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1 Tiivistelmä
Resurssiviisas Lapinjärvi -hankkeessa kartoitettiin Lapinjärven kunnan alueella muodostuvia biomassoja
ja tarkasteltiin niiden hyödyntämistä kiertotalousnäkökulmasta sekä luotiin askelmerkit biokiertotalouden ekosysteemin muodostamiselle kuntaan. Lisäksi tarkasteltiin millä tavoin kunta voi edistää bio- ja
kiertotalousyritysten toimintaedellytyksiä kunnassa sekä edistää resurssiviisautta omissa toiminnoissaan.
Biokiertotalouden perustana ovat vajaakäyttöiset biopohjaiset sivuvirrat, joiden sisältämien ravinteiden
kiertoa sekä muuta hyötykäyttöä pyritään lisäämään. Lapinjärvellä valtaosa hyödyntämiskelpoisista sivuvirtabiomassoista syntyy maataloudessa. Muita biopohjaisia sivuvirtoja tuottavia toimialoja kunnassa
ovat elintarviketeollisuus, puutarha- ja metsätalous, puutuoteteollisuus sekä energiantuotanto. Lisäksi
kunnassa muodostuu yhdyskuntajätevesilietteitä ja -biojätettä. Lanta on Lapinjärven biokiertotalouden
kannalta keskeisin biomassa, sillä sitä muodostuu kunnan alueella eniten ja se myös sisältää eniten ravinteita. Sen hyödyntämistä voidaan tehostaa useilla eri tavoilla ja se muodostaa pohjan myös Lapinjärven ekosysteemin rakentamiselle.
Hankkeessa tehtyjen selvitysten tuloksena Lapinjärven biokiertotalouden ekosysteemi näyttäisi selkeimmin muodostuvan biokaasuntuotannon ympärille, sillä se soveltuu lähes kaikkien kunnan alueella
muodostuvien biomassojen käsittelyyn. Biokaasutuksen avulla saadaan hyötykäyttöön sekä biomassoihin sisältyvät ravinteet että energia. Lisäksi laitoksen tuottamasta raakakaasusta ja mädätteestä voidaan jalostaa korkeamman arvon tuotteita kuten kierrätyslannoitteita ja liikennepolttoainetta. Biokaasuntuotannon kautta voidaan myös linkittää yhteen useita eri yrityksiä, vähentää sivuvirtojen käsittelystä yrityksille aiheutuvia kustannuksia sekä luoda kuntaan uutta liiketoimintaa ja työtä.
Ekosysteemin muodostuminen Lapinjärvelle on mahdollista, sillä kunnassa on siihen vaadittava tahtotila sekä kehittämishaluisia yrityksiä. Se edellyttää kuitenkin yritysyhteistyön tiivistymistä entisestään sekä tarkempia tarkasteluja muun muassa biokaasuntuotannon teknologisten ratkaisujen ja taloudellisen
kannattavuuden suhteen. Kunta voi omalta osaltaan tukea biokiertotalouden edistymistä kunnassa
esimerkiksi koordinoimalla yritysyhteistyötä sen alkuvaiheessa, tukemalla yrityksiä biokaasulaitosinvestoinnissa, kaavoittamalla toiminnalle soveltuvia maa-alueita sekä toteuttamalla hankintojaan kiertotalouden periaatteita noudattaen.
Resurssiviisauden edistäminen kunnan toiminnoissa on monitahoinen asia, joka vaatii syvällistä paneutumista kunkin toimialan toimintaan sekä pitkäjänteistä kehittämistyötä. Lapinjärvellä on jo tehty monia resurssiviisautta edistäviä toimia kuten edistetty tyhjien tilojen hyötykäyttöä sekä yhdistelty kuljetuspalveluita. Kunnassa on edistetty myös puurakentamista sekä otettu kiertotalousnäkökulma osaksi
asuinalueen kaavoitusta. Kehittämistyötäkin on silti vielä jäljellä. Mikäli Lapinjärvi haluaa kehittyä resurssiviisaaksi kunnaksi, tulee se ottaa osaksi kunnan strategisia tavoitteita ja varata sen edistämiseen
riittävästi resursseja.
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2 Johdanto
Biotalouden kehittäminen on osa Lapinjärven kuntastrategiaa. Tämän vuoksi syksyllä 2017 sai alkunsa
Resurssiviisas Lapinjärvi -hanke, joka tavoitteena on edistää kunnan siirtymistä kohti resurssiviisautta ja
biokiertotaloutta.
Hankkeen tavoitteena oli tarkastella biotaloutta kunnan alueella kokonaisvaltaisesti, kartoittaa alan kehitysmahdollisuuksia ja yritysten tarpeita sekä selvittää edellytyksiä ravinteiden ja hiilen kiertoja edistävän sekä uusiutuvaa energiaa hyödyntävän biokiertotalouden ekosysteemin muodostumiseksi Lapinjärven kunnan alueelle. Toisaalta tavoitteena oli kartoittaa, millä tavoin kunta voi tukea biotalouden edistymistä kunnassa ja miten resurssitehokkuutta voidaan toteuttaa Lapinjärven kunnan toiminnoissa.
Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa toteutettiin selvitys haastattelemalla alueen biotalousalan yrityksiä sekä toteuttamalla kysely kunnan alueella toimiville maataloustuottajille. Kunnan toimintojen
osalta selvitystä tehtiin haastattelemalla virkamiehiä, työntekijöitä ja kunnan liikelaitosten vastuuhenkilöitä. Haastatteluiden ja verkkokyselyn toteutuksesta vastasivat hankkeen projektipäällikkö sekä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Jonna Nygård, joka laati suorittamistaan haastatteluista sekä
verkkokyselystä selvityksen hankkeen käyttöön. Nygård hyödynsi selvitystä osana Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen opinnäytetyötään. Sekä Nygårdin selvitysraporttia että opinnäytetyötä on hyödynnetty tämän raportin lähteenä.
Tässä raportissa tuodaan esiin hankkeessa tehtyihin selvityksiin ja muihin taustatietoihin pohjautuvia
näkökulmia siitä, miten Lapinjärvelle voitaisiin rakentaa biokiertotalouden ekosysteemi sekä miten Lapinjärven kunta voi sekä edistää resurssiviisautta toimissaan että tukea yritysten pyrkimyksiä siirtyä
kohti biokiertotaloutta.
Raportissa esiintyvä keskeinen termistö on selitettynä tässä:
Resurssiviisaus (resource wisdom) on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet,
energia, tuotteet ja palvelut, osaaminen, tila ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä
edistävällä tavalla. Resurssiviisautta voidaan edistää mm. kiertotalouden avulla. (Pöyhönen 2018, sanasto.)
Kiertotalous (circular economy) on talousmalli, jossa materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta ja siihen liittyvät läheisesti muun muassa biotalous, cleantech, jakamistalous, kestävä ruokatalous sekä erilaiset toimijoiden väliset symbioosit ja ekosysteemit. Kiertotalouden toimintamalleihin
kuuluvat muun muassa jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, jakaminen,
liisaus ja vuokraus, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys. (Sitra 2016.)
Biotaloudella (bioeconomy) tarkoitetaan puolestaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja
ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta
fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä
ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. (Sitra 2016.)
Niitä biotalouden osa-alueita, jotka toteuttavat kiertotalouden periaatteita kutsutaan biokiertotaloudeksi (circular bioeconomy). Biokiertotalouteen kuuluvat mm. maa- ja metsätalouden sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtojen elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen esimerkiksi ravinteina,
biokaasun tuotannossa tai tuotteissa; raaka-aineiden hyödyntäminen tavanomaista korkea4

arvoisemmissa, neitseellisiä raaka-aineita korvaavissa, pitkäikäisissä ja hiiltä sitovissa tuotteissa, kuten
puupohjaisissa tekstiileissä tai biomuoveissa; sekä ravinteiden kierrätys takaisin maaperään: maaperän
ravinteiden sitomista vahvistavat vastuulliset viljelytekniikat ja uudet palvelut. (Sitra 2016.)

3 Toimijat
Hankkeen toteuttaja oli Lapinjärven kunta. Asiantuntijatahoina hankkeessa olivat mukana Luonnonvarakeskus, Suomen Metsäkeskus, Entocube Oy, Motiva ja Baltic Sea Action Group. Hankkeen toimenpiteisiin ja kehittämiseen on osallistunut useita lapinjärveläisiä yrityksiä. Toimenpiteiden keskiössä on ollut hankkeen yhteistyöryhmä, johon kuului yhdeksän lapinjärveläistä yritystä. Yhteistyöryhmässä ovat
olleet mukana: Robbes Lilla Trädgård, Lapinjärven Farmarit Osk., Porlammin Osuusmeijeri, Lapinjärven
Leipomo, Helsingin Erikoishöyläys Oy, Porlammin Potka Oy, Maatalousyhtymä Malén sekä Guy Bosas.
Tämän raportin sisältö pohjautuu pääasiassa yhteistyöryhmän yritysten haastatteluihin, tuottajakyselyn
tuloksiin sekä kunnan toimijoiden haastatteluihin.

4 Biomassat
Kiertotaloudessa tavoitellaan tuotteiden hyödyntämistä mahdollisimman korkean arvon mukaisesti, jolloin niihin sitoutuneet resurssit (aika, energia, materiaalit) hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.
Tuotteen korkein arvo on kiertotalousajattelun mukaan lähimpänä kuluttajaa. Biopohjaisten materiaalien ja tuotteiden osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että puurakennus säilyy käytössä mahdollisimman pitkään tai että tuotettu ja valmistettu ruoka syödään. Tavoitteena on myös tehostaa biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntämistä.
Kuvassa 1 on kuvattu kiertotalouden periaatteita etusijajärjestyksessä niin, että tavoiteltavin käyttö on
ylimpänä ja vähiten tavoiteltava alimpana. Kiertotalouden periaatteiden mukaan tuotteen suunnittelussa olisi keskeistä mahdollistaa sen mahdollisimman pitkä elinkaari eli käytännössä suunnitella tuote
kestäväksi, korjattavaksi sekä erilaisiin käyttötarkoituksiin muuntuvaksi, jolloin voidaan varmistaa tuotteeseen sen valmistuksen aikana sitoutuneiden materiaalien, energian ja muiden resurssien mahdollisimman tehokas käyttö. Jo suunnitteluvaiheessa tulisi siis huomioida tuotteen uudelleenkäyttöä edistävät toimet eli mahdollistaa tuotteen kunnostettavuus ja uudelleenvalmistus tai hyödyntäminen varaosina. Lisäksi tuotteen valmistuksessa tulisi hyödyntää uusiutuvia materiaaleja uusiutumattomien sijaan, kierrätysmateriaaleja tai materiaaleja, jotka ovat mahdollisimman hyvin kierrätettävissä elinkaarensa päässä. Mikäli tuotteita ja niihin sitoutuneita materiaaleja ei voida hyödyntää ylempänä kierrossa, pyritään materiaalit kierrättämään tai hyödyntämään energiana. Kiertotaloudessa ei-toivottavin
vaihtoehto materiaalien osalta on niiden hävittäminen ilman energiahyödynnystä tai sijoittaminen kaatopaikalle. Tässä raportissa biomassoja ja niiden käyttöä tarkastellaan tämän hierarkian pohjalta.
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Jätteen synnyn ehkäisy

Valmistelu
uudelleenkäyttöön

Kierrätys
Muu
materiaalihyödyntäminen
Hävittäminen

Jätteen synnyn ehkäisy ja elinkaarien pidentäminen suunnittelun avulla.
Tuotteiden korjaus, kunnostus ja uudelleenvalmistus tai hyödyntäminen varaosina.
Kierrätys eli materiaalien hyödyntäminen uusien tuotteiden raaka-aineena.
Materiaalien muu hyödyntäminen esim. energiantuotannossa tai maanrakentamisessa.

Hävittäminen polttamalla ilman energiahyödynnystä
tai sijoittamalla kaatopaikalle.

Kuva 1. Materiaalien hyödyntämisen etusijajärjestys kiertotaloudessa.
Biomassat muodostavat biokiertotalouden perustan, tämän vuoksi yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista oli kartoittaa kunnan alueella ja yrityksissä muodostuvien biomassojen määrät, nykykäyttö sekä
niiden hyödyntämiseen liittyvät kehittämistarpeet. Selvityksessä ei huomioitu varsinaisia biopohjaisia
tuotteita vaan keskityttiin biopohjaisiin sivuvirtoihin ja jätteisiin eli vajaakäyttöisiin, kuluja aiheuttaviin
tai muulla tavoin haastaviin biomassoihin. Biomassojen määriä selvitettiin yrityshaastattelujen, virkamieshaastattelujen sekä sähköpostitiedustelujen ja verkkokyselyn avulla. Metsien osalta biomassatiedot on saatu Metsäkeskukselta. Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä yksitoista, joista yksi oli kunnallinen
liikelaitos. Verkkokysely lähetettiin yhteensä 109 maatilalle. Kyselyn vastausprosentti oli 20,6.
Lapinjärvi on maatalousvaltainen kunta, jossa on myös metsätaloutta, elintarviketeollisuutta sekä puutarhatuotantoa, joten kunnan alueella muodostuu runsaasti erilaisia biomassoja. Peltomaata Lapinjärvellä on käytössä 10 393 ha ja maatiloja yhteensä 142 (Luke 2017). Valtaosa niistä on agrobiomassoja,
minkä vuoksi niiden käytön tehostaminen myös nousee tarkastelussa vahvimmin esiin. Biomassaatlaksen (2017) mukaan Lapinjärvellä muodostuu vuosittain noin 73 500 tonnia lantaa eri muodoissa
sekä noin 23 800 tonnia erilaisia peltoviljelyn sivuvirtoja kuten olkea, kesanto- ja suojavyöhykenurmea,
valkuaiskasvien varsia ja öljykasvien korsia. Tarkastelussa keskitytään kuitenkin selvityksestä saatuihin
biomassatietoihin eikä tarkastella koko kunnan alueella muodostuvia massoja eli suuri osa kunnan alueella muodostuvista biomassoista jää tarkastelun ulkopuolelle. Selvityksessä saadut biomassojen määrät on esitetty taulukossa yksi. Vertailu- ja käyttökelpoisuuden vuoksi saadut biomassamäärät on, metsäbiomassoja lukuun ottamatta, muunnettu tonneiksi.
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Biomassa

Määrä / vuosi

Yksikkö

Naudan lietelanta

11 300

t

Naudan kuivalanta

2 229

t

Sian lietelanta

28 600

t

Sian kuivalanta

150

t

Nurmi

3 709

t

Olki

1 420

t

1 000

t

6

t

104

t

1 278

t

Hake / murskattu puu

500

m3

Kutterinpuru

600

m3

10 000

m3

179

t

1 013

t

Lanta

Muut maatalousbiomassat

Elintarviketeollisuuden sivuvirrat
Hera
Muut juustontuotannon sivuvirrat
Leipomosivuvirrat
Puutarhatuotannon sivuvirrat
Puutuoteteollisuuden sivuvirrat

Metsäbiomassat
Hakkuutähde
Lämpölaitosten tuhkat
Jätevesilietteet

Yhdyskuntabiojäte
84
t
Taulukko 1. Lapinjärven kunnan alueella muodostuvat biomassat, joiden tiedot on saatu hankkeessa toteutetuista yritys- ja asiantuntijahaastatteluista sekä verkkokyselystä. Taulukko ei sisällä kaikkia Lapinjärven alueella muodostuvia biomassoja.

4.1 Biomassojen sisältämät ravinteet
Ihmisen toiminta muuttaa luonnollisia ravinnekiertoja esim. katkaisemalla niitä, siirtämällä ravinteita
vääriin paikkoihin sekä köyhdyttämällä maaperää. Ravinnekiertojen häiriintyminen aiheuttaa erilaisia
ympäristö- ja terveyshaittoja kuten vesistöjen rehevöitymistä. Lisäksi ravinnekiertojen häiriintyminen
vaikuttaa moniin elinkeinoihin, jotka ovat riippuvaisia maaperän tai vesistöjen tuottavuudesta. (Aho
ym. 2015, 4–7.) Biokiertotaloudessa biomassojen osalta keskeisintä onkin niiden sisältämien ravinteiden palauttaminen kiertoon, sillä kaivannaisfosforivarannot ovat sekä rajalliset että maantieteellisesti
epätasaisesti jakautuneet, mikä voi rajoittaa fosforin saatavuutta sekä aiheuttaa arvaamattomia hinnan
vaihteluita jo lähitulevaisuudessa (Marttinen ym. 2017, 5). Typpilannoitteiden valmistus kuluttaa puolestaan runsaasti energiaa ja aiheuttaa päästöjä ilmakehään. Lisäksi epäorgaanisten lannoitteiden pitkäaikainen käyttö laskee maan hiilipitoisuutta, sillä niiden mukana maaperään ei palaudu orgaanista ainesta. Hiilipitoisuuden lasku köyhdyttää maaperää ja laskee sen tuottavuutta jopa 40–70 %. (Aho ym.
2015, 7.) Biomassojen sisältämät ravinteet voidaan palauttaa kiertoon sekä palauttamalla ne maaperään kierrätyslannoitteina tai kierrättämällä ne ylempänä jalostusketjussa mm. jalostamalla sivuvirroista esimerkiksi rehua tai teollisuuskemikaaleja. (Aho ym. 2015, 4–7.)
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Kierrätysravinteiden käytön lisäämisellä voidaan vähentää epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä ja parantaa siten ruoantuotannon kestävyyttä ja huoltovarmuutta. Kierrätysravinteiden sisältämän orgaanisen aineksen avulla voidaan lisäksi parantaa maan kasvukuntoa. (Marttinen 2017, 5.) Ravinteiden kierrätys on myös yksi Suomen hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista. Siinä tavoitteeksi on asetettu, että
50 % lannasta ja yhdyskuntalietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. (Hallitusohjelma 2015.)
Taulukossa kaksi on esitetty Lapinjärvellä muodostuvien biomassojen selvityksessä saatujen sisältämät
ravinteet typen (N), fosforin (P) ja kaliumin (K) osalta. Lämpölaitosten tuhkan osalta on lisäksi huomioitu sen sisältämät kalsium (Ca) ja magnesium (Mg), sillä ne ovat tuhkan hyötykäytön kannalta merkittäviä sivuravinteita. Biomassojen Typpi on laskettu sekä liukoisena että kokonaistyppenä. Liukoinen typpi
kuvaa kasveille suoraan käyttökelpoisen typen määrää, kokonaistyppi puolestaan sivuvirran sisältämää
typen kokonaismäärää. Fosforin määrä on ilmoitettu kokonaisfosforina, joka kuvaa sivuvirran sisältämän fosforin kokonaismäärää. Kokonaisfosforista noin 80 % on kasveille suoraan käyttökelpoisessa
muodossa. (Ylivainio 2013.) Ravinnesisältöjen laskennassa on hyödynnetty biokaasulaskurin (n.d.) kertoimia muiden kuin tuhkan suhteen. Tuhkan ravinnesisältöjen laskennassa käytetyt kertoimet on esitetty kappaleessa 4.7.

Ravinteet t/vuosi
Kok-N

Liuk-N

Kok-P

K

Lanta

213,14

126,14

44,58

126,62

Ylijäämänurmet

22,25

1,12

7,79

38,95

Olki

7,24

0,43

1,28

18,18

Hera

3,0

1,5

0,5

1,4

Leipomosivuvirta

1,58

0,79

0,14

0,69

1,8

3,6

Lämpölaitosten tuhka
Jätevesilietteet

8,10

3,24

5,07

2,03

Biojäte

0,46

0,23

0,09

0,23

59,44

188,08

YHT:
255,77
133,44
Taulukko 2. Biomassojen sisältämät ravinteet.

Ca

Mg

35,8

3,6

35,8

3,6

4.2 Lanta
Lanta on ravinnekierrätyksen kannalta keskeisin biomassa, sillä sitä muodostuu kunnan alueella eniten
ja se myös sisältää eniten ravinteita (ks. Taulukko 1 ja 2). Lannan käyttö lannoitteena ja maanparannusaineena on aina ollut olennainen osa viljelyä ja Lapinjärvelläkin lanta hyödynnetään peltolannoitteena.
Lannan käyttöön liittyy kuitenkin haasteita johtuen kotieläintalouden ja kasvintuotannon eriytymisestä
sekä yksikkökokojen kasvusta. Alueilla, joilla on runsaasti kotieläintuotantoa, lantafosforia on liikaa suhteessa viljelyskasvien tarpeeseen. Typen osalta epäsuhta lannan ravinteiden ja kasvien tarpeiden välillä
ei ole niin suuri. Myös Lapinjärvi on lantafosforin suhteen ylijäämäinen, minkä vuoksi ravinteiden kierrätyksen kehittäminen on kunnassa tärkeää. (Marttinen ym. 2017, 13.)
Lapinjärvellä lannan käsittelyn ja käytön ongelmat on samoja kuin muuallakin: lantaa muodostuu suurilla kotieläintiloilla yli oman lannoitustarpeen. Vaikka lannalle olisikin vastaanottaja, voivat liian pitkät
8

kuljetusmatkat syödä toiminnan kannattavuuden. Näitä ongelmia voidaan vähentää prosessoimalla lantaa paremmin käytettävään muotoon. Lantaa voidaan prosessoida mm. kompostoimalla, mädättämällä
tai separoimalla. Separoiminen on yksinkertaisin lannan käsittelymenetelmä. Siinä erotetaan runsastyppinen nestejae ja runsasfosforinen kuivajae toisistaan, jolloin levitystä rajoittava fosfori voidaan kuljettaa hieman kauemmaksi. Lantaa voidaan hyödyntää myös biokaasuntuotannon raaka-aineena, jolloin ravinteiden ohella voidaan hyödyntää sen sisältämä energia. Biokaasutus parantaa myös lannan
lannoiteominaisuuksia typen liukoistumisen myötä sekä vähentää lannanlevityksestä aiheutuvia hajuhaittoja. (Marttinen ym. 2017, 14 – 15.)
Yhteistyö kotieläin- ja kasvinviljelytilojen välillä on myös merkittävä keino edistää lannan ravinteiden
tehokkaampaa käyttöä. Yhteistyötä tehdään toki jo, mutta sitä voitaisiin entisestään tehostaa. Hankkeen selvityksessä nousi esiin useiden kasvinviljelytilojen tahto ottaa vastaan lantaa tai mädätejäännöstä sekä joidenkin kotieläintilojen osalta tarve lannan luovuttamiseen, joten yhteistyölle on selkeästi
nähtävillä myös tarvetta (Nygård 2018, 47).
Pellonvaihto kotieläin- ja kasvintuotantotilojen välillä voisi olla yksi vaihtoehto lannan tehokkaampaan
hyödyntämiseen, mikäli siitä saadaan rakennettua molempien viljelijöiden kannalta toimivaa ja kannattavaa yhteistyötä. Pellonvaihdossa viljatilallinen luovuttaa peltoa nurmiviljelyyn karjatilalle ja saisi vastineeksi karjatilan peltoa oman kasvintuotantonsa tarpeisiin. Tällä tavoin saataisiin uusia mahdollisuuksia viljelykierron toteuttamiseen laajentamalla viljelykasvivalikoimaa, parannettaisiin maan kasvukuntoa ja saataisiin lantafosfori jakautumaan tasapuolisemmin peltolohkoille. Lisäksi näin voidaan osaltaan
edistää hiilen sidontaa maaperään. (Marttinen ym. 2017, 21; Nygård 2018, 57.)
Lantayhteistyötä voitaisiin mahdollisesti edistää myös kehittämällä Lapinjärvelle digitaalinen resurssienvaihtoalusta, jossa biomassojen tuottajat ja tarvitsijat voisivat ilmoittaa tuottamistaan tai tarvitsemistaan massoista. Alustalla voisi lisäksi ilmoittaa myös halukkuudesta peltojen vaihtoon. Näin voitaisiin helpottaa toimijoiden kohtaamista ja siten edistää yhteistyösopimusten muodostumista toimijoiden välille.
Vaihtoehtoisesti biomassayhteistyötä voitaisiin edistää järjestämällä työpajoja, joihin kutsuttaisiin viljelijöitä, elintarviketeollisuusyrityksiä sekä logistiikkayrittäjiä eli niitä tahoja, jotka tuottavat ja/tai hyödyntävät biomassoja kohtaamaan toisiaan. Vastaavanlaisia tilaisuuksien avulla edistetään mm. teollisten symbioosien muodostumista, joten niiden voi ajatella toimivan hyvin myös agroekologisten symbioosien muodostumisen tukena. Tähän kuitenkin tarvitaan yritysten ulkopuolinen koordinaattori ja muita resursseja.

4.3 Muut maatalousbiomassat
Lapinjärvellä muodostuu olkea Biomassa-atlaksen (2017) mukaan vuosittain noin 19 000 tonnia ja erilaisia ylijäämänurmia (viherlannoitus-, suojakaista- ja kesantonurmia) noin 2 800 tonnia. Hankkeessa
tehdyn selvityksen perusteella olkea hyödynnetään Lapinjärvellä jossain määrin sekä kotieläinten kuivikkeena että virikemateriaalina. Pääasiassa se kuitenkin silputaan peltoon, jolloin oljen sisältämät ravinteet ja hiili palautuvat peltoon ja siten parantavat maan tuottokykyä. Suorakylvömenetelmää käytettäessä peltoon jäävä olki vaikeuttaa kuitenkin kylvöä, jolloin oljen korjaaminen pois on järkevää. (Verkkokysely 2018.) Mikäli olki korjataan pois pellolta, on se myös järkevää hyödyntää jollain tavoin.
Ylijäämänurmilla tarkoitetaan alihyödynnettyjä suojakaista-, kesanto-, luonnonhoito- ja viherlannoitusnurmia. Tässä selvityksessä ylijäämänurmena on huomioitu myös pilaantunut nurmirehu, joka ei enää
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sovellu rehukäyttöön. Ylijäämänurmia ei yleensä juurikaan prosessoida. Yleensä ne joko niitetään syntysijoilleen tai levitetään pelloille sellaisenaan. Pilaantunut rehu ja suojavyöhykenurmet voidaan kuitenkin käsitellä aumakompostoimalla. (Marttinen ym. 2017, 17.) Huonoina nurmisatovuosina voidaan
ylijäämänurmia hyödyntää rehuksi (pois lukien pilaantunut rehu), mikä onkin kiertotalousnäkökulmasta
paras tapa hyödyntää niiden sisältämät ravinteet. Parempina satovuosina niiden sisältämät ravinteet
palautuvat peltoon niiton kautta, mikä ei kuitenkaan ole tehokkain tapa hyödyntää nurmen sisältämiä
ravinteita. Ylijäämänurmien vähäinen hyödyntäminen johtuu niiden heikosta rehulaadusta tai rehukäytön kannalta liian etäisestä sijainnista kotieläintuotantoon nähden (Marttinen ym. 2017, 17). Ylijäämänurmia voisi tulevaisuudessa olla mahdollista hyödyntää myös hyönteistuotannossa esimerkiksi kasvinsyöjäsirkkojen ravintona, jolloin sitä saataisiin jalostettua proteiiniksi. Tämä edellyttää kuitenkin tutkimusta nurmityyppien soveltuvuudesta sirkkojen ruokintaan. (Karjalainen, P., henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2018.)
Sekä olki että nurmi ovat hyviä biokaasun lähteitä, joten niiden hyödyntäminen biokaasuntuotannossa
on järkevää, mikäli korjuu- ja kuljetuskustannukset säilyvät kohtuullisina. Samalla niiden sisältämät ravinteet saadaan kiertämään mädätejäännöksenä. Nurmibiomassojen prosessoinnin avulla on mahdollista siirtää ravinteita esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykkeiltä alueille, joissa niitä tarvitaan (Marttinen
ym. 2017, 22).

4.4 Elintarviketeollisuuden sivuvirrat
Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää monin tavoin. Monia tuotannon sivuvirroista voidaan uudelleenkäyttää raaka-aineena tuotannossa. Tässä tarkastelussa keskitytään niihin sivuvirtoihin,
jotka eivät ole hyödynnettävissä tuotannossa ja, jotka yrityksen tulee jollain keinoin hävittää.
Joissain tapauksissa sivuvirta on mahdollista jalostaa korkeamman arvon tuotteeksi, vaikka sitä ei voitaisi uudelleenkäyttää alkuperäisessä tuotantoprosessissa. Mikäli uuden jalostusketjun rakentaminen ei
ole mahdollista tai sivuvirta ei sovellu jalostettavaksi, voidaan syötäväksi kelpaamaton sivuvirta usein
hyödyntää tuotantoeläinten rehuna. Rehukäyttö on kiertotalousnäkökulmasta suositeltava vaihtoehto,
sillä siten elintarviketeollisuuden sivuvirtojen sisältämät ravinteet päätyvät lopulta pääosin kotieläinten
lantaan ja uudelleen kiertoon. (Marttinen ym. 2017, 18). Mikäli sivuvirran rehukäyttö ei ole mahdollista,
voidaan sitä hyödyntää energiantuotannossa esim. biokaasun tai bioetanolin valmistuksessa. Hävitettäväksi sivuvirran ei kiertotalousnäkökulmasta tulisi missään nimessä päätyä.
4.4.1 Leipomosivuvirta
Leipomotuotannosta muodostuu myyntiin tai uudelleenkäyttöön soveltumatonta sivuvirtaa 104 tonnia
vuodessa. Sivuvirta muodostuu tuotantoprosessissa ylijääneistä leivistä, kanttipaloista ja taikinasta, jotka kuivatetaan leipomon uuneissa säilytyksen ja jatkokäytön helpottamiseksi (Nygård 2018, 41). Hankkeen alussa leipomosivuvirta hävitettiin biojätteenä ja yrityksen keskeisenä toiveena oli löytää tälle
edullisempi ratkaisu. Kesän aikana ratkaisu löytyikin ja tällä hetkellä leipomosivuvirta menee bioetanolin raaka-aineeksi. Jätteeksi päätyvä leipomosivuvirta ei sovellu myyntiin tai uudelleenkäyttöön
tuotannossa, minkä vuoksi sen käsittelyyn haetaan muita hyödyntämismahdollisuuksia.
Leipomosivuvirtaa on aikaisemmin hyödynnetty sian rehuna, mutta yhteistyö vastaanottaneen sikalan
kanssa on sittemmin lakannut, vaikka sivuvirta sopiikin sikojen ruokintaan. Tilalle leipomosivuvirta on
haastava rehulaji, sillä erityisesti pakattujen tuotteiden käsittely vaatii työtä, mikä osaltaan lisää rehukustannuksia. Leipomosivuvirta ei siten ole tilallisen näkökulmasta välttämättä niin edullinen ja houkutteleva rehuvaihtoehto kuin voisi olettaa. Houkuttelevuus riippuu myös siitä kuinka suuren osan muusta
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rehusta tila pystyy leipomosivuvirralla korvaamaan ja siten vähentämään esim. ostorehukustannuksia.
(Haastattelut 20.2.2018 ja 9.3.2018.)
Sian ohella leipomosivuvirta soveltuu myös rehu- ja ravintokäyttöön kasvatettavien hyönteisten rehuksi. Parhaita lajeja tähän olisivat jauhopunkin toukka eli jauhomato (Tenebrio molitor) sekä mustasotilaskärpäsen toukka (Hermetia illucens) (Marnila 2.3.2018). Myös kotisirkan kasvatuksessa leipomosivuvirtaa on mahdollista hyödyntää, mikäli se sekoitetaan osaksi muuta rehua. Tämä vaatisi kuitenkin ruokintakokeita, jotta hyönteiselle parhaiten sopiva seossuhde löydettäisiin. (Karjalainen, P., henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2018; Marnila, henkilökohtainen tiedonanto 2.3.2018.) Leipomon uuneja voitaisiin
mahdollisesti hyödyntää hyönteisten kuivauksessa, jolloin lisäetuna saataisiin nostettua uunien käyttöastetta. Hyönteiset voivat toimia myös uusien leipomotuotteiden raaka-aineena, mikäli niille on riittävästi kysyntää.
Leipomosivuvirta soveltuu raaka-aineeksi erilaisiin biopolttoaineita tuottaviin prosesseihin kuten biokaasutukseen ja bioetanolin valmistukseen, jolloin saadaan hyödynnettyä sekä sivuvirran energiasisältö
että siihen sitoutuneet ravinteet. Bioetanolin valmistusprosessista sivutuotteena syntyvä mäski voidaan
hyödyntää rehuna tai mädättää (Bioste 2014a). Biokaasutuksessa sivutuotteena syntyy mädätysjäännöstä, jota voidaan käyttää lannoitteena. Leipomosivuvirta voidaan käsitellä myös kompostoimalla, jolloin siihen sitoutuneet ravinteet voidaan hyödyntää kierrätyslannoitteena. Kompostoinnissa biomassan
energiaa ei saada hyödynnettyä.
Leipomosivuvirtojen osalta rehukäyttö olisi kiertotalousnäkökulmasta tavoiteltavampi vaihtoehto kuin
mädättäminen tai kompostointi, mutta tämä edellyttäisi uuden yhteistyökumppanin löytymistä sekä
molemminpuolista halua yhteistyön toteuttamiseen. Leipomon kannalta keskeisintä on saada pidettyä
sivuvirran käsittelykulut minimissä. Sivuvirran biokaasutus oman kunnan alueella voi kuitenkin tuoda
yritykselle imagohyötyjen lisäksi myös mahdollisuuden korvata kaasu-uunien fossiilista nestekaasua
biokaasulla.
4.4.2 Juustontuotannon sivuvirrat
Juustontuotannosta muodostuu kahta merkittävää sivuvirtaa heraa sekä myyntiin että uudelleenkäyttöön kelpaamatonta juustoa. Tällaisia ovat mm. tuotantolinjastolta lattialle pudonneet tai muutoin
epäkurantit juustot. Heraa muodostuu vuositasolla 1 000 000 litraa ja juustosivuvirtaa 6 000 kg.
Juustontuotannossa muodostuva hera on suurempi sivuvirta ja siten sen hyödyntäminen on yrityksen
kannalta keskeisempää. Tällä hetkellä hera menee sianrehuksi läheisille tiloille eli sen sisältämät ravinteet kierrätetään sioille. Hera saattaisi soveltua myös hyönteisten rehuksi. Heran hyödyntäminen hyönteisten rehuna edellyttäisi kuitenkin tutkimuksia sen rehukäytöstä sekä riittävän lähellä sijaitsevan tuotantolaitoksen, joka olisi kiinnostunut heran hyödyntämisestä. Tällä hetkellä lähin hyönteistuotanto löytyy Loviisasta, jonne heran kuljettaminen tuskin on kannattavaa. Mikäli hyönteistuotantoa syntyy alueelle lähitulevaisuudessa, kannattanee heraa tarkastella yhtenä rehuvaihtoehtona.
Herasta voitaisiin jalostaa myös ihmiskäyttöön soveltuvia heraproteiinivalmisteita (Valio 2017), jolloin
se jalostettaisiin korkeamman arvon mukaisesti ja toisi yritykselle tuloja. Proteiinivalmisteiden jalostus
vaatisi kuitenkin lisäselvitysten ja kannattavuustarkastelujen lisäksi yritykseltä investointeja. Vaihtoehtoisesti jalostusta voitaisiin tehdä yhteistyökumppanin kanssa, mikä edellyttäisi sopivan yhteistyökumppanin löytymistä. Heran kuivatus Axolot Solutions Oy:n vedenpuhdistusmenetelmällä nousi hankkeessa esiin yhtenä vaihtoehtona heran käsittelylle. Tämä vaatisi kuitenkin menetelmän testaamista
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herasivuvirtaan sekä tutkimuksia, miten se vaikuttaa heran koostumukseen ja käytettävyyteen. Tätä
tutkimusta ja testaamista on mahdollista toteuttaa jatkohankkeessa.
Heraa voidaan hyödyntää myös biokaasun tuotannossa. Kiertotalousnäkökulmasta on kuitenkin järkevämpää kierrättää heran ravinteet rehuna kuin viedä se kaasutusprosessiin. Mikäli heralle ei löydy korkeamman jalostusasteen hyötykäyttöä, on se suositeltavaa edelleen hyödyntää sianrehuna. Meijerin ja
heraa vastaanottavien sikaloiden välinen yhteistyö on yksi tapa toteuttaa yritysten välistä yhteistyötä
biomassojen kestävämmän hyödyntämisen edistämiseksi.
Muut juustontuotannon sivuvirrat käsitellään jätteenä, minkä vuoksi ne aiheuttavat yritykselle kuluja.
Näitä sivuvirtoja ei voida kuitenkaan hyödyntää rehuna hygieniariskien vuoksi, mutta esimerkiksi bioenergiantuotantoon ne soveltuvat hyvin. Juustosivuvirtaa voitaisiin jatkossa käsitellä esimerkiksi mädättämällä biokaasuksi, jolloin myös niiden sisältämät ravinteet saadaan kiertoon mädätejäännöksessä.

4.5 Puutarhatuotannon sivuvirrat
Puutarhatuotannon sivuvirtoina syntyy turvetta, juuripaakkuja, lehtiä ja kasvijätettä noin 1 825 m3 vuodessa. Hankkeen alussa sivuvirroista kolmasosa meni jätehuollon kautta jätteeksi. Loput kompostoitiin
ja hyödynnettiin pelloilla maanparannusaineena. Tuotannossa siirryttiin vuoden 2018 käyttämään biohajoavia ruukkuja, mikä vähentää jätteeksi päätyvän sivuvirran määrää merkittävästi. (Nygård 2018,
43–44.)
Kompostoinnin lisäksi puutarhatuotannon sivuvirtoja voidaan mahdollisesti hyödyntää hyönteistuotannossa joko rehuna tai kasvualustana. Puutarhatuotannon ja hyönteisten kasvatuksen välillä on olemassa myös muita selkeitä synergiaetuja. Esimerkiksi sirkkakasvatuksessa muodostuu hiilidioksidia, jota
puolestaan tarvitaan puutarhaviljelyssä lannoitteena. Myös hyönteisten lantaa voitaisiin hyödyntää
lannoitteena puutarhatuotannossa. Vertikaaliviljelyssä synergiaetua tulee myös lämmön suhteen, sillä
vertikaaliviljelmä tuottaa lämpöä yli oman tarpeen, jota hyönteiset puolestaan tarvitsevat. Puutarhatuotannossa muodostuvaa hukkalämpöä voitaisiin siis hyödyntää hyönteistuotannossa. Puutarhatuotannon sivuvirtojen hyödyntämisestä hyönteistuotannossa on jo jonkin verran tutkimustuloksia, mutta
lisää tutkimustietoa tarvitaan erilaisten sivuvirtojen hyödyntämistapojen suhteen (Nygård 2018, 31).
Puutarhatuotannon sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää myös biokaasun tuotannossa, jolloin ravinteiden
ohella saataisiin hyödynnettyä niiden energiasisältö. Biokaasutuksen osalta lisäselvityksiä voidaan tarvita mm. biohajoavien ruukkujen soveltuvuudesta prosessiin.

4.6 Puutuoteteollisuuden sivuvirrat ja muut metsäbiomassat
Puutuoteteollisuudessa muodostuu sivuvirtoina haketta, murskattua puuta noin 600 m3 sekä kutterinpurua 500 m3 vuodessa. Tällä hetkellä hake ja puumurska hyödynnetään lämmöntuotannossa yrityksen
omassa hakekattilassa. Kutterinpuru menee puolestaan pääsääntöisesti maatiloille kuivikkeeksi, josta
se päätyy lopulta pelloille ja siten sen sisältämät ravinteet hyödynnetään. (Rajala, henkilökohtainen tiedonanto 22.10.2018.)
Metsätalouden sivuvirtoina muodostuu erilaisia hakkuutähteitä kuten latvusmassaa, oksia, raivauspuustoa, kantoja sekä pienpuuta, jotka eivät sovellu metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Kolmasosa hakkuutähteestä jätetään metsään ravinnehävikin ehkäisemiseksi, mutta loput voidaan hyödyntää energiantuotannossa esimerkiksi haketettuna. Hakkuualalta kertyy yleensä hakkuutähdettä noin 20–30 %
runkopuun määrästä. (Viitasaari 2013, 10.) Suomen Metsäkeskuksen mukaan Lapinjärven kunnan alu12

een kestävä laskennallinen hakkuumäärä voisi olla 90 000 m3 vuodessa, kun toteutuneet hakkuut vuosina 2010–2015 ovat olleen noin 60 000 m3 vuodessa. Lapinjärven metsien hakkuumääriä on siten
mahdollista jonkin verran lisätä metsien käytön kestävyyden siitä kärsimättä. (Niskanen, henkilökohtainen tiedonanto 7.8.2018.) 60 000 m3:n hakkuumäärällä Lapinjärvellä muodostuu hakkuutähdettä keskimäärin 15 000 m3 vuodessa, josta energiakäyttöön hyödynnettävissä on noin 10 000 m3. Tässä luvussa
ei ole mukana alueelta korjattava muu energiapuu kuten ojanpientareiden raivauksen yhteydessä
muodostuva pienpuu. Mikäli hakkuita lisätään, lisääntyy luonnollisesti myös saatavilla olevan energiapuun määrä.
Lapinjärven kunnallisella lämpöyhtiöllä Lapinjärven Lämpö Oy:llä on kolme hakelämpölaitosta, jotka
tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoihin. Ne käyttävät vuosittain haketta noin 16 000 m3 vuodessa.
Näiden laitosten polttoaineen hankinnasta vastaa Lapinjärven energiaosuuskunta, joka hankkii tarvittavat raaka-aineet pääosin noin 50 kilometrin säteeltä lämpölaitoksista. Hakkeen raaka-aineena hyödynnetään erilaisia hakkuutähteitä kuten risuja, rankoja, pöllejä sekä esimerkiksi ojanpientareiden raivauksessa muodostuvaa puubiomassaa. (Illman, henkilökohtainen tiedonanto 23.4.2018.) Lapinjärvellä siis
hyödynnetään metsätalouden sivuvirtoja jo varsin tehokkaasti uusiutuvan energian tuotantoon.

4.7 Tuhka
Lapinjärvellä hakkeella lämmitetään mm. valtaosa kunnan omistamista rakennuksista, muutamia isoja
yrityksiä sekä yksityisiä asunrakennuksia. Lapinjärven kunnallisten lämpölaitosten lisäksi yksityisillä yrityksillä on omia hakelämpölaitoksia. Kaikissa hakelämpölaitoksissa muodostuu hyödyntämiskelpoista
tuhkaa. Tuhkatiedot saatiin selvityksessä kuitenkin ainoastaan neljältä yritykseltä, joiden lämpölaitoksissa muodostuvan tuhkan yhteismäärä on noin 179 tonnia vuodessa. Alueella on kuitenkin huomattavasti enemmän yksityisiä hakelämpölaitoksia, joissa muodostuu tuhkaa. Kahdessa yritystä tuotetaan
noin 87 % muodostuvan tuhkan määrästä, kaksi muuta laitosta ovat huomattavasti pienempiä ja niiden
tuottaman tuhkan yhteismäärä jää vuositasolla noin 22 tonniin. (Illman, henkilökohtainen tiedonanto
5.6.2018; Rajala, henkilökohtainen tiedonanto 22.10.2018; Verkkokysely 2018.)
Tuhka nähdään alueella pääasiassa hävitettävänä materiaalina, mutta mitenkään suurena ongelmana
sitä ei pidetä. Sen käsittelyssä on jonkin verran eroja toimijoiden välillä. Iso osa tuhkasta päätyy tällä
hetkellä Kymenlaakson Jätteen jätteenkäsittelyalueelle ja osa varastoidaan tulevaa käyttöä varten.
Maatilayritykset levittävät tuhkan pääsääntöisesti pelloille. Jonkin verran tuhkaa on alueella hyödynnetty myös metsälannoituksessa. Tuhkan käyttöä voitaisiin yritysten mukaan tehostaa ja alueella on
myös jonkin verran kiinnostusta luovuttaa tuhkaa jatkohyödynnykseen, mikäli joku toimija olisi sitä halukas keräämään. (Illman, henkilökohtainen tiedonanto 5.6.2018; Rajala, henkilökohtainen tiedonanto
22.10.2018; Verkkokysely 2018.)
Lapinjärven alueella muodostuva tuhkan määrä on suhteellisen pieni, mutta ravinteiden kierrätyksen ja
resurssiviisauden kannalta sen käyttöä tulisi kuitenkin tehostaa. Tuhka soveltuu sekä pelto-, metsä- että
puutarhalannoitukseen, lisäksi sitä voidaan hyödyntää maanrakennuksessa. Kiertotalousnäkökulmasta
puhdas puutuhka pitäisi ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena. Tuhkassa on runsaasti kalsiumia (10–30
%), kaliumia ja magnesiumia (2 %) sekä fosforia (1 %), mutta ei lainkaan typpeä eikä orgaanista ainesta,
sillä ne häviävät polton yhteydessä. (Makkonen 2015, 16–18.) Laskennallisesti Lapinjärvellä muodostuva tuhka sisältää siis fosforia 1,8 tonnia, kaliumia 3,6, kalsiumia 35,8 tonnia ja magnesiumia 3,6 tonnia.
Puutuhkalla voidaan myös korvata kalkkia, sillä se on emäksistä (pH 10–13) ja nostaa maaperän pHlukua 1–3 pH-yksikköä kasvupaikasta, tuhkan laadusta ja levitetystä tuhkamäärästä riippuen. (Makko13

nen 2015, 16–18.) Jotta Lapinjärvellä muodostuvan tuhkan hyötykäyttöä voidaan lisätä, tulee sen sisältämät ravinteet ja raskasmetallipitoisuudet selvittää analysoimalla.
Myös taloudellisesta näkökulmasta tuhka kannattaisi käsitellä muutoin kuin jätteenä. Koska tuhka luokitellaan hyödyntämiskelpoiseksi jätteeksi, on sen kaatopaikkasijoittaminen jäteveron alaista toimintaa
ja aiheuttaa siten tuhkan tuottajalle ylimääräisiä kuluja. Jäteveron lisäksi tuottajan maksettavaksi koituu myös jätehuoltoyhtiön määräämä jätemaksu. (Joensuu 2018, 5.)
Lannoitteena hyödynnettävä tuhka tulee lannoiteasetuksen mukaan käsitellä niin, että sen pölyäminen
on mahdollisimman vähäistä (MMMa 24/11). Haastatteluissa käsittelyvaatimus nousi tuhkan lannoitekäytön esteeksi, sillä koettiin, ettei rakeistus- tai pelletöintilaitteisiin investoiminen ole pienillä tuhkamäärillä taloudellisesti järkevää. Tuhka voidaan kuitenkin stabiloida myös itsekovettamalla, mikä on
menetelmänä rakeistusta edullisempi eikä edellytä investointeja. Menetelmässä tuhka kostutetaan sekoittamalla siihen vettä. Kostutettu tuhka ajetaan kasaan, jossa sen annetaan kovettua. (Makkonen
2015, 8-9.) Esim. peltolannoituksessa tuhkan levittäminen voidaan toteuttaa samoin kuin kalkitseminen
(Ilvesniemi 2018).
Tuhkaa voidaan hyödyntää myös maanrakennuksessa. Metsäteiden rakentamisessa sitä voidaan hyödyntää MARA-asetuksen mukaisesti sekä tien pinta- että kantavissa rakenteissa ja muussa maanrakentamisessa pohjarakenteissa. (Joensuu 2018, 19–23.) Lapinjärven alueella muodostuvia tuhkia voidaan
siis hyödyntää useammalla eri tavalla. Kiertotalousnäkökulmasta parasta olisi hyödyntää tuhkan sisältämät ravinteet lannoitteena. Biokaasulaitoksen toteutuessa voitaisiin tuhkaa mahdollisesti hyödyntää
myös parantamaan mädätejäännöksen ravinnekoostumusta. Mikäli esim. tuhkan haitta-ainepitoisuudet
estävät lannoitekäytön, voidaan tuhkaa kuitenkin todennäköisesti hyödyntää maanrakennuksessa. Molempia käyttötarkoituksia varten tuhka tulee kuitenkin ensin analysoida. Tuhkan keskitetty keräily ja käsittely esim. jonkin alueen yrityksen toimesta voisi olla ratkaisu tuhkan tehokkaampaan hyödyntämiseen kunnassa.

4.8 Yhdyskuntajätevesilietteet ja -biojäte
Lapinjärvellä muodostuu yhdyskuntajätevesilietteitä kolmella jätevedenpuhdistamolla yhteensä noin
1 013 tonnia vuodessa. Yhdellä puhdistamoista käsitellään myös lähialueen sakokaivolietteet. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on käyttöikänsä loppupuolella, joten sen uusiminen on lähivuosina ajankohtaista. Jätevedenpuhdistamot ovat Lapinjärven kunnan omistuksessa ja kunta vastaa jätevesilietteiden
käsittelystä. Yhdyskuntajätevesilietteet käsitellään Lapinjärvellä tällä hetkellä aumakompostointimenetelmällä, jonka jälkeen ne hyödynnetään vanhan kaatopaikan maisemoinnissa (Luoma-aho, henkilökohtainen tiedonanto 21.5.2018). Jätevesilietteiden sisältämät ravinteet jäävät siis Lapinjärvellä tällä hetkellä hyödyntämättä. Yhtenä merkittävänä kierrätysravinteiden lähteenä (Ks. Taulukko 2) niiden hyödyntämiseen kannattaisi tulevaisuudessa panostaa.
Lapinjärvi kuuluu Kymen jätelautakunnan toimialueeseen ja siten Kymenlaakson jäte Oy vastaa kunnan
yhdyskuntajätteiden käsittelystä. Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan taajamissa
biojäte tulee erilliskerätä kolmen tai sitä useamman asunnon rivi- ja kerrostalokiinteistöillä, ellei biojätettä kompostoida kiinteistöllä sekä taajaman ulkopuolella sellaisilla kiinteistöillä, joilla biojätettä syntyy vähintään 50 kg/vko (Kymen jätelautakunta 2015, § 14–15). Lapinjärvellä biojätettä erilliskerätään
noin 84 tonnia vuodessa ja se käsitellään Kouvolan Veden biokaasulaitoksessa (Riihisaari, henkilökohtainen tiedonanto 19.6.2018). Lapinjärven biojätteen sisältämät ravinteet ja energia hyödynnetään jo
eikä sen osalta tässä vaiheessa tarvita kehittämistä.
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Kompostointi ja mädättäminen soveltuvat sekä jätevesilietteiden että biojätteen käsittelyyn. Molempien käsittelymenetelmien lopputuotteena muodostuu viherrakentamisessa ja maataloudessa hyödyntämiskelpoista materiaalia. Jätevesilietteiden ravinteiden hyödyntämistä rajoittavat sekä kemiallisesti
saostetun fosforin heikko käyttökelpoisuus kasveille, alhainen typpipitoisuus sekä niiden sisältämät
haitta-aineet kuten raskasmetallit, lääkeainejäämät, mikromuovi sekä patogeenit, vaikka niiden aiheuttama kuormitus on tutkimusten mukaan varsin pieni. Raskasmetallipitoisuuksien raja-arvojen alittuessa
lietteitä voidaan hyödyntää lannoitteena. Vaikka maatilat olisivat valmiit vastaanottamaan jätevesilietteitä, voi ongelmaksi muodostua lietteillä kasvaneen sadon myyminen, sillä jotkin elintarviketeollisuuden toimijat kieltäytyvät vastaanottamasta jätevesilietteillä kasvatettua viljaa. (Marttinen ym. 2017,
17.) Mädätys soveltuu jätevesilietteiden käsittelymenetelmäksi hyvin myös sen vuoksi, että mädätys
liukoistaa lietteen orgaanista typpeä kasveille käyttökelpoisempaan muotoon. Sekä jätevesilietteen että
biojätteen mädätys tulee kuitenkin toteuttaa eri linjastolla kuin muut biomassat, jotta voidaan välttyä
yllämainituilta mädätteen hyödyntämiseen liittyviltä ongelmilta. (Marttinen ym. 2017, 17–22.)
Haitta-aineisiin liittyviin ongelmiin ratkaisun voi tarjota esimerkiksi lietteen polttaminen, jolloin orgaaniset haitta-aineet häviävät ja muodostuvan tuhkan sisältämät ravinteet voidaan hyödyntää lannoitteena. Myös hyönteistalous voi tuoda tulevaisuudessa ratkaisuja sekä jätevesilietteiden että biojätteiden käsittelyyn. Sekä mustasotilaskärpäsen että jauhopunkin toukilla on tutkimuksissa todettu olevan
ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää näiden jätejakeiden käsittelyssä. Mustasotilaskärpäsen toukka
pystyy hävittämään mm. homemyrkkyjä, raskasmetalleja ja joitakin lääkeainejäämiä. Jauhopunkin
toukka puolestaan pystyy hajottamaan jopa muovia. Lopputuotteena hyönteistuotannossa syntyy runsaasti ravinteeksi kelpaavaa lantaa. Itse toukista erotettua rasvaa ja proteiinia voidaan puolestaan hyödyntää esimerkiksi rehuteollisuudessa, biodieselin valmistuksessa tai muussa teollisessa käytössä.
(Hannula 2018.) Saksassa tutkitaan myös hyönteistuotannon integrointia biokaasuntuotantoon, mikä
voi tarjota kiinnostavia mahdollisuuksia myös Lapinjärvelle.

5 Lapinjärven biokiertotalouden ekosysteemin muodostuminen
Teolliset tai agroekologiset symbioosit ovat toisiaan melko lähekkäin sijaitsevien toimijoiden muodostamia yhteistyöverkostoja, joissa toimijat saavat toisistaan synergiaetuja esim. hyödyntämällä toistensa
sivuvirtoja, tiloja tai henkilöresursseja ja saavuttavat siten taloudellisia ja ympäristöhyötyjä (Pöyhönen
2018, sanasto). Yritysten väliset symbioosit edellyttävät avoimuutta toimijoiden välillä ja siten myös
toimijoiden välinen luottamus on niissä merkittävässä roolissa.
Lapinjärvellä toimijoiden väliset etäisyydet asettavat haasteita yksittäisen ekosysteemin muodostamiseksi, sillä pitkät kuljetusmatkat heikentävät biomassojen hyödyntämisen kannattavuutta helposti. Lapinjärven biomassat sijaitsevat maaseutumaiselle kunnalle ominaisesti melko hajallaan ja toisaalta useammassa keskittymässä eri puolilla kuntaa (Nygård 2018, 49), mikä heikentää helposti massojen hyödyntämisen kannattavuutta. Eri biomassojen kannattavat siirtoetäisyydet vaihtelevat massan kuivaainepitoisuuden mukaan niin, että eniten kuiva-ainetta sisältäviä massoja voidaan siirtää kannattavasti
merkittävästi pidempiä matkoja kuin vähän kuiva-ainetta sisältäviä massoja. Lietelanta reagoi herkimmin kuljetusmatkan pituuden kasvuun, olki puolestaan kestää jopa kaksinkertaisen kuljetusmatkan lietelantaan nähden. (Karjalainen 2018.) Logistiikka ja toimijoiden väliset etäisyydet ovatkin Lapinjärven
ekosysteemin muodostumisen kannalta kriittisiä tekijöitä.
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Koska uusiutuva energia ja biokaasuntuotanto olivat hankkeessa yhtenä tarkastelun kohteena, hankkeessa tehtiin biokaasun toteutettavuusselvitys Envitecpolis Oy:n toimesta. Lapinjärvellä on runsaasti
biokaasuntuotantoon soveltuvia biomassoja, joista laitoksissa pystytään selvityksen mukaan käsittelemään yhteensä noin 50 000 tonnia vuodessa. Selvitysten mukaan Lapinjärven laskennassa huomioitujen biomassojen biokaasupotentiaali on noin 12 700 MWh vuodessa (Ks. Taulukko 3) (Karjalainen &
Taavitsainen 2018, 1–19). Laskennassa ei huomioitu yhdyskuntabiojätettä eikä jätevesilietteitä niiden
kaasutuksesta muodostuvan mädätejäännöksen hyödyntämiseen liittyvien haasteiden vuoksi.

Taulukko 3. Lapinjärven biomassojen biokaasuntuotantopotentiaali (Karjalainen & Taavitsainen 2018,
1).
Lapinjärven biokiertotalouden ekosysteemi näyttäisi selkeimmin rakentuvan biokaasuntuotannon ympärille (Ks. kuva 2), sillä sen avulla pystytään vastaamaan alueen kehitystarpeisiin useammalla eri tavalla. Mädätys soveltuu puuta lukuun ottamatta lähes kaikkien biomassojen käsittelymenetelmäksi (Bioste
2014b). Menetelmän etuna on, että massasta saadaan tuotettua sekä uusiutuvaa energiaa että hyvälaatuista kierrätyslannoitetta, jota voidaan haluttaessa edelleen jalostaa. Biokaasutuksen kautta on siten mahdollista yhdistää useita eri toimijoita ja heidän tarpeitaan. Lisäksi biokaasutuksen ympärille
muodostuvaa ekosysteemiä voidaan myöhemmin haluttaessa laajentaa liittämällä siihen uusia toimintoja.
Biokaasun toteutettavuusselvityksessä tarkasteltiin biokaasuntuotantoa kolmen eri skenaarion kautta,
joista yksi todettiin taloudellisesti kannattavaksi sellaisenaan. Biokaasuntuotantoa tarkasteltiin kahdessa eri sijainnissa, johtuen biomassojen sijoittumisesta alueelle. Tarkastelussa laitokset sijoitettiin Porlammin ja Pukaron kyliin, jolloin biomassojen kuljetusmatkat säilyivät kohtuullisina ja mahdollistettiin
lietelannan siirtäminen pumppaamalla. Kahdessa skenaariossa tarkasteltiin kaasuntuotantoa pääosin
lantasyötteillä tavoitteena tuottaa sähköä ja lämpöä tilojen käyttöön. Kolmannessa skenaariossa laitoksen syötteinä olivat olki, nurmi, elintarviketeollisuuden ja puutarhatuotannon sivuvirrat sekä sian ja
naudan lannat. Tuotettu biokaasu hyödynnettiin maatilojen sähkön ja lämmöntuotantoon, jonka lisäksi
siitä jalostettiin liikennepolttoainetta sekä korvattiin nestekaasua alueen teollisuudessa. Kaasun myynti
teollisuuteen ja liikennepolttoaineeksi nostavat merkittävästi toiminnan kannattavuutta. (Karjalainen &
Taavitsainen 2018, 4–19.) Prosessin lopputuotteena muodostuva mädätysjäännös on luomukelpoista
lannoitetta, jota voidaan hyödyntää peltolannoitteena sellaisenaan tai prosessoituna esimerkiksi separoimalla. Pääasiassa mädäte tullaan todennäköisesti hyödyntämään syötteitä tuottavilla tiloilla, mutta
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sille on kunnassa kysyntää myös muilla maatiloilla (Nygård 2018, 47). Biokaasuntuotanto mahdollistaa
siis myös ravinteiden tasaisemman hyödyntämisen kunnan alueella.
Biokaasun tuotanto ja jalostus energiaksi sekä mädätysjäännöksen käyttö peltolannoitteena muodostavat lapinjärven biokiertotalouden ekosysteemin perustan. Siihen voidaan kuitenkin liittää myös muita
toimintoja, joiden avulla ekosysteemiä ja sen vaikuttavuutta voidaan kasvattaa. Esimerkiksi mädätysjäännöstä voidaan jatkojalostaa kierrätyslannoitteeksi esim. rikastamalla sitä puuttuvilla ravinteilla tai
rakeistamalla sitä helpommin käytettävään muotoon, jolloin sen myynti myös Lapinjärven ulkopuolelle
voi olla mahdollista. Esimerkiksi alueella muodostuvaa tuhkaa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kierrätyslannoitteen raaka-aineena. Tämä vaatii kuitenkin sekä tietoa mädätejäännöksen ravinnesisällöistä
että lisäselvityksiä tuhkan osalta.

Kuva 2. Lapinjärven biokiertotalouden ekosysteemin suunnitelma.
Jalostettaessa biokaasusta liikennepolttoainetta kaasusta erotetaan sen sisältämä hiilidioksidi, jolloin
lopputuloksena saadaan puhdasta biometaania. Perinteisesti erotettu hiilidioksidi vapautetaan ilmakehään, mutta sitä voidaan myös hyödyntää. Hiilidioksidi voidaan ottaa talteen ja puhdistaa niin, että sitä
voidaan hyödyntää mm. puutarhatuotannossa lannoitteena tai teollisuudessa esimerkiksi betonin valmistuksessa tai ruoka- ja juomateollisuuden raaka-aineena. Biokaasulaitosten yhteydessä järkevintä
voisi olla hyödyntää hiilidioksidi liikennepolttoaineen lisätuotantoon. Tämä voidaan toteuttaa joko jalostamalla erotettua hiilidioksidia tai lisäämällä biokaasuprosessiin tai uuteen reaktoriin vetyä, jolloin
saadaan tuotettua lisää metaania. Erotettu hiilidioksidi voidaan jalostaa esimerkiksi biometanointiprosessin avulla. Näin metaanin saantoa voidaan kasvattaa jopa 60–80 %. (Kärki ym. 2018, 3–11; Qvidja
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Kraft 2018.) Ennen kuin hiilidioksidin hyödyntämistä suunnitellaan laitoksen yhteyteen, tulee kuitenkin
tehdä lisäselvityksiä mm. talteenottolaitteiston investointikustannusten, hiilidioksidimarkkinoiden sekä
toiminnan kannattavuuden suhteen.
Myös hyönteistuotantoa voidaan integroida osaksi ekosysteemiä. Esimerkiksi Saksassa on meneillään
tutkimushanke, jossa mustasotilaskärpäset on integroitu mukaan biokaasuntuotantoon. Niiden avulla
voidaan esimerkiksi tuoda biomassoja kauempaa laitoksille syöttämällä massat ensi hyönteisille ja kaasuttamalla vasta hyönteisten jätökset. Näin pienennetään kuljetettavien massojen määrää, mutta ainakin joidenkin tutkimusten mukaan säilytetään sama kaasuntuotantopotentiaali. Samalla voidaan jalostaa sivuvirroista tekniseen ja rehukäyttöön soveltuvia rasvoja, proteiinia ja kitiiniä. (Liebetrau 2018.)
Ekosysteemin muodostumiselle Lapinjärvelle on hankkeessa tehtyjen selvitysten perusteella paljon potentiaalia. Biokaasuntuotannon ympärille kehittyvää ekosysteemiä on arvioitu ohessa SWOT–analyysin
avulla. Ekosysteemin muodostumiseen löytyy kunnasta sekä vahvuuksia, kuten sitoutuneet yritykset,
että mahdollisuuksia, mutta myös jonkin verran uhkia ja heikkouksia, jotka voivat toisaalta myös estää
ekosysteemin muodostumisen. Keskeisintä ekosysteemin muodostamisen kannalta on toteuttaa riittävän kattavat jatkoselvitykset mm. laitosten kannattavuuden, yhtiömuodon, logistiikan ym. suhteen.
Tässä hankkeessa tehtyjen alustavien selvitysten pohjalta biokaasulaitosten rakentamista ei vielä voida
aloittaa, minkä vuoksi haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, jossa tarvittavat selvitykset voidaan tehdä ja ekosysteemin muodostamista jatkaa.

Sisäiset
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Sitoutuneet ja kehittämishaluiset yritykset
Yhdistää useamman toimijan
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Soveltuu hyvin alueen biomassojen käsittelyyn
Sekä biomassojen ravinteet että energia saadaan
hyödynnettyä








Kaasuautoilun lisääntyminen
Kaasun jalostaminen raskaan liikenteen käyttöön
Voi lisätä yritysten kiinnostusta sijoittua Lapinjärvelle
Lainsäädännön ja muun sääntelyn muutokset
Julkisen rahoituksen lisääntyminen
Ekosysteemiä on mahdollista laajentaa monin
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- Hiilidioksidin talteenotto ja jalostaminen
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Tekniikan toimimattomuus
Biokaasun tuotantomäärä laskennallista alhaisempi
Liikennebiokaasun markkinat eivät kasva riittävästi
Ongelmat toimijoiden välisessä yhteistyössä
Lainsäädännön ja muun sääntelyn muutokset
Logistiikan toimivuus
Kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien asenteet

Taulukko 3. Lapinjärven biokiertotalouden ekosysteemin SWOT-analyysi
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Koska osa Lapinjärvellä muodostuvista biomassoista jää biokaasulaitosten muodostaman ekosysteemin
ulkopuolelle, on tarpeen miettiä myös muita yhteistyömuotoja ravinteiden kierrätyksen ja biomassojen
viisaamman käytön edistämiseksi. Erityisesti lannan käytön tehostamiseen on järkevää panostaa myös
muilla tavoin. Lannan käytön tehostamiseen liittyviä mahdollisuuksia on käsitelty aiemmin tässä raportissa.

6 Resurssiviisauden ja biokiertotalouden edistäminen kunnassa
Kiertotalouteen siirtyminen on systeemitason muutos, joka vaatii kaikkien yhteiskunnan tasojen sitoutumista. Julkisen sektorin rooli resurssiviisaaseen kiertotalouteen siirryttäessä on toimia sekä edellytysten luojana ja suunnannäyttäjänä, mutta myös asenteiden muutosta edistävänä tiedonvälittäjänä (Arponen ym. 2014, 65–68). Koska kunnan toiminnot kattavat merkittävän osan yhteiskunnan toiminnoissa, on kuntien mahdollisuus toteuttaa edelläkävijyyttä monella eri yhteiskunnan alalla. Tämä edellyttää
tietenkin sitä, että kuntatoimijoilla tulee olla selkeä käsitys siitä mitä kiertotaloudella, resurssiviisaudella tai biokiertotaloudella tarkoitetaan ja mitä niiden edistämiseksi on mahdollista tehdä.
Resurssiviisautta voidaan kunnissa toteuttaa sekä kunnan tekemien hankintojen että kunnan omien
palvelujen ja toimenpiteiden kautta. Tämä edellyttää kuitenkin kunnalta strategista sitoutumista resurssiviisauden edistämiseen, jolloin kunta myös varaa riittävästi resursseja kuten aikaa ja rahaa tavoitteiden edistämiseen. (Pöyhönen 2017, 21.) Biotalouden edistäminen on jo osa Lapinjärven kunnan strategiaa, joka on jalkautunut Resurssiviisas Lapinjärvi -hankkeen muodossa. Hankkeet ovat hyviä välineitä
lähtötason kartoittamiseen ja asioiden käynnistämiseen, mutta tavoitteellinen kehittäminen edellyttää
pitkäjänteisyyttä, jota lyhyillä hankerahoituksilla on vaikea saavuttaa. Resurssiviisauden edistäminen pitäisi saada jalkautettua osaksi arkista työtä ja tähän paras keino on strateginen sitoutuminen ja riittävien resurssien varaaminen kehittämistyöhön.
Kunta voi edistää resurssiviisautta ottamalla kiertotalouden osaksi hankintojaan muun muassa ottamalla käyttöön kiertotalouskriteerit hankinnoissa, hyödyntämällä innovatiivisia hankintamenettelyjä sekä
uusia rahoitusmalleja kuten Leasing-rahoitusta. Esimerkiksi Lapinjärvellä on vuodesta 2018 alkaen hankittu kaikki ICT-laitteet 3StepIt:ltä leasing-rahoituksella. Resurssiviisautta voidaan edistää myös muun
muassa hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa ja energiaa säästävää tekniikkaa kuten LED-katuvalaisimia,
korvaamalla uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla ja kierrätysmateriaaleilla tai kokonaan kierrätettävillä materiaaleilla, edistämällä esimerkiksi tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä, hankkimalla palveluita tuotteiden sijaan sekä hyödyntämällä olemassa olevia resursseja entistä tehokkaammin. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi kunnostamalla olemassa olevia laitteita tai rakennuksia ja ottamalla käytöstä poistettuja kalusteita uudelleen käyttöön, mikä edellyttää olemassa olevien resurssien ja niiden kunnon tuntemista. (Pöyhönen 2017, 23–28.)
Tässä osiossa nostetaan esiin esimerkkejä siitä, miten kunta voi edistää bio- ja kiertotalousyritysten
toimintaedellytyksiä kunnassa, tukea bio- ja kiertotalousyrittäjyyden kehittymistä ja sijoittumista kuntaan sekä edistää resurssiviisautta omissa toiminnoissaan.
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6.1 Maankäyttö
Bio- ja kiertotalouden huomioiminen maankäytössä on monitahoista. Maankäytöllä voi olla merkittäviä
vaikutuksia alueen yrittäjyyteen sekä siihen miten resurssiviisaus ja biokiertotalous edistyvät kunnassa.
Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa mm. liikenteeseen, rakentamiseen ja yritysten sijoittumiseen.
6.1.1 Kaavoitus
Kaavoituksella voidaan edistää bio- ja kiertotalousyrittäjyyttä mm. varaamalla niille soveltuvia alueita
kaavoissa, huomioimalla bio- ja kiertotalouden kulkuyhteyksille asettamia vaatimuksia. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi varaamalla alueita uusiomateriaalien välivarastointiin ja käsittelyyn (Pöyhönen
2017, 42).
Kaavoituksen avulla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa rakentamisen resurssitehokkuuteen mm. ohjaamalla materiaalivalintoja. Lapinjärvellä kaavoitusta tehdään suhteellisen vähän eikä kunnassa ole vakituista
kaavoitusinsinööriä – tai arkkitehtia. Vuoden 2018 aikana Lapinjärven kunnan alueelle on valmisteltu
kaksi asemakaavaehdotusta, Husulanmäen alueen asemakaava sekä Ingermaninkylän teollisuusalueen
laajennuksen asemakaavaehdotukset.
Husulanmäen aluetta kunta on kehittänyt alusta asti määrätietoisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi asuinalueeksi, mikä näkyy myös alueen kaavaluonnoksessa. Luonnoksessa alueelle esitetään kiertotalousperiaatteiden mukaista, elinkaarivaikutuksiltaan alhaista, keskitettyä puurakentamista, jossa sekä rakennusten julkisivujen että rungon tulee olla puuta. Lisäksi rakentamisen materiaalivalinnoissa tulee huomioida resurssiviisaus. Katujen ja muiden ulkotilojen pinnoitteissa
puolestaan tavoitellaan vettäläpäiseviä ratkaisuja. (Husulanmäen asemakaavaehdotus 2018, 29–30.)
Husulanmäen osalta tarkemmat rakentamistapaohjeet määritellään tontinluovutuksen yhteydessä.
Tontinluovutusehdot ovatkin hyvä tapa ohjata rakentamista kiertotalouden suuntaan. Niissä voidaan
asettaa yksityiskohtaisia vaatimuksia esimerkiksi rakennusmateriaalien tai energiamuotojen suhteen.
Rakentajalta voidaan edellyttää esimerkiksi kierrätysmateriaalien käyttämistä rakentamisessa, liittymistä kaukolämpöverkkoon tai vaatia sähköautojen latauspisteiden rakentamista (Pöyhönen 2017, 41.)
Husulanmäen tontinluovutusehtoihin voitaisiin asettaa vaatimuksia, joilla edistetään rakennusten
mahdollisimman pitkää elinkaarta sekä huomioidaan niiden uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys elinkaaren päässä. Elinkaaren pituutta lisääviä ominaisuuksia ovat materiaalien kestävyys, kunnostettavuus, tilojen muunneltavuus, modulaarisuus ja rakennuksen tai rakennusosien siirrettävyys. Esimerkiksi hirret
ovat uudelleenkäyttöön soveltuva rakennusmateriaali, sillä ne voidaan purkaa, siirtää ja hyödyntää uuden rakennuksen rakentamiseen. Se, että materiaalit ovat helposti eroteltavissa ja lajiteltavissa edistää
niiden kierrätettävyyttä ja hyödyntämistä uusiomateriaalina tai energiana. Uusiutuvien materiaalien
hyödyntämiseen voidaan ohjata edellyttämällä puurakentamista. Myös kierrätysmateriaalien käyttöä
voidaan edellyttää tontinluovutusehdoissa. Tontinluovutusehdoissa voidaan edellyttää myös uusiutuvan energian, esim. hakekaukolämmön tai maalämmön, käyttöä rakennuksen lämmittämiseen.
Kaavoituksen avulla voidaan myös luoda edellytyksiä toimivalle joukkoliikenteelle sekä edistää pyöräilyä ja jalankulkua autoilun sijaan. Suomen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 50 prosenttia
vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tähän pyritään mm. edistämällä sähkö- ja kaasuautoilua. (VNs 4/2017, 54.) Kuntatasolla tätä tavoitetta voidaan edistää esim. kaavoittamalla tai rakentamalla itse sähköautojen latauspisteitä tai biokaasun tankkauspisteitä (Pöyhönen 2017, 42).
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Mikäli kaavailtu biokaasuntuotanto alkaa Lapinjärvellä, voi kunta tukea yrittäjiä esim. lähtemänä osakkaaksi laitokseen tai rakennuttamalla tankkauspisteen, jolloin yrittäjien investointitarve pienenee.
Maakaasuverkoston ulkopuolelle rakennettaviin biokaasun tankkausasemien rakentamiseen on myös
mahdollista hakea Energiaviraston myöntämää infrastruktuuritukea (VNa 498/2018 4§). Kestävää liikkumista voidaan edistää myös erilaisten yhteiskuljetuspalveluiden sekä kuljetuspalveluhankintojen
kautta. Hyvä esimerkki yhteiskuljetuspalveluista on Lapinjärvellä vuoden 2018 aikana toteutettu kutsutaksipalvelukokeilu, jossa kutsutaksilla korvattiin julkisen liikenteen puutteita (Lapinjärven kunta 2018).
Kuljetuspalveluhankinnoissa kunta voi puolestaan asettaa vaatimuksia esim. ajoneuvojen CO2 päästöille, mikäli kuntaan saadaan biokaasulaitos. Näin voidaan ohjata kuljetusyrityksiä hyödyntämään paikallisesti tuotettua biokaasua ja siten edistää kestävää liikkumista alueella sekä tukea alueen kiertotalousyrittäjyyttä. Lapinjärvellä kuljetuspalveluhankintojen vaatimuksena on ollut kaikkien kunnan kuljetuspalvelujen yhdistäminen. Tavoitteena on, että esimerkiksi koulukyytien yhteydessä voidaan hoitaa
myös muita palvelukyytejä esimerkiksi hyödyntämällä paluukyytejä tai vapaita istumapaikkoja. (Heikka,
henkilökohtainen tiedonanto 21.12.2018). Menettelyllä voidaan vähentää turhaa ajoa ja nostaa ajoneuvojen käyttöastetta.
6.1.2 Rakentaminen ja infrastruktuuri
Rakentamisessa liikkuu valtavat määrät erilaisia materiaaleja ja tuotteita maamassoista pinnoitteisiin ja
ikkunoista valaisimiin. Ala onkin suurin yksittäinen raaka-aineita käyttävä toimiala, minkä lisäksi se tuottaa kaivosteollisuuden jälkeen toiseksi eniten jätettä. (Arponen ym. 2014, 57.) Lisäksi rakentaminen ja
rakennukset kuluttavat merkittävät määrät energiaa. Rakennusten osuus koko Suomen energiankulutuksesta on 40 %. (Alhola ym. 2016, 31). Rakennusala tarjoaa kiertotalouden huomioimiseen lukuisia
mahdollisuuksia kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa. Kiertotalouden periaatteiden mukaan keskeisintä olisikin lisätä vajaakäyttöisten tilojen ja rakennusten käyttöastetta sellaisenaan tai muuttamalla
niiden käyttötarkoitusta. (Pöyhönen 2017, 49.) Lapinjärven kunnan tavoitteena on lisätä tyhjillään olevien ja vajaakäyttöisten tilojen käyttöä antamalla ja vuokraamalla niitä muiden toimijoiden käyttöön.
Käyttäjiä voivat olla mm. yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat, erilaiset viranomaistahot sekä yksityishenkilöt. Tilojen käytön ohjaamiseksi laaditaan kunnassa tilojen käytön periaatteet. (Heikka,
henkilökohtainen tiedonanto 21.12.2018.) Lapinjärvellä esimerkiksi iltaisin ja kesäisin tyhjillään olevien
koulujen käyttöastetta voitaisiin nostaa.
Kiertotalouden kannalta on tärkeää huomioida myös materiaalivalinnat, energiamuodot ja energiatehokkuus sekä rakennuksen kierrätettävyys käytöstäpoistovaiheessa jo suunnittelussa. Rakentamisessa
voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja sekä uusiutuvia materiaaleja. Uusiutuvien materiaalien osalta
puurakentaminen on merkittävä vaihtoehto. (Pöyhönen 2017, 49.) Puurakentaminen toteuttaa kiertotalouden periaatteita, sillä siinä korvataan uusiutumattomia rakennusmateriaaleja uusiutuvalla. Puurakentamista voidaan ohjata kaavoituksen ja tontinluovutusehtojen lisäksi myös rakennushankinnoissa.
Hankinnoissa puu voidaan kirjata hankintakohteen kuvaukseen, jolloin muita rakennusmateriaaleja toteutukseen tarjoavat tarjoukset voidaan rajata pois valinnasta. (Bergman ym. 2018, 110–111.)
Hyvänä esimerkkinä kiertotalouden mukaisesta rakentamisesta voidaan Lapinjärvellä nostaa esiin Lapinjärvitalo. Suunnitelmien mukaan Lapinjärvitalosta tulee puurakenteinen, siirrettävä ja muunneltava
palveluasumiseen suunnattu pinta-alaltaan alle 50 m2 kokoinen pientalo, jonka lämmityksessä hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Lapinjärvitalo toteuttaa siis kiertotalouden periaatteita monella tapaa.
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Korjausrakentamisen ja purkutöiden yhteydessä tulisi tarkastella mahdollisuutta rakennusosien kuten
ovien, ikkunoiden ja kiintokalusteiden uudelleenkäyttöön. Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, tulee materiaalit lajitella mieluiten syntypaikalla niin, että niiden kierrättäminen uusiomateriaaleiksi tai
energiahyödyntäminen on mahdollista. Purkumateriaaleja voidaan hyödyntää myös maanrakennuksessa. Purkumateriaalien lisäksi maanrakentamisessa voitaisiin Lapinjärvellä hyödyntää myös lämpölaitosten tuhkaa, mikäli sen ravinnehyödyntäminen ei ole mahdollista.
6.1.3 Pellot ja metsät
Lapinjärven kunta omistaa peltomaata 97,2 hehtaaria. Peltomaata hoitavat vuokraviljelijät, joiden sopimukset kilpailutetaan 5 vuoden välein. Seuraava kilpailutus on vuonna 2022. (Sjöblom, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2018). Vuokrapeltojen osalta helpoin tapa edistää resurssiviisautta ja biokiertotaloutta on asettaa vuokrasopimusten kilpailutuksiin ja varsinaisiin sopimuksiin vaatimuksia tai suosituksia viljelymenetelmien suhteen niiden uusimisen yhteydessä. Vuokraajilta voidaan vuokrasopimuksissa edellyttää kierrätyslannoitteiden käyttöä tai hiilen sidontaa maaperään. Toisaalta voitaisiin edellyttää esim. talviaikaista kasvipeitteisyyttä, välikasvien käyttöä tai muiden kestävien viljelymenetelmien
toteuttamista, tai viljelemään nurmea biokaasulaitoksen tarpeisiin.
Kunnan peltoja voitaisiin myös käyttää osana kiertotalousopetusta ja -kasvatusta esimerkiksi niin, että
kunta luovuttaisi alueen koulujen ja päiväkodin käyttöön pienet peltotilkut, joilla oppilaat voisivat itse
kasvattaa esim. vihanneksia. Tähän voisi liittää myös puutarhajätteiden kompostoinnin ja kompostin
hyödyntämisen kasvimaassa. Näin voitaisiin osaltaan lisätä lasten ymmärrystä mm. ravinteiden kierrosta ja ruoan alkuperästä.
Lapinjärven kunta omistaa myös metsiä. Metsää on yhteensä 93,6 ha, josta 86,7 ha on metsämaata ja
loput 6,9 ha erilaisia vähätuottoisia maa-alueita (Heikka, henkilökohtainen tiedonanto 30.11.2018).
Metsien resurssiviisaassa käytössä toteutetaan metsänhoidon suunnittelu niin, että se palvelee sekä
ihmisten hyvinvointia, monimuotoisuuden ylläpitoa ja lisäämistä sekä ilmastonmuutoksen hillintää.
Samalla ylläpidetään metsien tuottamia ekosysteemipalveluita, kuten hiilen sidontaa ja virkistyskäyttöä. Luonnon tuottamista terveysvaikutuksista on jo runsaasti tutkimuksellista näyttöä. Luonto edistää
mielenterveyttä ja liikkumista sekä biodiversiteettihypoteesin mukaan rikastaa ihmiskehon mikrobiomia, vahvistaa immuunitasapainoa ja suojaa sairauksilta. (Bergman ym. 2018, 116.)
Lapinjärven kunnan ihmislähtöisyysstrategiaa voidaan viedä myös metsänhoitoon huomioimalla erityisesti metsien hyvinvointi- ja terveysvaikutukset metsänhoidon suunnittelussa. Esimerkiksi Lapinjärven
kunnan metsänhoitosuunnitelmassa on jo osa metsästä osoitettu virkistysmetsäksi (Heikka, henkilökohtainen tiedonanto 21.12.2018). Myös hiilensidonta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen
ehkäisy tai jopa lisääminen voitaisiin ottaa resurssiviisaan kunnan metsienhoidon teemoiksi. Näillä toimilla kunta hyödyntäisi omistamiaan metsäresursseja viisaasti ja toteuttaisi ihmislähtöisyyden strategisia tavoitteita sekä voisi toimia suunnannäyttäjänä muille metsänomistajille.

6.2 Ruokapalvelut
Ruokapalveluissa resurssiviisautta voidaan edistää monin tavoin. Keskeisintä on hyödyntää ruoka mahdollisimman tehokkaasti syömällä, estää hävikin syntymistä sekä huolehtia ravinteiden palautumisesta
takaisin kiertoon lajittelemalla muodostuva biojäte ja hyödyntämällä se esimerkiksi kompostoinnin tai
mädätyksen kautta lannoitteena ja maanparannusaineena. Ruokahävikkiä syntyy ruokapalveluissa sekä
lautastähteinä että kulutukseen nähden liian suurista valmistusmääristä. Sitä voidaan ehkäistä mm. tekemällä ulkoasultaan ja maultaan houkuttelevaa, selkeää ruokaa ja antamalla ruokailijan annostella
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ruokansa määrä itse, jolloin lautastähteiden määrä vähenee; valmistamalla käyttäjämääriin nähden oikea määrä ruokaa, jolloin sitä ei jää yli, sekä myymällä tai lahjoittamalla ylijäänyt ruoka muille käyttäjille. Jotta ruokahävikin määrää on mahdollista vähentää, tulee sen määrää ensin seurata mittaamalla
muodostuvan hävikin määrää säännöllisesti. Mittausten perusteella tilattavan ruuan määriä voidaan
tarkentaa ja hävikin määrää vähentää. (Pöyhönen 2017, 57.)
Ruokapalveluiden hankinnoilla voidaan puolestaan vaikuttaa merkittävästi ruoantuotannon ja valmistamisen sekä kuljetuksien aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Raaka-ainehankinnoissa voidaan
asettaa resurssiviisautta ja ravinteiden kiertoa edistäviä kriteerejä kuten edellyttää kierrätysravinteiden
tai uusiutuvan energian käyttöä tuotannossa, huomioida pakkausmateriaalien kestävyys ja vaikutus
elintarvikkeiden säilyvyyteen. Myös esimerkiksi kasvisruoan lisäämisellä sekä hoitokalastuskalan käytöllä voidaan edistää ruokahankintojen kestävyyttä ja ravinteiden kiertoja. Ruokahankintojen avulla voidaan siis vähentää tuotteiden elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia sekä edistää agroekologisten
symbioosien muodostumista. (Bergman ym. 2018, 114–116; Pöyhönen 2017, 57–60.) Lapinjärvellä kunta voi tukea biokiertotalouden ekosysteemin muodostumista siis myös ruokahankintojen kautta.
Lapinjärvellä lähiruoan hankkiminen on yksi kunnan strategisista tavoitteista. Lähiruoan hyödyntäminen
edistää osaltaan kiertotalouden periaatteiden toteutumista muun muassa vähentämällä kuljetusten aiheuttamaa kuormitusta. Lähiruokahankintoja rajoittaa usein se, etteivät julkiset keittiöt pysty käsittelemään kokonaisia raaka-aineita kuten kokonaista kalaa tai porkkanoita, vaan tuotteiden tulee olla esikäsiteltyjä. (Pöyhönen 2017, 59–60.) Tämän rajoitteen poistamiseksi Lapinjärvelle on suunniteltu valmistuskeittiön laajennusta, mikä mahdollistaisi myös vähemmän esikäsiteltyjen tuotteiden vastaanottamisen ja helpottaisi siten myös pientuottajien osallistumista tarjouskilpailuihin.

6.3 Työllisyyspalvelut
Työllisyyspalvelut ovat merkittävässä roolissa edistettäessä erityisesti aineettomiin resursseihin kuten
aikaan ja osaamiseen liittyvän resurssiviisauden edistämisessä. Lapinjärvellä työllisyyspalveluita toteutetaan Taitopaikka ja Perinnetalkoot -toimintojen kautta. Lapinjärven ja lähikuntien työnhakijoille tarjotaan työllistymispalveluna Taitopaikka-valmennusta, jonka kautta työtön voi löytää juuri hänelle sopivan työpaikan ja saada työelämävalmennusta. Yrityksille Taitopaikka puolestaan toimii työllistämistä
helpottavana tahona etsimällä yritykseen sopivan työntekijän ja auttamalla yritystä työllistämään työntekijän työkokeilun, palkkatuen tai oppisopimuksen kautta. Lisäksi Taitopaikka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kouluttaa työnhakijaa tiettyyn työtehtävään Taitopaikan tiloissa. (Lapinjärvi.fi n.d.) Taitopaikka -toiminta siis yhdistää työntekijöitä ja työnantajia ja edistää siten olemassa olevien resurssien
hyödyntämistä siellä, missä niitä tarvitaan.
Taitopaikalla on toimitilat Porlammin kylässä, jossa on monipuoliset työskentelytilat sekä välineet mm.
puun, metallin, keramiikan ja tekstiilien työstämiseen. Työvalmennettavat harjoittelevat yksilöllisesti
räätälöidyssä valmennuksessa mm. erilaisia työelämätaitoja, suorittavat erilaisia ammattipätevyyskortteja sekä syventävät tai uudistavat osaamistaan. Taitopaikassa työstetään usein erilaisia kierrätysmateriaaleja ja valmistetaan niistä tuotteita. Taitopaikan tilat ovat käytössä pääasiassa päivisin, mutta muutamina iltoina viikossa ne ovat mm. kansalaisopiston käytössä, mikä nostaa niiden käyttöastetta. (Liljeqvist & Nurminen henkilökohtainen tiedonanto, 9.5.2018.) Tilojen ja laitteiden käyttöastetta voitaisiin
kuitenkin vielä nostaa, jolloin olemassa olevia resursseja hyödynnettäisiin tehokkaammin. Taitopaikkatoiminta alkoi vuonna 2016 ja tuona aikana Lapinjärven työttömyysaste on laskenut noin seitsemän
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prosenttiyksikköä (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016; 2018). Taitopaikka toiminta edistää siis resurssiviisautta kunnassa useammallakin tavalla.
Perinnetalkoot -hankkeessa luodaan uudenajan talkookonseptia ja sen yhteydessä on mm. raivattu ja
kunnostettu varastokäytössä ollutta Lapinjärven kirjaston yläkertaa. Kirjaston tiloihin on vuoden 2018
aikana rakentunut mm. Taitopaikan tehtaanmyymälä, talkoohuone, taiteilijoiden/taideharrastajien
työhuone, minimuseo, kangaspuuhuone sekä oleskeluun soveltuva keidas-huone. Lisäksi tilan aulassa
lahjoitetaan käytöstä poistettuja kirjoja. (Fabritius 2018.) Tiloissa voidaan siis toteuttaa monenlaista
kiertotaloustoimintaa esimerkiksi hyödyntämällä ylijäämätekstiilejä mattojen raaka-aineena. Työttömät
työnhakijat voivat osallistua Perinnetalkoot -hankkeeseen esimerkiksi työkokeilun kautta. Hankkeessa
he saavat työkokemuksen lisäksi tukea työnhakuun mm. osaaminen kartoituksen, työnhakutaitojen ja asiakirjojen päivityksen muodossa. (Fabritius 2018.) Hankkeessa on siis otettu aktiiviseen käyttöön
olemassa olevia resursseja kuten tiloja, materiaaleja ja osaamista, mikä toteuttaa hienosti resurssiviisausajattelua.

6.4 Sivistyspalvelut
Sivistyspalveluissa biokiertotalouden edistämisen näkökulmasta keskeisintä on lisätä kuntalaisten kiertotaloustietoisuutta kaikilla ikätasoilla, vaikka esimerkiksi kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on lukuisia
mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta myös mm. hankintojen kautta. Kiertotalouden sisällyttäminen
opetukseen kaikille koulutusasteille on tavoitteena Sitran laatimassa Suomen kiertotalouden tiekartassa. Tavoitteena on sekä lisätä kiertotalousosaamista että vaikuttaa tulevien sukupolvien asenteisiin ja
arvoihin. Varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on siis merkittävä rooli kiertotalouskoulutuksen jalkauttamisessa. (Pöyhönen 2017, 62.)
Kiertotaloutta voidaan viedä opetukseen mm. havainnollistamalla erilaisten materiaalien kiertoja, tutustumalla siihen, mistä materiaaleista tavarat koostuvat sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja
esimerkiksi taito- ja taideaineiden opetuksessa. Koska kiertotalous on monimutkainen ilmiö, jota voi olla vaikea hahmottaa, voi ilmiöpohjaisen oppimisen soveltaminen olla hyödyllistä kiertotalouskasvatuksessa. Ilmiöpohjaisella oppimisella tarkoitetaan kokemuspohjaista, oppiaineiden rajat ylittävää oppimista, jossa oppiminen tapahtuu aidossa kontekstissa. Ilmiöpohjaisen oppimisen avulla myös kehitetään
oppilaiden valmiuksia systeemiseen ajatteluun, mikä on kiertotalouden hahmottamisen kannalta merkittävää. Ilmiöpohjaista oppimista voidaan toteuttaa esimerkiksi kasvattamalla ruokaa päiväkotien ja
koulujen pihoissa tai esimerkiksi kunnalta käyttöön saadulla pellon kulmalla tai hankkimalla lapsiryhmille kummieläimiä, joiden elämää voi seurata verkossa. (Pöyhönen 2017, 62–63.)
Myös taidelähtöisiä menetelmiä käyttäen voidaan lähestyä monimutkaisia ilmiöitä, joten ne soveltunevat hyvin myös kiertotalouskasvatukseen. Taidelähtöisissä menetelmissä oppilaat toimivat itse tutkijoina ja oppiminen tapahtuu oivaltamalla. Menetelmien avulla on mahdollista käsitellä myös kiertotalouteen liittyviä tunteita kuten ympäristöahdistusta sekä edistää kiertotaloutta hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja taiteen tekemisessä. (Aaltolainen, henkilökohtainen tiedonanto 2018.) Kiertotaloutta voidaan viedä osaksi opetusta myös erilaisten teemapäivien avulla. Esimerkiksi Lapinjärven kouluilla järjestetään pop up -päiviä, joiden teemaksi kiertotalous voitaisiin ottaa. Keskeistä kiertotalousopetuksen ja
kasvatuksen viemiseksi osaksi opetusta olisi kuitenkin sen integroiminen osaksi oppiaineita, mikä onnistuu sekä ilmiöpohjaisuutta että taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntämällä. Kiertotalouden vieminen
osaksi perusopetusta ja varhaiskasvatusta edellyttää, että kasvattajilla on riittävä osaaminen kiertota-
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loudesta sekä työkaluja sen opettamiseen. Myös opettajia tulisi siis perehdyttää kiertotalousteemaan
joko kunnan toimesta tai hyödyntämällä esimerkiksi Sitran tarjoamia koulutuksia.
Kuntalaisten resurssiviisaus- ja kiertotalousosaamista kunta voisi edistää mm. järjestämällä erilaisia
teemaviikkoja, tilaisuuksia ja työpajoja tai tarjoamalla kiertotalousneuvontaa. Esimerkiksi kirjastorakennuksessa toimivassa kaikille avoimessa ja ilmaisessa työtilassa, Koko Kylän Työhuoneella, kirjaston
yläkerran tiloissa sekä Taitopaikan työpajalla voitaisiin järjestää vaatteiden tai kodin käyttöesineiden
korjauspäiviä, joissa kuntalaiset voisivat itse korjata tavaroitaan asiantuntijoiden johdolla. Työpajojen ja
tilaisuuksien järjestäminen edellyttää, että käytössä on osaavia henkilöitä sekä muita resursseja.

6.5 Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalveluissa resurssiviisauden edistäminen voidaan yhdistää hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi hyödyntämällä hyväkuntoisia eläkeläisiä erilaisten vapaaehtoisryhmien vetämiseen. Tällaisesta
esimerkkinä on mm. Vertaisveturi -toiminta, jossa eläkeläisiä koulutetaan vanhusten liikuntakavereiksi.
Vastaavaa toimintamallia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi lukupiirien ja muiden harrastusryhmien järjestämiseen. Tiloina toiminnassa voitaisiin hyödyntää kunnassa jo olevia yhteiskäyttötiloja. Henkilöresursseja voitaisiin hyödyntää hyvinvointipalveluissa myös tarjoamalla sairastuneille tilapäisapua esimerkiksi erilaisiin pihatöihin ja puiden kantamiseen. Palvelu voitaisiin toteuttaa esimerkiksi yhteistyössä
Taitopaikan kanssa ja se olisi saataville esimerkiksi lonkkaleikkauksesta toipuville tai muutoin väliaikaisesti toimintakyvyttömille kuntalaisille. (Räihä, henkilökohtainen tiedonanto, 12.11.2018.)
Osaamista voitaisiin jakaa kehittämällä kuntaan eri-ikäisten oppimispisteen uusien palvelujen ja muiden
elämään vaikuttavien asioiden opettamiseen. Oppimispisteessä opettajina voisivat toimia käyttäjät.
Esimerkiksi nuoret voisivat opettaa uusien digipalvelujen käyttöä vanhuksille. Oppimispistettä voitaisiin
hyödyntää myös kiertotalousosaamisen edistämiseen opettamalla esimerkiksi miten ruokahävikkiä voidaan vähentää, luontoa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin edistämisessä tai jätteitä tulee lajitella. Tavoitteena olisi, että kaikki kuntalaiset ikään katsomatta olisivat tietoisia uusista palveluista ja ilmiöistä, joilla
on vaikutusta arkeen. (Räihä, henkilökohtainen tiedonanto, 12.11.2018.) Tällöin hyödynnettäisiin jo
olemassa olevaa osaamista ja siirrettäisiin sitä eteenpäin sekä ehkäistäisiin mm. vanhusten syrjäytymistä yhteiskunnasta.

7 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset
Biokiertotalouden ekosysteemin muodostuminen kuntaan on hankkeessa tehtyjen selvitysten perusteella mahdollista. Se edellyttää kuitenkin lisäselvityksien tekemistä, yrittäjien tiivistä yhteistyötä sekä
mahdollisesti uusien kumppaneiden hankintaa. Vaikka pääpaino ekosysteemin muodostamiseksi lepääkin yrittäjien hartioilla, voi kunta osaltaan edesauttaa sitä. Tämä edellyttää sekä henkilö- että taloudellisia resursseja, minkä vuoksi ekosysteemin muodostamista varten haetaan uutta hankerahoitusta. Kunnan rooli ekosysteemin muodostamisessa ja biokiertotalouden edistämisessä on olla yrittäjien tukena
mm. koordinoimalla hankkeita sekä toimimalla toimijoita yhdistävässä roolissa. Kunta voi tukea yrittäjiä
myös suuntamaalla hankintojaan kohti kiertotaloutta esimerkiksi elintarvike- ja kuljetuspalveluhankinnoissa.
Resurssiviisautta toteutetaan Lapinjärven kunnassa jo monin tavoin, silti kehitettävääkin riittää. Mikäli
kuntaa halutaan kehittää resurssiviisauden suuntaan, tarvitaan tähän selkeät strategiset tavoitteet sekä
huomattavasti kattavammat ja tarkemmat toimialakohtaiset tarkastelut toimintojen nykytilasta ja re25

surssiviisauden edistämisen mahdollisuuksista. Tällöin päästään paremmin kiinni niihin toimenpiteisiin,
joilla on suurin vaikuttavuus kullakin toimialalla ja voidaan valita toimialoittain keskeisimmät kehittämiskohteet. Myös kunnan omaisuuden hallintaa voitaisiin kehittää esimerkiksi luomalla digitaalinen resurssitietopankki, johon kerättäisiin tietoa kunnan omistamista kalusteita, laitteista ym. sekä niiden
kunnosta. Tietopankin avulla voitaisiin lisätä jo hankittujen tuotteiden käyttöä sekä välttyä tarpeettomilta hankinnoilta ja saada siten myös taloudellisia säästöjä. Resurssiviisauden systemaattinen edistäminen vaatii myös henkilöstön kouluttamista resurssiviisaisiin toimintamalleihin. Lisäksi toimialoille voitaisiin kouluttaa resurssiviisauteen paremmin perehtyneitä tukihenkilöitä, jotka voisivat olla työntekijöiden tukena arjessa.
Kehittämistä ei voi tietenkään toteuttaa ilman riittäviä resursseja, siksi resurssiviisauden edistämiseen
tulee varata riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit. Kehittämistyöhön olisikin hyvä nimetä henkilö, joka voisi yhteistyössä toimialojen kanssa viedä kuntaa kohti resurssiviisautta. Myös erilaisiin kuntaohjelmien kuten energiatehokkuussopimusten hyödyntäminen tai liittyminen FISU- tai HINKU- kuntiin voisi olla järkevää, jolloin myös niiden kautta saataisiin tukea kunnan kehittämiseen. Lapinjärvellä voitaisiin ottaa mallia myös Järvenpään kaupungista, joka on laatinut kunnalle resurssiviisaus-tiekartan osallistamalla kuntalaiset suunnitteluun. (Järvenpään kaupunkikehitys 2018). Ihmislähtöisen kunnan strategiaan istuisi hyvin myös Aleksandre Lemillen lanseeraama Kiertotalous 2.0 ajattelu, jossa ihminen on
nostettu kolmanneksi kiertotalouden osaksi sekä resurssina että loppumattoman energian lähteenä
(Lemille 2.11.2018).
Sekä ekosysteemin muodostaminen että kunnan toimintojen kehittäminen resurssiviisauden suuntaan
vaativat pitkäjänteistä työtä. Lapinjärvellä tahtotila toimintojen kehittämiseen on korkea sekä yrittäjien
että julkisten toimijoiden taholla, mikä on tärkein edellytys sekä ekosysteemin muodostumiselle että
resurssiviisauteen siirtymiselle. Sekä yksityisen että julkisen sektorin pitkäjänteisellä kehittämistyöllä
Lapinjärvestä voi hyvinkin muotoutua resurssiviisas biokiertotalouskunta.
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