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Kiertotalous 2017

KIERTOTALOUS
TEOLLISET SYMBIOOSIT
resurssiviisaus
materiaali- ja energiatehokkuus
kestävä kehitys
vihreä kemia
teollinen ekologia

1. Tuotannon tehostaminen /
kustannustehokkuus
(mm. kierrätysraaka-aineet,
jäännösmateriaalien minimointi)
2. Ympäristö- ja jätelainsäädännön
vaatimustenmukaisuus
3. Luonnonvarojen
kestävä käyttö
4. Brändi

Yritysten välinen yhteistyö /
teolliset symbioosit

Teollisia symbiooseja KIP:n alueella

Outokumpu:
voimalaitos ja rikkitehdas,
kobolttitehdas, sinkkitehdas

19451962

19621969

Rikkihappo Oy:
rikkihappotehdas ja
superfosfaattitehdas,
natriumsulfaatti- ja
kalsiumkloriditehtaat

1982

Kemira Fine Chemicals:
hienokemikaalitehdas
1987

Polargas:
kaasuntuotanto

Lähteet: Virtauskaavio, Ville Honkala / KIP 6.4.2016;
KIP:n historia, www.kip.fi 23.10.2107

Woikoski:
CO2-tehdas

Nordkalk:
kalkkitehdas

1994

Kemira:
rehufosfaattituotanto

1999

2001

2006

Woikoski:
ilmakaasutehdas ja
vetytehdas

2014

20142015

Kokkolan
Voima Oy:
biovoimalaitos

Freeport
Cobalt Oy:
patterikemikaalitehdas

Airliquid:
happilaitos

Boliden Kokkola:
hopeantalteenotto

2017
n. 100
yritystä

Tavoitteet: kiertotalous ja jäännösmateriaalit
Uuden teknologia- ja
palveluliiketoiminnan synnyttäminen /
olemassa olevan liiketoiminnan
kannattavuuden parantaminen

Polymeerit

Puu

Nestemäiset
sivuvirrat ja
lietteet
Energia

Motiva /
FISS

Kiinteät
sivuvirrat

Muut

Metallit

Uudet investoinnit
Uusi liiketoiminta
Uudet työpaikat
Myynti uusilla liiketoiminta-alueilla
Kustannussäästöt

•
•
•
•
•

org.
materiaalit

KILPAILUKYKY,
ALUEEN OMAVARAISUUS
JA
YMPÄRISTÖN TILA

Alueen
yritykset

NISP
H2O

Höyryt ja
kaasut

Resurssiviisaus ja kiertojen sulkeminen
(vähennä, käytä uudelleen, kierrätä)

Neitseellisten raaka-aineiden säästö
Kasvihuonekaasujen vähenemä
Kaatopaikkajätteen vähenemä
Kierrätettävän tai uudelleenkäytettävän
materiaalin käytön lisääntyminen
• Vähentynyt vaarallisten jätteiden
muodostuminen
• Veden ja energian käytön tehostuminen
•
•
•
•

Centria

Viranomaiset

Toteutus

Epäorg.

Hevosen-

FISS-

suotoliete

lanta

yhteistyö

Liiketoimintamahdollisuudet, kilpailukyky, yhteistyö

Teollisuuden
polymeerijäte

Suolapitoinen,
nestemäinen
sivuvirta

Anodisointilaitoksen
jätevirrat

Metallisia
arvokomponentteja sis.
sivuvirrat
Liuotinpitoiset
jätevirrat

TP4 MARKKINOIDEN ANALYSOINTI
• uusien markkinoiden kartoitus
• feasibility-tarkastelut
• investointiavustustarkastelut

TP3 TOIMIVUUDEN TESTAUS
• teollisten symbioosien toimivuuden testaus laboratoriomittakaavassa
• laboratoriomittakaavassa toimivaksi todennettujen menetelmien testaus pilot-kokein
• yritysten laatujärjestelmien huomioiminen sivuvirtojen tuotteistamisessa

TP 2 TODENTAMINEN JA EDISTÄMINEN

• resurssien kartoitus
• sivuvirtojen karakterisointi ja analysointi
• yksityiskohtaiset työ-, selvitys- ja testaussuunnitelmat ja tehtävien täytäntöön pano materiaalien, energian ja resurssien
kierrättämiseksi yli toimiala-rajojen

TP1 YHTEISTYÖMALLI
• strateginen toiminta- ja
yhteistyömalli

10/2015

3/2016

9/2016

11/2017

8/2018

Haasteet
i) lainsäädännön vaatimukset
• jäte-, kemikaali- ja ympäristölainsäädännön yhteensovittaminen

ii) kustannustehokkuus
• tarkoitukseen soveltuva kierrätys- / käsittelymenetelmä
• luvitus

iii) resurssit
• aika, osaaminen
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