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Ei MaMo eikä Materia-
Motiva, mutta mikä sitten?

Materiaalien tehokkaampaa käyttöä 
niin kulutuksessa kuin tuotannossakin 
edistävää keskusta on kutsuttu hankkeen 
valmisteluvaiheessa monilla nimillä.

Oikea termi tässä vaiheessa on vielä 
”Motiva Oy:n materiaalitehokkuusyk-
sikkö”.

”Nasevampaa nimeä yksikölle pohdi-
taan koko ajan, mutta vielä ei sellaista ole 
keksitty”, yksikköä vetävä Henrik Öster-
lund kertoo.

”Melkein voitaisiin pistää kilpailu pys-
tyyn, että kuka sellaisen keksii. Olemme 
korvat höröllä.”

Löytyisiköhän Uusiouutisten lukijoista 
kekseliästä nimimaakaria?

Elina SaarinEn

Motivan yhteydessä startanneesta ma-
teriaalitehokkuusyksiköstä saattaa 
kasvaa kymmenen asiantuntijaa työl-

listävä keskus, jos yksikköä luotsaavan Henrik 
Österlundin toive toteutuu.

”Jos ajatellaan materiaalitehokkuuden edistä-
miseen liittyvää tehtäväkenttää ja työmäärää, se 
olisi sopiva yksikön koko. Yhdellä työntekijällä 
ei toimintaa hanskata”, tällä hetkellä yksikön ai-
noana työntekijänä toimiva Österlund toteaa.

Österlund aloitti Motivassa materiaalitehok-
kuushankkeen johtavana asiantuntijana touko-
kuun loppupuolella. Hänellä on takanaan lähes 
10-vuotinen ura ympäristökonsulttina Ecobio 
Oy:ssä, jossa hänen ominta alaansa oli tuoteläh-
töinen ympäristöjohtaminen.

Motivassa Österlund valmistelee paraikaa 
materiaalitehokkuusyksikölle liiketoimin-
tasuunnitelmaa. Syksyn aikana Österlundin 
vastuulla on muun muassa hahmottaa sopiva 
tuote- ja palvelupaletti eri kohderyhmille.

”Saatamme käynnistää jo tämän vuoden 
puolella help desk -palvelun, joka avustaisi jul-
kisia hankintaorganisaatioita ympäristömyö-
täisten hankintojen tekemisessä. Julkisen sekto-
rin hankinnat ovat Suomessa jopa 20 miljardia 
euroa vuosittain, mikä on noin 15 prosenttia 
BKT:stä. Jos julkiset hankinnat saadaan liikkeel-
le materiaalitehokkuusajattelussa, se luo valta-
vasti kysyntää ympäristömyötäisille tuotteille ja 
palveluille”, Österlund uskoo.

Yrityspalvelut vielä hautumassa

Jätteen synnyn ehkäisy on yksi osa-alue, johon 
yksikkö pyrkii vaikuttamaan ennen kaikkea 
tuotesuunnittelun kautta. Teollisen ekologian 
näkökulman mukaisesti on mietittävä, mitä 
materiaaleille tapahtuu käytön jälkeen.

Yrityksille ja elinkeinoelämälle suunnatut 
palvelut ovat vielä ideointivaiheessa, mutta ne 
saattaisivat olla esimerkiksi materiaalitehok-
kuuskatselmuksia Motivan energiatehokkuus-
katselmusten malliin.

”Vaatii vielä menetelmäkehitystä, millainen 
olisi paras katselmustyökalu. Yksittäisten yri-

Materiaaliyksikön 
vetäjä 

Materiaalitehokkuusyksikön tuore vetäjä Henrik Österlund näkee 
materiaalitehokkuuden edistämisessä työsarkaa. Kuinka nopeas-
ti yksikkö laajenee, riippuu vielä rahoituksen varmistumisesta.

tysten käytössä on jo nyt tiettyjä malleja tähän”, 
Österlund kertoo.

Materiaalitehokkuusyksikön kolmas kohde-
ryhmä ovat kuluttajat ja kotitaloudet. Erilaiset 
asennemuokkauskampanjat, neuvonta ja tie-
topankit saattaisivat edistää kestäviä kulutus-
tapoja.

”Kuluttajapuolen palveluista on paljon hyviä 
ideoita, mutta kun olen keskustellut niistä eri 
tahojen kanssa, rahoitus nähdään ongelmaksi. 
Kuluttajillahan ei näitä palveluja voida maksat-
taa, joten tarvittaisiin julkista rahoitusta mu-
kaan”, Österlund sanoo.

Mistä rahoitus lähivuosien jälkeen?

Yksi Österlundin tehtävistä onkin turvata yksi-
kön perusrahoitus tuleviksi vuosiksi.

Österlundin mukaan suuri osa rahoituksesta 
tulee, ainakin alkuvaiheessa, julkiselta sektorilta 

Materiaaliyksikön vetäjä 
haluaa työkavereita

Henrik Österlund pitää 
tärkeänä, että materiaalite-
hokkuusyksikkö on alusta 
saakka verkostomainen
 yhteistyökeskus, joka 
kokoaa eri tahojen 
osaamisen yhteen.

M
otiva O

y

kuten ministeriöistä. Näin taataan se, että yksi-
köstä tulee puolueeton ja neutraali toimija.

”Jos katsotaan hallituksen ja ministeriöiden 
toimenpideohjelmia sekä valtakunnallista jäte-
suunnitelmaa, niiden teemat sopivat täydellises-
ti materiaalitehokkuusyksikön ideaan. Ajatusta 
pidetään siis tärkeänä sekä julkisella sektorilla 
että elinkeinoelämän piirissä. Nyt odottelem-
me vain lopullista varmistusta rahoitukselle”, 
Österlund sanoo.

Elinkeinoelämän toimeksiannot toisivat jat-
kossa ainakin osan yksikön toiminnan rahoi-
tuksesta.

Rahoituksen turvaamiseksi Österlund neu-
vottelee myös Sitran ja Tekesin kanssa. Tekesin 
Toiminnalliset materiaalit -teknologiaohjelmaa 
Österlund ei pidä materiaalitehokkuusyksikön 
kilpailijana, vaan mahdollisena yhteistyökump-
panina. EU:n Life+-hanke näyttää sekin kiin-
nostavalta rahoituskeinolta tulevaisuudessa.


