
Kokemuksia liiketoiminnan 
kehittämisestä kiertotalouteen

DTS Oy:n seminaari Kiertotalouden monet mahdollisuudet

20.9.2019 Roineen Helmi

Esa Tommila, ympäristöneuvos

Ekokem Oy Ab:n tj. 1997-2009, Ekonetto Oy:n hall. pj.



Kiertotaloudella on pitkät perinteet ja riskejä

• mm. pronssin romuliiketoimintaa oli jo antiikin aikana

• teollisuusmaissa kehitystä vauhditti Rooman Klubin tilaama MIT:n
tutkijoiden raportti Kasvun rajat v. 1972:  – Luonnonvarat ovat äärellisiä

• SITRAn teollisuusjäteinventaari 1972 – 1974 herätti myönteisesti

• kuudessa innostusaallossa v. 1970 jälkeen on perustettu satoja 
kiertotalous- ja cleantech-yrityksiä – vain pieni osa niistä enää toimii

• tavallisin syy kaatumiselle on ollut liiallinen luottamus ympäristö-
vetoisuuden kykyyn ylläpitää kysyntää: ”Olemmehan johtava yritys”

• näin on menetetty mm. vesitekniikan, puhdistuslaitealan, 
kiertotalouden, tuulivoimalavalmistuksen ja ympäristöpalvelujen 
yrityksiä – usein niiden johdon ja omistajien suureksi hämmästykseksi.  



Epäonnistumisen tavallisimpia syitä
• alkuvaiheen innostus ja iso julkinen huomio saattavat sokaista

• uudelle toimialalle on vaikeaa tehdä realistinen liiketoimintasuunnitelma ja 
malttaa toteuttaa sitä ilman lipsumista riskejä lisääviin poikkeamiin
• läheisiä esikuvia ei useinkaan ole eikä analogiota vieraampiin osata tunnistaa

• myös pätevän strategian teko on vaikeaa – jopa monille alan konsulteille
• on kiehtovaa maalailla mahdollisuuksia mutta vaikeaa tunnistaa onnistumisen avaintekijät.

Kiertotalousyrityksen toimintakehys on haasteellisempi kuin tavallisten firmojen

• raaka-aineet heikkolaatuisia, usein muille kelpaamattomia, osa haitallisiakin
• sen myötä materiaalisten tuotteiden laadulle riittää haasteita – siitä maineriskejä

• tarpeet joita tuotteilla täytetään voivat olla työläitä keksiä ja saada tunnetuksi 

• säädöksiä ja viranomaisia pitää noteerata normaalitoimintaa laajemmin

• yleisö, viestimet ja poliitikot saatavat odottaa täyskierrätyksen ihmettä.



Tunnistettu uhka on aina myös mahdollisuus
• tavallinen alku kiertotalousfirmalle on oivallus jonkin jätemateriaalin 

hyödyntämiseksi tai ainakin haitattomaksi tekemiseksi
• siihen kehitetään teknologiaa tai ostoteknologian varaan liiketoimintaa

• käyttökokeet kannattaa tehdä perusteellisesti ja uutuuden riskien 
vuoksi myös isohkossa pilot-mittakaavassa – tuotelaadulle hyväksyntä
• omillekin jätteille haettava periaateratkaisu ja mielellään toteutussuunnitelma
• ympäristöviranomaisista on jo tässä vaiheessa paljon hyötyä eikä haittaa
• jos ymp.vaik.arviointi tarvitaan, se kannattaa tehdä hyvin – omaksikin suojaksi

• raaka-aineiden lähteet, saatavuus ja kehityksen tausta-ajurit selville

• kierrätystuotteiden kysyntä ajureineen on selvitettävä kylmän tarkasti
• kilpailevista käsittelyratkaisuista ja tuotteista perusteet jo liiketoim.suunn:ssa

• parasta mutta usein vaikeaa on voida veloittaa ketjun molemmissa 
päissä – tärkeä asia sekä kierrätysfirmalle että teknologiafirmalle



Teknologian myynnin erityishaasteita
• edellisen ruudun asiat ovat tärkeitä asiakkaiden onnistumiselle

• hyvät referenssit ovat arvokkaita ja huonot perin haitallisia kaikille

• uuden teknologian lanseeraus tarvitsee investoivan asiakkaan
• tarvitaan luottamusta hyvin perustein, yhteistyötaitoa ja ensitoimitustakuu

• investoijan riskit ovat myös pioneeriteknologian toimittajan riskejä

• huolellisuuskulttuureja on hyvä kehittää yhteisesti – eduksi molemmille

• investoijan markkinaselvitysten taso vaikuttaa teknologiatoimittajaankin

• ennen investointipäätöstä syytä tavoitella pääosalle kapasiteetista 
sopimuksia tuoteketjun molempiin päihin – keventää riskiä isosti

• hallituksessa sopisi olla kokenut teknologiakaupan tuntija.

Huolellinen, valpas ja kaukokatseinen toimintatapa vie pisimmälle.



Kuinka kilpailustrategia on hyvä tehdä?
• kilpailuhavaintoja on syytä kerätä liiketoiminnan alusta asti

• toimivaksi on koettu prof. Michael Porterin kehys (”competitive edge”)

• hyvä tehdä oman väen työnä konsultin ohjaamana
• omalla väellä on parhaat tiedot, ja samalla se oppii hyvin paljon
• ryhmään avainhenkilöitä ja pikkufirmassa myös hallituksen jäseniä

• konsultti huolehtii oikeiden asioiden tekemisestä oikein

• strategian asiasisällöstä vastaa yhtiön oma väki

• loppuraportin laajuudeksi taustaosion kera 4 – 6 sivua + liitteitä

• strategiaan perehdytetään koko keskijohto 

• myös muu henkilöstö tutustutetaan siihen

• kevyt päivitys vuosittain ja analyysien kautta 3 – 4 v. välein.



Puhdistuksen ja kierrätyksen ääreisilmiöt – taustalla 
fysiikan lahjomattomat lait



Toivotamme Digital Toilet Systems Oy:lle 
ja sen henkilöstölle hyvän työskentelyn 

iloja, onnea ja menestystä!


