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Teksti: Pekka Leiviskä

Tavoitteena on lisätä rakennusjätteen 
kierrätystä sekä Suomessa että ulkomailla.

UUSI 
OSAKAS 
AUTTAA 
LAAJENTAMAAN

” Kansainvälisiä 
 tunnusteluja 
 on käynnissä ”

Kuvassa Destaclean Oy:n enemmistöosakkaat Reino Partanen ja Matti Hallinen
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Pääomarahasto Juuri Partners tuli Destacleanin 
vähemmistöosakkaaksi toukokuussa. Uuden vä-
hemmistöomistajan avulla on luotu strategia, 
joka auttaa Destacleania ottamaan ne tarvittavat 
loikat, jolla yhtiö voi pysyä edelläkävijänä raken-
nusjätteen kierrättämisessä.
 Pääasiassa eläkeyhtiöiden ja -säätiöiden ra-
haa sijoittava Juuri Partnersin toimitusjohtaja 
Samuli Sipilä kertoo tavanneensa Destacleanin 
yrittäjät Reino Partasen ja Matti Hallisen ensim-
mäisen kerran jo lähes kaksi vuotta sitten.
 – Heidän näkemyksellisyys teki vaikutuksen. 
Destacleanissa on lähdetty ratkomaan koko ar-
voketjua jätteen vastaanotosta uusiotuotteiden 
valmistukseen.
 Erityisesti kuljetusliikkeiden kanssa solmittua 
kumppanuusmallia Sipilä pitää hienona oivalluk-
sena. Yrittäjävetoinen malli luo lisäarvoa molem-
mille osapuolille ja mahdollistaa nopean kasvun.
 Kun toimialana on vielä kiertotalous, piti Juuri 
Partners yhdistelmää hyvin mielenkiintoisena.

Sijoittaja tukee muutoksessa

Juuri Partners on yhtiö, joka pyrkii auttamaan ko-
timaisia vakiintuneita yhtiöitä kasvamaan. Sipilä 
kertoo heidän etsivän yhtiöitä, joilla on halua ja 
edellytyksiä nopeampaan kasvuun, mutta tarvit-
sevat toimintaan muutosta sen saavuttamiseksi.
 Muutos voi olla sukupolvenvaihdos, uuden 
teknologian investointi tai kansainväliseen kas-
vuun tarvittava osaaminen ja rahallinen satsaus.
 Juuri Partners luo aina yhdessä yhtiön kanssa 
pitkäjänteisen strategian, jonka toteuttamisessa 
Juuri Partners auttaa niin rahan kuin osaamisen 
ja verkostojen avulla.
 – Olemme hyvin aktiivisia viemään strategiaa 
läpi yhdessä yrityksen kanssa.
 Samuli Sipilä ja Juuri Partnersin yksi osakas 
Markus Einiö ovatkin liittyneet Destaclean Oy:n 
hallitukseen. Myöhemmin hallitukseen on tarkoi-
tus saada lisää muun muassa kansainvälistä sekä 
kiertotalousosaamista.

Yrityskumppanuudet Destacleanin keskiössä

Destacleanin hallituksen puheenjohtaja Reino 
Partanen kertoo, että yrityskumppanuudet ovat 
osa yhtiön keskeistä strategiaa.
 – Lähtökohta on, että meillä ei ole yhtään 
omaa keräilyautoa, eikä yhtään omaa lavaa. 
Emme kilpaile työmailla asiakasyritystemme 
kanssa. Pyrimme kaikin keinoin tukemaan yritys-
kumppaneidemme menestystä.
 Destaclean Oy:n toimitusjohtaja Kimmo  
Rinne puolestaan muistuttaa, että yrityskump-
panit käsittelevät myös Destacleanin jalostaman 
materiaalin. 
 – Kaikessa pyritään kumppanuuksiin yritysten 
kanssa. Meillä on vain ydinjoukkue, joka kehittää 

jätteiden vastaanottopalveluja, raaka-aineval-
mistusta ja kierrätystuotteita.
 Rinne luonnehtiikin Destacleania asiantun-
tijayritykseksi, joka pyrkii kehittämään toimin-
taansa tiiviissä yhteistyössä yrityskumppanien 
kanssa.

Kohti kansainvälisiä markkinoita

Destaclean on nyt käynnistänyt kehityshank-
keita, jossa Juuri Partnersin mukaan tulo auttaa 
merkittävästi eteenpäin. Yhdessä laadittu kas-
vustrategia käsittää myös toiminnan laajenta-
misen Suomessa.
 – Rakentaminen keskittyy Suomessa kasvu-
keskuksiin, joten ne kiinnostavat. Mitään paik-
kakuntia ei ole vielä lopullisesti lyöty lukkoon, 
Sipilä kertoo.

Juuri Partnersin toimitusjohtaja Samuli Sipilä

 Kotimaa on kuitenkin vasta ensimmäinen 
askel. Destacleanin Puukivi -innovaatiosta on 
tullut kyselyjä ulkomailta asti.
 Rakennusjätteen kierrättämistä vuonna 
2020 tiukentavat EU-säädökset puolestaan 
luovat mahdollisuuksia Destacleanille myös 
muualla Euroopassa.
 – Kansainvälisiä tunnusteluja on käynnissä 
ja tavoitteena on, että olemme kolmen vuoden 
päästä jossain muussakin Euroopan maassa, 
Partanen kertoo.
 Juuri Partnersin Sipilä kertoo, että he voivat 
auttaa sopimusten teossa, verkostojen luomi-
sessa ja myynnin kehittämisessä.
 – Destaclean® Puukivi on upea kierrätysma-
teriaali, jonka tuoteratkaisujen markkinointia 
ja myyntiä tulee edelleen vahvistaa. Siinä on 
myös vahvaa vientipotentiaalia.
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Näin toteaa Destacleanin 
toimitusjohtaja Kimmo Rinne. 
Hän uskoo, että Destacleanin 
asiantuntemuksella on käyttöä 
tulevien vuosien aikana, kun 
yhä useampi toimija joutuu 
lisäämään kierrätysastettaan. 

 ” PALJON ON TEHTY, 
  MUTTA PALJON ON 
  VIELÄ EDESSÄPÄIN.”

” Etsimme sopivia 
 kumppaneita kierrätys 
 konseptillemme”
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Kaiken taustalla on EU:n jätedirektiivi, jonka 

tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikesta 

rakennusjätteestä 70% aidosti kierrätetään. 

(Tämä prosentti ei sisällä kivi- eikä maa-ai-

nesta.) Suomen kierrätysaste on valitettavasti 

vielä alle eurooppalaisen keskitason, joten 

matkaa on vielä jäljellä. 

 Aito kierrätys tarkoittaa, että jätteeksi 

luokitellusta materiaalista jalostetaan uutta 

raaka-ainetta kierrätyskäyttöön ja kierrätys-

tuotteiden valmistukseen.

 Tähän Destaclean on tarttunut jo useita 

vuosia sitten ja lähtenyt kehittämään toimin-

taansa koko toimintaketjun osalta; materiaa-

lin vastaanotosta, rakennusjätteen lajittelusta 

ja jalostamista sekä kierrätysraaka-aineiden 

tuotannosta aina valmiisiin innovatiivisiin 

kierrätystuotteisiin asti. Ensimmäinen valmis, 

aito kierrätystuote on Destaclean®, Puukivi, 

joka tuli markkinoille keväällä 2015. Puukives-

sä käytettävä puukuitu on Suomen, kuin myös 

koko Euroopan ensimmäinen virallisen End of 

Waste-statuksen (ei enää jätettä) saanut raa-

ka-aine.

Kasvanut rakentaminen vauhdittaa 
kierrätystä

Viime vuosien aikana rakennustoiminta on 

kasvukeskuksissa elänyt vahvaa kautta. Iso-

ja rakennushankkeita on ilahduttavan paljon 

ja ne ovat olleet yksi tekijä joka on osaltaan 

ollut nostamassa Suomea uuteen kasvuun. 

Rakennusjätettä tulee yllin kyllin ja alan toi-

mijoitten tulee olla valmiit vastaanottamaan 

isoja materiaalivirtoja sujuvasti ja tehokkaasti. 

Destaclean on panostanut jo vuosia alan kul-

jetusyrittäjien kanssa toiminnan virtaviivaista-

miseen ja nopeuteen.

 Tällä tiellä on tarkoitus jatkaa ja uusia kei-

noja kehitetään jatkuvasti toiminnan edelleen 

kehittämiseksi ja toiminta-alueen laajentami-

seksi.

Yrityskumppanuudet avainasemassa

-Tarkoituksenamme ei ole lähteä itse raken-

tamaan ja toteuttamaan laajaa materiaalien 

käsittelyverkostoa, vaan etsiä sopivia yritys-

kumppaneita Destaclean® kierrätyskonseptil-

le, toteaa Kimmo Rinne.

 Jatkuva kehittäminen, hyvät kumppanuu-

det ja modernin teknologian hyödyntäminen 

materiaalien vastaanottotoiminnassa ja käsit-

telyssä kasvattavat jatkossakin Destacleanin 

vetovoimaa ja kilpailukykyä kuljetusyrityksien 

keskuudessa, kun jätettä voidaan vastaanot-

taa ja käsitellä niin laadullisesti kuin määrälli-

sesti huomattavasti tehokkaammin, nopeam-

min ja joustavammin. Myös materiaalien 

kierrätysasteen positiivinen kehitys palvelee 

asiakaskuntaamme merkittävästi.

 – Uskomme, että näillä toimenpiteillä kas-

vatamme asiakastyytyväisyyttä, asiakkuuk-

sien määrää ja sitä kautta materiaalivirtoja, 

toimitusjohtaja Rinne kertoo.

Edelläkävijänä kohti uusia kierrätystuot-
teita ja innovaatioita

Kimmo Rinne kuvailee yhtiön olevan pionee-

rivaiheessa.

 -Nykyisen vakiintuneen jätemateriaalien 

käsittelyn, kierrätyksen ja kierrätysmateriaali-

en tuotannon rinnalla tutkimme ja kehitämme 

aktiivisesti uusia ratkaisuja. 

 Kirkkaana tavoitteenamme on saada yhä 

suurempi osa jätteestä hyödynnettyä kierrä-

tysmateriaaleina.

 Puuta ja betonia yhdistävä Puukivi on jo 

pihakivien ja ympäristötuotteiden muodos-

sa markkinoilla ja lisää suosiotaan. Lisäksi 

Destaclean on tehnyt tiivistä yhteistyötä 

tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa 

kehittäen erilaisia ratkaisuja ja koekappaleita 

mm. biokomposiittituotteista, kuten terassi-

laudoista.

 – Askel askeleelta lisäämme mahdolli-

suuksia valmistaa uusia kierrätysraaka-aineita 

koko ajan kasvavalle ja mielenkiintoiselle kier-

rätystuotteiden tuotannolle ja markkinalle, 

Rinne sanoo.

 Rinne kertoo, että yhtiö on ottanut Des-

taclean® Puukiven myötä vasta ensimmäisen, 

joskin varsin merkittävän askeleen ja suunni-

telmissa on jo pari seuraavaa askelta. 

 -Puukivi materiaali ja sen valtaisa potenti-

aali piha- ja ympäristörakentamisen tuotteis-

sa pitää entistäkin laajemmin ja tehokkaam-

min saattaa niin suunnittelijoiden kuin myös 

kuluttajien tietoisuuteen. Tunnettuuden ja 

haluttavuuden saralla on otettu merkittäviä 

edistysaskelia, mutta ponnisteluja pitää edel-

leen lisätä. 

 ” PALJON ON TEHTY, 
  MUTTA PALJON ON 
  VIELÄ EDESSÄPÄIN.”

Destacleanin toimitusjohtaja Kimmo Rinne

 – Seuraavassa, nyt käsillä olevassa vaihees-

sa lisäämme ja parannamme tekniikkaa, jolla 

vastaanotetusta sekalaisesta rakennusjät-

teestä voidaan erotella mm. muoveja, villoja 

ja pahvia entistä paremmin. Näin sekalaisesta 

rakennusjätteestä saadaan yhä enemmän uu-

sia kiertotaloutta, aitoa kierrätystä ja kestä-

vää kehitystä tukevia kierrätysraaka-aineita ja 

innovatiivisia kierrätystuotteita.

 -Paljon on tehty, mutta paljon on vielä 

edessäpäin.
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PUUKIVIEN 
JÄLLEENMYYNTI 
LAAJENTUNUT 
TUNTUVASTI.

Destaclean® Puukiven saama positiivinen 
julkisuus, arvostetut palkinnot sekä lukuisat 
messuesiintymiset ovat kasvattaneet mie-
lenkiintoa myös alan kaupan keskuudessa. 
Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia 
ekologisista tuoteratkaisuista myös piha- ja 
ympäristörakentamisen tuoteryhmässä, ja 
kauppa haluaa nyt vastata tähän kasvanee-
seen kysyntään. Kun aktiivisia Puukivi-myyn-
tipisteitä viime vuonna oli vain muutamia, 
niin tälle sesongille määrä on jo yli 15. Usean 
kohteen kanssa neuvotellaan vielä ja määrä 

onkin kasvussa edelleen. Samalla maantie-
teellinen kattavuus on kasvanut. Kun viime 
sesongin aikana kauppaa käytiin vain pää-
kaupunkiseudulla, niin nyt mukaan ovat tul-
leet mm. Turku, Tampere, Lahti, Jyväskylä ja 
Mikkeli. Jälleenmyyntipaikat löytyvät netti-
sivuiltamme. Toivotamme kaikki Destaclean®

Puukivi-myyntipisteet tervetulleiksi edusta-
maan aitoa ja edistyksellistä kierrätystä ja 
tarjoamaan asiakkailleen ekologisia ja inno-
vatiivisia pihakivituotteita.

Destaclean® Puukivi oli ensimmäinen mer-
kittävä ja konkreettinen edelläkävijäratkaisu 
puujätemateriaalien kierrätyksessä ja osana 
kiertotaloutta. 
 Samalla kun Puukiven sovelluksia ja käyt-
tökohteita laajennetaan ja monipuolistetaan, 
niin kehitystyö muiden sekalaisen rakennus-
jätteen jakeiden osalta jatkuu aktiivisesti.
 - Puukiven ekologisia ominaisuuksia on 
mahdollista edelleen kasvattaa mm. vähen-
tämällä ja korvaamalla sementtiä muilla kier-
rätysmateriaaleilla, kertoo Destacleanin tut-
kimus- ja tuotekehitysjohtaja Pasi Marttila. 
 Muiden kierrätysmateriaaliratkaisujen 
kohdalla mm. muovin, eristevillan ja puu-
kuidun komposiittia on jo koevalmistettu 
ja tehty protokappaleita. Näitä on esitelty 

terassilaudan muodossa useissa messu- ja 
yritystapahtumissa ja vastaanotto on ollut 
innostunutta ja rohkaisevaa. 
 - Uusien materiaalien kierrätysratkaisui-
den kehittämisessä näemme tärkeänä tek-
nis-kaupallisen kokonaiskuvan. Tämä koskee 
koko ketjua huomioiden materiaalien mah-
dollisuudet, valmistus ja valmistaja, tuoteo-
minaisuudet sekä hyödyt lopputuotteiden 
käyttäjille. Myös valmiit asiakkuudet ovat 
oleellisia menestystekijöitä materiaalien ja 
tuotteiden kaupallistamisen ja markkinoille 
tulon näkökulmasta. 
 Marttila vihjailee, että tällaisen kierrätys-
kokonaisuuden mukaisia uusia Destaclean 
tuotteita ja materiaaliratkaisuja on jo ovella 
ja odotettavissa lähitulevaisuudessa.

UUSIA DESTACLEAN® 
KOMPOSIITTIMATERIAALEJA 
KEHITETÄÄN KOHDEN 
HYÖDYLLISIÄ 
KIERRÄTYSTUOTTEITA
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UUSIA DESTACLEAN® 
KOMPOSIITTIMATERIAALEJA 
KEHITETÄÄN KOHDEN 
HYÖDYLLISIÄ 
KIERRÄTYSTUOTTEITA

Tämänvuotisten Mikkelin Asuntomessujen esittelyssä 
painotetaan Destacleanin ratkaisuja täydellisesti tuke-
via arvoja: ”Haimme innovatiivisia ratkaisuja, joilla hyö-
dynnetään uusiutuvia materiaaleja, energiamuotoja, 
luonnonympäristön säilymistä tai jotka tukevat ihmisen 
uusiutumista eli lepoa.”
 Destaclean® Puukivituotteet ovat esillä Asuntomes-
sujen virallisella oheiskohteella Mikkelipuistossa. Aivan 
messualueen kyljessä olevassa teemapuistossa ovat 
näyttävästi esillä lukuisten piha- ja ympäristörakenta-
misen tuottajien ratkaisuja, joten se on vierailun arvoi-
nen kohde messujen ohessa. Destacleanin edustajat 
ovat messujen aikana Mikkelipuistossa tavattavissa so-
vittaessa. Olethan meihin yhteydessä oman esittelyn ja 
vierailun järjestämiseksi.
 Tervetuloa Mikkeliin ja Mikkelipuistoon!

ASUNTOMESSUT 
MIKKELISSÄ 
KOROSTAA 
EKOLOGISUUTTA.

Kuvassa yksi tämän kevään ensimmäisiä asennuskohteita. 
Löfmanin perhe Vantaalla valitsi Destaclean Puukivi 
terassikivet tyylikkään kasvihuoneen lattiaksi. 



Destaclean Oy
Puh. 040 5959 253
Postiosoite: Kelatie 2, 01450 Vantaa
Käyntiosoite: Kelatie 2,
Kelatien teollisuusalue, Tuusula
toimisto@destaclean.fi 
Y-tunnus 1481037-0
Kotipaikka Helsinki

Kelatien materiaalien
kierrätysasema
puh. 040 1585 032
Postiosoite: Pyöräkuja 6,
01450 Vantaa
Käyntiosoite: Pyöräkuja 6,
Kelatien teollisuusalue, Tuusula
kelatie@destaclean.fi 

Kyläsaaren materiaalien
kierrätysasema
puh. 040 1955 208
Osoite:
Kyläsaarenkatu 12,
00580 Helsinki
kylasaari@destaclean.fi 

Destaclean Oy
Hyvinkään tehdas
puh. 019 4600 400
Osoite:
Kalliokierto 9,
05460 Hyvinkää
myynti@destaclean.fi 
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