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ienetkin metallimäärät voidaan nykyään saada talteen esi-
merkiksi sähkö- ja elektroniikkaromusta entistä ekologisem-
min, kertoo tutkijatohtori Aino-Maija Lakaniemi Tampereen 
teknillisestä yliopistosta.

Mikro-organismien käyttöön perustuva menetelmä voi te-
hostaa niin uusiomateriaalien hankkimista kuin kierrätysromun 

erottelua.
Menetelmä toimii matalissa, 20–80 asteen lämpötiloissa, kun perinteiset 

metallien erotusmenetelmät voivat vaatia jopa 1 000 asteen kuumuutta.
Prosessi optimoidaan jokaiselle materiaalille erikseen, mutta mikro-

bilajista riippumatta se vaatii aina ainakin happea, hiiltä ja fosforia. Kos-
ka prosessi edellyttää erittäin syövyttävää ympäristöä, se ei sovi heikoille 
materiaaleille.

”Menetelmää käytetään etenkin kuparin talteenotossa, jossa noin 15 pro-
senttia kaikesta uudesta materiaalista erotetaan mikrobien avulla”, Laka-
niemi kertoo.

Hänen mukaansa menetelmää voitaisiin hyvin hyödyntää nykyistä 
enemmän ja useammissa käyttökohteissa.

Primäärituotteiden lisäksi tekniikkaa voitaisiin käyttää laajemmin esi-
merkiksi silloin, kun elektroniikkajätteestä otetaan talteen arvometalleja.

Tutkijat esittelivät työtään Resurssitehokkuus ja kiertotalous -seminaa-
rissa, joka järjestettiin Tampereella syyskuussa pidetyn Alihankinta-
tapahtuman yhteydessä.

arvometalleja romusta
Teollisuuden jo hylkäämistä sivuvirroista saa vielä poimittua käyttökelpoisia materiaaleja, 

kun osaa etsiä ja erotella entistä tarkemmin ja tehokkaammin.

Päivi Kivikytö-Reponen

Tapahtumia

p VTT:n tutkija Marjaana Karhu muistutti ekosuunnittelun 
tärkeydestä kiertotaloudessa.

Kerttu Vähänen

VTT

n KERTTU VÄHÄNEN

Uusioraaka-aineet ovat tulevaisuuden tuotevalmistuksessa vähintään 
yhtä tärkeässä osassa kuin uudet, neitseelliset materiaalit.

Jotta kiertotalous saadaan toimimaan, tarvitaan suotuisa poliittinen 
ilmapiiri ja kiertotaloudelle riittävä motivaatio kehittyä. Näin sanoo 
vanhempi tutkija Päivi Kivikytö-Reponen VTT:stä.

”Lisäksi kiertotalousala vaatii moniosaamista”, Kivikytö-Reponen 
tähdentää.

Hän muistuttaa myös, ettei kiertotaloudessa ole kyse pelkästään kier-
rätyksestä. Pyrkimyksenä on pidentää tuotteen koko käyttöikää siirtä-
mällä painopiste jo tuotteen suunnitteluvaiheessa uudelleenkäyttöön, 
korjaamiseen ja uudistamiseen.

Suunnittelun merkitystä korostaa myös toinen VTT:n tutkija Mar-
jaana Karhu.

”80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista määrittyy jo suunnittelu-
vaiheessa”, Karhu muistuttaa.

”Nykyisin kun tuotesuunnittelija valitsee materiaalia, hän miettii 
lähinnä käytettävyyttä, kestävyyttä ja kustannuksia. Pitäisi kuitenkin 
kiinnittää huomiota materiaalin koko elinkaareen.”

Virhe suunnitteluvaiheessa kummittelee loppuun asti.
”Siinä vaiheessa, kun tuote heitetään roskiin, on myöhäistä ruveta 

miettimään sen kierrätettävyyttä.”
Ekosuunnittelijan tulisi hyödyntää entistä enemmän sekundääri-

materiaaleja. Niihin kuuluvat kierrätetyn jätteen lisäksi myös sivuvirrat 
eli materiaalit, joita syntyy muiden materiaalien luomisen ohessa. Tätä 
nykyä ne käsitellään liian usein jätteenä.n


