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Kiertotalouden
tiekartta
Päijät-Hämeen alueellinen kiertotalousstrategia eli kiertotalouden tiekartta julkaistiin
ensimmäisen kerran vuonna 2017. Se koottiin yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa. Tiekartta määrittelee tavoitteet
ja toimenpiteet kiertotalouden saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella.
Kiertotalouden tiekarttaa täydennettiin vuonna 2019 Päijät-Hämeen biokiertotalouden
toimintasuunnitelmalla.

TIEKART TA AN »

Päijät-Hämeen alueellisen kiertotalouden visiona on olla ”vuonna 2030 resursseja hukkaamaton menestyjä”, johon tiekarttaan listatut
toimenpiteet toteutuessaan johtavat.
Tiekartassa toimenpiteet on jaoteltu viiteen
teemaan: materiaalikierrot, energia, biotalous, uudet palvelut sekä niitä läpileikkaavana edelläkävijyys. Seuraavassa on
esitelty teemoittain suunniteltuja toimenpiteitä ja saavutettuja käytänteitä.
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Tutustu myös:
ALUEELLISET TOIMIJAT

»

TIEKARTAN KOORDINA ATIO

»

Kiertotalouden tiekartan visualisoidun version on toteuttanut BIOSYKLI – Päijät-Hämeen biokiertotalous -hanke

Aikajana

Päijät-Hämeen strategia
ja maakuntaohjelma
2018-2021
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Kiertotalouden toimijaverkosto Päijät-Hämeessä
Salpaus, palvelut:

LADEC, palvelut:

Kiertotalouskehittäjät tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
yritysten henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi

Kiertotalouden mahdollisuuksien kehittäminen ja uudistaminen
yritysten liiketoiminnassa

Yrityspalvelut: www.ely-keskus.ﬁ/web/ely/yritysrahoitus

Kestävällä tavalla toimiminen

Yritys-, yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön mahdollistaminen
tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa

Työllisyyspalvelut: www.ely-keskus.ﬁ/web/ely/tyo

Jäte- ja kierrätysneuvonta

Rahoitusmahdollisuuksien etsiminen tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoimintaan

Lehtori
Marja Orpana-Niitlahti

Opetusalapäällikkö
Henna Erkamo

Lehtori
Paula Salomäki

Opettaja
Lotta Palomäki

+358 50 385 5578
marja.orpana-niitlahti@salpaus.ﬁ

Liiketoimintakehittäjä
Johanna Kilpi-Koski
+358 50 400 0793
johanna.kilpi-koski@ladec.ﬁ

Team Finland, palvelut:

Liiketoimintakehittäjä
Jukka Selin
+358 40 521 6071
jukka.selin@ladec.ﬁ

+358 44 708 1967
paula.salomaki@salpaus.ﬁ

Kiertotaloustuotteiden ja -materiaalien käytön mahdollistaminen rakennus- ja
ylläpitohankkeissa. Pilottikohteiden etsiminen tieverkolta uusille palveluille,
materiaaleille ja tuotteille.

+358 50 385 5598
henna.erkamo@salpaus.ﬁ

TF-koordinaattori
Matti Nykänen

Ympäristövastaava
Arto Kärkkäinen

+358 295 025 079
matti.nykanen@ely-keskus.ﬁ

+358 44 708 0059
lotta.palomaki@salpaus.ﬁ

+358 400 432 283
arto.karkkainen@ely-keskus.ﬁ

Päijät-Hämeen kunnat:
Asikkala, Hartola, Padasjoki

Päijät-Hämeen kunnat, yhteystiedot:

Heinola

Kärkölä

Lahti

Elinvoimajohtaja
Heikki Mäkilä
+358 44 769 4141
heikki.makila@heinola.ﬁ

Pormestari
Markku Koskinen
+358 45 160 4164
markku.koskinen@karkola.ﬁ

Ympäristökoordinaattori
Jenni Rahkonen
+358 44 482 6646
jenni.rahkonen@lahti.ﬁ

Hollola

Orimattila

Sysmä

Elinkeinopäällikkö
Sari-Anna Vilander
+358 44 780 1298
sari-anna.vilander@hollola.ﬁ

Kehittämispäällikkö
Jenni Tolvanen
+358 41 543 8517
jenni.tolvanen@orimattila.ﬁ

Tekninen johtaja
Aki Tiihonen
+358 44 7134 554
aki.tiihonen@sysma.ﬁ

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy

Koulutuskeskus Salpaus

Team Finland

auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisuudet
saada kiertotaloudesta kustannussäästöjä
ja uutta liiketoimintaa sekä löytämään
yhteistyökumppaneita ja rahoitusta

tukee Päijät-Hämeen yritysten etenemistä
kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa tarjoamalla ammatillisia ja yhdessä
suunniteltuja ohjelmia osaamisen
varmistamiseksi. Salpaus – ole hyvä!

Julkiset Team Finland-toimijat auttavat
yrityksiä vientiin liittyen. antavat heille
neuvontaa, rahoitusta ja ulkomaan
yhteyksiä ja avaa markkinoiden
mahdollisuuksia.

Päijät-Hämeen liitto, palvelut:
Päijät-Hämeen liitto tukee kiertotalouden
TKI-toimintaa hankerahoituksen avulla.

Aluekehityspäällikkö
Juha Hertsi

Päijät-Hämeen
kunnat

Päijät-Hämeen liitto
vastaa älykkään erikoistumisen
strategian toteuttamisesta koordinoimalla
kiertotalousryhmän kokoontumisia
ja kiertotalouden tiekartan päivittämistä

+358 44 371 9442
juha.hertsi@paijat-hame.ﬁ

Projektikoordinaattori
Johanna Snell

+358 44 077 3637
johanna.snell@paijat-hame.ﬁ

Päijät-Hämeen
yritykset
LUT yliopisto

Helsingin yliopisto

etsii tekniikan ja talouden osaamisella puhtaan
energian, veden ja ilman ratkaisuja sekä auttaa
yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan
kestävästi. Teemmeyhteistyötä yritysten
kanssa mm. liikenne-, energiantuotantoja kierrätysjärjestelmiin liittyen.

ekosysteemit ja ympäristö tutkimusohjelman
ja siihen liittyvien kestävyystieteiden instituutin (HELSUS) ja ilmakehätieteiden keskuksen
(INAR) toiminta Lahdessa painottuu erityisesti
kestävään kaupunkikehitykseen, kulutukseen ja
tuotantoon mukaan lukien kiertotalous ja
sosiaalinen kestävyys.

LAB-ammattikorkeakoulu
edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia
kiertotalousyhteiskuntaa yhteistyössä
yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen
sektorin sekä kansalaisten kanssa.

LUT yliopisto, palvelut:

LAB-ammattikorkeakoulu, palvelut:
Uusien teknologioidenja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen
sekä niiden kaupallistaminen

Innovaatioympäristöjen tutkimusosaaminen

Pilot- ja laboratoriomittakaavaiset laitteistot ja niihin liittyvät tutkimuspalvelut

Kiertotalouden tutkimusosaaminen

Elinkaari- ja tietomallinnukset

Kestävät liiketoimintamallit ja innovaatioekosysteemit
Kiertotalouden maisteriohjelma (Master’s Programme in Circular Economy)

Uudet tuote- ja liiketoimintakokoeilut, jotka edistävät hiilineutraalia toimintaa ja käyttäytymistä

Helsingin yliopisto, palvelut:

Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiopalveluiden rahoitushaut ja yhteistyö

Kiertotalouden tutkimus, tuotekehitys ja koulutus
Apulaisprofessori
Jarkko Levänen
+358 50 472 5686
jarkko.levanen@lut.ﬁ
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Tutkijatohtori
Satu Rinkinen
+358 50 562 3752
satu.rinkinen@lut.ﬁ

Ympäristölaboratorion laitteistot ja tutkimuspalvelut

Professori
Martin Romantschuk
+358 29 412 0334
martin.romantschuk@helsinki.ﬁ

Yliopistolehtori
Merja Kontro
+358 29 412 0309
merja.kontro@helsinki.ﬁ

TKI-johtaja
Etunimi Sukunimi
+358 12 345 6789
etu.suku@lab.ﬁ

TKI-päällikkö
Susanna Vanhamäki
+358 44 708 1516
susanna.vanhamaki@lab.ﬁ

Kiertotalouden
tiekartan koordinaatio
Kiertotalouden tiekartan toteutumista seuraa ja ohjaa Päijät-Hämeen liitto. Se kutsuu
kokoon kiertotalousryhmän, jossa on asiantuntijoita alueen korkeakouluista, kehitysorganisaatioista, kunnista ja yrityksistä.
Kiertotalousryhmä seuraa tiekartan toimenpiteiden etenemistä ja vastaa tiekartan päivittämisestä. Ryhmä jakaa tietoa
käynnissä olevista ja suunnitelluista kiertotalouden toimenpiteistä ja hankkeista.
Vastuuhenkilöt Päijät-Hämeen liitossa:
Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
+358 44 3719 442, juha.hertsi@paijat-hame.fi
Johanna Snell
projektikoordinaattori
+358 44 077 3637, johanna.snell@paijat-hame.fi
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Kiertotalouden aluekehittämistä tehdään
monien hankkeiden avulla, jotka saavat
rahoituksen eri kanavien kautta. Hanke
toimii innoittajana ja alkuunpanijana monen yrityksen uudelle liiketoiminnalle, kun
tehdään yhteistyötä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Merkittäviä
rahoituslähteitä ovat mm. Euroopan aluekehitysrahasto, Manner-Suomen maaseuturahasto ja Business Finlandin innovaatio- ja kansainvälistymisrahoitus.
Interreg-ohjelmat
mahdollistavat Euroopan laajuisen hankeyhteistyön. Kokemusten ja näkemysten vaihtaminen sekä
verkostoituminen eri toimialoilla vahvistaa Päijät-Hämeen TKI-osaamista. Monet
suomalaisessa kiertotaloudessa saavutetut
käytänteet ovat malleina muilla alueilla Euroopassa.

Teemat ja tavoitteet

Materiaalikierrot

Energia

Biotalous

Uudet palvelut

Edelläkävijyys

Päijät-Hämeessä on paljon suljettuja teknisten materiaalien kiertoja ja laajempiin kiertoihin tuotetaan lisäarvoa.

Päijät-Häme on energian suhteen
lähes omavarainen maakunta.

Biokiertotalous on merkittävä osa
Päijät-Hämeen liiketoimintaa.

Päijät-Hämeessä kehitetään uutta
liiketoimintaa uudenlaisten kuluttamisen tapojen ja omistajuuden
muutoksen myötä.

Päijät-Häme on ennakkoluuloton
uusia ratkaisuja ja kannustimia
kokeileva lukuisten kansainvälisten
referenssikohteiden maakunta.

LUE LISÄÄ

«
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Materiaalikierrot
Materiaalikiertojen sulkeminen on oleellinen osa kiertotaloutta. Tavoitteena on,
että tuotteiden ja materiaalien elinkaari
olisi mahdollisimman pitkä, sekä hävikin
ja jätteen määrä minimoidaan Näin edistetään jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä materiaalina suljetuissa kierroissa polttamisen ja kaatopaikkasijoittamisen
sijaan.

Yhdyskunta-, rakennus- ja purkujätteen
sekä muovien ja maa-aineksen käyttöä
tulee ohjata enemmän uusiomateriaaleihin ja kierrätettyihin aineksiin neitseellisten raaka-aineiden käytön sijaan.
Päijät-Hämeessä kaatopaikalle päätyy
yhdyskuntajätteestä vain noin 1 %, mutta
haasteena on edelleen lisätä kierrätystä
verrattuna energiahyötykäyttöön.

TUTUSTU LISÄÄ:
ALUEELLISET TOIMENPITEET

«
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Materiaalikierrot

Saavutetut käytänteet
»

Tarpaper Recycling

»

Muovipoli & New Plastics Center NPC

»

Salpamaa

»

Materiaalikatselmukset

»

Kestävien materiaalikiertojen laboratoriot

«

»

Tekstiilien tunnistus- ja lajittelulaitteisto

»

Rakennus- ja purkujätteen erottelu

»

Muovien pesu- ja kierrätyslinjasto

»

Pyrolyysilaitteisto

»

Huonekalujen testauslaboratorio

TAKAISIN

Materiaalikierrot

Alueelliset toimenpiteet
Toimenpide

Aikataulu

Digitaalisia alustoja kehitetään yritysten sivuvirtojen kuljetusten ja kiertojen tehostamiseksi. Lisäksi edistetään tekstiilinkierrätykseen liittyvää digitaalista tiedonhallintaa ja uutta liiketoimintaa.
Lahden kaupungin kanssa edistetään kaupungin tytäryhtiöiden tiedon digitalisointia ja avaamista.
Yrityslähtöinen muovien osaamisverkosto New Plastics Center NPC edistää mm. biomateriaali-innovaatioita, tuotekehitystä sekä uusien
materiaalien kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavaa yhteistyötä.
Kansallinen yhteistyöverkosto Telaketju kehittää poistotekstiileille kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. LABissa tutkitaan tekstiilien koneellista tunnistusta ja aktivoidaan alueen yrityksiä liittymään tekstiilin kierrätyksen ekosysteemiin sekä kehitetään sovellusta tekstiilien
elinkaaritiedon hallintaan ja hyödyntämiseen.

Toimijat

Jatkuva

LAB-ammattikorkeakoulu

Jatkuva

LAB, Lahden kaupunki, ITKO-hanke

Jatkuva

LAB, Muovipoli Oy, Muoviteollisuus ry,
RAMPO-hanke

Jatkuva

LAB, Finix-hanke

Maarakentamisesta syntyvää hiilijalanjälkeä pienennetään käyttämällä siihen soveltuvia jätteitä, kuten lentotuhkaa, teiden rakentamisessa.
Käyttöä pilotoidaan maaseudun metsä- ja yksityisteissä sekä kuntien tierakenteissa.

2018-2020

LAB, Arvo-Tuhka -hanke

Alueen yritysten materiaalitehokkuutta edistetään mm. kehittämällä yhteistyössä kansallisen koordinaattorin Motivan kanssa pk-yrityksille
uudenlaista katselmointimenetelmää. Menetelmää on pilotoitu alueen yrityksissä ja tarkoituksena on skaalata toimintaa kansallisesti.

2018-2020

LAB, sMARTTA -hanke

TKI-toiminnalla tuetaan uusien energia- ja kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa. LAB-ammattikorkeakoulu kehittää energia- ja 		
kiertotalouden yrityslähtöisiä toimintaympäristöjä Mukkulaan, (mm. kampuksen energiasäätöjärjestelmä, mädätys- ja kaasutus-			
laboratoriolaitteistot, muovien ja tekstiilin kierrätyslinjastot).

Jatkuva

LAB-ammattikorkeakoulu

Kierrätysmateriaalikirjaston avulla lisätään tietoa materiaaleista tuotesuunnittelussa, edistetään teollisten symbioosien syntyä ja edesautetaan
materiaalien pysymistä kierrossa.

Jatkuva

LAB-ammattikorkeakoulu,
Muovipoli

3D-tulostuksen ympärille kasvaa uutta liiketoimintaa, joka mahdollistaa erilaisten kierrätysmateriaalien käytön tulostamisen raaka-aineena.
LAB-ammattikorkeakoululla on 3D-robottitulostin, jolla voidaan tulostaa suuria kappaleita (yli 1m x 1m x 1m).

2021-2022

LAB-ammattikorkeakoulu,
Muovin tarina -hanke

Lahden kaupunkiympäristön kiertotalouden kehittämisohjelma valmistui vuonna 2020 ja Lahden kiertotalouden tiekartta laaditaan		
vuoden 2021 aikana.

2020-2021

Lahden kaupunki

Julkisia hankintoja kehitetään niin, että hankinnoissa tarkastellaan tuotteen ekologisuutta ja kustannuksia koko elinkaaren ajalta. 		
Myös yhteiskäyttö ja kestävät palvelut ovat vaihtoehtoja.

Jatkuva

Kunnat

Päijät-Hämeen kuntien hankintoihin lisätään yhdeksi hankintakriteeriksi kierrätysmateriaalien hyödyntäminen. Kierrätysmateriaaleja
älykkäästi hyödyntävät tarjoukset saavat etua muihin nähden. Hankintakäytäntöjä aletaan tarkistaa mahdollisimman pian. 			

Jatkuva

Kunnat
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Vaikutus:

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Vaikutus

Materiaalikierrot

Tarpaper Recycling Oy
Kattohuopa
kiertää
tienpinnaksi

Suomalainen cleantech-yritys
Tarpaper Recycling Finland Oy
on erikoistunut kattohuovan ja
purkubitumin kierrätykseen.
Tarpaper aloitti toimintansa Lahden
Kujalassa vuonna 2015. Kierrätyslaitoksella jalostetaan purkubitumia
ja kattohuopatehtaiden ylijäämämateriaaleja. Kierrätysraaka-aineista
valmistettu murske ohjataan asfalttiteollisuuden käyttöön. Yritys on
ainoa laatuaan Suomessa.

Murske voi korvata noin puolet
asfaltin tarvitsemasta neitseellisestä
bitumista ja sen käytöllä voidaan
vähentää 60 kg hiilidioksidipäästöjä
jokaista valmistettua asfalttitonnia
kohden.
Läheinen NCC Roads Oy:n
asfalttiasema saa murskeesta
tarvitsemaansa raaka-ainetta
asfalttipäällysteen tuotantoon.

Klikkaa katsoaksesi
videon

«
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Tarpaper
Sapelikatu 7,
15160 Lahti

Tarpaper kotisivut

Materiaalikierrot

Muovipoli Oy &
New Plastics Center NPC
Muovien
asiantuntija
tukemassa
alan
toimijoita

«
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Muovipoli Oy perustettiin vuonna
1998 kehittämään suomalaista
muovialaa. Sen omistajissa on
muun muassa yliopistoja, Muoviteollisuus ry, laaja joukko muoviteollisuusyrityksiä, kaupungit sekä
kehitys- ja koulutusorganisaatiot.
Muovipoli tarjoaa muovien ja
muovituotteiden tuotekehitysja testauspalveluja.

Muovipoli Oy
Niemenkatu 73,
15140 Lahti

Muovipoli käynnisti vuonna 2019
yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n
kanssa New Plastics Center
NPC:n, joka on yrityslähtöinen
muovien osaamisverkosto.
NPC:n tavoitteena on edistää biomateriaali-innovaatioita ja tuotekehitystä Suomessa EU:n muovistrategiaan perustuen sekä
vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista, joita tarvitaan uusien
materiaalien kehittämiseen ja
käyttöönottoon.

Muovipolin kotisivut
New Plastics Center kotisivut

Materiaalikierrot

Salpamaa
Maa- ja
kiviainekset
hyötykäyttöön

«
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Salpamaa Oy on uusi vuoden 2021
alussa maa-aineisten ja teollisuuden epäorgaanisten sivutuotteiden käsittelyyn perustettu
yritys. Se on jätehuoltoyhtiö
Salpakierto Oy:n tytäryhtiö.
Salpamaa ottaa yrityksiltä vastaan
erilaisia maa- ja kiviaineksia, kuten
puhtaita ylijäämämaita, pilaantuneita maita, asfalttia, betonia,
tiiltä, saniteettiposliinia ja tuhkia.
Maa-ainekset kierrätetään uusioraaka-aineeksi tai ohjataan hyödynnettäväksi rakentamisessa.

Sapelikatu 7,
15160 Lahti

Pääosa asiakkaista on toimialueen
yksityisiä rakennusyrityksiä.
Yrityksen toiminnan pääpaino
tulee olemaan ylijäämämaiden
hyödyntämisen edistämisessä
loppusijoituksen sijaan sekä
pilaantuneiden maiden käsittelyssä.
Maa-aineisten vuosittainen
vastaanottomäärä on kaikkineen
noin 200 000 tonnia.

Salpamaa

Materiaalikierrot

Materiaalikatselmukset
Materiaalitehokkudella
lisää tuottavuutta ja
kilpailukykyä

«
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Yrityksen materiaalihävikin hinta on
jopa 25-kertainen jätekustannuksiin
verrattuna.Materiaalitehokkuudella
parannetaan yrityksen kilpailukykyä,
vähennetään kustannuksia ja
edistetään vähähiilisyyttä.
Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan
tehostamiseen ja materiaalivirtojen
hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet,

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti

joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen
määrää sekä ympäristöhaittoja.
Lisäksi voidaan antaa ehdotuksia
hävikin hyödyntämiseen.
LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa
yrityksille materiaalikatselmuksen
palveluita.

Motiva – materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuudella vauhtia
yritysten vastuulliseen toimintaan -julkaisu

Materiaalikierrot

Kestävien materiaalikiertojen laboratoriot
Monipuoliset
laitteistot
mahdollistavat
materiaalien
testauksen
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LAB-ammattikorkeakoulu ja LUTyliopisto ovat rakentamassa Lahden kampukselle testi- ja kehitysympäristöjä kiertotalouden edistämiseen, joissa yrityksille voidaan
tehdä erilaisten standardien mukaisia testauksia.
Käytössä on huonekalujen ja puutuotteiden testauslaboratorio, muovien pesu- ja kierrätyslinjasto sekä
tekstiilien tunnistus- ja lajittelulaitteisto. Lisäksi LUT-korkeakoulut
ovat saaneet rahoituksen kiertotalouslaboratorion rakentamiseen,
johon tulee muun muassa raken-

nus- ja purkujätteen käsittelyyn
pelletöinti-, pyrolyysi- ja magneettierottelulaitteistot.
Laboratorioiden palvelut yrityksille:
· Huonekalutestaus
· Tuotetestaus
· Puutuotetestaus
· Tekstiilitestaus ja kuitututkimukset
· Materiaalitutkimukset
· Työstöt (metalli ja muovimateriaalit)
· Laadun tarkastus, laadunvalvonta ja
reklamaatioselvitykset
· Vaatimuksenmukaisuusselvitykset
· Elinkaarianalyysi
· Hiilijalanjälki

»

Tekstiilien tunnistus- ja lajittelulaitteisto

»

Pyrolyysilaitteisto

»

Rakennus- ja purkujätteen erottelu

»

Huonekalujen testauslaboratorio

»

Muovien pesu- ja kierrätyslinjasto

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti

Materiaalikierrot

Tekstiilien tunnistus- ja
lajittelulaitteisto
Lajittelulla
laadukasta
uusiokuitua

Tekstiilikuitujen tunnistusta
on kehitetty Lahden ammattikorkeakoulussa vuodesta 2016,
jolloin suunniteltiin ja rakennettiin
pilot-mittakaavan tekstiilikuitujen
tunnistus- ja lajittelulaitteisto
tutkimus- ja kehittämiskäyttöön.
Laitteistolla voidaan tunnistaa
yleisimmät kuluttaja- ja yrityskäytössä olleiden tekstiilituotteiden
kuidut sekä niiden sekoitteet.

mukaisesti, jotta jatkokäyttäjät
saavat käyttöönsä laadukasta ja
tasalaatuista uusiokuitua.
LAB toimii tekstiilikuitutunnistuksen asiantuntijana useissa
kansallisissa hankkeissa ja tekee
toimeksiantoja sekä tekstiilijätettä
kerääville ja lajitteleville että
kierrätystekstiiliä käyttäville
yrityksille.

Tekstiilijätteen erilliskeräys alkanee
Suomessa 2023 alussa. Tekstiilijäte
täytyy pystyä tunnistamaan ja
lajittelemaan koostumuksensa

«
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LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti

Tekstiililaboratoriot esite

Materiaalikierrot

Rakennus- ja
purkujätteen erottelu
Lajittelulla
rakennusja purkujäte
hyötykäyttöön

«
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LAB-ammattikorkeakoululle valmistuvaan kiertotalouslaboratorioon
on vuoden 2021 aikana tulossa
metallinerotin ja pelletointilaitteisto.
Uudet hankinnat mahdollistavat
pilot-mittakaavan tutkimus- ja
kehitystyön rakennus- ja purkujätteen erottelulle ja materiaalihyötykäytölle. Tavoitteena on kehittää uusia vähähiilisiä ratkaisuja
näiden raaka-ainevirtojen hyödyntämiseksi yhteistyössä alueen
yritysten kanssa.

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti

Euroopan komissio on asettanut
rakennus- ja purkujätteelle 70 %
kierrätystavoitteen vuoden 2020
alusta. Purkujätteessä on potentiaalia raaka-aineena, vaikkakin
osaa jakeista on haasteellista hyödyntää riittävällä tasolla. Rakennusja purkujätteen lajittelussa muodostuva alite sisältää orgaanista
ainetta, kuten muovia, kuituja ja
puuta.

RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot
RAPA: Rakennus- ja purkujätteen vähähiiliset tuotteet

Materiaalikierrot

Muovien pesuja kierrätyslinjasto
Muovilinjasto
tutkii
muovien
hyödynnettävyyttä

LAB-ammattikorkeakoulussa on
muovien pesu- ja kierrätyslinjasto, jolla voidaan tutkia erilaisten
muovijakeiden kierrätettävyyttä.

syklonilla, joka on tehokas ja tarkka
puhtailla materiaaleilla. Jatkoprosessointi tehdään kaksiruuviekstruuderilla.

Laitteisto mahdollistaa materiaalien
pesun ja erottuvuuden tutkimisen
hieman laboratoriomittakaavaa
suuremmilla erillä. Linjastolla voidaan selvittäämateriaalijakaumien
uudelleenhyödynnettävyyttä.

Linjasto on suunniteltu alun perin
siirreltäväksi ja se voidaan sijoittaa
20 jalan merikonttiin.

Tutkittavat jakeet pestään tarvittaessa erillisellä pesurilla ennen
erottelua. Erottelu tapahtuu hydro-

Klikkaa katsoaksesi
videon
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LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti

Muovilinjaston kotisivut
Materiaalilaboratorion palvelut

Materiaalikierrot

Pyrolyysilaitteisto
Materiaalien
komponentit
hyötykäyttöön

«
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LAB-ammattikorkeakouluun perustetaan energia- ja kiertotalouden
toimintaympäristö, joka tarjoaa
tulevaisuudessa yrityksille testausja asiantuntijapalveluita sekä mahdollisuuden mm. pyrolyysiprosessien pilotointiin.
Pyrolyysilaitteiston avulla on tarkoitus tutkia eri materiaalien kuten
biomassan, puun, muovin ja tekstiilin pyrolysointia ja prosessissa
syntyviä lopputuotteita sekä niiden
hyödyntämismahdollisuuksia.

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti

Kuivatislaus eli pyrolyysi on lämpökemiallinen reaktio, jossa materiaalia lämmitetään ympäristössä,
josta happi on poistettu tai korvattu
inertillä kaasulla. Pyrolyysireaktiossa
suurista monimutkaisista molekyyleistä hajotetaan pienempiä
hienojakoisempia molekyylejä.
Reaktion päätuotteina saadaan
mm. biohiiltä, pyrolyysiöljyä ja
-kaasua.

EKI-hankkeen kotisivut
LAB laboratoriot

Materiaalikierrot

Huonekalulaboratorio
Riippu
matonta
palvelua
huonekalujen
testaukseen

«
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LAB- ammattikorkeakoulussa
toimiva huonekalulaboratorio
on LAB testaus- ja asiantuntijapalveluiden peruskivi, jonka
perustalle on laajennettu kaupallista palvelutoimintaa myös puu- ja
materiaalitekniikan saralle.
Vuonna 1993 perustettu huonekalulaboratorio on tällä hetkellä Suomen
ainoa riippumaton huonekalujen
testauslaboratorio. Laboratorion
asiakaskunta on laaja, ja standardin
mukaisen huonekalutestauksen
ohella laboratoriossa tehdään

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti

erilaisia tuotekehitys- ja tuoteturvallisuustestauksia niin tuotteiden valmistajille, maahantuojille
kuin yksityisille tuotesuunnittelijoille. Lisäksi tehdään viranomaisselvityksiä ja lausuntoja.
Laboratorio on mukana Kemesta
ry:n kansallisessa ”Kalusteet”
standardisointikomiteassa ja
osallistuu CEN:n ja ISO:n
teknisten komiteoiden
toimintaan.

Huonekalulaboratorion palvelut

Energia
Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden lisääminen, sekä paikalliset
energiaratkaisut ovat osa kiertotaloutta.
Päijät-Hämeessä tehtiin vuonna 2019
suuri muutos energiantuotannossa, kun
kivihiilen käyttö lopetettiin Lahti Energian kaukolämmön tuotannossa ja siirryttiin uusiutuvien energialähteiden
käyttöön. Lähes kaikki Päijät-Hämeen
kunnat ovat mukana Kuntien energiatehokkuussopimuksessa, ja kuntien
kiinteistöissä on siirrytty pääosin uusiutuvan energia käyttöön.

Lahden kaupungin Vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskuksen tavoitteena on löytää uusia tapoja vähentää
rakentamisen päästöjä sekä lisätä kiertotalousratkaisujen käyttöä.
Liikenteen päästöjä vähentävät mm.
joustavat liikkumisen palvelut, vähäpäästöisemmät ajoneuvot sekä niitä tukeva infra. Yhteiskäyttöautot, kimppakyyti-sovellukset ja muut palvelut ovat
osa kestävää liikkumista.

TUTUSTU LISÄÄ:
ALUEELLISET TOIMENPITEET

«
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S A AV UT E TUT KÄYTÄ N T E E T

Energia

Saavutetut käytänteet
»

Henkilökohtainen päästökauppa

»

Lahti Energia

»

Pohjavesienergia

»

Maalämpö

»

Aurinkoenergia

»

Sähköautojen latauspisteet

«
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Energia

Alueelliset toimenpiteet
Toimenpide

Aikataulu

Toimijat

Vaikutus

Kunta-alan energiatehokkuussopimusten toteuttaminen 8 kunnassa.

2017–2025

kunnat

Öljylämmitteisten kiinteistöjen lukumäärän selvittäminen ja tiedottaminen uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksista ja tuista.

2020–2021

Asikkala, Heinola, Lahti, Padasjoki, PHPL, P-H liitto,
Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hanke

Kunnostusrakentamisen energiankulutuksen ja ilmastopäästöjen
alentamisen selvittäminen.

2018–2021

Lahden kaupunki, Lahden Talot, 				
CANEMURE-hanke

Energiakäänteen toteuttaminen kohti uusiutuvia energiamuotoja,
esim. Lahti Energian biolämpölaitos.

jatkuva

energiayhtiöt, kunnat

Maatalouden energiaekosysteemien ja hajautetun energiatuotannon 		
kehittäminen uusiutuvaa energiaa hyväksikäyttäen

jatkuva

kunnat, korkeakoulut, maatilat, yritykset

Uusiutuvan energian ja yritysten energiatehokkuuden edistäminen 		
kansainvälisellä yhteistyöllä

2019–2023

RESINDUSTRY- ja SME-POWER-hankkeet

Vähäpäästöisen liikenteen edellytykset ja kehittäminen Päijät-			
Hämeessä- toimenpideohjelman toteuttaminen

jatkuva

P-H liitto, kunnat, liikennejärjestelmä-ryhmä

Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien infran rakentaminen: Julkisten ja yksityisten sähköautojen latauspisteiden rakentaminen 				
(Lahdessa tavoitteena 40 latausasemaa vuonna 2021)

jatkuva

energiayhtiöt, kunnat, yritykset, taloyhtiöt

Yhteiskäyttöautot ja päästökauppakannustin ovat käytössä Lahdessa 2021-2030.
Liikenteessä on pilotoitu henkilökohtaista päästökauppaa osana CitiCAP-hanketta.
Kaupunki pilotoi keväällä 2020 PiggyBaggy-sovellusta, joka mahdollistaa kimppatyömatkat. MaaS (Mobility as a Service) pilotointi aloitetaan 2021.

jatkuva

«
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Vaikutus:

Pieni

Lahden kaupunki, yritykset, korkeakoulut

Keskisuuri

Suuri

Energia

Henkilökohtainen
päästökauppa
Sovellus
kannustaa
siirtymään
ympäristöystävälliseen liikkumiseen

Arviolta 32 % Lahden kaupunkialueen hiilidioksidipäästöistä
aiheutuu liikenteestä.
Lahdessa kaupunkilaisten kestävää liikkumista edistetään CitiCAP
Citizens’ cap-and-trade cocreated -hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan mobiilisovelluksella toimiva henkilökohtaisen liikkumisen päästökauppa.
Sovellus tunnistaa liikkumismuodon ja palkitsee käyttäjän virtuaalieuroilla vähäpäästöisemmän
vaihtoehdon valitsemisesta.

Tienatuilla euroilla voi ostaa esimerkiksi bussilippuja. Sovellus on
ladattavissa Android- ja IoS-puhelimiin App Storessa ja Google
Playssa.
Osana hanketta toteutetaan myös
älykäs pyörätie testialustaksi
erilaisille kestävää liikkumista
edistäville älyratkaisuille ja
palveluille.
Interreg Europe-ohjelman
hyvä käytänne.

Klikkaa katsoaksesi
videon
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Lahden kaupunki
PL 202, 15101 Lahti

CitiCAP kotisivut
Personal Carbon Trading (PCT) scheme for citizens

Energia

Lahti Energia
biolämpölaitos
Kaukolämmön
tuotantoa
uusiutuvilla
polttoaineilla

Lahti Energian Kymijärvi III
-lämpölaitos on rakennettu korvaamaan vanha Kymijärvi I -hiilivoimala.
Ottamalla Kymijärvi III:n käyttöön
vuonna 2019 Lahden kaupunki
luopui kivihiilen käytöstä, joka
tuo suuret vähennykset alueen
päästöihin.
Uusi laitos polttaa lähialueen metsänomistajien hakkuutähteitä ja
metsien hoidosta kertynyttä energiapuuta sekä muuta biomassaa ja
se tuottaa siten täysin uusiutuvaa energiaa. Laitoksen lämmitysteho on 180 MW ja se hoitaa suurimman osan Lahden alueen
kaukolämmön tuotannosta.

Uuden lämpölaitoksen ansiosta
Lahti Energian hiilidioksidipäästöt
vähenevät jopa 600 000 tonnia
vuodessa. Laitoksen tuhka on
tarkoitus kierrättää takaisin metsiin
lannoitteeksi.
Laitoksen höyrykattila on suunniteltu niin, että siihen on jälkikäteen mahdollista lisätä turbiini,
jolloin laitos voidaan muuttaa
sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon.
Interreg Europe-ohjelman
hyvä käytänne.

Klikkaa katsoaksesi
videon
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Lahti Energia
Voimakatu,
15170 Lahti

Lahti Energia Kymijärvi III

Energia

Pohjavesienergia
Pohjaveden
käyttö
lämmitykseen
lämpöpumpuilla

«
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Askonalue on Lahdessa sijaitseva

historiallinen teollisuusalue, josta
ollaan kehittämässä modernia
kaupunginosaa monipuoliseen
käyttöön. Visiona on uudenlainen
asumisen, työn ja vapaa-ajanpalveluiden keskittymä, jossa
resurssitehokkuus ja kiertotalous
ovat otettu huomioon jo
suunnitteluvaiheessa.
Askonalueella sijaitseva Upontalo
on edelläkävijä Suomessa vielä
harvinaisessa lämmitysmuodossa:
suuri vanha teollisuusrakennus

Askonalue
Askonkatu 9,
15101 Lahti

lämpenee pohjavesilämmöllä.
Pohjavettä pumpataan kaivosta
lämpöpumppuihin, jotka siirtävät energiaa pohjavedestä
rakennuksen lämmittämiseen.
Etu pohjaveden käytössä on sen
tasainen lämpötila, joka ei paljoa
vaihtele sään vaikutuksesta.
Siksi sen hyötysuhde on hyvä
kovillakin pakkasilla, toisin
kuin ilmalämpöpumpuilla
ja vähemmässä määrin
maalämpöpumpuilla.
Interreg Europe-ohjelman hyvä käytänne.

Ainutlaatuinen pohjavesihanke Askonalueella

Energia

Maalämpö
Maalämpöpumppuja
tehtaan
lämmitykseen

«
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Halton Marinen Lahden tehdas
on siirtynyt maalämpöön aikaisemmasta maakaasujärjestelmästään. Samalla pystyttiin korvaamaan vanha jäähdytysjärjestelmä,
kun käytettiin käännettäviä lämpöpumppuja, lämpöpumppu kun
on vain käänteinen jäähdytyskone.
Maalämpöjärjestelmä koostuu 22
lämpökaivosta, jotka on porattu
310–330 metrin syvyyteen tehtaan
ympärille. Lämpö on varastoitunut
maaperään, josta se otetaan talteen
ja siirretään lämmitysjärjestelmään.

Halton Marine Oy
Pulttikatu 2,
15700 Lahti

Vaihtamalla pois maakaasusta
säästetään 90 % päästöissä ja 35 %
lämmityskustannuksissa. Koska
järjestelmä hoitaa lämmityksen ja
jäähdytyksen säästetään myös
investointikustannuksissa. Entistä
järjestelmää tehokkaampi jäähdytys mahdollistaa myös tehtaan
tilojen jäähdytyksen kuumina
kesäpäivinä, parantaen
työolosuhteita.
Interreg Europe-ohjelman hyvä käytänne.

Halton Marine kotisivut
Geothermal heating and cooling of factory using
heat pumps - RESINDUSTRY good practice

Energia

Aurinkoenergia
Auringosta
energiaa
kauppakeskuksiin

«
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Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö
kiinnostaa niin yrityksiä kuin kotitalouksia eräänä uusiutuvan energian ehtymättömänä muotona.

kun aurinko paistaa enemmän. Ruokakaupat soveltuvat hyvin aurinkovoimalaitosten kohteeksi jäähdytyksen suuren sähkön tarpeen vuoksi.

Useat kauppaketjut ovat PäijätHämeessä asentaneet katoilleen
aurinkovoimaloita sähköntuotantoon. Myymälöissä aurinkoenergiaa
hyödynnetään esimerkiksi valaistuksessa, ilmanvaihdossa ja kylmälaitteissa. Varsinkin ruokakaupoissa
jäähdytyksen tarve kasvaa erityisesti
kesällä lämpötilan kohotessa, jolloin
myös sähköntuotanto on suurta,

Eri kaupparyhmittymät ovat asettaneet lähivuosille hiilineutraaliustavoitteita, joihin päästään erilaisilla energian tehostamistoimenpiteillä ja hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa.
Interreg Europe-ohjelman hyvä käytänne.

Energia

Sähköautojen latauspisteet
Sähköautojen
latausverkosto
kattavaksi

«
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Liikenteestä aiheutuu merkittävät
päästöt, kun se nojautuu pitkälti
yksityisautoiluun. Niinpä uusia
ratkaisuja liikkumiseen etsitään
päästöjä vähemmän tuottavista
sähköautoista, joita varten rakennetaan kattavaa latauspisteverkostoa maanlaajuisesti.
Vuonna 2021 Lahdessa on tavoitteena olla käytössä 40 sähköautojen julkista latausasemaa. Latauspaikkoja löytyy muun muassa
huoltoasemilta, kauppakeskuksista
ja yksittäisistä yrityksistä. Myöhem-

Kempower kotisivut
Latauspisteet kartalla

min latauspisteitä aletaan rakentaa
myös taloyhtiöihin.
Lahdessa valmistetaan myös sähkölatauslaitteita niin henkilöautojen,
hyötyajoneuvojen, raskaan liikenteen, työkoneiden, sähköisen
merenkulun, satamalaitteiden sekä
rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin
Kempower Oy:ssä.
Kempower on Kemppi Groupin
omistama yritys, jolla on 70
vuoden kokemus virtalähteiden
valmistuksesta Suomessa.

Biotalous
Biotalous on perinteisesti ollut vahva toimiala Päijät-Hämeessä
erityisesti metsätalouden ja ruokasektorin osalta. Biotaloudessa
käytetään uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi ravinnon, energian,
ravinteiden, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.
Päijät-Hämeen maakuntaliitto sidosryhmineen on laatinut Päijät-Hämeen
biokiertotalouden toimintasuunnitelman, jossa asetetaan konkreettiset
tavoitteet biokiertotalouden edistämiseksi lähivuosina. Toimintasuunnitelman
toteuttaminen on käynnissä useiden toimijoiden ja hankkeiden kautta.

TUTUSTU LISÄÄ:
ALUEELLISET TOIMENPITEET
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Biotalous

Saavutetut käytänteet
»

Labio & Gasum

»

Hartwall & ST1

»

Fazer

»

Versowood

»

Päijät-Hämeen Viljaklusteri

»

Heinolan BioHub

»

Putretti®-lannoite

«
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Biotalous

Alueelliset toimenpiteet
Toimenpide

Aikataulu

Toimijat

Maakuntaliitto sidosryhmineen on laatinut Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelman,
jossa asetetaan konkreettiset tavoitteet biokiertotalouden edistämiseksi.

2019

Päijät-Hämeen liitto

Biokiertotalouden toimintasuunnitelmaa toteutetaan mm. BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous -hankkeen sisältökokonaisuuksissa 1) biojätekeräyksen tehostaminen 2) orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raaka-aineena, 3) biopohjaisten muovien mahdollisuudet sekä 4)
alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuudet ja käytön edistäminen.

2019-2022

LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto,
Helsingin yliopisto, LADEC, Salpakierto, Muoviyhdistys

Biohiilen käyttöä edistetään maaperän laadun parantamisessa ja hiilen sidonnassa. 			
Luodaan uusia liiketoimintamalleja kierrätysravinteiden ympärille (Putretti®-lannoite) ja tuotteistetaan
vientimarkkinoille.

jatkuva

Korkeakoulut, yritykset, kunnat, HIME-hanke

Vesistöihin jo päätyneitä ravinteita otetaan takaisin kiertoon sedimenteistä ja esimerkiksi lisäämällä
vähäarvoisen kalan käyttöä.

jatkuva

Alueella luodaan uusia innovaatioita esimerkiksi puupohjaisten materiaalien kehitys- ja 		
tutkimustyöllä. Heinolan alueella kehitetään monipuolista biokylä-kokonaisuutta, jossa tarkastellaan
mm. oljen hyödyntämistä korkean jalostusarvon tuotteena.

jatkuva

Ensisijaisesti tuetaan raakapuun muita käyttömuotoja kuin puun polttoa. Puurakentamisen 		
edistämiseksi laaditaan maakunnallinen edistämisohjelma. Biologisten sivuvirtojen eri osat hyödynnetään mahdollisimman tarkoin eri tuotteisiin.

jatkuva

Vaikutus:
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Pieni

Keskisuuri

korkeakoulut, kunnat, yritykset, Heinolan kaupunki, Vihreän kasvun biokylä-hanke

Suuri

Vaikutus

Biotalous

Labio & Gasum
Biojätteestä
biokaasua
ja
lannoitetta

«
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Lahdessa Kujalan käsittelykeskuksen yhteydessä sijaitsee LABIOn
biokaasu- ja kompostointilaitos,
joka käsittelee Lahti Aquan
jätevesilietteet, asukkailta kerätyn
biojätteen sekä kaupan ja
teollisuuden tuottaman biojätteen.
Tuotetusta biokaasusta vieressä
toimiva Gasum jalostaa liikennepolttoainetta ja kaasua NCC Roadsin asfalttipäällystetuotantoon.

LABIO
Sapelikatu 7,
15160 Lahti

Mädätysjäännös käsitellään LABIOn
kompostointilaitoksella, jonka
jälkeen se päätyy lannoitekäyttöön.
Kompostoinnissa syntyvä lämpö
otetaan talteen ja hyödynnetään
edelleen biokaasulaitoksella.
Laitosten käsittelykapasiteetti on
80 000 tonnia vuodessa.
Interreg Europe-ohjelman hyvä käytänne.

Labio kotisivut
Gasum kotisivut
Utilization of biowaste streams - bio-based industrial
symbiosis as RES -RESINDUSTRY good practice

Biotalous

Hartwall & ST1
Biopolttoainetta
elintarviketeollisuuden
sivuvirroista

Hartwallin ja St1:n yhteistyö on
hyvä esimerkki kiertotalousperiaatetta toteuttavasta teollisesta symbioosista. St1 Biofuelsin bioetanolilaitos on integroitu putkistolinjalla
Hartwallin virvoitusjuomatehtaaseen, jonka prosessijätteestä ja
hukkajuomista valmistetaan liikennepolttoainetta.
St1 hyödyntää tuotannossaan myös
lähiseudun kaupoista, leipomoista
sekä Lahden Viljaklusterin kautta
saatavia raaka-aineita. Prosessin
lopputuotteena syntyy bioetanolin
lisäksi vettä ja mäskiä, joka käytetään eläinten rehuksi.

Laitos tuottaa vuosittain miljoona
litraa bioetanolia, josta 40 % on
valmistettu Hartwallin tuottamista
raaka-aineista.
Vuonna 2010 rakennetulla laitoksella syntyy 85 prosenttista bioetanolia, joka kuljetetaan Haminaan väkevöitäväksi. Siellä 99,8
prosenttiseksi väkevöitetty etanoli
on valmista sekoitettavaksi
bensiinin joukkoon.
Interreg Europe-ohjelman
hyvä käytänne.

Klikkaa katsoaksesi
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Hartwall
Kasaajankatu 13,
15520 Lahti

Hartwall kotisivut
ST1 kotisivut
Juomatuotannon sivutuotteet hyötykäyttöön

Biotalous

Fazerin ksylitolitehdas
Kauramyllyn sivutuotteista
ksylitolia ja
lähienergiaa

Lahdessa sijaitsevalla Fazerin
uudella tehtaalla aletaan valmistaa
ksylitolia kaurankuoresta, jota syntyy kauramyllyn sivutuotteena
suuria määriä.

pääosin tehtaalta tulevaa kaurankuorimassaa. Ksylitolia voidaan
käyttää monipuolisesti raakaaineena elintarvike-, kosmetiikka- ja
lääketeollisuudessa.

Valmistuksessa käytetään uudenlaista patentoitua teknologiaa.
Tehdas on ensimmäinen ksylitolitehdas maailmassa, joka käyttää
raaka-aineena oman tehtaan sivutuotteita.

Tehtaan toiminta käynnistyy
lähiaikoina ja ksylitolia on saatavilla
alkuvuodesta 2021. Investoinnin
arvo on 40 miljoonaa euroa, ja
uusia työpaikkoja syntyy sen
ansiosta noin 30.

Ksylitolitehdas sijaitsee myllyn
vieressä, joten kuljetusmatka
on minimoitu. Samalle tontille
rakennetaan myös biolämpölaitos,
jonka polttoaineena käytetään

«
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Fazer
Kasakkamäentie 3,
15100 Lahti

Fazer kotisivut

Klikkaa katsoaksesi
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Biotalous

Versowood Group
Puu hyötykäyttöön
viimeistä
purua
myöten

«

TAKAISIN

Versowood Group on Suomen
suurin mekaanista puunjalostusta
harjoittava perheyritys, jonka päätoimipaikka on Heinolassa.
Versowood on tärkeä maakunnallinen työnantaja ja vientitulojen
tuoja, jonka verojalanjälki on suuri.
Yhtiön liikevaihto on noin 400 M€
ja se työllistää 12 paikkakunnalla
lähes 800 henkilöä. Yhtiö hankkii
vuosittain noin 3,5 miljoonaa
kuutiota puuta suomalaisista
metsistä, PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän mukaisesti.

Versowood Oy
Sahatie 1,
19110 Vierumäki

Versowood hyödyntää puun resurssiviisaasti viimeistä purua myöten
ja valmistaa sahatavaratuotteiden
lisäksi erilaisia puun jatkojalosteita
kuten lujuuslajiteltuja, sormijatkettuja ja maalattuja puutuotteita,
liimapuuta, puusiltoja, puhelinja sähköpylväitä, kuormalavoja,
kuivikekuttereita sekä erilaisia
bioenergiajakeita.
Puutuotteissa hiilidioksidi säilyy
varastoituna koko tuotteen
elinkaaren ajan.

Versowood kotisivut
Hiilidioksidianimaatio

Klikkaa katsoaksesi
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Biotalous

Päijät-Hämeen
viljaklusteri
Vilja-alan
yhteistyöverkosto
paikallisille
viljelijöille ja
yrityksille

«

TAKAISIN

Päijät-Hämeessä on Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen
keskittymä. Päijät-Hämeen Viljaklusteri on paikallisista viljelijöistä
ja teollisuusyrityksistä muodostettu
vilja-alan yhteistyö-verkosto. Se on
perustettu vuonna 2003 edistämään
yritysten ja viljelijöiden verkottumista, tukemaan yhteistyötä ja
kohottamaan elintarvikealan
profiilia.
Viljanjalostus on perinteikäs, mutta
samalla moderni elintarviketeollisuuden haara, joka panostaa
merkittävästi tutkimukseen ja
kehitystyöhön.

Viljaklusterin kotisivut

Klusteriin kuuluu yhteensä 14
yritystä, kaksi neuvoa-antavaa
organisaatiota ja lähes 1000 viljelijää. Klusterissa on erikseen leipäketju sekä olut- ja juomaketju.
Leipäketjussa on mukana 500
viljelijää ja se työllistää 1200
henkilöä jalostuksen ja kaupan
aloilla. Olut- ja juomaketjuun
kuuluvien viljelijöiden määrä on
450 ja sitä kautta työllistyy 1000
henkilöä.

Biotalous

Heinolan BioHub
Uudenlainen
konsepti
bio- ja kiertotalouden
aluekehitykselle

«
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Heinola on kehittämässä laajasti
uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotalouden innovaatioketjuun. Uudentyyppinen yhteistyö Heinolan kaupungin ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa nostaa aluekehityssopimukset uudelle tasolle. Yhteistyö
tutkimuksen, viranomaisten ja
paikallisten yritysten kanssa on
suoraviivaisempaa, ja molemmille
osapuolille syntyy etuja toistensa
verkostojen hyödyntämisestä.
BIOHUB-kokonaisuuteen kuuluu
useita bio- ja kiertotalouden hankkeita kuten Vihreän kasvun biokylä ja Extra-CT -kuumavesiuutosta

Business Heinola

vähähiilisiä ratkaisuja. Biokylähank-keessa selvitetään, miten
olkeen pohjautuva biojalostus
saadaan Päijät-Hämeessä
kannattavaksi sekä samalla
toimitusketju ja prosessi toimivaksi.
Extra-CT-hankkeessa päätavoitteena
on luoda edellytykset
kuumavesiuuttoon perustuvan
vähähiilisen liiketoiminnan
kehittämiselle Heinolan seudulla.
Lisäksi valmisteilla on uusia
hankkeita yhteistyössä alueen
yritysten kanssa.

Biotalous

Putretti - lannoite
®

Kierrätyslannoitteella
kasvua
metsiin

Päijät-Hämeessä on kehitetty
paikallisista sivuvirroista metsälannoituksiin sopivaa orgaanista
kiertotalouslannoitetta Putrettia®. Putretin® tuotantoprosessia, tuotekehitystä, tuotteistamista ja kaupallistamista ovat
tehneet Aalto-yliopiston johdolla
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
ja Luonnonvarakeskus LUKE.
Putretissa® hyödynnetään kompostin ja puutuhkan ravinteita
sekä hivenaineita. Lannoittamalla
metsiä ravinteet palautetaan
takaisin kiertoon lisäämään
metsänkasvua ja hiilensidontaa.

«
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LADEC
Niemenkatu 73,
15140 Lahti

Putretin® valmistus kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin
keinolannoitteiden tuotanto.
Sen ilmastovaikutus on alustavien
laskelmien mukaan vain noin 11 %
keinolannoitteesta.
Kierrätyslannoite Putretti® vastaa
globaaleihin megatrendeihin
luonnonvarojen niukkuus (erityisesti fosfori), ilmastonmuutos
ja hiilinielujen ja -varastojen
vahvistaminen.

Klikkaa katsoaksesi
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Uudet palvelut
Päijät-Hämeessä kehitetään uudenlaisia jakamistalouden palveluita osana kiertotaloutta. Näiden palvelujen avulla tuetaan tuotteiden ostamisen sijaan yhteiskäyttöä, tavaroiden korjaus- ja vuokraustoimintaa sekä
uudelleenkäyttöä.
Seudun yritykset ja asukkaat hyötyvät uusista kaupallisista mahdollisuuksista sekä uudenlaisista tuotteista, palveluista ja ajatusmalleista.

TUTUSTU LISÄÄ:
ALUEELLISET TOIMENPITEET
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Uudet palvelut

Saavutetut käytänteet
»

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys

»

Kaupunki- ja kuntapyörät

»

Kaupunkiviljely

»

Asikkalan tavaralainaamo

»

Tilojen yhteiskäyttö

»

Painovoima – kaupunkikulttuurin kehittäjä

«

TAKAISIN

Uudet palvelut

Alueelliset toimenpiteet
Toimenpide

Aikataulu

Toimijat

Uusia materiaali- ja energiatehokkaita asumisen ja liikkumisen ratkaisuja
kehitetään päivittäiseen arkeen, sekä edistetään asukkaiden osallistumista 		
jakamistalouteen.

Jatkuva

Korkeakoulut, kunnat, yritykset,
yhdistykset, CECI-, ASKEL- ja
KESTI-hankkeet

Kaupunkiviljelyyn ideoidaan uusia ratkaisuja. Kaupunkiviljelmiä perustetaan
puistoihin ja muille viheralueille. Kouluja kannustetaan viljelyyn yhteistyössä 		
esimerkiksi palvelutalojen kanssa.

Jatkuva

Kunnat, yhdistykset, yritykset.

Yhteiskäyttöpalveluita vahvistetaan tilojen, tavaroiden ja esimerkiksi kulkuvälineiden osalta. Lahden kaupungin toimijat kehittävät tilojen ja laitteiden		
yhtenäisen varaus- ja vuokrauspalvelun.

Jatkuva

Kunnat, yritykset.

Kaupunki- ja kuntapyöräjärjestelmä muodostetaan. Lahdessa tavoitteena
on saada pyörät käyttöön v. 2021.

Jatkuva

Vaikutus:

«

TAKAISIN

Pieni

Keskisuuri

Kunnat, yhdistykset, yritykset.

Suuri

Vaikutus

Uudet palvelut

Anttilanmäki-Kittelän
asukasyhdistys
Askel
kohti
kestävää
asumista

Lahdessa toimiva AnttilanmäkiKittelän asukasyhdistys on vaalinut
ja kehittänyt perinteikästä ympäristöään sekä järjestänyt erilaista asukkaiden yhteistoimintaa, retkiä ja kokoontumisia jo vuodesta 1957.
Parhaillaan alueen asukkaille suunnitellaan ympäristötehokkaita kestävän
asumisen palveluja yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun ASKEL-hankkeen
ja yritysten kanssa palvelumuotoilua
hyödyntäen.

Tavoitteena on parantaa pk-yritysten
kykyä kehittää uusiutuville markkinoille
kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvia
palveluja, jotka auttavat kuluttajia siirtymään kohti vähähiilistä asumista ja
kuluttamista.
Interreg Europe-ohjelman hyvä käytänne.

Klikkaa katsoaksesi
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Anttilanmäki
15100 Lahti

Asukasyhdistyksen kotisivut
ASKEL- hanke

Uudet palvelut

Kaupunki- ja kuntapyörät
Kestävää
liikkumista
edistetään
yhteiskäyttöpyörillä

Maallemuuttajat 2030 -hankkeen
ja Hollolan kunnan yhteistyönä
käynnistettiin kuntapyöräkokeilu,
jossa käytettyjä, kunnostettuja
polkupyöriä voi lainata veloituksetta
yhdeksi päiväksi.
Polkupyöriä oli tarjolla kesällä 2020
kuntakeskuksessa ja maatilamyymälässä, jatkossa pyöräkokeilua
on tarkoitus laajentaa uusille alueille
ja siitä pyritään tekemään yrittäjävetoista toimintaa.

useimmat asiakkaat olivat valmiita
maksamaan pyörien käytöstä.
Lahteen valmistellaan kaupunkipyöräjärjestelmää, jossa palvelun
käyttäjät voivat lainata ja palauttaa
pyöriä tarkoitusta varten tehdyille
kaupunkipyöräasemille. Käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2021.
Interreg Europe-ohjelman hyvä käytänne.

Kuntapyörät palvelevat vakituisia
asukkaita sekä turisteja, ja niillä tehtiin ensimmäisenä vuonna niin
asiointi- kuin huvittelumatkoja.
Saatu palaute on ollut positiivista, ja

Klikkaa katsoaksesi
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Hollolan pääkirjasto
Nuottikuja 2,
15870 Hollola

Kinnarin tila
Soramäentie 1,
15880 Hollola

Uudet palvelut

Kaupunkiviljely
Yhteisöllistä lähiruuan
viljelyä

Kaupunkiviljely ja yhteisöllinen ruuan kasvatus ovat hyviä esimerkkejä
jakamistalouden malleista.
Kotiniemen siirtolapuutarha-yhdistys on perustettu vuonna 1984.
Yhdistys on vuokrannut Lahden
kaupungilta maa-alueen, jolla on 85
mökkiä viljelypalstoineen ja yhteiskäyttöön tarkoitetut alueet. Mökkejä
voivat ostaa lahtelaiset, joilla ei ole
omaa mökkiä muualla.

Lahden palstaviljely vuokraa kaupungin omistamia viljelypalstoja
asukkaille. Yhden aarin kokoinen
palsta on vuokrattavissa kerrallaan
yhdeksi viljelykaudeksi, joka päättyy
syyskuun lopussa. Aloitusajankohta
vaihtelee vuosittain riippuen maanmuokkaustöiden aikataulusta. Palstaviljelyyn on laadittu säännöt.

Siirtolapuutarhalaisuus on yhteisöllistä yhdistystoimintaa, jota leimaa
yhdessä päätettyjen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen.

Klikkaa katsoaksesi
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Kotiniemen
siirtolapuutarha
Ryytimaanraitti,
15230 Lahti

Lahden palstaviljely
useita kohteita,
katso kartalla.

Kaupunkiviljely, Lahti
Kotiniemen siirtolapuutarha
Lahden palstaviljely

Uudet palvelut

Asikkalan tavaralainaamo
Kirjastokortilla
porakone
tai höyrypesuri
lainaan

«
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Asikkalan kirjaston yhteyteen avattiin kesällä 2020 asukkaiden tavaralainaamo-palvelu. Paikalliset
asukkaat saivat toivoa, mitä hyötyesineitä he lainaamon haluaisivat.
Toiveiden perusteella tavarat
kerättiin lahjoituksena kirjastolle.
Tavaralainaamo on kaikkien asukkaiden vapaassa käytössä kirjastokortilla, ja lainaamoon pätee kirjaston lainaussäännöt.

mukaan tavaroita huolletaan, tai
valikoimaa päivitetään uusilla
lahjoituksilla.
Jakamistalouden mukainen lainauspalvelu auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja lisää harrastus- ja kotityömahdollisuuksia
asukkaiden keskuudessa.
Interreg Europe-ohjelman hyvä käytänne.

Toiminta suunniteltiin alusta asti
niin, että siitä tulee pysyvää toimintaa Asikkalan kirjastolle. Tarpeen

Asikkalan kirjasto
Asikkalantie 21,
17200 Vääksy

Sharing economy library in the rural area
of Päijät-Häme - CECI good practice

Uudet palvelut

Kaupunkien tilojen
yhteiskäyttö
Toimintatilat tehokkaampaan
käyttöön

on käytettävissä uusinta
kokoustekniikkaa ja ilmaiset
verkkopalvelut.

Ihmisten työskentelytavat muuttuvat, kun etätyö yleistyy. Julkiset
tilat ovat usein iltaisin vähällä
käytöllä.
Lahden kaupungilla on tarjolla
kokous-, tapahtuma- ja näyttelytilaa,
sekä tiloja luovaan tekemiseen ja
viihtymiseen sekä liikuntakäyttöön.
Lisätietoja vuokrattavista tiloista
ja yhteyshenkilöistä on koottu
kaupungin nettisivuille.

Spotin tiloja käyttää viikoittain
80-120 henkilöä: päivisin yrittäjiä
asiakastapaamisissa tai kokouksissa,
etätyöntekijöitä, kesäisin varsinkin
mökkiläisiä. Iltaisin tiloja käyttävät
mm. yhdistykset ja urheiluseurat.

Heinolan kaupungin Spotissa on
maksutonta yhteisöllistä työskentelytilaa, joka on vuokrattavissa
kaupungin sähköisen varauspalvelun kautta. Hyvin varustelluissa
kokous- ja ryhmätyötiloissa

«
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SPOTTI
Wanha Lehtitalo, 2. kerros
Lampikatu 8 C,
18100 Heinola

Tilavuokraus, Lahti
Spotti, Heinola

Uudet palvelut

Painovoima ry
Uudenlaista
yhteistyötä
luovien
toimialojen
kiertotalouskeskuksessa

«
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Painovoima ry on lahtelainen luovien toimijoiden yhdistys ja yhteisö,
joka pyrkii edistämään työllistymistä
taide- ja kulttuurialalla, ylläpitämään
perinteisiä taidetyöpajoja ja menetelmiä elinvoimaisina urbaanissa
ympäristössä sekä toimii välittäjätahona yritysten, yhdistysten,
oppilaitosten ja kunnallisten
organisaatioiden välillä.
Circcu –kiertotalous- ja kaupunkikeskus on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät mm.
paikallisen energiaklusterin showroom, korkeakoulujen tutkimusja oppilastyöskentely, kiertotalous-

Sammonkatu 8H,
B-rappu, 5. kerros
15140 Lahti

tuotteiden brändimyymälä, luovien
alojen co-working yritystila sekä
tapahtumarikas kaupunkitila.
Kyseessä on kokonaisvaltaisesti
kiertotaloutta edistävä ja
hyödyntävä luovien alojen
toimijoiden sulattamo.
Circcun tilat sijaitsevat Lahden
Sopenkorvessa, viehättävässä
Järvisen entisen suksitehtaan
rakennuksessa.

Painovoima

Edelläkävijyys
Kiertotalous pohjautuu Päijät-Hämeen vahvaan osaamiseen
ympäristöteknologian ja cleantechin alalla. Päijät-Hämeessä on
useita kansainvälisestikin kiinnostavia kiertotalouden esimerkkikohteita,
jotka liittyvät erityisesti materiaali- ja energiatehokkuuteen sekä
biotalouden ratkaisuihin. Näiden alojen liiketoiminta tukee kestävää
kasvua ja sisältää merkittävää vientipotentiaalia.
Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021, mikä tuo
paljon kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä.

TUTUSTU LISÄÄ:
ALUEELLISET TOIMENPITEET
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Edelläkävijyys

Saavutetut käytänteet
»

Lahti Green City 2021

»

Kestävien materiaalikiertojen laboratoriot

»

HINKU-kunnat

»

Kujalan teollinen symbioosi

»

Heinola BioHub

«

TAKAISIN

Edelläkävijyys

Alueelliset toimenpiteet
Toimenpide

Aikataulu

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Pääkaupunkivuonna toteutetaan niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin tapahtumia sekä lukuisia ympäristöprojekteja, joiden avulla viestitään
ympäristöratkaisuista.

2021

Toimijat
Lahden kaupunki ja yhteistyökumppanit

Olemassa olevien kiertotalouden referenssikohteiden tuotteistetaan ja markkinoidaan. 		
Kansainvälisesti kiinnostavia kohteita ovat esimerkiksi Askon ja Kujalan alueet. Päijät-Hämeen vahva
viljaklusteri on myös teollisten symbioosien edelläkävijä.
PK-yritysten liiketoimintaa vahvistetaan resurssitehokkuutta ja teollisia symbiooseja 			
kehittämällä. Mahdollisia tulevaisuuden referenssikohteita ovat esim. Hennan alue Orimattilassa sekä
Lahden seudun erilaiset yritysvierailukohteet. Tavoitteena on rakentaa tulevaisuudessa useampiakin
suljetun kierron laitoksia.
Päijät-Hämeeseen rakennetaan Lahden seudun kierrätyspuisto edistämään alueen kiertotaloutta
sekä teollisia symbiooseja. Toiminta keskittyy etenkin maamassojen sekä rakennus- ja teollisen jätteen materiaalihyödyntämiseen.

2021

2021

Kunnat, yritykset

Kiertotalouteen liittyvää koulutusta kehitetään kansallisesti yhdessä korkeakoulukonsortioiden ja
Sitran kanssa eri asteilla koululaisille ja opiskelijoille sekä julkisen sektorin ja yritysten henkilöstölle.

jatkuva

korkeakoulut, oppilaitokset, kunnat, Sitra,
yritykset.

Ilmastokumppanuus-toimintaa kehitetään yritysten kanssa kunnissa opiskelijayhteistyössä.

jatkuva

Kunnat, LAB-ammattikorkeakoulu,
Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Häme on Hinku-maakunta. Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat-verkoston jäsenet sitoutuvat
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalous on yksi
keinoista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Vaikutus:
«
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Pieni

Keskisuuri

2019-2030

Suuri

Kunnat, Päijät-Hämeen liitto

Vaikutus

Edelläkävijyys

Lahti Green City
Euroopan
ympäristöpääkaupunki
2021

Euroopan komissio on nimittänyt
Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi (European
Green Capital Award, EGCA) ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Tunnustus on osoitus Lahden pitkäjänteisestä ympäristötyöstä Suomen johtavana ympäristökaupunkina.

kehittänyt kiertotalousosaamisesta
kasvuhakuista liiketoimintaa, ja jo
99 % yhdyskuntajätteestä hyödynnetään energiana tai materiaalina.
Kaupungissa testataan ensimmäisenä
maailmassa asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa.

Lahdessa tehdään rohkeita ympäristötekoja joka päivä. Lahti on suunnannäyttäjä ilmastotyössä: kivihiilen käytöstä luovuttiin vuonna 2019 ja kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2025
mennessä, ensimmäisenä suurena
kaupunkina Suomessa. Lahti on

Klikkaa katsoaksesi
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Green Lahti

Edelläkävijyys

HINKU-kunnat
Maakunnan
kasvihuonekaasupäästöt
vähenevät
80%

Päijät-Häme tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030. Tavoite merkitsee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta sekä hiilensidonnan lisäämistä
vastaamaan loppuja päästöjä.
Kaikki alueen kunnat ovat sitoutuneet yhteisen tavoitteen saavuttamiseen, ja Päijät-Häme on yksi Hinku
-verkoston maakunnista (Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat).

pia sektorikohtaisia tavoitteita ja toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta.
Yhteistä toimintaa koordinoi maakunnan ilmastotyöryhmä.
Ilmastotiekarttaa päivitetään jatkossa vuosittain. Tuleviin toimenpiteisiin kuuluu myös maakunnan
hiilitaseen selvittäminen sekä ilmastonmuutokseen varautumisen
parantaminen.

Päijät-Hämeen liitto, kunnat, korkeakoulut ja muut toimijat ovat koonneet yhdessä maakunnan ilmastotiekartan, jossa kartoitetaan tarkem-
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Ilmastotiekartta

Edelläkävijyys

Kujalan teollinen symbioosi
Suomen
merkittävin
kierrätysalan
yrityskeskittymä

Lahden seudun kuntien omistama
jätehuoltoyhtiö Salpakierto Oy
tunnetaan jätehuollon edelläkävijänä Suomessa. Syntypaikkalajittelun ansiosta 99 % alueen yhdyskuntajätteestä saadaan hyötykäyttöön. Yhtiö huolehtii 10 kunnan
jätehuollosta ja sillä on 7 paikallista
lajitteluasemaa. Salpakierron
toiminta-alueella on 200 000
asukasta ja 13 000 yritystä.

louden teollinen symbioosi, jossa
toisen hukkamateriaali on toiselle
arvokas raaka-aine. Alueella toimii
toistakymmentä kierrätyksen ja
uusiokäytön yritystä, jotka hyödyntävät toistensa materiaaleja.
Alueella tuotetaan mm. biokaasua,
bioetanolia, lannoitetta, multaa,
asfalttia sekä energiaa.

Salpakierron jätteenkäsittelypaikasta, Kujalan käsittelykeskuksesta, on muodostunut kierrätysalan yrityskeskittymä ja kiertota-
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Edelläkävijyys

Heinola BioHub
Uudenlainen
konsepti
bio- ja kiertotalouden
aluekehitykselle
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Heinola on kehittämässä laajasti
uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotalouden innovaatioketjuun. Uudentyyppinen yhteistyö Heinolan kaupungin ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa nostaa aluekehityssopimukset uudelle tasolle. Yhteistyö
tutkimuksen, viranomaisten ja
paikallisten yritysten kanssa on
suoraviivaisempaa, ja molemmille
osapuolille syntyy etuja toistensa
verkostojen hyödyntämisestä.

kylä ja Extra-CT-kuumavesiuutosta vähähiilisiä ratkaisuja.
Biokylä-hankkeessa selvitetään,
miten olkeen pohjautuva biojalostus
saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi sekä samalla toimitusketju
ja prosessi toimivaksi. Extra-CThankkeessa päätavoitteena on
luoda edellytykset kuumavesiuuttoon perustuvan vähähiilisen
liiketoiminnan kehittämiselle
Heinolan seudulla.

BIOHUB-kokonaisuuteen kuuluu
useita bio- ja kiertotalouden hankkeita kuten Vihreän kasvun bio-

Lisäksi valmisteilla on uusia
hankkeita yhteistyössä alueen
yritysten kanssa.
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