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Kiertotaloudesta kasvua ja kehitystä
HYÖTYKERÄYS ON VALITTU MUKAAN KIERTO 100 -LISTALLE
KIERTO 100 on lista Pirkanmaalla toimivista yrityksistä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa matkalla kohti kiertotaloutta. Listan yritykset
julkaistiin tänään, torstaina ja yksi listalle valituista on sastamalalainen, kiertotalouteen ja materiaalivirtoihin erikoistunut yritys, Hyötykeräys.
- Pääsymme mukaan KIERTO 100 -listalle on osoitus siitä, että teemme oikeita asioita yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. iloitsee Hyötykeräyksen toimitusjohtaja Lauri Jokinen.
Kiertotalous tulee muuttamaan yhteiskuntaa ja siirtyminen kiertotalouteen tulee näkymään tulevaisuudessa jokaisella alalla. Yritysten on muokattava toimintaansa kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi. KIERTO 100 -listalla olevien esimerkkien kautta yritykset näkevät erilaisia kiertotalouteen
pohjautuvia toimintatapoja, jotka auttavat oman siirtymän suunnittelussa. Jokainen askel siirtymässä
kohti kiertotaloutta on tärkeä. Kiertotalouden tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa siten,
että niiden arvo samalla säilyy.
- Kestävä kehitys ohjaa kulutuksen vähentämiseen ja karsii turhan tavaran ostamista. Toisaalta materiaalitkin kehittyvät koko ajan kierrätystä tukevaan suuntaan, kertoo Lauri Jokinen.
Kiertotalouden mukainen liiketoiminta edellyttää uudenlaista yhteistyötä sekä yritysten välillä että
yritysten ja julkisen sektorin välillä. Sitran arvioiden mukaan kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain vuoteen 2030 mennessä.
- Tämä on valtava mahdollisuus suomalaisille yrityksille ja taloudelle. Erilaisten arvioiden mukaan kiertotalous toisi Suomeen jopa 40 000 – 70 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä, kertoo Lauri
Jokinen.
KIERTO -hankkeessa arvioidaan, että kiertotalous on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia. Kun kiertotalouden mahdollisuudet tunnistaa nyt, edelläkävijöiden menestyksekkääseen matkaan voi vielä hypätä
mukaan.
- Me Hyötykeräyksellä haluamme olla kiertotalouden edelläkävijöitä nyt ja tulevaisuudessa. On hienoa
tehdä tätä työtä myös osana KIERTO -hanketta, summaa Jokinen.

Lisätietoja: Vammalan Hyötykeräys Oy:n toimitusjohtaja Lauri Jokinen, puhelin 050 555 935.
Hyötykeräys on jätteiden kierrätykseen erikoistunut perheyritys. Vuosien aikana yritys on kehittynyt ja
kasvanut vastaamaan asiakkaiden kierrätystarpeisiin ja materiaalivirtoihin tarjoten vihreää jätehuoltoa kotitalouksille sekä yrityksille. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Sastamalassa ja Nokialla.
KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hanke on Tampereen kaupungin työllisyysja kasvupalveluiden koordinoima kumppanuushanke, jossa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille.

