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Tapahtumia
n TEKSTI JA KUVAT ELINA SAARINEN

”Olo on kuin olympiavoittajalla”
Kiertotalouden Kasvupolun osanottajista on nyt valittu sellaiset, 

joilla on eniten kasvupotentiaalia. Ekox, Suomen Erityisjäte ja Doranova 

jatkavat valtakunnalliseen finaaliin.

n”Olo on kuin olisi juuri voittanut satasen juoksun Rion olym-
pialaisissa. Huikeaa.”

Näin totesi Nina Palmu vantaalaisesta Ekox Finland Oy:stä 
kuullessaan kiertotalousalan KasvuOpen-sparrauksen tuomaris-
ton päättäneen, että juuri heidän yrityksessään on eniten kasvu-
potentiaalia.

Kiertotalouden Kasvupolku kiinnosti suurta joukkoa yrityksiä: 
sparraukseen haki mukaan 44 yritystä valtakunnallisesti. Näis-
tä 15 valittiin kasvupolulle. Jokainen finalisti pääsi tapaamaan 
liiketoiminnan asiantuntijoita ja viilaamaan heidän kanssaan 
yrityksensä bisnesmallia ja markkinamahdollisuuksia.

Finalistiyritysten joukosta tuomaristo palkitsi kaksi sparrauk-
seen osallistunutta yritystä, joita tuomaristo pitää lupaavimpina 
kiertotalousalan kasvajina. Ekox Finland valittiin voittajaksi, kun-
niamaininnan sai Espoossa ja Forssassa toimiva Suomen Erityis-
jäte. Lisäksi valtakunnallinen tuomaristo nosti valtakunnalliseen 
finaaliin vielä vesilahtelaisen Doranova Oy:n.

”On ollut hienoa havaita yritysten kasvu tämän kasvupolun 
aikana. Jokainen on saanut edistystä ja eväitä jatkoon. Olen 
ilokseni havainnut, että yritysvalmennuksen lisäksi kasvupolku 
on avannut myös kumppanuuksia ja asiakkuuksia osallistujien 
kesken”, toteaa tuomariston jäsen, Mikko Korhonen EIT Raw 
Materials -innovaatiokeskittymästä.

Tuomariston mukaan Ekox Finland Oy on kiertotalouden yti-
messä. Ekox kerää, lajittelee, kierrättää, korjaa ja uusiokäyttää yri-
tysten toimisto- ja esitystekniikan laitteita pääkaupunkiseudulla.

”Ekox on pieni yritys, joka on ehkä saanut eniten irti kasvu-
polusta. Siellä on tehty melkoinen loikka. Yrityksellä on selkeät 
suunnitelmat, innostuneisuutta ja hyvät kasvunäkymät. Kaiken 
lisäksi yritys ratkaisee tärkeän ongelman”, tuomariston jäsen 
Kimmo Käenmäki Suezista perustelee.

Ekoxin Nina Palmu kertoo, että kasvupolun yrityssparraus on 
auttanut Ekoxia hiomaan prosessejaan ja tuotettaan asiakashyö-
tyjen näkökulmasta. Palvelua on fokusoitu business-to-business-
ratkaisuksi. Lisäksi Ekox on saanut merkittäviä yhteistyökump-
paneita. Yritys aikoo tarjota palvelumuotoaan pohjoismaisille 
markkinoille.

”Sparraus on selkeyttänyt liiketoimintamalliamme ja muis-
tuttanut yksinkertaistamisesta. Tämä on mahdollistanut kasvun 
kiihdytyksen. Nyt on mallit ja yhteistyökumppaniverkostot sii-
hen, että homma toteutuu”, Palmu kuvailee.

Myös kunniamaininnan saaneen Suomen Erityisjäte Oy:n 
Riina Rantsi näkee kasvupolun auttaneen liiketoimintamallin 
fokusoimisessa ja markkinointiviestinnässä. Tämä näkyi esimer-
kiksi siinä, kuinka Rantsi pitchasi finaalissa tuomalla etusijalle 
itse lopputuotteen. Viestin kärkenä oli, että pihakivet voi tehdä 

p Kiertotalouden Kasvupolun tuomarit palkitsivat Nina Palmun Ekoxista ja kunniamainitun Riina Rantsin Suomen Erityisjätteestä 16. elokuuta Helsingissä.
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laadukkaasta uusiomateriaalista.
Suomen Erityisjäte jalostaa jätteenpolton pohjakuonasta uusio-

kiviainesta, jota voi hyödyntää betoni- ja sementtiteollisuuden 
raaka-aineena ja maarakentamisessa. Suomen Erityisjätteellä 
on paljon toimintaa pilaantuneiden maiden käsittelystä lähtien, 
mutta vientipotentiaalia on varsinkin yrityksen kuonankäsittely-
osaamisen tuotteistamisessa.

”Olemme saaneet tänä kesänä päänavauksen Pohjoismaihin. Ta-
voitteenamme on kasvaa Pohjoismaihin ja Baltiaan”, Rantsi sanoo. 
”Suomen Erityisjäte tekee arvokasta työtä omalla alueellaan. 
Vaikka toiminta sijoittuu arvoketjun loppupäähän, yritys ratkaisee 
tärkeän ongelman. Toiminnalla on kasvunäkymiä sekä kotimaassa 
että viennissä”, tuomaristoa edustava Kimmo Käenmäki näkee.

Voittajayritykset jatkavat seuraavaksi valtakunnalliseen spar-
raukseen ja lopulta lokakuussa pidettävään Suomen kaikkien 
kasvupolkujen yhteiseen finaaliin, Kasvu Open Karnevaaliin. 
Kiertotalouden Kasvupolulta finaaliin jatkaa Ekoxin ja Suomen 
Erityisjätteen lisäksi myös Doranova Oy. Yrityksellä on 20 vuo-
den kokemus maaperän ja pohjavesien kunnostamisesta. Kasvu-
polulla Doranova keskittyi kehittämäänsä modulaariseen in situ 
-kunnostusjärjestelmään, DoAct Coreen, jonka yritys laskee 

Koko Suomi mukana
Kiertotalouden Kasvupolulla asiantuntijoiden kahden päivän 
maksuttoman sparrauksen saivat myös Arwina Oy Marttilasta, 
RePack Helsingistä, Dafecor Oy Turengista, PS Processing Oy 
Laitilasta, Rec Alkaline Oy Nivalasta, Pa-Ri Materia Oy Riihi-
mäeltä, Conenor Oy Orimattilasta, Pohjanmaan Muovikierrätys 
Oy Vaasasta, Oili Jalonen Oy, Finess Energy Oy ja eRENT 
Turusta sekä RecTec Engineering Oy Heinolasta.

Tuomaristoon kuuluivat Kimmo Käenmäki Suezilta, Jan C. 
Lundell Jyväskylän Yliopistosta, Paula Eskola Motivalta, Mik-
ko Korhonen EIT Raw Materials -innovaatiokeskittymästä, 
Kari Herlevi Sitralta, Jouni Lind Teknologiateollisuus ry:ltä ja 
Paula Fontell Ethica Oy:stä. Uusiouutiset toimii tänä vuonna 
Kiertotalouden Kasvupolun kumppanina. Muita kumppaneita 
ovat SUEZ Suomi, Jyväskylän yliopisto, Motiva, EIT RawMa-
terials, Technopolis sekä valtakunnalliset kumppanit Finnvera, 
Sonera ja Nordea.

Kiertotalouden Kasvupolku on osa Kasvu Openia, jonka val-
takunnallinen finaali, Kasvu Open Karnevaali, järjestetään 26.-
27.10.2016 Jyväskylässä. Valtakunnalliseen finaaliin pääsee kaik-
kiaan 80 yritystä kasvupoluilta, joita järjestetään tänä vuonna eri 
toimialoilla ja alueilla yhteensä 24. Kiertotalousalan ja alueellisten 
kasvupolkujen lisäksi kasvupolkuja on järjestetty tänä vuonna 
esimerkiksi hyvinvointialan, digialan ja biotalouden yrityksille. 
Muilta kasvupoluilta tiensä valtakunnalliseen finaaliin on sel-
vittänyt useita Uusiouutisten lukijoille tuttuja yrityksiä. Valta-
kunnallisessa finaalissa nähdään esimerkiksi Lassila & Tikanoja, 
Tarpaper Recycling Finland, Envor Protech, Trelab, Biokymppi 
ja Ecolution. n

p Kiertotalouden Kasvupolku kiinnosti suomalaisia kierto-
talousalan toimijoita. Sparraukseen haki mukaan kaikkiaan 
44 yritystä. Kiitoratapäivät ja finaalikin keräsivät väkeä.

tuovan selvät kustannus- ja aikasäästöt perinteisiin kunnostus-
menetelmiin verrattuna.

Kasvun myllärit eli sparraavat asiantuntijat haastoivat yritystä 
tuomaan esiin todelliset kilpailuedut.

”Me standardisoimme pilaantuneiden maiden kunnostuksen. 
Kemialliset ja biologiset menetelmät kunnostamisen taustalla 
ovat pääosin samoja kuin kilpailijoilla. DoAct Core standardi-
soi menetelmien käytön, on etäohjattava sekä kerää jatkuvasti 
dataa kunnostuksen sujumisesta”, Doranovan Antti Myllärinen 
kiteytti.

p Suomen Erityisjätteen Riina Rantsi iloitsi siitä, että Kierto-
talouden Kasvupolulla alkanut sparraus jatkuu nyt valta-
kunnallisiin sparrauspäiviin.


