Kiertokapula Oy ja Destaclean Oy perustavat yhteisyrityksen
– Tehokierto Oy käynnistää toimintansa 1.1.2020
Kiertokapula Oy ja Destaclean Oy perustavat yhteisyrityksen rakennus- ja purkujätteen käsittelyä ja
kierrättämistä varten. Uusi yritys on nimeltään Tehokierto Oy.
Yhteisyritys on avaus markkinaehtoisen jätteen entistä tehokkaammaksi kierrättämiseksi. Yhtiö
vastaanottaa sekalaista rakennus- ja puujätettä ja käsittelee lajittelussa syntyvät materiaalijakeet
mekaanisin puhdistus- ja hienonnusmenetelmin energiatuotannon ja uusiotuotteiden raaka-aineiksi
siten, että ne soveltuvat jatkojalostukseen ja ovat käyttökohteissaan turvallisia. Jätteen vastaanotto
tapahtuu Kiertokapulan nykyisissä toimipisteissä.
Hankkeessa yhdistyvät osapuolien vahvuudet: molemminpuolinen asiantuntemus, Kiertokapulan
vahva toimipaikkaverkosto sekä Destacleanin erikoisosaaminen rakennus- ja teollisuusjätteen
kierrättämisestä. Yhteistyö valjastaa olemassa olevat resurssit toimijoiden käyttöön mahdollisimman
tehokkaasti. Lisäksi Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueelle rakennetaan rakennusjätteiden
mekaaninen käsittelylaitos, joka tarjoaa palveluja myös ulkopuolisille toimijoille.
– Uudessa toimintamallissamme kaikki hyötyvät. Olemassa olevat resurssit ja tietotaito
hyödynnetään maksimaalisesti, ja alueella toimivat rakennus- ja kuljetusliikkeet saavat parempaa
palvelua. Samalla tiheä jätteen vastaanottopisteiden verkosto vähentää kuljetuksista syntyviä
päästöjä ja säästää yrittäjien kustannuksia, sanoo Destaclean Oy:n toimitusjohtaja Tanja Rytkönen.
– Tehokierron perustaminen on tärkeä avaus Karanojan alueen kehittämisessä. Tarjoamalla
toimintamahdollisuuksia uusille yrittäjille ja yrityksille, voimme olla mukana vahvistamassa alueen
kiertotaloustoimintaa. Kun voimme käsitellä suurempia jäte-eriä, voimme tehdä jätteenkäsittelystä
myös edullisempia sopimuksia, sanoo Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Mikko Koivulehto.
Yritysyhteistyö on olennainen osa Karanojan alueen kehittämistä jätteenkäsittelyalueesta
kiertotalousalueeksi. Karanojalla saadaan käyttöön uusi 24 hehtaarin alue, jonka avulla asiointia
voidaan kehittää niin yksityis- kuin yritysasiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi. Vuosittain
Karanojalla käy noin 55 000 asiakasta.
Yhteistyöllä on myös merkittävä rooli Moreeni-Rastikangas -yrityspuiston kokonaisuudessa. Linnan
Kehitys Oy on vahvasti mukana Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan kanssa yritysalueen
kehittämisessä.
– Meillä on yhteinen Moreeni-Rastikangas -hanke ja säännöllisesti kokoontuva alueen kehittämisestä
vastaava työryhmä. Yhdessä palvelemme alueen yrityksiä ja haemme aktiivisesti mukaan uusia
toimijoita, jotka täydentävät kokonaisuutta ja pystyvät hyödyntämään sitä oman liiketoimintansa
kasvattamisessa, kertoo Linnan Kehityksen sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen. – Kiertotalous
on selkeä kasvun sektori ja kiertotalouskeskittymän sijainti Moreenissa, valtateiden risteyksessä, on
ylivertainen potentiaalisia toimijoita ajatellen. Ihan koko Suomenkin mittakaavassa, summaa
Räsänen.
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Yritysten taustatietoja:
Destaclean Oy on vuonna 1998 perustettu kotimainen, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan
yhtiö. Destacleanin tavoitteena on edistää jätelain mukaista materiaalien kierrätystä kehittämällä
hyödyllisiä kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita. Yritys toimii koko rakennusjätteiden kierrätysketjussa
alkaen jätteiden vastaanotosta ja päättyen käsittelyvaiheiden jälkeen materiaalien innovatiiviseen
kierrätyskäyttöön. www.destaclean.fi
Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön pääasiallisena tehtävänä on
käsitellä omistajakunnissa syntyvä yhdyskunta- ja biojäte. Kiertokapula järjestää myös räätälöityjä ja
kustannustehokkaita jätteidenkäsittelypalveluja teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Toiminnan
lähtökohtana on turvallinen ja ympäristöystävällinen jätteiden vastaanotto, käsittely ja
hyödyntäminen. Kiertokapulan vastaanottamista jätteistä päätyy vain noin 1 % loppusijoitukseen.
www.kiertokapula.fi/
Linnan Kehitys Oy on Hämeenlinnan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on
kehittää yritysten toimintaedellytyksiä sekä lisätä Hämeenlinnan tunnettuutta, elinvoimaa ja
taloudellista kasvua. Linnan Kehitys toimii linkkinä Hämeenlinnan kaupungin ja yritysten välillä
edistäen kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä. Kotisivut: www.linnan.fi

