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Lahti kierrätystä ja uusiomateriaalin käyttöä edistävien hankkeiden kokeilualueeksi

EkoTahto-hanke sai rahoitustuen ympäristöministeriöltä
Ympäristöministeriö toteutti syksyllä 2012 hankehaun, jossa etsittiin rahoitettaviksi kierrätystä ja
uusiomateriaalien käyttöä edistäviä hankkeita. Haku oli jaoteltu kahdeksaan ajankohtaiseen teemaan.
Mukana oli hanke-ehdotuksia mm. puu- ja muovijätteen kierrätykseen sekä uusiomateriaalien käyttöön.
Hanke-ehdotuksia tuli yhteensä 74 kappaletta. Hakemuksia arvioivat sekä ympäristö- että työ- ja
elinkeinoministeriön asiantuntijat, jotka joulukuussa valitsivat rahoitettaviksi 13 hanketta (liite 1).
Yksi rahoitustuen saaneista hankkeista on EkoTahto, jonka hakijana ja päävastuullisena
sopimuskumppanina toimii riihimäkeläinen Kierrätysverkko Oy. EkoTahto-hanke haluaa nostaa Lahden
seutukunnan uudelleenkäytön ja ylijäämämateriaalien hyödyntämisen mallialueeksi Suomessa. Hanke
toteutetaan läheisessä yhteistyössä Lahden kaupungin GreenCity-hankkeen kanssa.
Pääyhteistyökumppanina on lahtelaisyritys Risain Oy.

Palvelut monistetaan valtakunnallisiksi
Hankkeen tavoitteena on luoda uusia verkkopohjaisia palveluja ja käytännön toimintatapoja, joissa
kolmannen sektorin, yritysten ja julkishallinnon yhteistyö edistää materiaalien ja tavaroiden
uudelleenkäyttöä. Luodut palvelut ja käytännöt on tarkoitus monistaa vaiheittain valtakunnallisiksi sekä
muodostaa hankitusta asiantuntijuudesta vientikelpoista palveluliiketoimintaa.
Hankkeen myötä syntyy erilaisten materiaaliylijäämien, hukkapalojen, sivuvirtatuotteiden ja long tail
-tuotteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävä materiaalipankki-verkkopalvelu yritysten
ylijäämämateriaalien välityspaikaksi.
Palvelun yhteyteen perustetaan Lahden seudulla toimivien muotoilijoiden ja tuotekehittelijöiden
keskustelupalsta, jossa kokeilujen, kilpailujen ja kokemusten vaihdon kautta luodaan ratkaisupankki eri
materiaalierin hyödyntämisestä. Kerätyn osaamispääoman ja verkostoitumisen avulla vauhditetaan
muotoilijoiden ja käsityöläisten liiketoimintamahdollisuuksia. Lahden alueen monipuolinen
muotoilutoiminta tarjoaa tähän hyvät lähtökohdat.
Lisäksi prosessissa syntyneille valmiille tuotteille perustetaan verkkokauppa, jossa hyödynnetään
Kierrätysverkko Oy:n valmista dokumentointi- ja verkkojulkaisualustaa. Tavoitteena on parantaa uusiotuotteiden tunnettuutta, helpottaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä lisätä tuotteiden kilpailukykyä.
Verkkokauppaa on tarkoitus hyödyntää myös senioreille suunnatun sorttausapu-palvelun myötä saatavien
tarpeettomien tavaroiden kauppapaikkana.
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EkoTahto-hanke sai kiitosta innovatiivisuudesta sekä vahvasti tekemiseen keskittyvästä, liiketoimintaan
tähtäävästä ja työllistämismahdollisuuksia sisältävästä toimintamallista. Useat muut myönteisen
rahoituspäätöksen saaneet hankkeet keskittyvät tutkimukseen.

Lisätietoja:
Harri Välimäki, Kierrätysverkko
Sirpa Rivinoja, Risain | Sorttausapu

0400 974 720 harri.valimaki(at)kierratysverkko.fi
0400 300 556 sirpa.rivinoja(at)sorttausapu.fi

Kotisivuja:

www.sorttausapu.fi

www.kierratysverkko.fi

www.lahti.fi/suomi/ymparistokaupunki (GreenCity)
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LIITE 1.
Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet ja niiden hankevastaavat teemoittain

Teema 1. Tuottajavastuujärjestelmien laajentaminen ja kehittäminen
1. Teollisuuskemikaalien materiaalitehokkuuden ohjauskeinot, Ekoleima
Teema 3. Puujätteen kierrätys
2. Sekalaisen puujätteen testaus erilaisten lopputuotteiden valmistuksessa, Lassila & Tikanoja Oyj
Teema 4. Jätemateriaalit ja sivutuotteet lannoitevalmisteina
3. Happaman kasvualustan tuottaminen ja tuotteistaminen käyttämällä kuorihiekkaa,
Teknologiakeskus KETEK Oy, UPM Pietarsaari
Teema 5. Muovijätteen kierrätys
4. Kuluttajamuovien hyödyntäminen, Muovix Oy
5. Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön, Tampereen
teknillinen yliopisto TTY
Teema 6. Jätemateriaalien käyttö rakennusmateriaalien ja –tuotteiden valmistuksessa
6. Rakennuselementtien uudelleenkäyttö (REUSE), Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen
teknillinen yliopisto TTY
Teema 7. Kotitalousjätteen kierrätys
7. EkoTahto-hanke, Kierrätysverkko Oy
8. Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet, Suomen ympäristökeskus SYKE
9. Sekajätteen määrä- ja laatututkimusten uudet toteuttamistavat, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY
10. Biojätteen aluekeräysten toteuttamisen tutkimus, Ympäristökonsultointi EcoChange Oy
Teema 8. Yksityisten ja julkisten palvelujen jätteen kierrätys ja uusiomateriaalien käyttö
11. Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille,
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Muut, kaikkia teemoja läpileikkaavat hankkeet:
12. Teollinen symbioosi – eri toimijoiden välisten materiaali- ja energiavirtojen käytön edistäminen
Suomessa –esiselvitys, Motiva Oy
13. Markkina- ja toteutettavuusselvitys: Zeoliittien valmistaminen jätemateriaalista, Ekokem-Palvelu
Oy

