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Mineraalivillalle arvoketjuja - Uusiouutiset

Kuinka maailman käytetyimmän eristemateriaalin uusiokäyttöä kehitetään? Mineraalivillat, kuten kivi-

ja lasivilla, ovat maailman käytetyin eristemateriaali. Mineraalivillajätettä muodostuu jopa 2,5

miljoonaa tonnia vuosittain jo pelkästään Euroopassa. Jätteeksi päätyvän mineraalivillan ...

Uusiouutiset

UEF muun muassa

tutkii tuhkan laatua

ja tuhkan

hyödyntämistä
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valmistuksessa
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voitaisiin pilotoida yllä

esitettyä toimialojen
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Rahoitushaku: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit

Investointituella vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen (esim. biotalouden) sekä muiden keskeisten materiaalien (esim. muovit, tekstiilit, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, rakennus-

ja purkumateriaalit) uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Katso 20.9.2021 infotilaisuuden tallenne
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Energiavarasto, puretaan vanha

betonirakennus ja täytetään toinen.

Polar Night Energy hiekkavarasto.

"25mx40m" riittää 25000 ihmisen

lämmöntuottotarpeeseen. Tekstiili

tässä eristeenä, purkubetoni sisällä.
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Rakennusjätteelle uusi elämä tuotteina ja raaka-aineina -

Sitra

Mitä saadaan kun betonilaattaan tarvittavasta kiviaineksesta puolet

korvataan rakennustyömailta peräisin olevalla kierrätyspuukuidulla?

DestaCleanin puukiveä, jota voi käyttää piha- ja

ympäristörakentamiseen. Tämä on mainio esimerkki

rakennusjätteen - jolla usein on alhainen kierrätysaste - ...

Sitra
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Rewool kierrätyspalvelu -

Paroc.fi

Kiertotalouden edistäminen on

rakennusalan yhteinen tavoite,

ja kivivillan

kierrätysjärjestelmälle onkin ollut

selvä tilaus. Parocin, Lassila &

Tikanojan ja Eko-Expertin

kanssa solmitun

yhteistyösopimuksen myötä

koko kierrättämisen ketju

saadaan tehokkaammaksi ja

ympäristöystävällisemmäksi ...
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Online-tapahtuma: valmistavat pk-yritykset & kiertotalous.

Mukana mm. betoni, tekstiili, optinen lasikuitu. Aivoriihen työtila 28.10.2021

(Sisältö on julkisista lähteistä ja/tai työpajan osanottajien lisäämiä.)
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Kiertotalouskonserni

EcoUp valmistaa

hiilineutraalia eristettä ja

uusiokäyttää

purkumateriaalia:

"Autamme rakennusalaa

vihreään siirtymään" - Sitra

EcoUp on kiertotalouskonserni,

joka valmistaa hiilineutraalia

eristevillaa ja uusiokäyttää

rakentamisen sivuvirtoja ja

kehittää teknologiaa

rakentamisen materiaalien ja

jätteen uusiokäyttämiseksi.

Toimitusjohtaja Antti Ollikainen

uskoo, että rakentamisen

kiertotaloutta tukemalla yhtiö voi

muuttaa

Sitra

https://materiaalitori.fi/
https://www.uusiouutiset.fi/mineraalivillalle-arvoketjuja/
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kierratys-ja-uudelleenkayttoinvestointiavustus
https://www.sitra.fi/caset/end-waste-rakennusjatteelle-uusi-elama-tuotteina-ja-raaka-aineina/
https://www.paroc.fi/kampanjat/rewool
https://www.brainstormcorner.com/
https://aiwoods.fi/
https://navitas.fi/
https://www.sitra.fi/caset/kiertotalouskonserni-ecoup-valmistaa-hiilineutraalia-eristetta-ja-uusiokayttaa-purkumateriaalia-autamme-rakennusalaa-vihreaan-siirtymaan/

