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Ryhmäkuva vieraista Lakeuden Ympäristöhuollon Teräsmäen jätteenkäsittelylaitoksen sisäänkäynnin edessä.
Mukana oli yhteensä 25 vierasta kuudesta eri Euroopan maasta. (Kuva: Juha Lehtineva)

Pk-yritysten kiertotaloutta edistävän CESME-hankkeen
kansainvälinen partneritapaaminen järjestettiin EteläPohjanmaalla viime viikolla (20.–21.9.2017). Päivien aikana
kokoustettiin paitsi projektiasioissa tutustuttiin myös
hyviin eteläpohjalaisiin kiertotalouskäytäntöihin.
Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui yhteensä 25
vierasta kuudesta eri Euroopan maasta (Bulgaria, Kreikka,
Italia, Suomi, Tanska ja Wales).
Keskiviikkona 20.9. projektiryhmä kokoontui Seinäjoella, Marttilan Tallin kokoustiloissa.
Kokouspäivän avasi Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta
Eväsoja. Tervetuliaispuheessaan Eväsoja kertoi vieraille paitsi Etelä-Pohjanmaasta, rohkaisi
projektipartnereita pohtimaan vierailun aikana myös mahdollisia tulevia yhteistyökuvioita.

Etelä-Pohjanmaalla järjestetty tapaaminen oli viimeinen projektin aktiivivaiheessa
järjestettävä tapaaminen ja siksi myös ajatusten vaihto tulevista toimenpiteistä ja
mahdollisista yhteistyökuvioista oli tarpeellista. Keskiviikon kokouspäivän asialistalla tämä
näkyi selkeästi. Keskeisiä aiheita päivän aikana olivat mm. hankkeen aikana työstettävän
kiertotalousoppaan loppuun saattaminen, kunkin alueen toimintasuunnitelmien työvaiheiden
esittely sekä pk-yritysten vihreän profiilin arviointiin kehitetyn työkalun testaamisen tulokset.
Päivän päätteeksi pidettiin vielä koko hankeen ohjausryhmän kokous.

Torstaina vierailtiin eteläpohjalaisissa yrityksissä
Torstaina 21.9. vuorossa oli tutustumispäivä Etelä-Pohjanmaan yrityksiin. Vierailukohteiksi
valikoitui neljä pk-yritystä, jotka toteuttavat esimerkillisesti toiminnassaan kiertotaloutta.
Ensimmäisenä vierailukohteena oli Lakeuden Ympäristöhuollon Teräsmäen
jätteenkäsittelylaitos. Siellä esittelykohteena oli erityisesti heidän moderni optinen
lajittelujärjestelmänsä, joka lajittelee muun muassa kahdeksaa eri muovityyppiä ja neljää eri
pahvityyppiä.
Ylistarosta matkaa jatkettiin Lapualle, Lapuan Perunan tehtaalle, jossa toimitusjohtaja Ossi
Paakki esitteli ryhmälle yrityksen aikaansaannoksiaan tärkkelyksen valmistuksesta ylijäävien
sivutuotteiden jalostamisessa.
– Tärkkelyksen valmistusprosessissa noin 19 prosenttia perunasta on tärkkelystä ja loput on
sivutuotetta. Sivutuotteista suurin osa on perunan solunestettä, jonka olemme aiemmin
hyödyntäneet lannoitteena lähiseudun pelloilla ja Lapuan Peruna on maksanut levityksen.
Viime vuosien kehitystyön ja haihdutuslaitteistoon tehtyjen investointien ansiosta olemme
pystyneet jalostamaan solunesteestä väkevöityä lannoitetta ja eläimille soveltuvaa rehua.
Olemme pystyneet muuttamaan siis aiemman kuluerän, meille liikevaihtoa tuottavaksi
tuotteeksi, kertoo toimitusjohtaja Ossi Paakki, Lapuan Peruna Oy:stä.

Lapuan Perunan toimitusjohtaja Ossi Paakki selittää vieraille tärkkelyksen tuotantoprosessia ja kuinka yritys
hyödyntää sivutuotteitaan. (Kuva: Hanna Meriläinen)

Kolmas vierailukohde oli Vimpelissä, jossa ryhmä tutustui muovialan yritykseen Plastec
Finlandiin. Yritys on tuottanut muovituotteita ruiskuvalumenetelmällä yli 30 vuotta. Viime
vuosina yritys on alkanut valmistaa muovi-puukuitu komposiittituotteita, joissa kierrätetty
materiaali voi olla 40–50 % käytetystä raakamateriaalista.
Päivän viimeinen vierailukohde oli puutuotealan yritys Kohiwood Oy, joka sijaitsee Soinin
kunnassa. Yrityksellä on oma saha, jonka tuotannosta noin puolet jatkojalostetaan yhtiön
omassa tehtaassa liimalevyksi. Yritys on etsinyt aktiivisesti ratkaisuja lisätä tuotteidensa
kierrätystä ja sivuvirtojen hyödyntämistä. Tällä hetkellä yritys kierrättää lähes kaikki
tuotannossa syntyvät sivuvirrat. Saha tuottaa päivässä noin 200 m³ kuorta, joka käytetään
osittain biopolttoaineena omassa tehtaassa ja osittain myydään muihin energialaitoksiin.
Prosessissa muodostuu päivittäin myös noin 1000 m³ lastuja, jotka myydään
paperiteollisuuden raaka-aineeksi sekä 150 m³ sahanpurua, joka käytetään pellettien
valmistamiseen ja biopolttoaineena yhtiön omassa voimalaitoksessa.
Kaksipäiväinen vierailu oli kaiken kaikkiaan tapahtumarikas ja antoisa. Vierailijat vaikuttivat
olevan tyytyväisiä järjestelyihin ja jokaiselle löytyi jotain kiinnostavaa myös vierailukohteista.
Järjestäjät saivat hyvää palautetta myös hankkeen projektipäälliköltä:
– Partneritapaamisemme Etelä-Pohjanmaalla on ollut erittäin mielenkiintoinen ja antoisa.

Olemme vierailleet useassa kiertotaloutta esimerkillisesti hyödyntävässä yrityksessä. Vierailut
ovat olleet suuri inspiraatio meille kaikille ja nyt onkin aika lähteä kotiin näiden uusien
oivallusten kanssa ja miettiä, kuinka niitä voidaan hyödyntää omissa yrityksissämme, kiittää
hankkeen projektipäällikkö Jane Ribergaard Holm Pohjois-Tanskan elinkeinojen
kehittämiskeskuksesta.
Partneritapaamisen järjestäjinä toimivat hankkeen eteläpohjalaiset partnerit EteläPohjanmaan liitto ja Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy.

Tietoa hankkeesta
Etelä-Pohjanmaan liitossa ja Järvi-Pohjanmaan yrityspalveluissa meneillään olevassa CESMEhankkeessa etsitään ratkaisuja pk-yritysten kiertotalouteen siirtymiseksi. Kyseessä on
kansainvälinen Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettu hanke, jossa on mukana partnerialueita
kuudesta eri maasta (Bulgaria, Italia, Kreikka, Suomi, Tanska, Wales).
Hanke on nelivuotinen jakautuen kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe (1.4.2016-31.3.2018)
on aktiivinen hankevaihe, jonka aikana tutustutaan toisten alueiden hyviin käytäntöihin,
pohditaan niiden soveltamismahdollisuuksia alueelle sekä luodaan alueellinen
toimintasuunnitelma sekä kiertotalousopas pk-yrityksille. Toinen vaihe (1.4.2018-31.3.2020) on
niin kutsuttu monitorointivaihe, jossa toteutetaan toimintasuunnitelmaan kirjattuja
toimenpiteitä sekä tarkastellaan niiden toteutumista.

