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Ajattele. Uudestaan. 
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Ajattele. Uudestaan. 

Syntypaikkalajittelu ja 

jätteenkuljetus

Materiaalin vastaanotto ja 

laadun varmennus Materiaalin erottelu

Materiaalin käsittely

Lopputuotteena korkealaatuisia 

kierrätysmateriaaleja
Materiaalina 

hyödyntäminen > 70 %

REMEO - kiertotalouden ekosysteemi

REMEO -

asiakas- ja kumppaniverkosto

• asiakkaiden koulutus ja opastus

• uusien kiertotalousratkaisujen 

kehittäminen yhdessä



Ajattele. Uudestaan. 

Kierrätyslaitos



Laitosalue



Laitoksen linjastot

Kuva: 10.8.2021



Robottikädet valmiina lajittelemaan. Lisää kuvia: https://remeo.fi/kiertotalous/kuvat-ja-videot/

Kuva: 11.8.2021

https://remeo.fi/kiertotalous/kuvat-ja-videot/


Ajattele. Uudestaan. 

Laitoslajittelu mahdollistaa 
kierrätysasteen kasvattamisen 

Perinteisesti sekalainen 

rakennusjäte päätyy 

tavalla tai toisella 

polttoon.

Modernilla laitoskäsittelyllä 

päästään materiaalina 

hyödyntämisessä yli 

tavoitellun 70 %:n rajan.

1000

230

380

390

Kierrätys materiaalina

Kierrätys maarakentamisessa

Hyödyntäminen energiana



Ajattele. Uudestaan. 

Syntypaikkalajittelu on aina ensisijainen vaihtoehto – se ei kuitenkaan 
yksin riitä. Uuden teknologian laitosratkaisulla puhtaita uusiomateriaaleja 
saadaan kierrätysmarkkinaan ja jätteiden polttaminen vähenee.

NYKYTILA

• Kierrätysastetta pyritään nostamaan ainoastaan

syntypaikkalajittelun avulla

• Rakennus- ja purkujätteitä viedään edelleen 

käsittelyyn ulkomaille, käytännössä poltettavaksi

• Nykyisten laitosten murskaukseen perustuva 

käsittelytekniikka ja –prosessi on vanhentunutta 

eikä tue kiertotaloustavoitteita  

• Rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja  

teollisuuden jätteitä poltetaan materiaalina 

hyödyntämisen sijaan (vienti ja murskaukseen 

perustuva käsittely)

• Riittävän puhtaille uusioraaka-aineille löytyy 

markkinoita ja käyttökohteita jo nyt

MUUTOS

• Syntypaikkalajittelua pitää täydentää laadukkaalla 

laitoskäsittelyllä kierrätysasteen nostamiseksi

• Pääkaupunkiseudulle saadaan lisää kapasiteettia

rakennus- ja purkujätteen sekä kaupan ja teollisuuden 

jätteiden paikalliselle käsittelylle

• Keskustojen ahtaiden työmaiden lajittelu ja 

esikäsittely voidaan tarvittaessa hoitaa myös 

laitoksella

• Uuden laitosteknologian avulla saadaan 

saadaan talteen puhtaita ja arvokkaita  

materiaaleja, joille löytyy aitoa markkinaa

• Jätteiden polttaminen vähenee ja kierrätys tehostuu 



Ajattele. Uudestaan. 

Remeon uusi käsittelylaitos mahdollistaa rakennus- ja 
purkujätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteiden kotimaisen 
käsittelyn ja uusioraaka-aineiden hyödyntämisen materiaalina.

Syntypaikkalajittelu Erottelu laitoksella Laitoskäsittely Uusioraaka-aine

Suunnitellaan rakennus- tai 

purkukohteen tarpeiden ja 

mahdollisuuksien mukaisesti

Kehitetään ja tarjotaan 

aktiivisesti erilliskeräys-

mahdollisuuksia (muovit, 

metallit, pahvi, paperi ja puu)

Raksa 0 -työmaakonseptin  

palvelut rakennus- ja purku-

työmaille

Ei murskausta prosessin 

alussa

Esilajittelu kokoperusteisesti 

kaikelle sisään tulevalle 

materiaalille 

Kappalekokojakauma ohjaa 

materiaalin jatkokäsittelyä

Voidaan tarvittaessa korvata ja 

täydentää syntypaikkalajittelua

Täydentää tehokkaasti 

syntypaikkalajittelua

Kerätään dataa ja 

hyödynnetään koneoppimista –

lajittelutarkkuus paranee,

Joustava ja kehittyvä prosessi, 

avoin data asiakkaille

Tavoitemateriaalien tehokas 

talteenotto

Korkealla laadulla varmistetaan 

parempi jalostusarvo 

Markkina on jo olemassa 

puhtaille uusioraaka-aineille

Materiaalina hyödyntäminen 

nousee keskeiseen rooliin 

ensimmäisen kerran

Suomen ja Keski-Euroopan 

teollisuudelle materiaaleja



Ajattele. Uudestaan. 

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta 
on oleellista, että yrityksen toiminnan 
aiheuttama hiilijalanjälki on pienempi 
kuin tuotettu hiilikädenjälki. 

Remeon megalaitoksen kohdalla tämä 
toteutuu yli 250-kertaisesti, kun 
käytössä on perussähkö ja fossiilinen 
diesel. 

Vihreällä sähköllä ja biodieselillä 
hiilijalanjälki pienenee entisestään.

Hiilikädenjälki on yli 250-kertainen 
verrattuna hiilijalanjälkeen

HIILIJALANJÄLKI

834 tCO2

HIILIKÄDENJÄLKI

213 000 tCO2

Hiilijalanjäljessä ei ole huomioitu kuljetuksia eikä Scope 3 -päästöjä.



Lisämateriaalit



Laitos sijoittuu keskeiselle paikalle hyvien kulkuyhteyksien varrelle.

Kuva: 19.7.2021



Tyylikäs investointi kiertotalouden puolesta

Kuva: 19.7.2021



Laitoksen sisällä kulkevat sekä C&D että C&I -linjastot

Kuva: 12.6.2021


