyttää alueellista toimijoiden 
välistä yhteistyötä sekä toimijoiden törmäyttämistä (esimerkiksi alueelliset klusterit tai 
kiertotalousalueet)

• Kiertotalous ja ilmastotavoitteet edellyttävät resurssiviisautta sekä monitoimijaista kokonaisuutta, jotta 
materiaalivirrat saadaan mahdollisimman tehokkaasti kiertoon kaikille osapuolille arvoa tuottavalla 
tavalla → arvoketjutarkastelu

• Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikön osatoteutuksen tutkimus keskittyi ilmastopositiivisten
liiketoiminta- ja yhteistyömallien kartoittamiseen tutkien materiaalivirtojen arvoketjuista:

• Arvoketjujen rakenteen ja toimijatyyppien kartoittaminen – miten eri toimijaryhmät
mahdollistavat materiaalien kiertoa?

• Eri toimijaryhmille tärkeiden insentiivien selvittäminen – mikä saa toimijan lähtemään mukaan
vähähiilisempään toimintaan?

• Resurssiviisaan yhteistyön mahdollistavien tekijöiden tutkiminen – mitä edellytyksiä
resurssiviisas yhteistyö asettaa arvoketjulle?
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Materiaalivirrat yhdistävät ympäristön ja liiketoiminnan

• Ympäristöllisiä seurauksia syntyy, kun materiaalit 
reagoivat ympäristön kanssa

• Esim. materiaalien tuotannon päästövaikutukset

• Materiaalivirtoihin liittyvää toimintaa ohjaavat sekä 
erilaiset kansalliset päästötavoitteet (esimerkiksi 
Hiilineutraali Suomi 2035) että EU:n asettamat 
direktiivit

• Jotta materiaaleilla olisi liiketoiminnallinen relevanssi, 
on niitä kyettävä hyödyntämään resursseina, joilla 
tuotetaan arvoa asiakkaalle

• Toimijan ymmärrys materiaalin luonteesta määrittää 
toimijan kyvyn hyödyntää erilaisia materiaaleja 
resursseina

• Mitä paremmin materiaalin luonnetta ymmärretään, sitä 
enemmän liiketoiminnallisia mahdollisuuksia toimijoille 
avautuu
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Kun materiaalien aiemmin hyödyntämätön liiketoiminnallinen potentiaali pystytään 

valjastamaan, se myös vähentää materiaaleista aiheutuvaa ympäristöllistä 

kuormitusta

Lisää aiheesta: Materials to resources: innovating economic agency in a circular economy

https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202201241540


Tutkimusmenetelmät

• Laadullinen monitapaustutkimus, jossa tarkastelussa olivat kaksi eri
materiaalivirtaa:

• Betoni- ja tiilimurske sekä biokaasu ja kierrätysravinteet

• Tutkimuksen primäärinä tiedonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoidut
teemahaastattelut ja tutkimusta varten haastateltiin toimijoita arvoketjujen eri
osioilta (betoni- ja tiilimurske 14 kpl sekä biokaasu ja kierrätysravinteet 7 kpl)

• Tutkimuksessa hyödynnettiin pidettyjen haastatteluiden lisäksi sekundääridataa, 
joita olivat:

• Verkkojulkaisut, yritysten ja organisaatioiden omat verkkosivut, ILPO-hankkeen
työpajat, webinaarit sekä aikaisemmat haastattelumateriaalit

• Tutkimuksen kontekstina oli hankkeen pilottikohde Topinpuisto ja Turun seutu

• Arvoketju- ja toimijavisualisoinnit on tehty käyttäen Kumu.io -ohjelmistoa
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Materiaalivirta: Betoni- ja tiilimurske
• Tietoisuus rakennusalan ja rakennetun ympäristön vaikutuksista ilmastoon on kasvanut niin 

globaalisti kuin kansallisestikin. Rakennusalalla on myös merkittävä vaikutus kansallisvarallisuuteen 
ja ympäristöä kuormittaviin toimenpiteisiin, jonka vuoksi siihen on haluttu puuttua

• Rakennetun ympäristön kulutuksen globaalien kestävyysongelmien syntymisen keskeisenä tekijänä 
pidetään nykyistä lineaarista toimintamallia, jonka perustana on neitseellisten luonnonvarojen ja 
resurssien suuri kulutus

• Rakennusalan murros kohti resurssiviisautta: Rakennusalan materiaali-intensiivisyyteen sekä 
lineaarisen toimintamallin ongelmakohtiin on esitetty ratkaisuksi uudenlainen talousmalliajattelu, 
kiertotalous, jossa pyritään materiaalien suljettuihin kiertoihin ja olemassa olevien resurssien 
kestävämpään käyttöön

• Betoni- ja tiilijätteen potentiaali: Esimerkiksi betonijätettä syntyy Suomessa vuosittain
arviolta noin kaksi miljoonaa tonnia, joten se sisältää valtavan potentiaalin neitseellisen kiviaineksen 
korvaajana. Potentiaali sisältää niin taloudellisia (esimerkiksi teknisen potentiaalin hyödyntämisen 
tuomat säästöt, raaka-aine uusille tuotteille tai jätemaksun välttäminen) kuin ympäristöllisiä 
(esimerkiksi betonimurskekasat mahdollisina hiilinieluina, betonimurskeen hiilijalanjälki pienempi 
kuin neitseellisellä kiviaineksella) mahdollisuuksia
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Materiaalivirta: Biokaasu ja kierrätysravinteet

• Biokaasuprosessiin soveltuvia syötteitä ovat erilaiset yhteiskunnan biopohjaiset, 
ravinnepitoiset sivu- ja jätevirrat: esimerkiksi biojätteet, maatalouden lannat ja 
kasvibiomassat sekä puhdistamolietteet → Ravinnerikkaita biomassoja syntyy 
Suomessa n. 21 100 000 tonnia / vuosi (LUKE, 2017)

• Yhteiskunnan energiamurros: Lämpiävän ilmaston eteenpäin ajama tarve päästä 
eroon kasvihuonekaasupäästöiltään intensiivisistä fossiilisista polttoaineista → Sähkön-
ja lämmöntuotantoon sekä liikenteen polttoaineeksi soveltuva biokaasu tarjoaa 
fossiilittoman vaihtoehdon fossiiliselle maakaasulle

• Ravinteiden kierto yhteiskunnassa planeetan rajat huomioiden: Maapallon rajalliset 
fosforivarannot ovat hupenemassa, ja typen sitominen ilmakehästä on sekä kallista että 
aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä → Neitseellisten ravinteiden käyttöä maataloudessa 
ja teollisissa prosesseissa tulisi siis vähentää ja suosia kierrätysravinteita, joita syntyy 
esimerkiksi biokaasuprosessin mädätysjäännöksen muodossa
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https://www.luke.fi/uutinen/tuore-selvitys-kierratyslannoitteilla-ravinteiden-kierratys-vauhtiin/


Tutkimuksen tulokset

• 1. Arvoketjut – miten erilaiset toimijaryhmät ja materiaalien 
ominaisuudet vaikuttavat materiaalien kiertoon?

• 2. Insentiivit – millaisia insentiivejä eri toimijaryhmillä on 
vähähiilisemmän arvoketjun kehittämiselle?

• 3. Yhteistyö – mitä resurssiviisas yhteistyö vaatii?

• 4. Kiertotalouskeskukset – miten kiertotalouskeskukset 
mahdollistavat resurssiviisaan yhteistyön?
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1. Arvoketjujen kuvaus

• Betoni- ja tiilimurske- sekä ravinnekierto ja biokaasu -arvoketjukuvissa on 
havainnollistettu keskeisimmät toimijaryhmät ja toiminnot suhteessa 
materiaalivirtaan. Materiaalivirtojen eteneminen on kuvissa keskellä, ja se etenee 
kronologisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle

• Molemmissa kuvissa vasemmassa reunassa on ns. materiaalivirran alku (raaka-
aineen lähteet) ja oikeassa reunassa ns. materiaalivirran loppu (materiaalivirran 
käyttökohteet). Lisäksi kuvissa on havainnollistettu myös mahdolliset materiaalin 
kierrot lopusta alkuun

• Kuvissa esiintyy 5 erilaista värikoodausta: raaka-aineen lähteet, materiaalivirta, 
toimijat, toiminnot sekä käyttökohteet. Kuvissa on myös punaisella korostettuna 
kriittiset toimenpiteet ja toimijat

• Arvoketjukuvat perustuvat tutkimusaineiston myötä alueelliseen kontekstiin eli 
Topinpuistoon ja Turun seutuun, mutta ne ovat yleistettävissä kansalliselle tasolle
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Betoni- ja tiilimurskeen arvoketju

alkki
Stamp



Betoni- ja tiilimurskeen arvoketju
• Arvoketjulle ominaista on materiaalin elinkaaren pitkä ikä, sillä käyttöikä on kymmeniä vuosia. 

Näin ollen materiaalin mahdollinen palautuminen takaisin arvoketjun alkuun vaatii aikaa

• Vaikka käyttöikä on kymmeniä vuosia, on betoni- ja tiilimurskeen käytön aikana jo syytä pohtia 
tulevaisuutta eli miten betoni- ja tiilimurske pystyttäisiin hyödyntämään käyttökohteen 
elinkaaren jälkeen – miten saada uudelleenkäytettyä ja kierrätettyä jo käytetty betoni- ja 
tiilimurske?

• Arvoketju tarvitsee toimiakseen monitoimijaisen verkoston, sillä arvoketjussa ei ole yhtä keskeistä 
toimijaa, vaan osaaminen ja toiminta on hajautunut usealle arvoketjun eri toimijalle

• Tiedonkoonti ja sen saatavuus on keskeistä monitoimijaisessa toimintaympäristössä mentäessä 
kohti resurssiviisasta toimintaa. Tietoa materiaalivirrasta tulee olla saatavilla kootusti – Missä 
on? Mitä on? Paljonko on? Minne menossa? Mistä tulossa? Minkä laatuista?

• Betoni- ja tiilimurskeen teknisten ominaisuuksien (kuten esimerkiksi kantokyvyn ja lujuuden) 
potentiaalin täysi hyödyntäminen mahdollistaisi materiaalivirran tehokkaamman hyödyntämisen 
sekä korkeamman jalostusasteen käyttökohteet. Tällä hetkellä suurin osa betoni- ja tiilimurskeesta 
menee maanrakennukseen
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Biokaasun ja kierrätysravinteiden arvoketju

alkki
Stamp



Biokaasun ja kierrätysravinteiden arvoketju
• Arvoketju mahdollistaa yhteiskunnan moninaisten biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen muuntamisen laajaksi 

kirjoksi tuotteita:

• Biokaasu sähkön- ja lämmöntuotannossa ja biokaasu polttoaineena sekä kevyelle että raskaalle liikenteelle ja 
meriliikenteelle (olomuotovaihtoehtoina paineistettu biokaasu, CBG, tai nesteytetty biokaasu, LBG)

• Kierrätyslannoitteet maanviljelyyn ja puutarhatalouteen ja kierrätysravinteet teollisuuden prosesseihin

• Biokaasusta erotettavan hiilidioksidin hyödyntäminen (esim. metanointi tai muiden synteettisten polttoaineiden 
valmistus P2X-ratkaisujen kautta tai mahdollinen hyödyntäminen teollisuuden prosesseissa)

• Arvoketjulle ominaista on materian palautuminen takaisin arvoketjun alkuun kierrätysravinteiden tuotehaarauman 
ja ruokajärjestelmän kautta → yhteiskunnan biomassat tarjoavat pysyvän, toimintaympäristön muutoksista 
riippumattoman ja kohtuullisen helposti ennakoitavan syötteen, joskin materiaalivirta vaatii aina kiertoon 
palatessaan uuden käsittelyn ja jalostuksen

• Arvoketju luo puitteita kiertotalouden mukaisille suljetuille kierroille (esim. kuluttaja-kansalainen ajaa biojätteistään 
tuotetulla biokaasulla käyvällä autolla, ja syö mädätysjäännöksestä saaduilla kierrätysravinteilla lannoitettuja 
kasviksia, jotka palautuvat jälleen biokaasuprosessin syötteeksi puhdistamolietteen ja biojätteen muodossa)

• Arvoketjun materiaalivirran käsittely syötteestä tuotteeksi tapahtuu pääasiallisesti biokaasutuottajan toimesta 
(kierrätysravinteiden osalta mukana myös materiaalivirran jatkojalostajia) – heterogeeniset syötepohjat 
maantieteellisine eroavaisuuksineen ja tuotteiden moninaiset käyttökohteet edellyttävät kuitenkin aktiivista 
vuorovaikutusta ja yhteistyötä monta eri sektoria leikkaavan, laajan sidosryhmäkirjon kanssa
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Arvoketjujen ominaispiirteet

11.2.2022 |  16

Betoni- ja tiilimurske Biokaasu ja kierrätysravinteet

Materiaalin virtaus 

arvoketjussa

Materiaalivirran eteneminen tasaisesti toimijalta 

toimijalle jalostusprosessin edetessä

Materiaalivirran jalostaminen keskitetymmin yksittäisten 

keskeisten toimijoiden välillä

Materiaalivirran laatu Homogeenisen syötemateriaalin muokkaamista (esim. 

purkubetonista ja -tiilestä betonimursketta)

Heterogeenisistä syötemateriaaleista uusia tuotteita (esim. 

biojätteestä ja puhdistamolietteestä biokaasua ja 

kierrätysravinteita)

Syötteen jatkuvuus Syötteen palautumisen syklisyys, esim. purku- ja 

saneerauskohteiden aikataulutus

Jatkuvasti kiertoon palautuva syöte, esim. biojäte ja 

puhdistamoliete

Syklin pituus Betoni- ja tiilimurskeen käyttökohteiden käyttöikä on 

lähtökohtaisesti pitkä (vuosikymmentaso)

Biomassat ravinteineen palautuvat ruokajärjestelmän kautta 

suhteellisen nopeasti takaisin biokaasuprosessin syötteeksi 

(vuositaso)

Jalostustarve Betoni- ja tiilimurske on yleensä kiertoon palatessaan jo 

tarvittavalla jalostusasteella

Biomassat vaativat aina kiertoon palatessaan uuden 

käsittelyn ja jalostamisen

Alueellisuus Prosessin raaka-aineet alueellisia, lopputuotteiden 

käyttö myös pääasiallisesti alueellista

Prosessin raaka-aineet alueellisia, lopputuotteiden 

käyttöä myös yli alueellisten rajojen (esim. biokaasu 

liikennekäytössä)



2. Monta toimijaa – monta insentiiviä
• Arvoketjujen toimivuuteen tai toimimattomuuteen vaikuttaa laaja kirjo sekä suorasti että 

epäsuorasti materiaalien kiertoon vaikuttavia toimijoita

• Suorasti linkittyvät toimijat vaikuttavat materiaalivirran kiertoon esimerkiksi 
materiaalivirran vastaanoton, kuljettamisen, käsittelyn ja jalostamisen muodossa:

• Purku-urakoitsijat, logistiikka-alan yritykset, betoni- ja tiilimurskeen valmistajat, 
maanrakennusliikkeet, biokaasutoimijat, kunnalliset ja yksityiset jätehuollon toimijat, 
maanviljelijät, jätevedenpuhdistamot, …

• Epäsuorasti linkittyvät toimijat vaikuttavat materiaalivirran kiertoon esimerkiksi 
lainsäädännön, tutkimustyön ja informaation välittämisen muodossa:

• Viranomaiset, suunnittelijat ja arkkitehdit, kaupunki tilaajana, tutkimuslaitokset ja 
korkeakoulut, edunvalvontajärjestöt ja yleishyödylliset toimijat, …

• Materiaalivirtojen kierto yhteiskunnassa leikkaa monesti useampaa toimialaa → erilaisten 
toimintaperiaatteiden, kulttuurierojen ja arvojen takia myös toiminnan prioriteetit ja 
insentiivit (sisä- ja ulkosyntyiset motiivit) lähteä mukaan vähähiilisempään toimintaan 
vaihtelevat eri toimijatyyppien välillä
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Kuvassa on havainnollistettu 
betoni- ja tiilimurskeen arvoketjun 
monitoimijaisuutta ja sitä, miten 
laaja-alaisesti toimijat verkottuvat 
suhteessa toisiin toimijoihin.

Betoni- ja tiilimurskeen
arvoketjun toimijat
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Viereisessä kuvassa on havainnollistettu 
esimerkinomaisesti biokaasun ja 
kierrätysravinteiden arvoketjuun 
linkittyvien toimijoiden moninaisuutta ja 
toimijaryhmien välisiä kytköksiä.

11.2.2022

Biokaasun ja kierrätysravinteiden 
arvoketjun toimijat



Rooli arvontuotannossa Toimijaryhmä Insentiivit Haasteet

Raaka-aineen tuottajat Purku-urakoitsijat Materiaalin päätyminen hyötykäyttöön; Uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuus; Jätemaksujen välttäminen; 

Alueellinen yhteistyö

Betoni- ja tiilijätteen työläämpi esilajittelu purun yhteydessä

Raaka-aineen tuottajat; Lopputuotteiden 

käyttäjät

Maanrakennusliikkeet Taloudellisia säästöjä (betoni- ja tiilimurske halvempaa kuin neitseellinen kiviaines, ei jätemaksuja 

kaatopaikkasijoituksesta, mikäli puretaan rakennettavalla tontilla tai sen läheisyydessä niin hyödyntäminen suoraan 

purku-kohteessa tai sen läheisyydessä --> ei kuljetuskustannuksia sekä pystytään korvaamaan neitseellisen 

kiviaineksen tarve); Ympäristöhyödyt; Imagohyöty; Teknisten ominaisuuksien täyden potentiaalin hyödyntäminen; 

Alueellinen yhteistyö

Betoni- ja tiilimurskeen saatavuus ja laatu huolestuttaa, sekä eri valmistajien 

mahdolliset laatuerot; Tieto materiaalivirrasta pirstaloitunutta; Betoni- ja 

tiilimurskeen käyttämisen riskien välttämine, jos sitä ei ole merkitty suunnitelmiin; 

Neitseellisen kiviaineksen helppo ja hyvä saatavuus; Asenteet ja perinteet; 

Mahdollinen byrokratia ja ilmoitusmenettely

Rakennusliikkeet Imagohyöty; Alueellinen yhteistyö; Taloudellisia säästöjä (esimerkiksi betoni- ja tiilimurske halvempaa kuin 

neitseellinen kiviaines sekä mikäli mursketta pystytään tuottamaan uudiskohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä 

niin kuljetusmatkoista saadaan säästöjä); Ympäristöhyödyt

Riskien välttäminen, mikäli betoni- ja tiilimursketta ei ole merkattuna 

suunnitelmiin, sillä ei haluta poiketa suunnitelmista

Materiaalivirran käsittelijät Betoni- ja tiilijätteen 

vastaanottopisteet

Betoni- ja tiilijätteen suuren syntyvyyden seurauksena liiketoiminnallinen potentiaali; Neitseellisten luonnonvarojen 

säästäminen; Ympäristöhyödyt ja imago; Alueellinen yhteistyö

Kysyntä suhteellisen alhaista; Betoni- ja tiilimurskeen jäte-status asenteissa; 

Materiaalivirran lainsäädännölliset haasteet

Materiaalivirran jatkojalostajat; Raaka-

aineen tuottajat

Materiaali- ja 

tuoteosavalmistajat

Uudet tuotteet ja ratkaisut; Raaka-aine uusille tuotteille; Neitseellisten luonnonvarojen säästäminen ja 

ympäristöhyödyt; Imagohyöty; Alueellinen yhteistyö; Kasvava ulkopuolinen paine tarjota ympäristön kannalta 

kestävämpiä tuotteita ja ratkaisuja

Pilotointi, uusien tuotteiden innovointi, testaaminen sekä markkinointi tarvitsee 

resursseja

Materiaalivirran hyödyntämisen 

mahdollistajat

Logistiikka-alan yritykset Yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuudet betoni- ja tiilimurskeen tuottavien sekä sitä hyödyntävien osapuolten kanssa; 

Alueellinen yhteistyö

Aineistosta ei noussut esille merkittäviä haasteita

Suunnittelijat Uudenlainen osaaminen / referenssi (esimerkiksi siitä miten betoni- ja tiilimursketta voidaan vielä tehokkaammin 

hyödyntää suunnitelmissa); Imagohyöty; Neitseellisten luonnonvarojen säästämisen mahdollisuus; Betoni- ja 

tiilimurskeen teknisten ominaisuuksien täysi hyödyntäminen

Tilaajavaatimusten puuttuminen betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiselle; 

Aktiivisempi ote betoni- ja tiilimurskeen tarjoamiseksi korvaavaksi vaihtoehdoksi

Kaupungit ja kunnat Taloudelliset säästöt; Imagohyöty; Neitseellisten luonnonvarojen säästäminen; Ympäristöhyödyt; Julkiset toimijat 

tilaajana mahdollisuus vaikuttaa materiaalivirran hyödynnettävyyteen (massakoordinaatio, suunnittelu, kilpailutus- ja 

hankintakriteerit, kaavoitus, tontinluovutusehdot...); Alueellinen yhteistyö ja tiedonkulun avoimuus

Varovaisuusperiaatteesta luopuminen; Datan kerääminen ja koonti; Hankkeiden 

yhteensovittaminen

Viranomaiset ja lainsäätäjät Lainsäädännöllisten esteiden, hidasteiden ja haasteiden ratkominen; Alueellinen yhteistyö ja tiedonkulun 

avoimuus; Pitkän aikavälin linjanvedot lainsäädännön ja tukien suhteen edistävät alan toimijoiden mahdollisuuksija 

ja halukkuutta investoida sekä kehittää toimintaansa; Ympäristöhyödyt

Lainsäädännölliset muutosprosessit hitaita

Tiedonluonti ja viestintä Järjestöt ja yhdistykset Laajan ja useita eri sektoreita leikkaavan toimijakentän yhteen saattaminen (kommunikaatio esimerkiksi lainsäätäjien

suuntaan ja vastaavasti muuttuvan lainsäädännön kommunikointi jäsenille helpompaa); Laajan ja monitaustaisen

toimijakentän yhteistyön fasilitointi

Kaikkien jäsenten ja toimijoiden huomioonottaminen (useita toimialoja kattavilla 

yhdistyksillä erilaisia jäsenyrityksiä, joilla välillä eri intressit).

Tutkimuslaitokset ja yliopistot Mielenkiintoiset tutkimukselliset tulokulmat niin ympäristöllisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta; Uusien 

yhteistyökumppanuuksien ja hankkeiden muodostuminen; Uusien innovaatioiden tutkiminen ja ratkaisujen löytäminen; 

Alueellinen yhteistyö

Tutkimustulosten jalkauttaminen käytäntöön

Lopputuotteiden käyttäjät; Raaka-aineen 

tuottajat

Kansalaiskuluttajat Arjen ilmastoteko (esimerkiksi remontista syntyvien betoni- ja tiilijätteiden kierrättäminen); Arvovalinnat Tarvittavien kierrätyskeskusten saavutettavuus
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Rooli arvontuotannossa Toimijaryhmä Insentiivit Haasteet

Raaka-aineen tuottajat, 

lopputuotteiden käyttäjät

Maanviljelijät Maaperän kuntoa ylläpitävät hiiliviljelyperiaatteet; Lannan ravinteet paremmin kasvien käyttöön biokaasuprosessin 

mädätysjäännöksen muodossa

Erilaisten kierrätyslannoitteiden yhteensovittaminen jo hankittujen levittimien ja viljelykiertojen 

mukaan; Huoli kierrätyslannoitteiden mahdollisista haitallisista jäämistä; Väkilannoitteiden 

edukkaat hinnat

Raaka-aineen tuottajat Elintarviketeollisuus Suurien ruokatalojen sivu- ja jätevirrat tehokkaasti käsittelyyn; Ruokaketjun konkreettiset päästövähenemät ja imagohyödyt 

suljetummista kierroista

Markkinaehtoinen käyttökielto puhdistamolietepohjaisilla lannoitteilla viljellylle viljalle 

(epätietoisuus esim. raskasmetalleista, lääkejäämistä)

Kuluttaja-kansalaiset Arjen ilmastotekojen mahdollisuus esim. biojätteen lajittelun muodossa; Arvovalinnat Motivaation löytäminen (esim. biojätteen lajittelu, kaasuauton valinta)

Kunnalliset 

jätevedenpuhdistamot

Biokaasuprosessi on tehokas menetelmä jätevedenpuhdistamoilla syntyvän puhdistamolietteen käsittelylle Julkiset hankinnat – puhdistamolietteen käsittelyprosessin valinta kilpailutuksen kautta; 

Prioriteettina puhtaan veden takaaminen, kierrätysravinneasiat toissijaisia

Materiaalivirran käsittelijät Kunnalliset 

jätehuoltotoimijat

Biokaasuprosessi on tehokas menetelmä biopohjaisen jätteen käsittelylle; Suljetut materiaalikierrot ja tähän liittyvät 

konkreettiset päästövähenemät ja imagohyödyt

Julkiset hankinnat – jätteenkäsittelyprosessin valinta kilpailutuksen kautta

Biokaasutoimijat Jo olemassa olevan maakaasuinfran hyödyntäminen (esim. kaasunjakeluputket); Biokaasurosessin sivuvirtojen 

hyödyntäminen ja tarjoaminen teollisuuteen (esim. CO2:n talteenotto ja hyödyntäminen, Power-to-X –teknologiat); 

Biokaasutuotannon lisääminen fiksuilla raaka-aineratkaisuilla (esim. maatalouden lantoja tehokkaammin syötteeksi, 

viljelykiertoja hyödyntäen "energianurmen" kasvattaminen syötteeksi); Konkreettiset päästövähenemät ja imagohyödyt 

kasvatettaessa biokaasun ja kierrätysravinteiden osuutta tuotepaletissa; Yleinen hyväksyntä biokaasulle ja huomiointi 

poliittisissa agendoissa

Sirpaleinen lainsäädäntö (toimintaa usean eri lainsäädännön piirissä - jätehuolto, 

lannoitevalmistus, energiasektori, ...); Biomassojen korkea nestepitoisuus ja logistiset 

kannattavuuskysymykset; Biomassoihin yleisesti liittyvät hajuhaitat

Materiaalivirran käsittelijät, 

jatkojalostajat

Kierrätyslannoitevalmistajat Biokaasuprosessin ja useiden eri teollisuudenalojen sivuvirtojen hyödyntäminen tuotannossa; Mahdollisuus tarjota 

vähähiilisempiä, kiertotalouden mukaisia vaihtoehtoja markkinoille

Sirpaleinen lainsäädäntö (toimintaa usean eri lainsäädännön piirissä); Kehittymättömät

markkinat kierrätyslannoitteiden osalta; Kasvinviljelijät ovat tottuneet käyttämään rakeisessa

muodossa olevia väkilannoitteita.

Materiaalivirran jatkojalostajat, 

lopputuotteiden käyttäjät,

raaka-aineiden tuottajat

Kemianteollisuus, 

metsäteollisuus

Biokaasuprosessin sivuvirtojen hyödyntäminen kemianteollisuuden tuotannossa (esim. ammoniakkivesi); Metsäteollisuuden 

prosesseissa tarvittavien ravinteiden korvaaminen kierrätetyillä ravinteilla

Aineistosta ei noussut esille merkittäviä haasteita.

Lopputuotteiden käyttäjät Logistiikka-alan yritykset Nestemäinen biokaasu energiatiheytensä vuoksi sopiva polttoaine raskaan liikenteen ja laivaliikenteen tarpeisiin; Konkreettiset 

päästövähenemät ja imagohyödyt pienemmän hiilijalanjäljen myötä

Reittien ja kaluston yhteensovittaminen (reitin pituus, seisooko auto pitkään paikallaan, jne.), eli 

kokonaisuuden kannalta parhaan ajoneuvovaihtoehdon valinta; Uusien toimintamallien opettelu 

uuden ajokaluston myötä; LBG:n vs. nesteytetyn maakaasun käytön hintaerot meriliikenteessä

Materiaalivirran hyödyntämisen 

mahdollistajat

Auton- ja laivanrakentajat Kasvava ympäristötietoisuus ja kysyntä vähähiilisemmille auto- ja laivavaihtoehdoille; Monissa kaasumoottoreissa 

mahdollisuus sekoittaa maakaasua ja biokaasua

Uusien toimintamallien opettelu (esim. pelastushenkilöstön opastaminen kaasuauton

sammuttamisen suhteen, huoltohenkilökunnan ohjeistaminen).

Kaupungit ja kunnat Kaupunkien ja kuntien omiin ilmastotavoitteisiin vastaaminen (esim. biokaasukäyttöiset linja-autot); Uusiutuvan energian

osuuden lisääminen energiapaletissa biokaasun muodossa, "kotimaista energiaa".

Aineistosta ei noussut esille merkittäviä haasteita.

Viranomaiset ja lainsäätäjät Ajantasaisen lansäädännön kehittäminen; Pitkän aikavälin linjanvedot lainsäädännön ja tukien suhteen edistävät alan 

toimijoiden mahdollisuuksia ja halukkuutta investoida ja kehittää toimintaansa

Lainsäädännön muutosprosessit hitaita

Tiedonluonti ja viestintä Yhdistykset ja järjestöt Laajan ja useita eri sektoreita leikkaavan toimijakentän yhteen saattaminen (kommunikaatio esim. lainsäätäjien suuntaan ja 

vastaavasti muuttuvan lainsäädännön kommunikointi jäsenille); Toimijakentän yhteistyön fasilitointi.

Kaikkien jäsenien ja toimijoiden huomiointi haasteellista (useita toimialoja kattavilla yhdistyksillä 

erilaisia jäsenyrityksiä, joilla välillä eri intressit)

Media Sirpaleisen informaation kokoaminen ja välittäminen toimijakentän eri jäsenille; Eri energiavaihtoehtojen sekä biomassojen ja

ravinteiden kierron havainnollistaminen kuluttaja-kansalaisille

Monipuolinen ja monimutkainen ala, tiedon välittäminen kokonaisvaltaisesti esim. yhdessä 

uutisjutussa haasteellista

Tutkimuslaitokset ja 

yliopistot

Uuden tutkimustiedon luominen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa, tutkimushankkeet ja tutkimusstrategian mukaiset 

uutuusarvolliset tutkimuskohteet

Ydinutkimustulosten viestintä helposti lähestyttävästi, tiedon jalkauttaminen ja hyödyntäminen

käytännössä

Toimijaryhmien insentiivejä resurssiviisauteen: biokaasu ja kierrätysravinteet



Monta toimijaa – monta insentiiviä
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Insentiivien yhteensovittaminen

• Materiaalien liiketoiminnallinen potentiaali syntyy vähähiilisessä arvoketjussa sekä 
suorista taloudellisista hyödyistä (esim. sivu- ja jätevirtojen hyödyntäminen prosessien 
raaka-aineena) että epäsuorista taloudellisia hyödyistä, kuten ympäristöllisestä ja 
sosiaalisesta arvosta (esim. imagoasiat, edelläkävijyys)

• Toimijoiden insentiivit vähähiilisemmälle toiminnalle jakautuvat usein ympäristö-
ja taloussyihin – yksittäisen toimijan valintojen taustalla vaikuttaa kuitenkin aina uniikki 
yhdistelmä erilaisia insentiivejä

• Resurssiviisas liiketoiminta leikkaa usein monia toimialoja – on tärkeää huomioida eri 
toimijaryhmien insentiivit ja eri toimialojen intressit

• Insentiivien yhteensovittamisessa on syytä tarkastella, sulkevatko eri insentiivit
toisiaan pois, vai edistääkö toiminta kaikkien intressejä ja päämäärätavoitteita (esim. 
yrityksen liiketoiminnan kehittäminen vs. yleiset päästötavoitteet) – oleellista on löytää 
vaihtoehto, joka tuottaa arvoa arvoketjun kaikille osapuolille
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3. Mitä resurssiviisas yhteistyö vaatii?

• Resurssiviisasta yhteistyötä mahdollistaa kauaskantoinen suunnittelu
sekä proaktiivinen toiminta monitoimijaisen verkoston erilaisten
insentiivien toteuttamiseksi:

• Ennakointi ja edelläkävijyys
• Ajatusmallien uudistaminen ja kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu
• Joustava ja ajantasainen lainsäädäntö ja sääntely
• Julkisten ja yksityisten toimijoiden välinen vuorovaikutus → yhteiset 

suuntaviivat toiminnalle ja toiminnan aikajänteelle
• Toimialojen sisäinen, mutta myös sektorien välinen tiivis kommunikaatio
• Elinkaaridatan kerääminen, hyödyntäminen ja viestiminen vähähiilisten ja 

resurssiviisaiden ratkaisujen löytämiseksi (esim. eri raaka-ainepohjien ja eri
käyttökohteiden yhdistelmillä saavutettavat päästövähenemät arvoketjun eri
osapuolille) → datan saatavuus

• Toimijoiden moninaisuus ja erilaiset kyvykkyydet – sekä suorasti 
että epäsuorasti materiaalien kiertoon vaikuttavia toimijoita

• Alustat (digitaalinen tai fyysinen) toimijoiden ja materiaalivirtojen kohtaamisille
• Alueellinen fasilitointi ja koordinointi
• Erilaisten insentiivien ymmärtäminen ja yhteensovittaminen
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4. Kiertotalouskeskukset resurssiviisaan yhteistyön mahdollistajana
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• Kiertotalouskeskukset mahdollistavat

sivu- ja jätevirtojen tehokkaan

alueellisen hyödyntämisen ja toimivat

fyysisinä alustoina tietokeskittymille

sekä toimijoiden kohtaamisille

• Kiertotalouskeskukset voivat tarjota

lukuisia resurssiviisasta toimintaa

edistäviä palveluita (ks. sanapilvi),

mutta keskusten tunnistettavuus ei

vielä ole riittävällä tasolla alueellisten

toimijoiden keskuudessa

→ Palvelutarjonnan kirkastaminen, markkinointi, viestintä ja konkreettisten

resurssisynergioiden esiintuonti ovat keskiössä kiertotalouskeskusten

kehitystyössä kohti resurssiviisasta yhteistyötä ja liiketoimintaa



Yhteenveto

•Yhteenveto tutkimustuloksista

•Kehitysaskeleita kohti vähähiilistä toimintaa

•Julkaisut ja lisälukemista aiheesta

•Lisätiedot ja yhteydenotto
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Yhteenveto tutkimustuloksista

• Arvoketjut

• Arvoketjuissa keskeistä on yhteistyöllä (julkiset, yksityiset, kolmas sektori, jne.) hankittu kyky käyttää 
materiaaleja – materiaalihyödyntämistä suunnitellessa on syytä ottaa huomioon alueellisesti uniikkien 
materiaalivirtojen ominaispiirteet (jalostustarve, materiaalikierron syklipituus, materiaalivirran jatkuvuus, 
jne.)

• Insentiivit

• Vaikka tietynlaiset ympäristö- tai talousperustaiset insentiivit saattavatkin valintatilanteessa painottua 
enemmän eri toimijaryhmien välillä, yksittäisen toimijan valintojen taustalla vaikuttaa aina uniikki yhdistelmä 
erilaisia insentiivejä → oleellista on löytää vaihtoehto, joka tuottaa arvoa arvoketjun kaikille osapuolille

• Resurssiviisas yhteistyö

• Resurssiviisasta yhteistyötä edistää toimialoja läpileikkaava kommunikaatio, huolellinen suunnittelu 
ja ennakkoluuloton sekä oma-aloitteinen suhtautuminen materiaalien mahdollisuuksiin hyödyntäen 
toimijoiden erilaisia kyvykkyyksiä ja yhteistyöalustoja

• Kiertotalouskeskukset
• Palvelutarjonnan kirkastaminen, markkinointi, viestintä ja konkreettisten resurssisynergioiden esiintuonti 

ovat keskiössä kiertotalouskeskusten kehitystyössä kohti resurssiviisasta yhteistyötä ja liiketoimintaa
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Kehitysaskeleita kohti vähähiilistä liiketoimintaa

• Miten kehittää vähähiilistä ja resurssiviisasta liiketoimintaa?

• Julkiset toimijat: tiedosta kiertotalouskeskusten moninaiset roolit 
kehitysalustoina; uudelleentarkastele varovaisuusperiaatetta

• Yksityiset toimijat: kartoita oma-aloitteisesti sekä toimintasi 
ilmastovaikutuksia  että vähähiilisempiä materiaali- ja 
kumppanuusvaihtoehtoja; kommunikoi avoimesti kokonaisuuden 
kannalta vähähiilisimmän ratkaisun löytämiseksi

• Toimijoiden törmäyttäminen: kohtaamisalustat, avoin 
keskusteluympäristö

• Poliittinen tuki (sitoutuminen, ennakoitavuus) tärkeää kiertotalouden 
kehittyvässä toimintaympäristössä

• Kannattava ja resurssiviisas liiketoiminta edellyttää 
eri insentiivien ja kyvykkyyksien yhteensovittamista 
yhteistyössä yli toimialarajojen ja kiertotalousperiaatteiden 
mukaisesti
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Julkaisut ja lisälukemista aiheesta
• ILPO:n tutkimukseen liittyvät julkaisut:

• ILPO-hankkeen tuloswebinaari: Yhteistyöllä kohti resurssiviisasta kiertotalousliiketoimintaa

• Artikkeli: Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla (Anne Ignatius, NOON Kollektiivi)

• Muuta luettavaa

• Tampereen yliopiston CITER-tutkimusryhmän julkaisuja

• The interagency cycle in sustainability transitions

• Circular economy ecosystems: a typology, definitions, and implications

• How B2B suppliers articulate customer value propositions in the circular economy: Four innovation-driven value 
creation logics

• Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy—Multiple case study

• How digital technologies boost value potential creation and value realization in CE: insights from a multiple 
case study across industries

• Public actors and their diverse roles in eco-industrial parks: A multiple-case study

• Mikä ihmeen kiertotalouskeskus?

• Kiertotalouskeskuksessa menestytään yhdessä ja erikseen
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Lisätiedot ja yhteydenotto

•Lisätietoa tutkimuksesta saatavilla seuraavien 
yhteystietojen kautta
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