
 

 

     

 

    

 

 

 
 

 

Hanke: Satakuntalainen vähähiilisen biotalouden osaamiskeskittymä 

Satafood Kehittämisyhdistys ry 

 

Koosteet hankkeen matkaraporteista  

 

 

Matka: IFAT 2018 - The World's Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials 

Management 

Kohde: München, Saksa  

Aika: 16.-18.5.2018 

 

 

Kiertotalousajattelu sekä erilaiset kierrätysmateriaaliratkaisut olivat ympäristötekniikkamessuilla 

näyttävästi esillä. Työnäytösten ja näytteilleasettajien lisäksi messuilla oli tarjolla runsaasti erilaisia 

seminaariesityksiä kiertotalousaiheista erilaisilta eurooppalaisilta asiantuntijaorganisaatioilta. Hampurin 

teknillisestä yliopistosta (Technische Universität Hamburg) dosentti Ute Müller kertoi Horizon 2020-

rahoitteisesta kiertotaloushankkeesta nimeltä FORCE - Cities cooperating FOR Circular Economy. 

Tavoitteena hankkeessa on tehostaa eurooppalaisten suurkaupunkien kiertotalousprosesseja. 

 

Monissa messuilta löytyvissä ratkaisuissa hyödynnettiin digitalisaatiota ja robotiikkaa: esimerkiksi 

erilaiset muovilaadut pystytään optisesti tunnistamaan linjastolta ja robotin avulla nopeastikin 

erottelemaan. Kierrätysmateriaaleista oli myös kehitetty innovatiivisia uusiotuotteita. Kiinnostava 

esimerkki kiertotaloudesta käytännössä on italialainen yritys Salvadori, joka käyttää vanhoja autojen ja 

raskaammankin kuljetuskaluston renkaita kumituotteittensa raaka-aineena. Kumi rouhitaan ja 

puristetaan uusiksi tuotteiksi.  

 

Erilaisten biomassajakeiden käsittelyyn messut tarjosivat myös runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Ulkona 

demoalueella pyörivät säännöllisesti erilaiset puu-, kanto- ja kuorimateriaalien haketusnäytökset. 

Muutamilla valmistajilla oli esillä myös koneita, joilla pystytään erottelemaan esim. puupohjaisesta 

rakennusjäte- tai sivuvirtamateriaalista puu ja metallit erilleen. Puuhake voidaan hyödyntää edelleen 

energiantuotannossa polttamalla ja metallit sulattaa jatkokäyttöön. Myös muita orgaanisten materiaalin 

hyödyntämistapoja oli messuilla esillä. Erilaisia biokaasun tuotantomenetelmiä oli monenlaisia, ja sekä 

suurempien, esim. yhdyskuntien jätevesilietteitä käsittelevien laitosten, että maatilakohtaisten laitosten 

toimittajia messuilta löytyi. Hätkähdyttävän innovaation tarjoili hollantilainen yhdyskuntien ja 

teollisuuden jätevedenpuhdistamotekniikastaan ja biokaasulaitoksistaan tunnetun Nijhuis Industries:in 

messuosasto. Näyttävän osaston kulmaan pisoaarin viereen oli pystytetty ultraviolettivaloilla valaistu 

yrttien kasvatushyllykkö. Mintun kasvatuksella demonstroitiin yrityksen jätevedenpuhdistuksen 

kapasiteettia ja mahdollisuuksia käyttää kotitalouksien jätevesiä erilliskeräyksen ja puhdistuksen jälkeen 

lannoitetuotteena kasvihuonetuotannossa. 

 

 

 

 



 

 

     

 

    

 

 

 
 

Messuilla oli esillä myös paljon erilaisia jätteen keräykseen suunniteltuja ratkaisuja, joissa bio- ja 

kiertotalousajattelu oli vahvasti näkyvissä. Eräs kiinnostavista tuotteista oli yhdysvaltalaisen Bigbelly:n 

kaupunkialueille ja esimerkiksi julkisille puistoalueille sijoitettavaksi suunniteltu puristin-

jäteastiakompleksi, joka toimii energiaomavaraisesti astian katolle asennetun aurinkokennon tuottamalla 

sähköllä. Tuote hyödyntää lisäksi älykästä sensoritekniikkaa, joka ilmoittaa verkon kautta jätteen 

kerääjälle, kun astia on täynnä ja ohjaa paikkatiedon avulla tyhjennyksen oikealle keräyspisteelle. 

Useamman astian yhdistelmä mahdollistaa lajitellun jätteen keräyksen. Toinen kiinnostava innovaatio 

oli italialaisen Sartori Ambiente:n sisätiloihin suunniteltu pahvista ja kierrätysmuovista koostettu 

jätteiden lajitteluastia. Muovin määrä vähenee huomattavasti, kun suurin osa astiasta on kartonkia ja 

muoviosienkin elinkaari on pitkä kierrätyksen tuloksena. 

 

Avainsanat: kiertotalous, ravinteiden kierrätys, kierrätysmateriaalit, biokaasu 

Yhteyshenkilö: Maiju Tiiri, puh. 050-3450274, maiju.tiiri@satafood.net 

 

 

Matka: BITE Copenhagen 2018 – ruokamessut ja Better Food for More People -seminaari 

Kohde: Kööpenhamina, Tanska 

Aika: 30.-31.8.2018 

 

Bite 2018 -ruokamessujen sekä sen yhteydessä järjestetyn Better Food for More People -

asiantuntijaseminaarin puhujakaarti oli monipuolinen. Tanskasta puhujina kuultiin heti aamulla 

prinsessa Marieta ja sekä maatalous- ja ympäristöministeriä että ulkoministeriä. Ministeritason 

kansainvälisten puheenvuorojen lisäksi kuultiin mielenkiintoisia yrityspuheenvuoroja 

paneelikeskustelussa esimerkiksi Tesco Groupilta, Arla Foods:lta ja Carlsberg Groupilta. Seminaarin 

pääsisältöinä olivat kansainvälinen yhteistyön lisääminen, ruokaketjun läpinäkyvyyden parantaminen ja 

ruokahävikin merkitys ruuantuotantoketjun kestävyyden kannalta. Yritykset ottivat esille kuluttajien 

kasvaneen ympäristötietoisuuden ja näin ollen vastuullisuuskysymysten merkityksen nopean 

korostumisen toiminnassa viime vuosina. Arla on aloittanut laajan ympäristöohjelman, jossa keskitytään 

uusiutuvaan energiaan siirtymiseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ketjun ruokahävikin 

minimointiin. 

 

Näkemyksiä modernista ruokakaupasta esitteli kiinalainen verkkokauppajätti Alibaba. Hiljattain yhtiö 

on avannut kymmeniä Hema-ruokakauppoja ympäri maata. Näistä voi paitsi ostaa elintarvikkeita, myös 

antaa ne kokille aterian valmistamiseksi paikan päällä: tuoreet raaka-aineet ja palvelun helppous 

houkuttelevat ostajat valitsemaan itse aterian osat, ostamaan ne kaupasta ja viemään ne ravintolan 

tiskille, jossa kokki valmistaa aterian toiveiden mukaan nautittavaksi paikan päällä. Alibaba on lisäksi 

lanseeraamassa koko ruokaketjun kattavaa seurantaohjelmaa, joka toimii kuluttajien puhelimessa 

mobiilisovelluksena. Puhelimella voidaan sovelluksen avulla skannata tuotteen viivakoodi, josta 

nähdään jokaisen tuotteen alkuperä (tuotantopaikka, jopa tilatasolle) sekä koko matka alkutuotannosta 

kaupan hyllylle. Lisäksi Kiinassa ruokaostosten tekeminen internetissä ja ostosten ovelle toimittaminen 

jopa 30 minuutin sisällä tilauksesta ovat arkipäivää. 

 

 

 

 



 

 

     

 

    

 

 

 
 

Messuilla kaksi selkeästi suurinta ja eniten esille noussutta trendiä olivat ympäristöystävälliset 

pakkausratkaisut sekä kasvipohjaiset proteiinituotteet eli lihankorvikkeet. Proteiinituotteiden raaka-

aineina oli pääasiassa käytetty soijaa, johon oli sekoitettu hieman joko jotakin viljaa, härkäpapua tai 

hernettä. Näyttävimmän osaston oli pystyttänyt tanskalainen Naturli. Pakkausmateriaalien osalta pääosa 

tuotteista oli kartonkipohjaisia, mutta joukosta löytyi myös eksoottisempia materiaaleja, kuten 

bambukuituja sekä banaanikasvin lehdistä puristamalla tehtyjä pakkaus- ja tarjoiluastiamateriaaleja. 

Muovin korvikkeeksi kylmille juomille ja mm. salaateille oli tarjolla erilaisia maissi- ja 

perunatärkkelyksestä valmistettuja muovinkaltaisia materiaaleja. Kuumille juomille ja ruoka-aineille 

nämä materiaalit eivät kuitenkaan sovellu. 

 

Kiertotalouden ratkaisut olivat messuilla näyttävästi esillä. Mielenkiintoisimpia sovelluksia olivat 

kikherneiden keitinliemestä (aquafaba) eli prosessin sivuvirrasta kehitetty vegaaninen valkuaisen 

korvike, joka vaahtoutuu ja jota voi käyttää leivonnassa kananmunanvalkuaisen tapaan. Tätä markkinoi 

tanskalainen start-up-yritys Glean. Lisäksi kahdellakin eri panimolla (Carlsbergilla ja pienemmällä Brøl-

panimolla) oli tarjolla leipomoiden ylijäämätaikinasta tai kauppojen vanhentuneista leivistä pantua 

olutta. Teknisiä sovelluksiakin oli esillä: modulaarisessa Next Food -yrityksen 

kerrosviljelyjärjestelmässä hyödynnettiin vesiviljelymenetelmää, jossa yrtit kasvavat ilman maaperää 

vesi- ja ravinneliuoksessa. Alpha Aqua -yhtiön akvaponisessa kiertovesijärjestelmässä kasvatetaan 

kaloja kiertovesitankissa, jonka ravinteet voidaan ottaa vielä puhdistuksen jälkeen kasvatettavien 

kasvien käyttöön. 

 

Tanskan teknillisen instituutin (Dansk Teknologisk Institut) järjestämässä osaseminaarissa puhuttiin 

tulevaisuuden ruokainnovaatioista ja -trendeistä. Esillä olivat muun muassa hyönteisruoka sekä 3D-

tulostettu ja asiakkaiden tarpeen mukaisesti kustomoitu ruoka sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtojen 

hyödyntämismahdollisuudet. Hyönteistalouden kehityksen haasteina mainittiin tuotantoautomaation ja 

rehujen optimoinnin kehittymättömyys, elintarviketurvallisuuteen liittyvät säädöskysymykset sekä 

kuluttajien hyväksyntä. Silti hollantilainen yritys Protifarm on aloittanut ensimmäisenä eurooppalaisena 

yrityksenä lähes täysin automatisoidun hyönteistuotannon teollisuusmittakaavassa.  

 

Elintarviketeollisuuden sivuvirroista käytiin läpi lihateollisuuden sivutuotteita (luu- ja leikkuujäte) sekä 

kalanjalostusteollisuuden sivutuotteita. Tanskassa on kehitetty entsyymipohjaisia menetelmiä proteiinin 

erottamiseen lihateollisuuden teurasjätteistä, mutta niiden käyttömahdollisuuksia ei kovin laajasti 

seminaarissa selvitetty. Kalannahkan käyttö- ja jalostusmahdollisuuksia on myös tutkittu, ja 

mahdollisina sovelluksina mainittiin muun muassa nahkasta valmistetut napostelu- eli snack-tuotteet 

sekä jatkojalosteet, mm. gelatiinin tapaan toimivat tuotteet sekä kosmetiikan lisäaineet. Tanskan suurin 

liha-alan yritys Danish Crown kertoi suomalaisten lihatalojen tapaan aloittaneensa sivuvirtojensa vientiä 

Aasiaan, ja sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen, uusien tuotteiden kehitys sivuvirroista sekä 

Euroopassa huonosti hyödynnettävien ruhon osien vientimahdollisuudet Aasiassa nähtiinkin heillä 

parhaiksi energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämisen osa-alueiksi. 

 

Avainsanat: elintarvikkeet, ruokahävikki, innovaatiot, sivuvirrat, kiertovesiviljely, hyönteiset 

Yhteyshenkilö: Maiju Tiiri, puh. 050-3450274, maiju.tiiri@satafood.net 

 

 

 



 

 

     

 

    

 

 

 
 

Matka: IBA 2018, The world´s leading trade fair for bakery, confectionery and snacks 

Kohde: München, Saksa 

Aika: 15.–20.09.2018 

 

IBA on johtava kansainvälinen messutapahtuma leipomoille ja konditorioille. Messut järjestetään joka 

kolmas vuosi Saksan Münchenissä. Iban pyrkimyksenä on asettaa alan tavoitteet tuleviksi kolmeksi 

vuodeksi. Tänä vuonna pääaiheena oli digitalisointi. Digitaaliset tuotteet olivat esille, jokaisella 

messuosastolla yhteensä kahdessatoista hallissa. Digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia voitiin nähdä niin 

prosesseissa, raaka-aine- ja tuoteturvallisuusratkaisuissa kuin myös uusissa liiketoimintamalleissa. 

Digitalisaatiota voidaan hyödyntää myös pienimuotoisessa annosteluprosessissa. Uutuutena messuilla 

oli mahdollisuus virtuaaliseen tutustumiseen leipomotoimintaan eri maissa, Iba Virtual Bakery Toursin 

välityksellä. Virtuaalitodellisuuden ja 360 asteen videokuvan avulla oli mahdollista matkustaa 

innovatiivisiin leipomoihin Saksassa, Kreikassa, Islannissa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.  

 

Huomiota saivat myös energiatehokkaat ratkaisut ja kestävä kehitys. Huomionarvoista oli todeta monien 

näytteille asettajien pyrkimys kestävän kehityksen ja energiataloudellisten ratkaisujen sovelluksiin, 

toiminnan eri muodoissa. Tämä näkyi niin tuotantoteknologisissa ratkaisuissa kuin myös loppukäyttäjää 

koskevien tuoteturvallisuuden, energiataloudellisuuden ja käyttömahdollisuuksien huomioimisessa. 

Esimerkkinä taikinanpaloittelukone, jonka valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden 

ympäristövaikutukset, valmistusteknologian ekologiset vaikutukset ja käyttäjän energiataloudelliset 

vaikutukset oli haluttu jo suunnitteluvaiheessa minimoida. Näitä ympäristöystävällisiä koneita, laitteita 

ja raaka-aineita myydään kasvavassa määrin tulevaisuuden rakentuessa kestävän kehityksen 

toimintamalliin ja pyrkimykseen vakuuttaa kuluttaja ostamansa tuotteen tai palvelun 

ympäristöystävällisyydestä. 

 

Kilpailun kiristyessä ja katteiden kutistuessa, joutuu jokainen pohtimaan innovaatioiden, 

automatisoinnin ja prosessien optimoinnin mahdollisuuksia tehokkaamman työskentelyn aikaan 

saamiseksi. Tähän löytyi monia ratkaisuja myös pienempien toimijoiden hyödynnettäviksi. 

Erikoismassojen ja taikinoiden valmistukseen on kehitetty myös pienten erien koneita, joilla tuotteiden 

korkea laatu ja tehokas valmistaminen ovat mahdollisia. Pullanpyörittäjä on säilyttänyt asemansa 

leipomokoneiden joukossa. Muodoltaan lähes entisen kaltainen, mutta ominaisuuksiltaan ja 

tekniikaltaan uusiutuneet versiot tarjoavat leipureille varsin tehokkaan ja monipuolisen työvälineen. 

 

Kokonaisuutena Iba 2018 tarjosi mahtavan ikkunan leipomo- ja konditoria-alan tähän päivään ja 

tulevaisuuteen. Merkillepantavaa oli koko messujen läpi vaikuttavien, energiatehokkuuden, ekologisten 

ja muiden kestävän kehityksen ratkaisujen heijastuminen tehtyihin valintoihin ja tekemiseen 

kokonaisuudessaan. Messuvieras haastettiin miettimään valintojen vaikutusta, ei vain omaan 

tekemiseen, vaan laajemmin vastuulliseen yhteiskunnalliseen toimintaan. 

 

Avainsanat: energiatehokkuus, digitalisaatio, prosessioptimointi, leipomotuotteet 

Yhteyshenkilö: Jari Lehmusvaara, puh. 050 556 6519, jari.lehmusvaara@satafood.net 

 

 

Matka: SIAL 



 

 

     

 

    

 

 

 
 

Paris, International Food Exhibition ja muut matkan vierailukohteet 

Kohde: Pariisi, Ranska 

Aika: 22.-25.10.2018 

 

SIAL-messutapahtuma, trendit ja uutuudet 

 

SIAL esitteli Pariisissa näyttävästi uusimpia elintarvikealan innovaatioita ja kärkituotteita. Innovaatio-

osastolla tuotteita oli kuvailtu erilaisia trendejä kuvaavilla sanoilla. Vegaanisena tuotteitaan kuvaili vain 

yksi kuvatuista, kasvistuotteita oli enemmän (20), luonnollisuutta (28) ja ekologisuutta (17) korostettiin 

kuten myös ruuan aistittavaa laatua. Gluteenittomuus, laktoosittomuus, nitriititön ja luomu nousivat 

esille tuotteiden ominaisuuksina. Monissa tuotteissa oli yhdistettynä useampi hyvä asia; luomu, 

gluteeniton ja vegaani, joka onkin kasvituotteissa melko helposti yhdistettävissä (esim. Sarchio- tuotteet, 

joilla on  keliakialiiton gluteenittoman tuotteen merkki). 

 

Pohjoinen näyttäisi olevan suosittu brändäyskeino. Viro ja Liettuakin markkinoivat itseään pohjoisina ja 

Wikipedian mukaan pidetään niitä nykyään Pohjoismaina. ”From lithuanian meadows to your table”. 

Chilen osastolta löytyi Avenatop - Patagonian kauraa; puhdasta, maistuvaa. Tässä puhtaus ei ehkä 

tarkoittanut sitä mitä meillä käsitetään puhdaskauralla. Pohjoista vastaavalla kuvalla sitäkin 

markkinoidaan. 

 

Innovatiivisista tuotteista Crickstart- proteiinipatukoissa yhtenä raaka-aineena oli sirkkajauhe, tämäkin 

gluteenitonta ja ilman meijerituotteita valmistettua. Hyönteistuotteita oli aika vähän kaiken kaikkiaan. 

Myös puuvesiä oli innovaatio-osastolla, raaka-aineena paahdettu tammi, kastanja ja akasiapuu, 

alkuperämaa Ranska. SIAL-innovaatioiden joukkoon mahtui myös muutama suomalainen tuote; 

Hätälän loimulohi, jonka valmistuksessa oli uutta tekniikkaa, Valion lihattomat ja laktoosittomat Mifu-

suikaleet sekä Eila laktoositon voi ja kaurapohjaiset vaihtoehdot jogurtille (Oddlygood).  

 

Ekologisuudella markkinoituja tuotteita oli esillä lukuisia. Innovaatioihin oli otettu omenamehu, jonka 

valmistajat antavat ekologisen lupauksen; tuotannossa otetaan huomioon mehiläiset ja muut pölyttäjät ja 

huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Espanjalaisten innovaatio oli oliivinsiemenjauho, jossa oli 

paljon proteiinia, kuitua ja omega 3:a. Tuote oli tehty oliivinsäilönnän sivutuotteesta. Ekologisina 

esiteltiin myös tomaatti-, punajuuri – ja porkkanalevyt, joita voi käyttää luonnollisina maku- ja 

väriaineina ruuassa. 

 

Monenlaisia vilja- ja jauhotuotteita oli esittelyssä. Riisin korvikkeeksi oli tarjolla More Than Rice - 

riisinjyvän muotoiseksi hiottuja muitten viljojen jyviä (riced), kikherneitä, linssejä ja herneitä, ja jälleen 

gluteenittomia, vegaanisia ja proteiinipitoisia. Pellavan siementen jatkojalostuksessa oli menty jyviä ja 

rouhetta pidemmälle, esillä oli jauhettua idätettyä pellavaa luomuna, gluteeniton, kuitupitoinen 

proteiinin lähde, jossa paljon omega kolmosta ja tietenkin vegaaninen. Idätettyinä löytyi myös linssejä, 

kikherneitä ja kvinoaa. Ecoturca kauppasi gluteenittomia luomujauhojaan; punaisia ja keltaisia linssejä, 

riisiä, keltaisia ja vihreitä herneitä, mungopapuja, kikherneitä. 

 

 

 

 



 

 

     

 

    

 

 

 
 

SIAL-messuilla Pariisissa esiteltiin myös ECOTROPHELIA Europe kilpailun parhaita ja 

innovatiivisimpia ruoka-alan tuotteita. ECOTROPHELIA kokoaa opiskelijoita Euroopan parhainta 

yliopistoista innovoimaan ruokatoimialalle uusi tuotteita ja toimintamalleja. Konsepti tarjoaa myös 

avoimen innovaatioalustan alan yrityksille, nimeltään ”Innov´in Food”. Toiminnassa yhdistetään 

korkeakouluja ja yliopistoja sekä yrityksiä keskenään, jotta lopputuloksena syntyy uusia tulevaisuuden 

ekoloogisesti kestäviä uutuustuotteita. Innovatiivisuus ja tuotekehitys nousevat Euroopan melko kypsillä 

elintarvikemarkkinoilla merkitseväksi tekijäksi, kun halutaan luoda lisäarvoa koko ruokaketjun 

toimijoille.  

 

ECOTROPHELIA Innovaatiokilpailun satoa oli esillä messuilla erityisessä esittelyaulassa. Esimerkkejä 

tuotteista olivat esim. BREWBUN (sämpylä tai leipä, jonka ainesosista 30 % on mäskiä 

panimoteollisuudesta, kuitupitoisuus ja proteiinipitoisuus normaalia suuremmat, hinta edullisempi kuin 

tavanomaisissa tuotteissa), CHEESIT! (vegaani juusto, joka on valmistettu jauhetuista palkokasveista ja 

pähkinästä, säilyvyysaika pitkä, ei vaadi jäähdytystä), ja PANGGIES (pannukakun valmistukseen 

käytettävä vihannespohjainen, kuivattu esiseos, tarkoitettu lähinnä lapsille lisäämään vihannesten 

syöntiä). 

 

 

Ranskan kansallinen kiertotalousinstituutti (Institut national de l'économie circulaire) 

 

Matkalla tutustuimme myös Ranskan kansallisen kiertotalousinstituutin toimintaan. Asiantuntija 

Emmanuelle Moesch kertoi meille kiertotalouden toteuttamisen edistämisestä Pariisissa ja laajemminkin 

Ranskassa. Institut national de l'économie circulaire on vuonna 2013 perustettu organisaatio, jonka 

jäseninä on yhteensä 150 eri yritystä, yliopistoa ja voittoa tavoittelematonta organisaatiota. 

Kiertotalousinstituutti toimii pääasiassa ajatuspajana ja poliittisena lobbausinstituutiona, ja pyrkii 

toiminnallaan edistämään kiertotalouteen siirtymistä Ranskassa sekä tuomaan eri jäsenorganisaatioitaan 

ja valtiollisia organisaatioita yhteistyöhön tehokkaampien kiertotalousprosessien kehittämiseksi.  

 

Kiertotalousyhteiskuntaa tavoitellaan instituutissa pääasiassa kolmen peruspilarin avulla: toimenpiteitä 

keskitetään jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen, yritysten palvelujen kehittämiseen sekä 

kuluttajakysyntään vaikuttamiseen. Kullakin osa-alueella on omat asiantuntijansa sekä 

kehityshankkeensa meneillään. Merkittäviä keskustelunaiheita Ranskassa näiden teemojen ympärillä 

ovat olleet viime aikoina biokaasun tuotanto, ruokahävikin vähentäminen (varsinkin kauppa- ja 

kuluttajapäästä ruokaketjua) sekä lähiruoka ja kaupunkiviljely. Ranskassa on lisäksi vastikään julkaistu 

kansallinen kiertotalouden tiekartta, ja uudet, kiertotaloudesta liiketoimintaa tekevät yritykset edistävät 

tiekartan tavoitteiden toteuttamista. 

 

Avainsanat: elintarvikkeet, innovaatiot, trendit, kasvipohjaiset tuotteet, luomu, kiertotalous 

Yhteyshenkilö: Kaija Vesanen, puh. 050 599 4102, kaija.vesanen@satafood.net 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

    

 

 

 
 

Matka: ECOMONDO, 22nd International Trade Fair for Material & Energy Recovery and 

Sustainable Development ja KEY ENERGY, 12th International Expo for Renewable Energy and 

Sustainable Mobility 

Kohde: Rimini, Italia 

Aika: 7.-9.11.2018 

 

 

Messu- ja seminaaritapahtumakokonaisuus Italiassa jakautui kahteen osaan: suurempiin Ecomondo -

ympäristötekniikkamessuihin, jossa esiteltiin erilaisia jätteiden kierrätys-, keräys- ja 

uudelleenkäyttömenetelmiä, uusia kierrätysmateriaaleja sekä jonkin verran jätevesien ja maaperän 

puhdistukseen tarjottuja menetelmiä, sekä pienempiin Key Energy -messuihin, jossa esiteltiin 

vähähiilisiä aurinko-, tuuli- ja bioenergiaan liittyviä sovelluksia asumiseen, kaupunkisuunnitteluun ja 

liikkumiseen liittyen.  

 

Erilaiset tutkimushankkeet olivat laajasti esillä asiantuntijaseminaareissa. Varsinkin mikrolevät ja muut 

mikrobit tuntuvat olevan nyt kiivaan tutkimuksen kohteena: levien kasvatuksesta kaavaillaan 

tulevaisuuden mahdollisuutta esimerkiksi rehujen, ruuan lisäaineiden, omega 3-rasvahappojen, 

karotenoidien tai kosmetiikan lisäaineiden tuotantoon. Horizon2020-rahoitetussa VALUEMAG-

hankkeessa tutkitaan levien ominaisuuksia ja tuotantomahdollisuuksia, ja siinä on mukana laaja 

konsortio yrityksiä ja yliopistoja kymmenestä eri EU-maasta. Lisäksi bakteerien tuottamista 

polyhydroksialkanoaateista eli PHA:sta on paljon erilaisia hankkeita käynnissä. PHA:t ovat bakteerien 

tuottamia polymeerejä eli biomuoveja, joiden raaka-aineena voidaan käyttää bakteerilajista riippuen  

esimerkiksi erilliskerättyä biojätettä ja jotka ovat myös biohajoavia. 

 

Tutkimusorganisaatioiden esittelypisteissä messualueella oli esillä monenlaisia innovaatioita 

biomassojen jatkohyödyntämiseen sekä kokeiluja elintarviketuotannon sivuvirtojen 

uudelleentuotteistamiseksi. Italialaisen elintarviketuotannon kärkituotteiden, tomaattien ja oliiviöljyn, 

sivujakeita oli kokeiltu esimerkiksi erilaisten pakkausmateriaalien ja kalvojen raaka-aineena. 

Mahdollisuuksia nähtiin myös esimerkiksi lääketieteellisissä ja kosmetiikan sovelluksissa. Yllättävä 

esimerkki löytyi rakennusmateriaaleista: uudenlaisen tiilimateriaalin raaka-aineena oli käytetty mm. 

kananmunan kuoria. 

 

Erilaisia hankkeita bio- ja kiertotalouden ympärillä on käynnissä Euroopan laajuisesti eri 

rahoitusohjelmista. RES-URBIS -hankkeessa, kehitetään biojätteen keräys- ja käsittelyketjua sekä 

etsitään uusia korkean lisäarvon tuotteita ja niiden jalostusmahdollisuuksia. PHA:t eli bakteerien 

tuottamat biomuovit ovat keskiössä, ja biomuovien tuotantolaitosten perustamista visioidaan jo 

olemassa olevien jätevedenpuhdistamojen ja jäteasemien yhteyteen. Lissabonissa ja Venetsiassa 

pilottilaitokset ovat jo olemassa ja toiminnassa. Horizon2020-rahoitetussa SMART-Plant -hankkeessa 

jätevesilietteestä pyritään eristämään erilaisia arvokomponentteja: biopolymeereja, selluloosaa ja 

fosforia lannoitekäyttöön. Tavoitteena on saada aikaan valmiita, myytäviä tuotteita eli kierrätettyjä 

raaka-aineita teollisuuden käyttöön. 

 

 

 



 

 

     

 

    

 

 

 
 

Kestävyysteemat olivat laajasti esillä monilla eri messuosastoilla. Yleisiä olivat mm. täysin pahviset 

messukalusteet. Key Energy -messujen halleissa oli esillä monipuolisesti erilaisia uusiutuvan energian 

sovelluksia tuuli- ja aurinkovoimasta älykkääseen kaupunkisuunnitteluun. Sähköautoja ja -busseja, 

aurinkopaneeleja sekä tuulivoimalatoimittajia oli näytteilleasettajina eri puolilta maailmaa. Yhden 

messuhallin päähän oli rakennettu kokonainen kaupunkipuisto istutuksineen kaikkineen, ja siellä 

demonstroitiin erilaisia tuotteita kierrätysmateriaaleista valmistetuista puistokalusteista ja fluoresoivista 

eli pimeässä hehkuvista katumaaleista ja -elementeistä myös energiaa tuottaviin elementteihin, kuten 

aurinkopaneelilla päällystettyyn puistonpenkkiin. 

 

Biomuovit ja niiden valmistusmenetelmät olivat myös laajasti esillä paitsi asiantuntijaseminaareissa, 

myös messuilla. Erilaisia biohajoavien muovien valmistajia oli näytteilleasettajina lukuisia, ja 

tuotevalikoima oli monipuolinen. Eräs näytteilleasettaja demonstroi pisteellään biomuovien 

soveltuvuutta jopa 3D-tulostukseen. 

 

Avainsanat: biohajoavat muovit, biopohjaiset pakkaukset, sivuvirrat, kiertotalous, uusiutuva energia 
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