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ajatellen 
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• Liiketoiminta 
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Sivu- ja jätevirtojen luokittelu 
Prosessiteollisuuden jakeet luokiteltu eri käyttötarkoituksiin soveltuvien 
ominaisuuksien mukaan: 
 
 Luokittelu Esimerkkejä käyttötarkoituksista 

 Kantavat materiaalit Maa- ja tierakentaminen, betonin runkoaine, 
kaivosalueet 

 Emäkset pH:n säätö, kalkitus ja maanparannus 

Orgaaninen aines Viherrakentaminen, poltto, biokaasu, lannoite 

Tuhkat Maa- ja tierakentaminen, maanparannus, kaivostäyttö 

Tiivistemateriaalit Loppusijoitusalueiden tiivistyskerrokset 

Jakeiden seostamismahdollisuudet Useita käyttötarkoituksia 

 
 



 
   

Käsittelyprosessit sivuvirroille 
 
   

• Syntyprosessin säätö ja ymmärrys ( esim. syötteiden suhteet, lisäaineet) 
• Jälkikäsittely  (esim. kuivaus, rakeistus, rikastus, mädätys) 
• Käyttökohteessa ( esim. tiivistäminen, levitys, poltto) 

 
Suljetut kierrot, optiset järjestelmät  

Minkä takia? Käytettävyys, riskienhallinta ja kannattavuus  



Kiertotalous – Tuotteistaminen 
   

 
• Tuotteistamisen vaihtoehtona kohdekohtainen luvitus 
• Lainsäädäntöä riippuen jakeesta ja käyttökohteesta; 

Lannoitelainsäädäntö, Evira, REACH, Yleinen 
tuoteturvallisuuslainsäädäntö, MARA, YSL, Jätteenpolttoasetus 
jne. 

• Kustannuksia; Ympäristölupa, YVA, TUKES, ATEX, REACH, 
tuoteturvallisuustestaukset, vapaaehtoiset sertifioinnit 

• Vastuu, kuin mikä tahansa tuote 
• Imago 



Esimerkkejä teollisen kiertotalouden 
tuotteista 
  



Kiertotalous –  
Liiketoiminta 
   

• Jätevero 70 € 2016 alkaen  
• Logistiikka MEPA-kuljetukset 
• Markkinat - Tuotteen hinta 
• Yleensä takaperoinen kustannuslaskenta – 

porttimaksu 
• Invenstoinnit, TKI, jne 
• Teollinen symbioosi 

 

”Biokaasutuslaitoksen räätälöinti sellulietteille edellytti pk-
yrityksen mittakaavassa "poskettoman kokoista satsausta", 
sanoo EcoEnergy SF:n taustalla olevan teknologiatoimittaja 
Envor Protechin hallituksen puheenjohtaja Mika Laine. 
Kehityshankkeeseen satsataan neljä miljoonaa euroa, josta 
puolet on Tekesin riskilainaa tuotekehitykseen ja pilotointiin.” 



Sivu- ja jätevirtojen käytön haasteet 

–Haasteena kaikkien hyötykäyttökohteiden osalta toimintakulttuurin kehittäminen sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiselle  

• Suuret hankkeet kiinnostavia materiaalin suuren menekin vuoksi, mutta aikataulun ennustaminen epävarmaa 

• Pienempien käyttökohteiden edistäminen toisi jakeille jatkuvaluonteisempia käyttökohteita 

• Potentiaaliset käyttäjät eivät ole tietoisia sivuvirtojen käyttökelpoisuudesta 

• Sivuvirran tuottajat eivät ole tietoisia käyttökohteen olemassaolosta 

• Esim. maarakennuskohteissa sivuvirran käyttö on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa, jotta suunnittelu ja mitoitus laaditaan myös 
potentiaaliselle sivuvirralle 

• Sivuvirran käyttö on huomioitava myös luvitus-/ilmoitusmenettelyssä 

 

–Tieto käyttökelpoisesta jakeesta saavuttaa potentiaalisen käyttäjän liian myöhään, jos ollenkaan. 

 

– Muodostettava toimintakulttuuri jakeen ohjaamiselle käyttöön sopivaan kohteeseen 
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