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Jätteestä arvotavaraa – Suomalainen Ecolan Oy kehitti teollisuuden  
sivuvirroista vaihtoehdon sementille infrarakentamisessa 
 
Metsäteollisuuden sivuvirroista ja energiateollisuuden lentotuhkasta valmistuu 
tulevaisuudessa täysin uudenlaista sideainetta infrarakentamisen tarpeisiin. Ecolanin 
yhdessä kumppaniensa kehittämä uusiosideaine kuormittaa ilmastoa perinteisiä 
rakennusmateriaaleja vähemmän. Ecolan on valittu sideainetoimittajaksi Tampereen 
kaupungin uuden Hiedanranta-kaupunginosan rakentamishankkeeseen, jossa 
lentotuhkapohjaista uusiosideainetta tullaan käyttämään erilaisissa 
maarakentamiskohteissa.  
 

Ympäristönhoitoon, metsä- ja maatalouteen tuotteita teollisuuden sivuvirroista jalostava 
Ecolan on tuomassa markkinoille kierrätysmateriaalipohjaisen tuotteen myös 
infrarakentamiseen. Perinteisten sideaineiden rinnalle etsitään jatkuvasti vaihtoehtoja, sillä 
niiden valmistamisesta syntyvät suuret hiilidioksidipäästöt kuormittavat ympäristöä. 
Kehitteillä oleva tuote tulee hyödyntämään tehokkaasti metsä- ja energiateollisuuden 
sivuvirtoja. Myös uudet maarakentamisen tekniikat luovat kysyntää uusiosideaineelle 
infrarakentamisessa.   
 
Ecolan Oy:n uusiosideaine parantaa maanrakentamisen resurssitehokkuutta, kun 
heikkolaatuisia maamassoja voidaan hyödyntää kierrätysmateriaalipohjaista 
uusiosideainetta käyttämällä. Tällä voidaan vähentää merkittävästi maarakentamiselle 
tyypillisiä massojen kuljetuksia ja pienentää siten ilmastovaikutuksia. 
 
”Uuden sideaineratkaisumme avulla parannetaan resurssitehokkuutta ja saavutetaan 
positiivisia ilmastovaikutuksia perinteisiin tuotteisiin verrattuna. Teollisuuden sivuvirroista 
jalostettavan uusiosideaineen kehitystyötä on tehty pitkään eri tahojen toimesta ja vuonna 
2016 Ecolan näki, että on aika rakentaa kehitystyön pohjalle uutta liiketoimintaa. Kehitystyötä 
viedään edelleen jatkuvasti eteenpäin. Ensimmäiset testit uusiomateriaaleilla ovat jo 
käynnissä”, Ecolanin liiketoimintapäällikkö Martti Hintikka kertoo.  

 
 
 
Ecolan kumppaniksi Tampereen uuden kaupunginosan rakentamiseen  
 

Ecolan on valittu Tampereen kaupungin Hiedanranta-aluekehitysohjelman 
innovaatiokumppaniksi. Kumppanuuden myötä Ecolan jalostaa ja toimittaa teollisuuden 
sivuvirroista syntynyttä lentotuhkaa Hiedanrannan erilaisten stabilointikohteiden 



sideaineeksi. Tampereen Lielahden kupeeseen nousevan kaupunginosan painopiste on 
älykkään ja kestävän kaupungin rakentamisessa ja yhteistyökumppaneiksi onkin 
ensisijaisesti valittu toimijoita muun muassa digitalisuuden ja kiertotalouden piiristä. 
Hiedanrannan kaupunginosan rakennustyöt alkavat vuonna 2020. Kaupunginosa tulee 
tulevaisuudessa toimimaan vähintään 25 000:n uuden tamperelaisen asuinpaikkana ja 
työllistämään arviolta 10 000 henkeä. 

 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt 
 
Martti Hintikka, Liiketoimintapäällikkö, Ecolan Oy martti.hintikka@ecolan.fi,  
+358 400 302 081 www.ecolan.fi 
 
Tietoa Tampereen Hiedanrannan kaupunginosasta: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/hiedanranta.html  
 
 

Ecolan Oy on suomalainen kiertotalouden uranuurtaja, joka on keskittynyt tukemaan tuotteillaan 
kestävää kasvua ja kehitystä. Ecolan Oy jalostaa teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja 
maatalouteen, maanrakentamiseen ja ympäristönhoitoon. Yhtiö toimii Viitasaarella, Liperissä, 
Kuopiossa ja Nokialla. Ecolan Oy työllistää Suomessa 25 työntekijää ja vuonna 2016 sen 
liikevaihto oli n. 6 M euroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


