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Lähetä meille etukäteen ongelma tai ajatus tai idea. 
Esimerkiksi: ”Minulla on 1000 kg tavaraa, josta pitäisi 
päästä eroon”. Jalostamme ideoita ja ratkaisuja 
yhdessä eteenpäin yritysten, Itä-Suomen yliopiston, 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Savonian 
muotoilijoiden kesken työpajassa 9.11. ja Savonian 
muotoilijoiden toimesta jo ennen työpajaa. Mikäli et 
pääse työpajaan, lähetä kuitenkin ajatuksesi viestin 
lopussa mainitulla lomakkeella. 

Heitä ajatuksesi/ideasi mitä jo kertaalleen käytetyistä 
materiaaleista, kuten jätemuovit, puu, eristevillat, 
mineraalit (kipsi) ja tuhka, voisi tehdä. Materiaalit 
voivat olla peräisin esimerkiksi teollisuuden sivuvir-
roista, rakennus- tai yhdyskuntajätteistä. Soveltuvia 
menetelmiä materiaalien muokkaukseen ovat mm. 
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rakeistaminen (agglomerointi), suulakepuristus 
(ekstruusio) sekä valaminen. Esimerkkinä suulake-
puristetusta tuotteista ovat mm. säänkestävät teras-
silaudat. Mieti myös uusiokäyttöä maa-aineksille, 
kuten sivukivet, betoni ja tiilet, asfaltti, voimalaitos-
tuhkat, kipsi, rikastushiekka sekä pasute.

Lähetä ideasi (mielellään 26.10.2016 mennessä) ja 
ilmoittaudu työpajaan viimeistään 4.11.2016 mennes-
sä ilmoittautumislomakkeella linkistä:  
https://www.lyyti.in/Kasoista_euroiksi 

Vaikka et ehtisi tällä kertaa mukaan työpajaan voit lä-
hettää pelkästään ongelmasi tai ideasi edellä maini-
tulla lomakkeella, tai kirjeellä, kortilla, sähköpostilla 
tai soittaa Ari Puurtiselle.

Kutsumme Sinut mukaan ideoimaan sivuvirroille,  
kierrätysmateriaaleille ja maa-aineksille uusiokäyttöä. 

Savonian muotoilijat  
ja opiskelijat  
työstävät ideoita.

Lähetä meille  
ongelma/ajatus/idea 
mielellään 26.10.2016 
mennessä.

Ongelmien  
ja ideoiden  
jatkojalostaminen  
työpajassa 
9.11.
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–työpaja keskiviikkona 9.11.2016  
klo 12.00–16.00

Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Opiskelijankatu 3, Varkaus

OHJELMASSA 9.11.2016
11.30 Kahvit

12.00 Avaus  
 Tutkimusjohtaja Ari Puurtinen 
 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 Uusia tuotteita rakennusjätteestä 
 Professori Timo Kärki 
 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 Miten arvioida oman yrityksesi kiertotalousliiketoimintapotentiaalia?  
 KTT Kaisa Henttonen, Itä-Suomen yliopisto

 Uusiomateriaalien hyötykäyttö maanrakentamisessa  
 Savo-Karjalan alueella 
 Materiaalikoordinaattori Jani Bergström, Jätekukko Oy

 Case Riikinvoima: Kiertotalous jätteenpolttolaitoksella ja sen haasteet 
 Valtteri Laine, Lappeenrannan teknillinen yliopisto  
 ja Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu

 Puukiven tarina – rakennusjätteestä pihakivituotteeksi 
 Markkinointiviestintäpäällikkö Hannu Jalasjärvi 
 Destaclean Oy

13.15 Ideoiden jatkojalostaminen työpajoissa  
 Kahvit (työpajoihin)

14.45 Työpajojen yhteenveto ja jatkot   
 Syttyikö lamppu? – Vapaa sana

16.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Ari Puurtinen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

puh. 050 413 4239
ari.puurtinen@lut.fi

Vapaa pääsy.  
Ennen aloitusta ja tauolla kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Tilaisuuden taustalla on ”Pohjois-
savolaisen materiaalitehokkaan 
kiertotalouden liiketoiminta “-hanke 
(KILIKE) sekä Jätekukon Uusiomate-
riaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan 
kiertotaloudessa –hanke. KILIKE –
hanketta hallinnoi Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto ja osatoteutta-
jina ovat Itä-Suomen yliopisto sekä 
Savonia-ammattikorkeakoulu. 

KILIKE hankkeelle on myönnetty 
EAKR-rahoitusta Pohjois-Savon 
liitosta ja Jätekukon hankkeelle  
Pohjois-Savon ely-keskuksesta.


