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1. JOHDANTO

KIERTO-kartoituksen avulla selvitettiin ASUA Group Oy:n toiminnan tila kiertotalouden ja
ympäristövastuullisuuden näkökulmista. Kartoituksessa käytiin läpi yrityksen tausta ja nykytila,
kartoitettiin ympäristövastuullisuustoimia sekä sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi tarkasteltiin
kiertotalouden liiketoimintamalleja ja –mahdollisuuksia. Kartoituksessa selvitettiin myös
sidosryhmien kiertotalousosaamista, käytiin läpi, minkälaista ympäristöviestintää yrityksessä
tehdään ja lopuksi mietittiin yrityksen kehitystä ja kasvua muun muassa rekrytoinnin
näkökulmasta. Kartoituksen pohjalta kerättiin ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Tähän
raporttiin on koottu yhteenveto kartoituksesta ja kehittämisehdotuksista.

2. KIERTOTALOUDEN JA VASTUULLISUUDEN
MÄÄRITELMÄT

Kiertotalous

Kiertotalous on uusi talousmalli, jossa tuotteet ja materiaalit suunnitellaan jo lähtökohtaisesti
kiertäviksi niin, että tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.
Se on vastakohta perinteiselle lineaariselle talousmallille, jossa tuotteet valmistetaan,
kulutetaan ja heitetään pois.

Kiertotaloudessa ei tuoteta jatkuvasti uusia tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen
sijaan palveluiden käyttämiseen, jakamiseen, vuokraamiseen, korjaamiseen ja
kunnostamiseen, uudelleenkäyttöön sekä kierrättämiseen.



Kuva: Euroopan parlamentti

Kiertotalouden tausta-ajatuksena on, että ihmiskunta ei pysty käyttämään loputtomasti
neitseellisiä luonnonvaroja, vaan tarvitaan viisaampaa resurssien käyttöä. Näin voidaan
vähentää myös päästöjen määrää. Jätteiden syntymisen ehkäisemisellä, ekosuunnittelulla ja
materiaalien uudelleen käyttämisellä voidaan saada taloudellista säästöä ja vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä. Se vähentää ympäristön kuormitusta, parantaa raaka-aineiden
saatavuutta ja lisää kilpailukykyä.

Kiertotalouteen liittyy erilaisia termejä. Yksi kartoitukseen liittyvä termi on teollinen symbioosi.
Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset voivat muodostaa keskenään symbiooseja, joissa ne
hyödyntävät tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluja. Toisen
sivuvirta tai jäte muuttuu toiselle tuottavaksi resurssiksi, säästää kustannuksia ja vähentää
ympäristövaikutuksia. Suomessa toimii teollisten symbioosien toimintamalli FISS. Lisätietoa
kiertotalouden termeistä voi löytää KIERTO-hankkeen Kiertotaloussanastosta
(https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/kiertotaloussanasto/).

https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/kiertotaloussanasto/


Lähteet: Sitra ja Euroopan parlamentti

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että yritys huomioi toimintansa ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset
vaikutukset. Vastuullinen yritys toimii kestävällä tavalla, sovittamalla yhteen omat ja
sidosryhmien tavoitteet ja odotukset. Lisäksi vastuullisuus voi olla kilpailuetu, jolla erottua
muista toimijoista.

Ekologinen eli ympäristövastuu tarkoittaa sitä, että yritys tuntee toimintansa
ympäristövaikutukset ja hallitsee niitä. Yritys noudattaa lainsäädäntöä ja tunnistaa lisäksi
muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti suunnittelun, ohjauksen ja seurannan avulla.

Ympäristövastuuseen liittyy mm. energian, materiaalien ja luonnonvarojen säästävä ja tehokas
käyttö, jätteen ehkäisy ja kierrätys, vesien, ilman ja maaperän suojelu,
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä ympäristöä säästävien ratkaisujen tarjoaminen
asiakkaille ja sidosryhmille.

Sosiaalinen vastuu liittyy kaikkiin niihin vaikutuksiin, joita yrityksen toiminnalla on eri
ihmisryhmille ja yhteisöille. Sidosryhminä voivat toimia esimerkiksi yrityksen oma henkilöstö,
asiakkaat, paikalliset asukkaat, alihankkijat ja kansalaisjärjestöt.



Sosiaalisen vastuun piiriin kuuluu esimerkiksi työterveyteen, koulutukseen ja elinikäiseen
oppimiseen liittyvät innovaatiot. Tähän liittyvät vahvasti henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen,
työolosuhteet, tuoteturvallisuus ja hyvät toimintatavat.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja
tehokkuudesta huolehditaan. Organisaatio voi huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan
vain, jos sen talous on tasapainossa. Yksi tärkeä osa taloudellista vastuuta on riskienhallinta.
Riskienhallinnalla voidaan vähentää ikäviä yllätyksiä, lisätä taloudellista vakautta ja parantaa
mahdollisuuksia arvioida kannattavuuden kehittymistä.

Lähteet: Suomi.fi ja ek.fi (Elinkeinoelämän keskusliitto)



3. KIERTO-KARTOITUS

KIERTO-kartoituksessa käytiin läpi ASUA Group Oy:n toimintaa seuraavista näkökulmista:

· Tausta ja nykytilanne
· Ympäristövastuullisuus liiketoiminnassa
· Kiertotalous liiketoiminnassa
· Sidosryhmät ja osaaminen
· Yrityksen ympäristöviestintä
· Yrityksen kehitys ja kasvu

Tausta ja nykytilanne

ASUA Group Oy on perustettu vuonna 2012. Yritys on sisäilmaan keskittynyt rakennusliike ja
tekee sisäilmatutkimuksia, -kartoituksia ja -korjauksia. Toiminta keskittyy Pirkanmaalle mutta
myös Helsingissä on ollut kohteita.

Vakituisia työntekijöitä yrityksessä on 14 ja työntekijät ovat timpureita, tutkijoita (DI, insinööri)
ja kirvesmiehiä.

Asiakaskunta koostuu yksityisistä henkilöistä, julkisesta sektorista ja yrityksistä. Kilpailuvalttina
on, ettei muilla toimijoilla ole vastaavaa palvelua, jossa tutkimus ja korjaaminen olisi yhdessä.

Yrityksen arvoja ovat avoimuus ja laatu.

Ympäristövastuullisuus liiketoiminnassa

Ympäristönäkökulmia on haastattelun perusteella toiminnassa mietitty vain vähän. Kierrätystä
ja lajittelua on mietitty ja alettu selvittää, kuinka sitä voitaisiin tehostaa.

Yritys tekee sisäilmaan liittyviä tutkimuksia ja korjauksia. Puhdas sisäilma voi olla yksi
ympäristövaatimuksista, kun mietitään rakentamiseen ja rakennuksiin liittyviä
ympäristönäkökulmia. Esimerkiksi RTS–ympäristöluokituksessa sisäilmaston tekijöiden paino
on merkittävä. Sisäilma liittyy terveyteen ja työturvallisuuteen, ja tätä kautta sosiaaliseen
vastuullisuuteen.

Toimittajista osa on jatkuvasti samoja, osa ei. Starkkia käytettään usein, koska sieltä saa helposti
kaiken. Toimittaja valitaan helppouden perusteella.



Tällä hetkellä kierrätys on heikkoa. Jätelava tyhjennetään tarpeen mukaan, eikä ole tehty
jätehuoltosuunnitelmaa.  Jätelavat ovat isoja ja tarvittaisiin lavoja, joihin pystytään erittelemään
eri jätejakeet. Asiasta on juteltu Vammalan hyötyjätteen kanssa, mutta asia ei ole vielä
tekemisen asteella. Kaivattaisiin tietoa, miten edetä asiassa.

Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja tai muita vaarallisia aineita.

Päivittäinen rakennussiivous tehdään itse. Mukailtuun homepölysiivoukseen käytetään
ulkopuolista, hyväksi havaittua toimijaa. Ei ole tietoa, mitä kemikaaleja ulkopuolinen toimija
käyttää.

Energiankulutusta ei pystytä remonttikohteissa seuraamaan, vaan kulutus menee kiinteistön
sähköistä. Omassa toimitilassa on halli, jossa valot.

Kuljetuksiin liittyen ei ole tehty toimenpiteitä ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
Työmatkat kuljetaan omalla autolla, joskus firman pakettiautolla. Toimintaan ei liity runsaita
kuljetusajoja.

Ympäristöjärjestelmää ei ole mutta se voisi kiinnostaa. Ensi vuoden tavoitteena on hakea
laatustandardia, ISO 9000.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmä voisi tuoda kilpailuetua. Tällä hetkellä alkamassa isompia
kohteita, loma-aikoina korjataan kouluja ja päiväkoteja. Julkisissa kilpailutuksissa tarve
ympäristöjärjestelmälle ei vielä näy.

Kehittämisehdotukset
· ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään tutustuminen. Helpohko liittää ISO 9000 -järjestelmään.

Liitteenä lisätietoa.
· Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään tutustuminen. Kevyempi, kuin ISO 14001. Liitteenä lisätietoa.
· Tuotteita valitessa kannattaa suosia ympäristömerkittyjä tuotteita aina kun mahdollista.
· Kierrätyksen ja jätehuollon tehostaminen. Ulkopuolinen toimija avuksi kierrätyksen suunnitteluun.

Kiertotalous liiketoiminnassa

Yrityksessä hyödynnetään kiertotalouden liiketoimintamallia tuote-elinkaaren pidentäminen.
Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessa mahdollisimman pitkään ja useita
käyttökertoja muun muassa korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden
ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee.



· Huoltopalvelut
· Korjauspalvelut
· Päivityspalvelut
· Ylläpitopalvelut
· Modulaarisuus
· Uudelleenkäyttö

Suuri osa yrityksen toiminnassa syntyvästä hukkamateriaalista on käyttökelvotonta. Vanhat
hirret voidaan hyödyntää ja niistä voidaan tehdä huonekaluja. Yli 50 vuotta vanhat materiaalit
menevät hyötykäyttöön ja ne kiinnostavat ihmisiä. Varastolta jaetaan välillä materiaaleja ja
yksityiset henkilöt voivat niitä hakea. Tästä ilmoitetaan Facebookin annetaan-palstalla. Vanhan
materiaalin arvostus on selvästi kasvanut.

Kehittämisehdotukset
· Hyödynnettävien materiaalien tehokkaampi jakaminen käyttöön. Yhteistyö 3. sektorin toimijan

kanssa, esimerkiksi kierrätyskeskukset.
· Materiaalitorin hyödyntäminen rakennusjätteen jakamisessa uudelleen käyttöön.

https://www.materiaalitori.fi/

Sidosryhmät ja osaaminen

Kiertotalousosaamista yrityksessä on jonkin verran, mutta erityisesti kierrätykseen liittyen sitä
kaivataan lisää. Kiertotalous on ymmärretty ns. kaiken kierrätyksenä.

Työntekijöiden kouluttaminen voi olla kallista. Parhaiten työntekijöiden osaamisen lisäämiseen
toimisi ohjeistus, jonka voi laittaa työmaakansion väliin itse tutkittavaksi. Esimerkiksi
lajittelulista, josta ruksitaan asioita. Hyvin voisi toimia myös se, että työmaalle menee henkilö
opastamaan lajittelua.

Yritysjohdolle tarvitaan kiertotalouskoulutusta ja jätekoulutusta. Koulutus, miten
ympäristöjärjestelmää lähdettäisiin rakentamaan.

Rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä ei ole otettu huomioon kiertotalousosaamista, vaan
ammattiosaaminen on tärkeintä. Sama porukka ollut töissä jo pitkään. Perehdytyksen
yhteydessä voisi olla tulevaisuudessa myös kiertotalousosio.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus on hoidettu lakisääteisesti. Työterveyshuolto valmentaa näissä
asioissa.

https://www.materiaalitori.fi/


Rekrytoinnissa huomioidaan monimuotoisuus ja tasa-arvo. Työntekijät valitaan pätevyyden
mukaan. Kesätöissä on ollut myös nuoria. Yrityksessä on ollut uudelleenkouluttautuvia,
kuntoutuvia henkilöitä ja työkokeilijoita. Harjoittelijoita oppilaitoksesta ei ole ollut, koska ei ole
kyselty.

Yrityksellä on halua tarjota asiakkaille vihreämpiä vaihtoehtoja, mutta se tuo lisää kustannuksia.
Ns. vihreän linjan palveluita voisi kehittää tarjolle lisämaksusta.

Kehittämisehdotukset
· Lajitteluun opastusta henkilöstölle työmaille.
· Johdolle koulutusta jätehuollosta. Jätehuoltoyritykset, esimerkiksi L&T, tarjoavat

kierrätyskoulutusta.
· Ympäristöjärjestelmän rakentamisesta koulutusta. Suomen luonnonsuojeluliitto tarjoaa ohjausta

Ekokompassi-järjestelmän rakentamiseen.
· Perehdytyksen yhteyteen tulevaisuudessa myös kiertotalousosio.
· ”Vihreän linjan” palveluiden suunnittelu asiakkaille. Asiakas voi itse valita, haluaako ostaa tällaisen.
· Tampereen seudun ilmastokumppanuus https://ilmastokumppanuus.fi/ . Verkoston tukea ja

näkyvyyttä ilmastonmuutoksen hillintään.

Yrityksen ympäristöviestintä

Tuotteiden ja palveluiden viestinnässä ja markkinoinnissa ei hyödynnetä kestävyysnäkökulmia.
Sellaiseen ei ole oikein resursseja ja osaamista. Toisaalta viestintää tehdään monipuolisesti
sisäilma-asioihin liittyen.  Asiakkaat eivät ole kysyneet palvelujen ympäristövaikutuksista.

Asiakkaille ei ole tarjottu tietoa kestävään käyttöön tai kulutukseen.

Kehittämisehdotukset
· Ympäristöviestintä alkuun, esim. työkokeilija harjoittelemaan ja tekemään viestintää.
· Puhtaan sisäilman nostaminen viestinnässä yhdeksi ympäristöteoista.

Yrityksen kehitys ja kasvu

Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa on kierrätyksen kehittäminen, mahdollinen
ympäristöjärjestelmä ja vastuullisuusviestinnän tehostaminen. Kiertotalouteen kannustaa, se
että nähdään merkittävä hyöty, viestinnällinen hyöty, kilpailuetu sekä imagoon ja brändiin
vaikuttaminen.

https://ilmastokumppanuus.fi/


Tällä hetkellä haasteina, joihin kaivataan tukea, on oman tietoisuuden lisääminen, ja tiedon
muuttaminen eduiksi. Halutaan kuulla lisää tukimuodoista.



4. YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Kartoituksen perusteella voidaan sanoa, että ASUA Group Oy:ssa tehdään jo kiertotalouden
liiketoimintaa, mutta siitä ei olla oltu tietoisia. Liiketoiminta asettuu kiertotalouden
liiketoimintamalleissa tuote-elinkaaren pidentämiseen, tuotteiden huoltamiseen ja
korjaamiseen. Tärkeää on huomata, että työ puhtaamman sisäilman eteen on myös
ympäristöteko, vaikka yrityksessä ei haastattelun mukaan ole paljon mietitty
ympäristönäkökulmia. Puhdas sisäilma liittyy muun muassa työturvallisuuteen ja terveyteen,
joka linkittyy sosiaaliseen vastuullisuuteen. Sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu yrityksessä
myös tasa-arvon huomioimisessa rekrytoinnissa, kuntoutujan palkkaamisessa ja
työkokeilupaikan tarjoamisessa.

Kiertotalous- ja kierrätysosaamista halutaan yrityksessä parantaa, jotta voidaan toimia
paremmin käytännössä. Kiinnostusta on ympäristöjärjestelmiin ja niihin halutaan tutustua.
Viestintää sisäilma-asioihin liittyen tehdään jo monipuolisesti, mutta ympäristöviestintää
voitaisiin lisätä.

Liitteenä on kooste tunnetuimmista ympäristöjärjestelmistä ja –sertifikaateista sekä
elinkaariarvioinnista ja jalanjälkilaskelmista. Liitteenä on myös lisätietoa yrityksille suunnatuista
palveluista, kuten rahoituksesta.

KIERTO-hanke tarjoaa maksuttomasti apua työkokeilupaikan tarjoamiseen ja työkokeilijan
etsimiseen, lyhytkoulutusta kiertotaloudesta, LinkedIn-ryhmän Kiertotaloudesta kasvua
Tampereen seudulla (https://www.linkedin.com/groups/8902393/ ) sekä Circula-peluutusta 8-
20 hengen porukalle (https://circula.fi/ ). KIERTO-hanke tarjoaa myös erilaisia tilaisuuksia ja
valmennuksia kiertotalouteen ja osaamisen kehittämiseen liittyen.

Kaikki kartoituksen pohjalta tehdyt kehitysehdotukset on kerätty seuraavaan taulukkoon
Kehittämisehdotukset ja aikataulutus. Kehitysehdotuksia on useita ja yritys voi valita niistä
itselleen sopivimmat, joita lähtee edistämään. Taulukkoon voidaan myöhemmin listata ne
toimenpiteet, joita lähdetään edistämään ja millä aikataululla ne toteutetaan.

https://www.linkedin.com/groups/8902393/
https://circula.fi/


Taulukko Kehittämisehdotukset ja aikataulutus

Kehitystoimenpide Tehdyt toimenpiteet Aikataulu
· ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään

tutustuminen. Helpohko liittää ISO 9000 -
järjestelmään.

· Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään
tutustuminen. Kevyempi, kuin ISO 14001.

· Liitteestä löytyy lisätietoa näistä.

· Tuotteita valitessa kannattaa suosia
ympäristömerkittyjä tuotteita aina kun
mahdollista.

· Kierrätyksen ja jätehuollon tehostaminen.
Ulkopuolinen toimija avuksi kierrätyksen
suunnitteluun.

· Hyödynnettävien materiaalien tehokkaampi
jakaminen käyttöön. Yhteistyö 3. sektorin
toimijan kanssa, esimerkiksi
kierrätyskeskukset.

· Materiaalitorin hyödyntäminen
rakennusjätteen jakamisessa uudelleen
käyttöön. https://www.materiaalitori.fi/

· Lajitteluun opastusta henkilöstölle työmaille.
· Johdolle koulutusta jätehuollosta.

Jätehuoltoyritykset, esimerkiksi L&T,
tarjoavat kierrätyskoulutusta.

· Ympäristöjärjestelmän rakentamisesta
koulutusta. Suomen luonnonsuojeluliitto
tarjoaa ohjausta Ekokompassi-järjestelmän
rakentamiseen.

· Perehdytyksen yhteyteen tulevaisuudessa
myös kiertotalousosio.

· ”Vihreän linjan” palveluiden suunnittelu
asiakkaille. Asiakas voi itse valita, haluaako
ostaa tällaisen.

· Tampereen seudun ilmastokumppanuus
https://ilmastokumppanuus.fi/ . Verkoston
tukea ja näkyvyyttä ilmastonmuutoksen
hillintään.

· Ympäristöviestintä alkuun, esim. työkokeilija
harjoittelemaan ja tekemään viestintää.

https://www.materiaalitori.fi/
https://ilmastokumppanuus.fi/


· Puhtaan sisäilman nostaminen viestinnässä
yhdeksi ympäristöteoista.



Tämä raportti on tuotettu osana KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -
hanketta. KIERTO -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima
kumppanuushanke. Hankkeen ydin on kiertotalouteen pohjautuvien
työllistymismahdollisuuksien ja kiertotaloudesta kiinnostuneiden henkilöiden osaamisen
lisääminen. Hanke tarjoaa tukea myös yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille siirtymässä kohti
kiertotaloutta. Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/.

Hankkeen päätoteuttaja ja koordinoija on Tampereen kaupunki. Hankkeen toteutusaika on
1.8.2019 - 31.12.2021. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä,
Ekokumppanit Oy, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry ja TITRY ry.

Lisätietoja kartoituksesta antaa Milla Kolehmainen, milla.kolehmainen@tampere.fi, 041 730
0966.

https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/
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