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Elina SaarinEn

Konsortion yhteishanke on maamme 
mittakaavassa ainutlaatuisen laaja. Stra-
tegisen huippuosaamisen keskittymän 

CLEEN Oy:n ja sen osakasyritysten käynnis-
tämän REMA-hankkeen (Resurssitehokkaat 
tuotantoprosessit, materiaalien kierrätys ja 
jätehuolto) kokonaislaajuus lähentelee 30 mil-
joonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun koossa 
on näin suuri konsortio ja kun jätehuoltoa ja 
materiaalien kierrätystä lähdetään tutkimaan 
tällä volyymilla Suomessa. Aiemmin maassam-
me on tehty yksittäisiä tutkimuksia eri puolilla 
Suomea. Ohjelmallinen kokonaisuus antaa laa-
jan kuvan koko Suomen jätemateriaalivirroista 
jätteen syntypaikasta aina uudelleen hyödyn-
nettäväksi materiaaliksi tai tuotteeksi saakka”, 
selvittää CLEENin osakas, REMA-hankkeen 
konsortio-osapuoli Ekokem Oy Ab:n tutki-
muspäällikkö Toni Andersson.

”Hanke tuo valtavasti lisätietoa siitä, mitä jät-
teitä Suomessa syntyy, kuinka paljon ja missä, 
millainen on niiden koostumus ja millaisia hyö-
dyntämiskeinoja tarvitaan”, Andersson jatkaa.

YhteistYö tuo                                    
uusia näKöKulmia

Konsortiossa on mukana poikkitoimialainen 
joukko toimijoita. CLEEN Oy:n teknologia-
johtaja Jatta Jussilan mukaan tavoitteena on 
synnyttää uudenlaista yhteistyötä sellaisten toi-
mijoiden kesken, jotka eivät perinteisesti ole  
toimineet yhdessä.

”Tämä voi synnyttää innovaatioita ja tuoda 
mukanaan jotain, mitä ei osata vielä ennustaa-
kaan”, Jussila kuvailee.

Mukana konsortiossa on tutkimuslaitosten 
lisäksi esimerkiksi metalli-, metsä- ja kemian-
teollisuuden yrityksiä, jätehuolto-osaajia, kon-
sultteja ja asiantuntijoita.

avoimuus ehtona

Jussilan mukaan jättimäinen projektikokonai-
suus on jaettu pienempiin osa-alueisiin, joissa 
jokaiselle konsortion jäsenelle on määritelty 
omat tehtävänsä. Nämä eivät kuitenkaan ole 
yksittäisiä ja erillisiä hankkeita, vaan kaikki 
tekeminen nivoutuu yhteen laajaksi kokonai-
suudeksi.

”Mukaan tulevien täytyy panostaa toimin-
taan henkilöstöresursseja ja rahaa ja sitoutua 
yhteistyöhön. Vaikka hankkeessa on mukana 
keskenään kilpaileviakin yrityksiä, tietoa on 
jaettava avoimesti. Tulokset ovat julkisia, ja niis-
tä raportoidaan säännöllisesti”, Jussila korostaa.

Ensimmäinen REMA-hankkeen julkinen ra-
portti ilmestyy näillä näkymin vuoden päästä, 
keväällä 2011.

ennennäkemättömän mittava jätehuollon 
tutkimushanke on käynnistymässä
28 suomalaista yritystä, tutkimuslaitosta ja kaupunkia on 
sitoutunut sijoittamaan merkittävän määrän työpanosta, 
aikaa ja rahaa kehittääkseen resurssitehokkuutta, 
jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä.

”Perustutkimus vaatii avoimuutta ja laajaa 
yhteistyötä verkoston sisällä”, tietää Ekokemin 
Toni Andersson.”On selvää, etteivät yritykset 
kerro liikesalaisuuksiaan julkisesti edes konsor-
tion sisällä, mutta olemassa olevaa pohjatietoa 
voidaan toki hyödyntää yhteisessä jätehuollon 
kehitystyössä ja uuden tutkimustiedon tuotta-
misessa”, Andersson jatkaa.

hYvä poruKKa

Ekokem halusi lähteä mukaan REMA-hankkee-
seen, koska materiaalien hyödyntäminen, kier-
rätys ja energiahyötykäyttö ovat yhtiölle tärkeitä.

”Pystymme saamaan tästä tutkimusohjel-
masta sellaista tutkimustietoa, minkä etsimi-
nen olisi liian raskassoutuista yksin. Lyömme 
voimat yhteen konsortion muiden yritysten 
kanssa. Tässä on hyvä porukka kasassa.”

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana tut-

kimusosapuolet tekevät kartoitustyötä, analy-
soivat jätevirtoja ja tekevät arvoketjuanalyysejä 
jätteen synnystä käsittelyprosesseihin.

Ekokem sijoittaa hankkeeseen ensimmäisenä 
vuonna puoli miljoonaa euroa. Anderssonin 
mukaan Ekokemiltä hankkeen eteen tekee töi-
tä useampi henkilö. Seuraavien neljän vuoden 
tutkimushankkeet ja summat tarkentuvat en-
simmäisen vuoden aikana.

motiva ja Cleen                          
materiaalitehoKKuuden asialla

Vasta 2008 perustetulla CLEEN Oy:llä on val-
misteltu jo viisi tutkimusohjelmaa, joista yksi 
on käynnissä ja neljä muuta samassa vaiheessa 
kuin REMA.

Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat 
-ohjelman rahoitus varmistui joulukuussa 
2009, ja ohjelman työt etenevät hyvässä vauh-
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ennennäkemättömän mittava jätehuollon 
tutkimushanke on käynnistymässä

dissa. REMAn ohella rahoitushakemukset on 
jätetty Tekesille seuraavista ohjelmista: Tule-
vaisuudet moottorivoimalaitokset, Mittaukset, 
monitorointi ja ympäristötehokkuuden arvi-
ointi sekä Kestävät biopolttoaineketjut.
REMA-ohjelma nivoutuu tiiviisti materiaa-
litehokkuusajatteluun. Jatta Jussilan mukaan 
Motivan ja CLEENin toiminta ja tavoitteet ma-
teriaalitehokkuuden edistämisessä eivät kilpai-
le toistensa kanssa vaan päinvastoin tukevat ja 
täydentävät toisiaan. Molempien tavoitteena on 
lisätä materiaalitehokkuutta organisaatioissa.

KilpailuKYKYä ja                    
tYöpaiKKoja

Jussilan mukaan REMA-ohjelman kuten mui-
denkin CLEENin käynnistämien hankkeiden 
pohjimmainen tavoite on lisätä suomalaisten 
ympäristö- ja energia-alan osaajien kansain-
välistä kilpailukykyä.

”Toiminnan tavoitteena on lyhentää ja te-
hostaa innovaatioketjuja tutkimuksesta liike-
toimintaan siten, että yritysten edellytykset 
pärjätä globaalissa kilpailussa kasvavat. Tiivis 
ja pitkäjänteinen yhteistyö yritysten ja tutki-
musinstituutioiden välillä ohjelmien suunnit-
telusta niiden toteutukseen luo edellytykset 

vielä mahtuu mukaan
l Seuraavaksi CLEEN Oy odottaa päätöstä siitä, millä tavalla REMA-hankkeen rahoitus 
lopulta toteutuu. Rahoitushakemus Tekesille jätettiin joulukuussa.

”Odotamme päätöstä, millaisella rahoitusinstrumenttikuviolla ohjelma on mahdol-
lista rahoittaa. Konsortio pitää hyvin tärkeänä ohjelman toteutumista yhtenä kokonai-
suutena”, kertoo CLEEN Oy:n teknologiajohtaja Jatta Jussila.

Vaikka hankkeen käytännön tekeminen on jo suunniteltu detaljitasolla, Jussilan 
mukaan yritysten on vielä mahdollista tulla hankkeeseen mukaan.

”Rahoitusjakson vaihteessa on hyvä kohta, jolloin yritysten on helppo liittyä mukaan. 
REMAssa tämä tarkoittaa näillä näkymin vuoden vaihteen tienoota. Ohjelma ei ole 
suljetun piirin juttu. Suuri osa mukana olevista yrityksistä ei ole CLEENin osakkaita”, 
Jussila tarkentaa.

ekokem oy

r ekokem oy ab on mukana resurssitehokkaat tuotantoprosessit, materiaalien 
kierrätys ja jätehuolto -hankkeessa, koska yhtiö uskoo hankkeen tuottavan 
merkittävän tärkeää tutkimustietoa jätehuoltoalalle.

scanstockphoto

avain jätehuollon ja materiaalitehokkuuden kehittymiseen löytyy yritysten välisestä 
avoimesta yhteistyöstä, uskoo jatta jussila Cleen oy:stä.

kumuloituvalle korkeatasoiselle osaamiselle ja 
siihen pohjautuvalle vilkkaalle innovaatiotoi-
minnalle. Uskomme tällaisen toimintaympä-
ristön myös tuottavan Suomeen lisää osaamis-
intensiivisiä työpaikkoja. ”, Jussila perustelee.

Pitkällä tähtäimellä CLEENin tutkimusoh-
jelmat tukevat myös suomalaisen yhteiskunnan 
ympäristötavoitteiden saavuttamista esimer-
kiksi uusiutuvan energian ja energiatehokkuu-
den osalta.


