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1. Tiivistelmä 

Muovien kierrätyksen yleistyessä kasvaa paine löytää näin syntyvälle raaka-aineelle uu-

sia käyttökohteita. Muovin rotaatiovalu on perinteisesti menetelmä, jossa kierrätysmuo-

vien, erityisesti heterogeenisempien kuluttajakierrätysjakeiden käyttö on valmistusteknii-

kan ominaisuuksista johtuen erittäin vähäistä.  Toisaalta rotaatiovalu on menetelmä, jolla 

tehdään tyypillisesti suuria kappaleita, joten sen raaka-ainekäyttö on suurta ja siten po-

tentiaali myös kierrätysmuovin käyttäjänä on merkittävä. Edelleen rotaatiovalulla tehdään 

tyypillisesti tuotteita rakentamisen ja infrarakentamisen aloille, mistä löytyy runsaasti koh-

teita, joissa tuotteiden visuaalinen laatu ei ole kriittinen tekijä. 

Muovin rotaatiovalu on perinteisesti tuotantomenetelmä, joka on herkkä raaka-aineen laa-

dulle. Paineeton valu ja pitkä prosessiaika on raaka-aineelle erittäin vaativa, minkä joh-

dosta kierrätysmuovien käyttö rotaatiovalussa on toistaiseksi varsin vähäistä, jopa maail-

manlaajuisesti.  

Tässä hankkeessa kehitettiin heterogeenisestä kierrätysmuovista rotaatiovaluun soveltu-

via raaka-aineita sekä testattiin niitä niin laboratorio- kuin käytännön tuotanto-olosuh-

teissa pyrkien löytämään kierrätysmuovin käytön mahdollistavia prosessiparametreja. 

Niin ikään hankkeessa tutkittiin valmistettujen tuotteiden ominaisuuksia monipuolisin la-

boratoriomenetelmin.  

 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Biolan Groupiin kuuluva muovin sopimusvalmistaja Favorit Tuote Oy valmistaa muovituot-

teita rakennus- ja ympäristönhuoltoalalle eri valmistustustekniikoilla, pääasiassa rotaatio-

valamalla.  

Favorit toimii Biolan Groupin arvojen mukaisesti, pyrkien määrätietoisesti pienentämään 

tuotantonsa ympäristökuormitusta. Tästä osoituksena ovat mm. oma tuuli- ja aurinkovoi-

mala, joilla tuotetaan merkittävä osa tuotannossa käytettävästä sähköstä. 

Merkittävä osa ympäristökuormituksen pienentämistä on jo vuosien ajan ollut pyrkimys 

kierrätysmuovin käyttöön tuotteiden raaka-aineena.  

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää ja pilotoida käytännön menetelmiä, jotka mahdollis-

tavat kierrätysmuovin käytön muovin rotaatiovalussa. Mahdollistamisella tarkoitetaan 

tässä yhteydessä niin itse tuotantoprosessin kuin raaka-aineidenkin kehittämistä niin, että 

myös hankalasti kierrätettävin, heterogeenisten muovilaatujen (kuluttaja- ja maatalous-

kierrätysmuovi) käyttö rotaatiovalussa mahdollistuu teknisesti. Luonnollisesti mahdollista-

miseen kuuluu myös taloudellinen aspekti – kierrätysmuovi on oltava käyttökelpoinen 

raaka-aine myös tuotanto- ja laatukustannusten näkökulmasta.  

 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät 

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä alan parhaiden kansallisten toimijoiden kesken. Kierrätys-

muovin raaka-aineaihiot testeihin ja koeajoihin toimitti Fortum Oyj.  Muovialan tutkimus- 

ja kehittämiskeskus Elastopoli vastasi ammattitaidollaan ja kehitysresursseillaan raaka-
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aineiden jalostamisesta rotaatiovaluun sopivaan muotoon, joita testattiin niin käytännön 

olosuhteissa Favoritin tuotantolaitteilla kuin Tampereen Yliopistossa laboratoriomittakaa-

vassa.  

Hankkeessa tehtiin uraauurtavaa menetelmäkehitystä niin raaka-aineen jalostamisessa 

kuin tuotantoprosessissakin. Kokonaisuudessaan hanke sisälsi kattavan kokoelman labo-

ratoriotutkimusta niin raaka-aineiden, valmistusmenetelmän kuin lopputuotteidenkin 

osalta. Jo kierrätysmuoviraaka-aineen jalostaminen on luonnollisesti erittäin vaativa ja 

monimutkainen prosessi. Tässä hankkeessa pyrittiin pidättäytymään sellaisissa jalostus-

menetelmissä, jotka on mahdollista toistaa myös liiketaloudellisessa mittakaavassa val-

mistusprosessissa niin kemiallisten kuin mekaanistenkin ominaisuuksien puolesta.   

Rotaatiovalun valmistusprosessin kehitystä tehtiin sekä laboratoriomittakaavassa Tampe-

reen Yliopistolla että käytännön tuotanto-olosuhteissa Favoritin modernilla tuotantolaitok-

sella. Näin pystyttiin verrattain lyhyen hankejakson puitteissa tekemään merkittävä määrä 

valmistusprosessia tutkivia testejä ja koeajoja. Myös prosessin lopputuotteita testattiin 

kattavasti niin Tampereen Yliopiston kuin Elastopolinkin laboratorioissa monipuolisin tes-

tausmenetelmin. Lopputuotteiden ominaisuuksia testattiin iskulujuuden osalta sekä huo-

neenlämmössä että pakkaskokeissa. Lisäksi tehtiin kahdeksan kuukautta kestänyt UV-

rasituskoe, jossa testattiin kierrätysmuoviseosten UV-kestävyyttä. Myös muovin lajipuh-

tautta testattiin eri menetelmin.  

 

4. Hankkeen tulokset 

Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena oli löytää niin kierrätysraaka-aineen kuin valmis-

tusmenetelmänkin osalta ratkaisut, jotka mahdollistavat heterogeenisen kierrätysmuovin 

hyödyntämisen rotaatiovalussa. Tähän tavoitteeseen ei vielä hankkeen aikana päästy, 

mutta hanke mahdollisti elintärkeän perustutkimuksen, jossa saavutetun osaamisen voi-

min kehitystyö on jatkunut myös hankkeen jälkeen. Esimerkkinä tästä hankkeen testeistä 

Tampereen Yliopistolla pääsääntöisesti vastannut henkilö siirtyi hankkeen jälkeen Favo-

ritin palvelukseen kehitysinsinööriksi ja jatkaa kehitystyötä aktiivisesti. 

Niin laboratoriossa kuin käytännön olosuhteissakin toteutettujen testien pohjalta vahvistui 

käsitys siitä, että rotaatiovalu on teknisesti erittäin vaativa tuotantoprosessi kierrätysmuo-

ville. Rotaatiovalu on luonteeltaan ns. paineetonta valua ja sen sykliaika on pitkä verrat-

tuna esimerkiksi ruisku- tai puhallusmuovaukseen. Nämä aiheuttavat tuotannossa käytet-

tävälle raaka-aineelle erityisiä vaatimuksia. Lisäksi rotaatiovalussa käytettävän raaka-ai-

neen tulee olla hienoa jauhoa, mikä lisää tuotantoprosessiin yhden merkittävän lisävai-

heen. Kuten hankkeen aikana opittiin, tämä vaihe on erityisesti kierrätysmuovin kyseessä 

ollen erittäin merkityksellinen, sillä jauhaminen on herkkä prosessi, jossa kierrätysmuovin 

laatuvaihtelut tulevat konkreettisella tavalla esiin tukkeutumisina ja huonolaatuisena jau-

hona, joka puolestaan aiheuttaa hankaluuksia itse valuprosessissa. 

Kesken testiohjelman tapahtunut kierrätysmuovin raaka-ainepohjan muutos aiheutti hank-

keessa merkittävimmän vastoinkäymisen ja oli hyvä osoitus siitä, kuinka herkkä koko kier-

rätysmuovin arvoketju on tällaisille muutoksille ja kuinka merkittävää on riittävä laadun-

varmistus jokaisessa ketjun osavaiheessa. Sinällään varsin pienen muutoksen 
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aiheuttamat hankaluudet tulivat yllätyksenä kaikille hankkeen osapuolille ja aiheuttivat 

sen, että osa alun perin suunnitelluista toimenpiteistä viivästyi varsinaisen hankeajan ul-

kopuolelle.  

Em. viivästymisestä johtuen hankeajan lopussa ei ollut vielä käsissä tarvittavaa osaa-

mista, jonka perusteella olisi voitu laatia alun perin hankesuunnitelmaan sisältynyttä oh-

jeistusta rotaatiovalettujen kierrätysmuovituotteiden suunnitteluun. Myös kierrätysmuovin 

käytön testaaminen mikrogranulaattina/-murskeena jäi tekemättä varsinaisella han-

keajalla viivästyksestä johtuen.  

 

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset 

Nyt päättynyt hanke oli erittäin merkittävä päänavaus heterogeenisen kierrätysmuovin 

hyödyntämiseksi rotaatiovalussa. Ilman tämän hankkeen turvin tehtyä perustutkimusta ol-

taisiin edelleen tilanteessa, jossa kukaan alan toimijoista ei näkisi asiassa riittävästi liike-

toiminnallisesti järkevää potentiaalia. Vaikka itse hankkeen aikana ei vielä päästykään 

tavoiteltuun lopputulokseen, pystyttiin hankkeen päättymisen jälkeen muodostamaan 

roadmap, jonka turvin kehitystyötä osapuolten kesken jatketaan ja yhteisesti uskotaan 

läpimurron saavuttamiseen.  

Hankkeen aikana läpikäydyn tutkimustiedon valossa kierrätysmuovin hyödyntäminen ro-

taatiovalussa on maailmanlaajuisesti edelleen erittäin vähäistä. Toki tehtaiden sisäinen 

kierrätys on ollut arkipäivää jo vuosikymmeniä ja teollisuudesta peräisin olevan kierrätys-

muovin hyödyntäminenkin jo yleistä, mutta heterogeenisen kierrätysmuovin, erityisesti ns. 

kuluttajakierrätysmuovin käyttö on äärimmäisen harvinaista. Siinä mielessä hankkeessa 

saavutetulla osaamisella on merkitystä myös kansallisen kilpailukyvyn kannalta. 

Hanke myös lisäsi yhteistoimintaa ja keskustelua koko muovinkierrätyksen arvoketjussa, 

mikä on erittäin merkityksellistä ja luo pohjaa tulevalle kehitystyölle. Hankkeen jälkeen 

arvoketjun jäsenillä on entistä parempi käsitys siitä, mitkä tekijät kierrätysmuovin hyödyn-

tämisessä ovat tärkeitä rotaatiovalun näkökulmasta.   

 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset 

Hankkeen aikana ei vielä päästy sille asetettuihin teknisiin tavoitteisiin, joten hankkeen 

loppupuolelle suunniteltu viestinnällinen osuus jäi toteutumatta. Viestinnän runkona oli 

tarkoitus toimia kierrätysmuovin hyödyntämiseen rotaatiovalussa ohjeistava suunnitte-

luohje, mutta se on edelleen tekemättä, koska tietopohja ohjeen laatimisen on vielä vaja-

vainen. Luonnollisesti viestintää tullaan tekemään myös siinä vaiheessa, kun päästään 

tilanteeseen, jossa kierrätysmuovia todella pystytään hyödyntämään merkittävissä määrin 

kaupallisiin tuotteisiin. 
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7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen 

Hankkeessa tuotettiin merkittävästi uutta osaamista ja tietotaitoa kierrätysmuovin rotaa-

tiovalusta. Yhtenä osapuolena Tampereen Yliopistolla oli toisaalta mahdollisuus hyödyn-

tää hankkeessa olemassa olevaa osaamistaan ja resurssejaan, mutta toisaalta kartuttaa 

merkittävällä tavalla osaamistaan nyt tutkitulla osa-alueella. Myös hankkeeseen osallistu-

neiden yritysten osaaminen, näkemys ja kokemus lisääntyi niin oman liiketoiminta-alueen 

puitteissa kuin koko arvoketjun osalta. Samalla vahvistui näkemys nyt tutkitun alueen lii-

ketoiminta- ja vientipotentiaalista sekä kierrätysraaka-aineen jalostamisen että kierrätys-

muovin rotaatiovalun osalta. 

Erityisesti lukemattomista lähteistä koottavan ja keskitetysti jalostettavan kierrätysraaka-

aineen hyödyntämisessä kokonaisvaltainen ymmärrys arvoketjun eri toimijoille kriittisistä 

tekijöistä on erittäin tärkeää – se havaittiin myös tässä hankkeessa. Näinkin lyhyen hank-

keen aikana nähtiin sekä lainsäädännöllisten että markkinatilanteesta johtuvien tekijöiden 

vaikuttavan saatavilla olevan kierrätysmuovin laatuun ja opittiin se, että erityisesti rotaa-

tiovalussa jo pienetkin raaka-aineen muutokset voivat vaikuttaa dramaattisesti siihen, mi-

ten se käyttäytyy tuotantoprosessissa. Tämä aiheuttaa merkittävää riskiä tuotantoketjuun 

ja lisää siten painetta ja tarvetta laadunvalvontaprosesseihin, joille ei neitseellisten raaka-

aineiden kanssa ole tarvetta.  

Em. laadunvalvontaprosessien kehittäminen ja ennen kaikkea niiden saaminen kustan-

nustehokkaiksi on eräs tutkimusalue, mihin jatkossa tulisi löytää voimavaroja. Yksittäiselle 

yritykselle tällainen tutkimus on varsin vaativaa, perustutkimuksenomaista toimintaa, mi-

hin olisi hyvä saada tukea ja yhteistoimintaa esimerkiksi tällaisen vastaavan kehityshank-

keen muodossa. 

Nyt toteutettu hanke on saavuttanut huomattavaa mielenkiintoa eri sidosryhmissä huoli-

matta siitä, että lopullista teknistä läpimurtoa ei saavutettu. Heterogeenisen kierrätysmuo-

vin rotaatiovalu tiedetään myös kansainvälisesti erittäin haastavaksi, mutta toisaalta myös 

sen potentiaali isoksi, joten mielenkiintoisia yhteistyötarjouksia on ilmaantunut hankkeen 

myötä myös kotimaan ulkopuolelta, niin tekniikan toimittajilta kuin alalla jo profiloituneilta 

yliopistoiltakin. Näin ollen nyt olisi tarjolla vahva osallistujajoukko seuraavaa, pidemmälle 

vievää kehityskokonaisuutta varten.  

 

8. Talousraportti  

Hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma toteutui varsin pitkälle etukäteen suunnitellulla 

tavalla. Vain hankkeen loppupuolelle suunniteltu viestintäosuus jäi toteutumatta – vastaa-

vasti asiantuntijapalveluita ostettiin alun perin budjetoitua enemmän hankkeen keskivai-

heilla. Tarkempi kustannuserittely liitteenä maksatushakemuksessa.  

 

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten 

Kuten edellä jo mainittiinkin, erääksi merkittäväksi asiaksi nousi kierrätysmuovin laadun 

tasaisuus raaka-aineena. Tämän toki tiedettiinkin olevan eräs tärkeimmistä tekijöistä, 

mutta silti kaikki osapuolet yllätti, kuinka pienet asiat vaikuttavat nimenomaan 
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rotaatiovaluprosessin kyseessä ollessa. Hankkeen myötä tiedetään jo varsin kattavasti 

raaka-aineen kriittisiä parametreja, mutta tällä saralla riittää vielä runsaasti tutkittavaa. 

Edellä mainittuun seikkaan liittyy myös rotaatiovaluun saapuvan raaka-aine-erän laadun-

varmistus, mihin tulee jatkossa löytää kustannustehokkaita ”on-site” menetelmiä ja lait-

teita raskaiden laboratoriokokeiden rinnalle ja sijaan.  

Nyt valmistuneessa hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin kierrätysmuovin hyödyntämistä 

joko sellaisenaan tai seostamalla sitä neitseellisen raaka-aineen kanssa jo raaka-ainevai-

heessa. 100% kierrätysmuovin käyttö osoittautui odotetusti mahdottomaksi heti alkuvai-

heen testeissä, mutta seostamisesta opittiin hankkeen aikana paljon ja nyt oleellisin jat-

kokehityksen aihe on saada nostettua kierrätysmuovin osuus seoksessa niin korkeaksi, 

että sillä olisi todellista käytännön merkitystä eikä se jäisi vain ”viherpesuksi”. Rotaatiova-

lutekniikasta on tullut ja tulossa markkinoille myös uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, jotka 

voivat osaltaan lisätä kierrätysmuovin käyttömahdollisuuksia – myös näitä ratkaisuja on 

tärkeää tutkia ja selvittää. 

 

10. Johtopäätökset / Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista 

Hanke oli siihen osallistuneiden osapuolten mielestä erinomainen päänavaus juuri hete-

rogeenisen kierrätysmuovin rotaatiovalun mahdollistamiseksi. Vaikka hankkeen aikana ei 

asetettua päätavoitetta saavutettukaan, päästiin kuitenkin niin pitkälle, että kehitystyötä 

on päätetty jatkaa osapuolten kesken ja tavoite uskotaan saavutettavan lähiaikoina.  

Kaikki hankkeen osapuolet ovat niin ikään yhtä mieltä siitä, että nyt tavoiteltava lopputulos 

on vasta ensimmäinen askel tavoitellussa kierrätysmuovin hyödyntämisessä – lopullinen 

tavoite on paljon kunnianhimoisempi. On kuitenkin erittäin tärkeää päästä kehitystyössä 

sille tasolle, että kierrätysmuovin hyödyntämisellä on liiketoiminnallista merkitystä, niin 

raaka-aineen jalostajalle kuin sitä rotaatiovalussa hyödyntävälle yrityksellekin. Sen tason 

jälkeen jatkokehitys on helpompaa sikäli, että kehitystyölle on helpommin laskettavissa 

takaisinmaksuaika. Nyt toteutettu hanke oli enemmänkin perustutkimuksenomainen, stra-

teginen kehityshanke, jolle saatu rahoitus oli elintärkeää sen toteutumisen kannalta.        

 

 

 

 

 

http://www.favorit-tuote.fi/

