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Ett 30-tal företag i Åboregionen är 
beredda att utveckla ny smart tek-
nologi och nya affärsmodeller för 
att främja återvinningsekonomi el-
ler cirkulär ekonomi.

– Det handlar om att utveckla af-
färsmodeller där företagen produ-
cerar på ett smartare sätt än i dag, 
säger Keijo Koskinen, sakkunnig 
vid centret för framtidsforskning 
vid Åbo universitet.

KOSKINEN ÄR koordinator för det 
nystartade utvecklingsprojektet Bas-
tu, som startats på initiativ av före-
tagen och som strävar efter att ska-
pa nya innovationer och affärsmo-
deller som bygger på återvinnings-
ekonomi.

– Målet är att Åboregionen ska bli 
ledande i landet, säger Koskinen.

Inom återvinningsekonomin eller 
cirkulärekonomin används avfall 
som en resurs, nyckelorden är åter-
använda, minimera och återvinna. 

MAN STRÄVAR EFTER produkter 
som är allt mer hållbara, allt mer 
återvinningsbara och där icke förny-
bara material ersätts med förnybara. 

Enligt Koskinen är vi på väg in i ett 
nytt produktionsskede inom den 
ekonomiska cykeln. Han talar om 
den sjätte vågen och hänvisar till 
framtidsforskaren Markku Wileni-
us forskning. 

– Den femte vågen som omfattats 
av ICT-teknologin håller på att eb-
ba ut, ett tecken på detta är den lång-
samma ekonomiska tillväxten. Den 
ersätts av den sjätte vågen, en nivå 
där vi på ett smart sätt kan utnyttja 
vår teknologi och våra resurser i ut-
vecklandet av nya produkter, säger 
Koskinen.

DET ÄR HÄR Bastuprojektet har sin 
uppgift. Företagen som medverkar 
deltar i arbetsverkstäder där nya idé-
er, innovationer och samarbetsfor-
mer utvecklas.

– Många företag är intresserade av 
att utveckla sin produktion och sat-
sa på nytänkande och samarbete, sä-
ger Koskinen.

MÖJLIGHETERNA FINNS. Det gäller 
bara att hitta på nya idéer om hur 
man kan producera smartare och 
utnyttja resurserna på ett effekti-
vare sätt.

– I många branscher är man re-
dan en bit på väg. Till exempel inom 
handeln har vi köpcenter som sat-
sar på återvinning inom energiför-

sörjning och avfallshantering, sä-
ger Koskinen.

Målet är att grunda en fond som 
ska finansiera verksamheten. Peng-
arna ur fonden ska användas till att 
finansiera de projekt och produkter 
som företagen utvecklar.

– Målet är på sikt nya affärsverk-
samheter och nya jobb, säger Ko-
skinen.

Ny satsning vill få företag 
att producera smartare

• Utvecklingsprojekt där 
företagen strävar efter att 
skapa nya innovationer och 
affärsmodeller som bygger på 
cirkulär ekonomi eller 
återvinningsekonomi.
• Cirkulär ekonomi går ut på 
att återanvända, laga och att 
betrakta avfall som en resurs 
– att göra mer med mindre.
• Idén är att utveckla 
produkter som kan återan-
vändas i ett tekniskt och/eller 
biologiskt kretslopp, produk-
tion och transporter sker med 
förnyelsebara bränslen. 
• Man strävar efter produk-
ter som är allt mer hållbara, 

allt mer återvinningsbara och 
där icke förnybara material 
ersätts med förnybara. 
• Den cirkulära ekonomin är 
inspirerad av naturens 
kretslopp. Det innebär att 
produkterna antingen är 
biologiskt nedbrytbara, eller 
att de återinförs i det tekniska 
kretsloppet.
• Ett 30-tal företag i 
Åboregionen deltar i Bastu-
projektet som pågår i två år. 
Projektet är ett samarbete 
mellan Åbo stad, Sitra och 
centret för framtidsforskning 
vid Åbo universitet.

Bastu-projektet

MÖJLIGHETERNA FINNS. 
Det gäller bara att hitta på nya 
idéer om hur man kan producera 
smartare och utnyttja resurserna 
på ett effektivare sätt, säger Keijo 
Koskinen. FOTO: J-O EDBERG

»»Åboregionen ska bli bäst i landet på 
återvinningsekonomi, säger Keijo Koskinen, 
koordinator för det nystartade Bastu- 
projektet.

Bland andra följande fö-
retag och organisationer 
finns bland deltagarna.

q Meriaura
q Clewer
q Hesburger
q Lassila & Tikanoja
q Biovakka
q Sparbanken i Lundo  
q Smart Chemistry Park 

i Reso som fokuserar på 
kemiteknik 

q Naturresurscentret 
Luke

Företag som 
deltar i Bastu

Jan-Ole Edberg
050-434 2457/ 

jan-ole.edberg@fabsy.fi

DET HÄNDER I SFP
I SEPTEMBER!
8.9 kl.18-20.00 Arbetsutskottets möte.

16.9 kl. 18-20.00 Stadsplaneringsseminarium: Spårvagn, 
kollektivtrafi k och trafi kkultur. Vill vi ha spårvagnar tillbaka? 
Är kollektivtrafi ken eff ektiv? Hur beter vi oss i trafi ken? 
Sakkunniga stadsplaneringschef Timo Hintsanen och en-
hetschef Markku Toivonen. Diskussion efter presentation-
erna. Tillställningen öppen för alla intresserade, förhandsan-
mälan per sms till 040-565 6755/Björn Taxell. Kaff etrakter-
ing. Arrangör: SFP i Åbos stadsplaneringsgrupp Strandell.

16.9 kl. 20-21.00 SFP i Åbo styrelsemöte.

22.9 kl. 18-22.00 Politisk linjediskussion för SFP i Åbos 
styrelse, förtroendevalda, arbetsgruppernas sammankallare 
och medlemmar samt tjänstemän.

6.10 kl. 18.00 SU:s politikerskola för politiskt intresserade 
ungdomar. För mer information och förhandsanmälan
044-257 9743 eller anni.dahlen@su.fi .

SU i Åboland söker intresserade ungdomar till återuppli-
vandet av verksamheteni Pargas! Ring eller skicka e-mail åt 
Anni Dahlén (kontaktuppgifter ovan)!

Ovanstående tillställningar äger rum på SFP i Åbos parti-
kansli, Auragatan 1 ifall annat ej meddelats.

Annonsen betalas
av SFP i Åbo www.sfp.fi 


