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1. Tiivistelmä 

KiMuRa-projekti selvitti muovikomposiittituotteita valmistavan teollisuuden komposiittijätteen 
reitin KIerrätetyksi ja MUrskatuksi RAaka-aineeksi sementtiklinkkerin valmistuksen 
rinnakkaisprosessointiin. Tammikuussa 2021 käynnistetty KiMuRa-projekti on ollut osa 
kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa. Hankkeen aikana muovikomposiittijätteen logistiikka 
teollisuudesta hyötykäyttöön saatiin pyörimään siten, että toiminta jatkuu hankkeen jälkeen ja 
uusien yrityksien hankkiminen mukaan on nyt tärkeää. 

Komposiittituotteet ovat keveitä, lujia ja pitkäikäisiä, minkä vuoksi niille löytyy jatkuvasti uusia 
käyttökohteita siirryttäessä käyttämään ympäristölle ystävällisempiä materiaaleja. Tällaisia 
tuotteita ovat esimerkiksi sähköajoneuvojen kevyet rungot ja muut osat, vety- ja biokaasusäiliöt, 
tuulivoimaloiden lavat ja aurinkopaneelien tukirakenteet. Suomessa muoviteollisuuden yritykset 
valmistavat erilaisia komposiittituotteita, ja ala haluaa taata tuotteille myös elinkaaren jälkeisen 
hyötykäytön. Merkittävä tulevaisuuden haaste liittyen komposiittituotteiden kierrätykseen ovat 
tuulivoimaloiden lapojen käsittely suuremman määrän tullessa Suomessa kierrätysikään 2030-
luvulla. KiMuRa:n tulokset ovat hyvin käytettävissä End of Life -vaiheessa olevien tuotteiden 
kierrätystä suunniteltaessa.  

Jo nyt on ilmeistä, että hanke on ajankohtaisempi kuin mitä osattiin kuvitella ja valittu 
lähestymistapamme ratkaista muovikomposiittiteollisuuden tuotteiden valmistamisessa 
syntyvän jätteen hyötykäyttöhaastetta kokonaisvaltaisesti on ollut onnistunut. Kaikkien osa-
alueiden, lähtien paikallisesta lajittelusta jätteen keräämiseen koko maan laajuisesti ja 
välttämättömän murskauksen teknisten ratkaisujen sekä jätteen hyödyntäjän 
rinnakkaisprosessin, on oltava huippukunnossa.  



2. Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Hankkeen tausta-ajatuksena oli, että elinkaarensa päähän tulleille komposiittituotteille ei Suomessa 

ole ollut yhtenäistä jätteenkäsittelymallia. Myös yrityksissä syntyvä muovikomposiittijäte on mennyt 

joko sekajätteen mukana polttoon tai määräaikaisella erikoisluvalla kaatopaikalle. Toimiva 

kierrätysjärjestelmä edellyttää kaikkien tahojen yhteistoimintaa. Toimintamallin tulee olla 

teknistaloudellisesti järkevä kaikkien toimijoiden näkökulmasta. 

Hankkeen tavoitteena oli luoda ja pilotoida muovikomposiittimateriaalien kierrätystoimintamalli, 

tarvittavat lajittelujärjestelyt yrityksissä sekä jätteen kiertotalouslogistiikka Kuusakosken 

keräilyasemille. Kuusakosken vastuulla on kertyneen jätteen murskaus ja varastointi. Jätemurska 

toimitetaan Finnsementille sementin raaka-aineeksi. Komposiittijätteestä muoviosa toimii sementin 

valmistuksessa fossiilisia polttoaineita korvaavana polttoaineena ja lujitteet toimivat raaka-aineina 

klinkkerinvalmistuksessa (klinkkeri on sementinvalmistuksen välituote). Kyseessä on 

muovikomposiittijätteen rinnakkaisprosessointi sementtitehtaalla. Näin komposiittien materiaalit 

hyödynnetään tehokkaasti. Ympäristönäkökohtana on myös materiaalikierron tuhkattomuus 

sementinvalmistuksessa; komposiittien energiapolttaminen jätteenpolttolaitoksissa tuottaa tuhkaa. 

Perustoimintamallissa komposiittijätemateriaalit kerätään ja murskataan keskitetysti 

sementtiteollisuuden vaatimuksien mukaiseksi murskaksi. Standardoitua määritelmää tai 

spesifikaatiota kierrätysraaka-aineen sisällölle tai sen valmistukselle ei ole. Hankkeessa pohjatietona 

käytettiin tuloksia komposiittikierrätysprojekteista (mm. LUMI2, Mikkeli AMK, 2014), joissa on 

tutkittu ja todennettu lähestymistavan toimivuus. Myös eurooppalaisen alan kattojärjestön EuCIA:n 

yhdessä Wind Europen ja Ceficin kanssa tekemän selvityksen tuloksia hyödynnettiin soveltuvin osin. 

Kierrätystoiminnan laatuvaatimukset tarkentuivat hankkeen aikana.  
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Komposiittituotantojätteen määrä vaihtelee vuosittain. Tällä hetkellä arvio on n. 2000–4000 

tonnia/a. Komposiittituotteet ovat tyypillisesti pitkäikäisiä, joten niiden käytöstä poistuvan määrän 

arviointi on erittäin vaikeaa. Niinpä EOL-jätteen (end-of-life) määrästä ei tällä hetkellä ole arviota. 

Tulevaisuudessa tuulipuistojen uudistamistarpeen takia kierrätettäväksi tulee suuria määriä 

komposiittimateriaalia, mutta oletettavasti vasta tulevilla vuosikymmenillä Suomen 

tuulivoimalakannan ollessa vielä nuorta. Kuluttajatuotteista tuleva EOL-jätteen (esim. urheiluvälineet 

ja muut venettä pienemmät tuotteet) määrä on pieni ja se menee normaalin energiajätteen mukana 

kiertoon. Kuluttajatuotteiden EOL-jätteen materiaalikäsittely voidaan aloittaa, kun tässä hankkeessa 

kehitetty järjestelmä on vakiinnuttanut asemansa. Tämän osuuden toteutusmallia ja organisointia ei 

tämän hankkeen piirissä tehdyssä pilotointivaiheessa vielä suunniteltu tai toteutettu. 

Hankkeen tavoitteet ja päätehtävät olivat: 

 Luoda komposiittien kierrätykselle Suomessa toimiva toimintamalli 

 Luoda järjestelyt käytännön toteutukselle kaikille toimijoille 

 Luoda kustannustehokas toteutusratkaisu  

 Edullinen ja kohtuullinen kustannusmalli 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät 

Hankkeeseen osallistuvat tahot edustavat: 

Muovikomposiittiteollisuutta 
Muoviteollisuus ry:n komposiittijaoston jäsenyritykset:  
Exel Composites Oyj, Patria Aerostructures Oy, Ekin Muovi Oy, Muovityö Hiltunen 
Oy, Muovilami Oy, Fenix Marin Oy sekä NCE Oy 

Kierrätysalan osaamista 
Kuusakoski Oy, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry 

Sementinvalmistusta 
Finnsementti Oy 

EOL-jätteen toimijoita 
Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Finnboat ry 

Lisäksi käytettiin alihankkijoina muita mahdollisia teknologia- tai muita 
asiantuntijapalvelutoimijoita sekä kuljetusliikkeitä.  

4. Hankkeen tulokset 

4.1 Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen 

KiMuRa-hanke edistyi hankeaikana pääosin suunnitellulla tavalla. Komposiittituotteita 
valmistavat yritykset saivat viilattua yritysten sisäiset jätteiden lajittelutavat niin, että 
hankkeeseen soveltuva jae saadaan nyt kerättyä erikseen ja varastoitua asianmukaisella tavalla 
odottamaan kuljetusta. Komposiittijätteen kuljetuksille Kuusakoski Oy:n keräyspihoille on 
sovittu järjestelyt ja toiminta jatkuu myös hankkeen päätyttyä. Kuusakoski Oy on kokeillut 
erilaisia murskatyyppejä, ja koemurskausten avulla löytänyt sopivan murskan. Kuusakoski Oy:llä 
on hankkeen loppuraportin kirjoittamisen aikaan päätösvaiheessa mahdollinen investointi 
uuteen murskaustekniikkaan, jolle on jo Business Finlandin avustuspäätös olemassa. 
Finnsementti on hankkinut annostelujärjestelmän, joka edelleen helpottaa komposiittiperäisen 
raaka-aineen käyttämistä sementtiklinkkeriprosessissa. Järjestelmän hankinta ei ehtinyt 
toteutua loppuun saakka hankkeen aikana, mutta uusi järjestelmä saadaan käyttöön keväällä 
2023. 
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KiMuRa on toiminut hyvänä esimerkkinä Euroopan tasolla, kun alan eurooppalainen teollisuus 
on yhdistämässä voimiaan ja panostamassa komposiittimateriaalien kierrättämisen 
edistämiseen. Tällä hetkellä komposiittijätteen kierrättäminen sementtiteollisuuden raaka-
aineeksi rinnakkaisprosessoinnissa on ainoa kierrätystekniikka, joka on valmis teollisella tasolla. 

Projektin ohjausryhmä on työskennellyt aktiivisesti ja hyvässä hengessä. Syyskuun loppuun 2022 
mennessä on pidetty 16 kokousta. Hankkeessa oli juuri oikeat osallistujat mukana, jotta 
teollisuuden komposiittijätteen kierrätykselle on saatu Suomessa luotua toimiva 
logistiikkaratkaisu. 

Taulukoon 1 on koottu tieto yritysten hankkeen aikana Kuusakoski Oy:lle toimittamista 
komposiittijätemääristä. Määrät on ilmoitettu tonneina. Hankkeeseen osallistui seitsemän 
yritystä, joista kuusi sai komposiittijätetoimitukset käyntiin. Uusia yrityksiä saatiin mukaan viisi 
kappaletta. Tavoitteena oli saada kokoon 400 tn komposiittijätettä hankkeen aikana. Tämä 
tavoite ylitettiin yli kaksinkertaisesti, kun KiMuRa-kierrätykseen saatiin 838 tn kierrätettävää. 

Taulukko 1. Vastaanotetut komposiittijätemäärät tonneina koko KiMuRa-hankkeen ajalta. 
2021 Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä 

Exel Composites 8 19 26 37 38 24 22 174

Muovilami Oy 4 13 17

Ekin Muovi Oy 4 3 7

Muovityö Hiltunen Oy   3 3

Patria Aerostructures   1 1

Yhteensä 8 19 26 45 38 40 26 202

2022 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Lokakuu Yhteensä

Exel Composites 25 33 22 29 23 28 12 11 26 15 224

L&T 

Ympäristöpalvelut 22 15 13 14 18 29 15 126

Bella-veneet Oy 18 4 8 4 15 8 2 9 68

Muovilami Oy 4 15 19 38

Boliden Kokkola 

Oy 29 29

LICO Oy 5 8 7 20

Terhitec Oy 8 5 4 17

NCE Oy 7 7

Patria 

Aerostructures 1 2 3

Ekin Muovi Oy 2 2 4

Yhteensä 25 33 67 71 49 46 45 60 95 45 536



Muoviteollisuus ry                 KiMuRa loppuraportti                      29.11.2022                      4 (12) 

Kuusakoski Oy 
Kuusakoski Oy raportoi, että KiMuRa-hanke on edennyt koko projektin ajan todella hyvin. Uusia 
asiakkaita on tullut mukavasti ja kyselyitä on ollut paljon. Näkyvyys mediassa on auttanut tässä 
asiassa paljon. Murskaustekniikka on kehittynyt koko ajan, ja siihen on haettu apua mm. 
Saksasta, jossa kyseinen tekniikka on ollut laajasti käytössä. Projektin puitteissa hankittu 
pölynhallintajärjestelmä on toiminut todella hyvin. Vuoden 2022 aikana on valmisteltu uuden 
murskauslinjaston hankkimista. Yhteistyö Finnsementin kanssa on toiminut jouhevasti. Syksyllä 
2022 toimituksia viivästytti SRF-pula (Solid Recovered Fuel), mutta tämä hankaluus päättyy 
viimeistään siinä vaiheessa, kun Finnsementti saa uuden annostelulinjastonsa keväällä 2023. 

Liitteessä 1 on kuvaus prosesseista, jonka läpi muovikomposiittijäte päätyy hyödynnettäväksi 
sementtiteollisuudessa raaka-aineena ja energiana.  

Finnsementti Oy 
Finnsementti Oy:n näkökulmasta hankkeen tavoitteena on ollut mahdollistaa 
muovikomposiittien rinnakkaisprosessointi klinkkerinvalmistuksessa. Tavoitteen saavuttaminen 
vaatii kierrätettävän muovikomposiitin hyvää tuntemusta. Kemialliset vaatimukset liittyen 
materiaalin koostumukseen ovat tärkeitä projektin onnistumisen kannalta. Annostelu 
klinkkeriuuniin asettaa omat vaatimuksensa muovikomposiitin partikkelikoolle. Oikean 
suuntaisilla toimenpiteillä hankkeen tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

Finnsementti on yhteistyössä Kuusakosken kanssa työstänyt ja muokannut aikaisemmin 
julkaistua keräys- ja kierrätysohjetta liittyen muovikomposiitteihin. Projektin edistyessä ohjetta 
on täsmennetty. 

Muovikomposiittimursketta on kokeiltu täydessä mittakaavassa Lappeenrannan 
klinkkeriuunissa. Kuusakoski Oy:llä on kokeiltu SRF:n sekoittamista muovikomposiittimurskan 
joukkoon tarvittavan lisäenergian tuottamiseksi.  
KiMuRa-hankkeen aikana on murskattua muovikomposiittia kokeiltu erillisessä 
ruuvikuljettimessa tarkoituksena saada selvitettyä murskeen siirto-ominaisuudet. Näiden testien 
perusteella on täsmennetty vaatimuksia uudelle annostelulaitteistolle, joka hankitaan. Uusi 
laitteisto varmistaa sen, että materiaalivirta on tasaista. Laitteiston alustava mitoitus on 
syöttömäärälle 0,3–1,0 tn/h. 

Liitteessä 1 on myös kuvattu tarkemmin sementtiteollisuuden asemaa kiertotalouden toimijana 
sekä kaaviokuva sementtiklinkkerin valmistuksen rinnakkaisprosessista, jossa komposiittijätteen 
kierrätyksen tapauksessa lasikuitu kalsinoidaan ja näin siitä saadaan raaka-ainetta tähän 
prosessiin. Lisäksi liitteessä on hahmoteltuna Finnsementti Oy:n uutta annostelulinjastoa. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että komposiittijätteen keräämisestä ja käsittelystä on voitu 

keskustella Kuusakoski Oy:n kanssa tehokkaasti. Yritykset ovat hyvin toimittaneen ohjeistuksen 

mukaista tavaraa kierrätykseen. Suomessa syntyy sen verran vähäinen määrä 

komposiittiteollisuuden tuotantojätettä, että sen jouhevaa käsittelyä varten tarvitaan uusi 

syöttölaitteisto, joka toteutuu keväällä 2023. 

Komposiittiteollisuuden yritykset 

Kaikki hankkeeseen osallistuneet yritykset raportoivat, että hanke onnistui suunnitelmien 
mukaisesti ja muovikomposiittijätteen keräyksestä on muodostunut jo pysyvä tapa, joka jatkuu 
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hankkeen jälkeenkin. Tämän tapaiset yhteishankkeet vievät ympäristöasioita voimakkaasti 
eteenpäin ja näin päästään parhaaseen tulokseen. 

Exel Composites Oy toimitti lopulta merkittäväsi enemmän komposiittijätettään KiMURa-
hankkeeseen. Tämä oli hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää, sillä etenkin hankkeen alussa 
pienempien yritysten toimitukset alkoivat suunniteltua hitaammin. Käytännössä kaikki Exelin 
jäte on mennyt KiMuRa-reitille hankkeen ajan. Jätettä on toimitettu sekä Joensuusta että 
Mäntyharjulta. Exel Compositesilta tuli hankkeen aikana 47 % muovikomposiittijätteestä. 

Patria Aerostructures Oy nostaa esiin, että sen johtopäätökset projektin ajalta ovat hyvin 
positiiviset ja projekti on huomioitu osana Patrian työtä kestävän kehityksen kontekstissa ja sitä 
on käytetty sisäisessä kehitysohjelmassa yhtenä esimerkkinä. 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
Tuulivoima-ala on tyytyväinen, että lapajätettä voidaan nyt kerätä, käsitellä ja 

rinnakkaisprosessoida Suomessa. Vaikka Suomen voimalakanta on vielä nuorta ja voimaloiden 

saneeraukset ja purkamiset satunnaisia tämän vuosikymmenen yli, on alalle tärkeää, että 

ratkaisut kestävyyshaasteisiin ovat olemassa hyvissä ajoin. Keräys- ja käsittelyverkoston 

olemassaolo on keskeistä, vaikka tulevilla vuosikymmenillä löytyisikin jokin 100 % 

kierrätysvaihtoehto muovikomposiittimurskeelle. Suomen Tuulivoimayhdistys ry on viestinyt 

muovikomposiittien kierrätyksestä aktiivisesti yhdistyksen sisäisissä viestintäkanavissa ja 

tapahtumissa, julkisissa webinaareissa ja toimittajatilaisuuksissa sekä eurooppalaisen 

kattojärjestön tasolla. 

Finnboat ry 
Venealan Keskusliitto Finnboat on hankkinut projektille tietoa venevalmistuksen materiaaleista 
ja niiden soveltuvuudesta sementtitehtaan rinnakkaisprosessointiin. Finnboat on myös 
aktiivisesti vienyt projektin viestiä venevalmistajille, jotta projektiin on saatu venealan 
materiaaleja usealta eri toimijalta.  
Näin projektissa on saatu todennettua myös venevalmistuksen materiaalien soveltuvuus 
sementtitehtaan rinnakkaisprosessointiin. Suurin osa venetehtaiden jätevirroista on kannen 
luukkujen ja muiden osien leikkuujätettä, jossa ei klooripitoisia ydinaineita ole, joten valtaosa 
tehtaiden jätteestä on mahdollista saada kiertämään erityisesti PET-ydinaineeseen siirtymisen 
myötä. Käytöstä poistettavien veneiden kierrättäminen vaatii oman prosessinsa johtuen 
nimenomaan klooripitoisista ydinaineista, joita ei muusta materiaalista ole mahdollista erotella.   

Muoviteollisuus ry
On toiminut KiMuRa-hankkeen projektikoordinaattorina. Tärkeässä roolissa on ollut hankkeesta 
viestiminen. KiMuRa on ollut esillä yhdistyksen sisäisessä viestinnässä ja erityisesti siitä on 
viestitty Komposiittijaoston jäsenille. Komposiittijaosto on kertonut hankkeesta omissa 
seminaareissaan ja myös viestittänyt hankkeen edistymisestä eurooppalaiselle 
komposiittiyhteisölle EuCIA:lle. 

4.2 Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin 

Hanke saavutti kaikki tavoitteensa lukuun ottamatta Finnsementti Oy:n 
annostelulaitoshankinnan viemistä loppuun asti. Laitteisto on tilattu, mutta sen asennusta ei 
ehditty saada tapahtumaan ennen 30.9.2022. Syynä investoinnin viivästymiseen on se, että 
suurissa yrityksissä päätöksentekoprosessi ottaa oman aikaansa ja tässä tapauksessa päätös 
viivästyi niin, että annostelulaitteisto asennetaan vasta keväällä 2023. 



Muoviteollisuus ry                 KiMuRa loppuraportti                      29.11.2022                      6 (12) 

Muilla yrityksillä jäi pienempiä investointeja tekemättä, kun hankkeen aikana osoittautui, ettei 
näitä tarvittu. 

Positiivisena poikkeamana suunniteltuun KiMuRa-hanke sai reitilleen kesällä 2022 Suomen 
Hyötytuuli Oy:ltä tuulivoimalan lapoja elinkaarensa loppuun tulleista, puretuista 
tuulivoimaloista. Näin ollen myös EOL-jätettä päästiin hyötykäyttämään. 

5. Hankkeen vaikuttavuus /vaikutukset 

KiMuRA-hankkeella on ollut ja on jatkossa merkittäviä positiivisia vaikutuksia 
komposiittimateriaalien kierrätyssysteemin kehittämisessä Suomessa, ja hankkeen tulokset 
tukevat eurooppalaisen komposiittikierrätyksen kehittymisprosessia. Ennen hankkeen alkamista 
suurin osa komposiittiteollisuuden tuotannon muovikomposiittijätteestä meni sekajätteen 
mukana energiahyötykäyttöön tai paikallisesti poikkeusluvilla kaatopaikoille. Nyt teollisuuden 
jätteellä on koko maan laajuinen keräysverkosto, jota kautta jäte päätyy murskattavaksi ja 
lopulta hyötykäyttöön sementin valmistuksen rinnakkaisprosessoinnissa raaka-aineena ja 
energialähteenä. 

Hankkeessa ei ollut tavoitteena miettiä EOL-jätteen kierrätystä, mutta siihen saatiin mukaan 
muutama Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimalan lapa kesällä 2022. KiMuRa-hankkeesta saatuja 
kokemuksia voidaan luontevasti käyttää hyödyksi EOL-jätteen käsittelyä suunniteltaessa. 
Helpoimpia mietittäviä ovat käytetyt tuulivoimaloiden lavat ja EOL-veneet sekä teollisuuden 
putkistot ja säiliöt. Näiden soveltuvuutta kierrätykseen tulisi jatkossa selvittää.  

Euroopassa ollaan juuri nyt miettimässä yhteisiä pelisääntöjä muovikomposiittijätteen 
käsittelyyn. KiMuRa-hanke on omalta osaltaan ollut näyttämässä esimerkkiä toimivasta, 
maanlaajuisesta logistiikasta, jolla saadaan alan teollisuuden muovikomposiittijätteet käsiteltyä 
kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset 

KiMuRasta ja kierrätyspilotoinnista on viestitty erilaisissa ammattilaisten tilaisuuksissa eri 
yritysten, oppilaitosten ja mahdollisten muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa mm. 
teemapäivien ja seminaarien kautta (Taulukko 2). Lisäksi yritykset ovat tiedottaneet hankkeesta 
yritysten johtoa ja työntekijöitä omissa sisäisissä palavereissaan ja tiedotteissaan. Hankkeen 
valmistama tiedostusaineisto on luonnollisesti yritysten käytössä.  

Viestintä onnistui vähintäänkin odotusten mukaisetsi. Yleisön kiinnostus on poikinut 
tiedotusmahdollisuuksia ja Euroopan tason kiinnostus sen, että KiMuRa-hanke oli esillä 
komposiittialan maailmantason messuilla (JEC 2022) Pariisissa kahdessa eri tilaisuudessa 
keväällä 2022. 
Projektin sisällä on julkaistu yrityksille opastusta tuotannossa muodostuvan komposiittijätteen 
lajitteluun: 

 Lujitemuovin lajitteluohje (yrityksille) 

 Lujitemuovin kierrätysopas (yrityksille) 
Näistä on koottu julkiseen jakeluun sopiva kierrätysohje (Liite 2) 

Hankkeesta on viestitty myös Eurooppaan eli materiaalia on tehty myös englanniksi. 



Muoviteollisuus ry                 KiMuRa loppuraportti                      29.11.2022                      7 (12) 

Taulukko 2. Julkaisut, esitelmät seminaareissa ja verkostoituminen 

Yritysten ja yhdistysten sisäinen 
viestinä 

Muoviteollisuus ry:n verkkosivut 
(suomi ja englanti) 

https://www.plastics.fi/komposiitti/kimu
ra_-_projektihanke/
https://www.plastics.fi/eng/activities/ki
mura_in_english/

Pirjo Pietikäinen,  
Lena Jenytin 

Muoviteollisuus ry, Ekstranet 
17.11.2021 

Matti Laurila,  
Pirjo Pietikäinen 

Muoviteollisuus ry, Kemianteollisuus 
ry ja YTP-verkkosivut, 22.11.2021 

Lena Jenytin,  
Pirjo Pietikäinen 

Partia, tiedote 22.11.2021 https://www.patriagroup.com/fi/media/t
iedotteet/2021/patria-mukana-
muovikomposiitin-kierratyshankkeessa

Mika Mustakangas 

Kuusakoski-tiedote 23.11.2021 https://www.kuusakoski.com/fi/finland/
ajankohtaista/2021/kuusakoski-
merkittava-toimija-
muovikomposiittijatteen-kierratyksessa/

Anu Söderena 

Patria-tiedotus 13.12.2021 https://www.patriagroup.com/fi/media/
patria-magazine/vastuullisuus/patria-
nayttaa-tieta-komposiittien-
kierratyksessa

Patria-tiedotus 13.12.2021 https://www.patriagroup.com/newsroo
m/patria-magazine/responsibility/patria-
leads-the-way-in-composite-recycling

Tiedotteet ja artikkelit 

Finnboat News, 3/2020 Jarkko Pajusalo 

Muovi Plast 6/2020 Mika Mustakangas,  
Pirjo Pietikäinen 

Tuulivoimalehti 3/2021 https://www.tuulivoimalehti.fi/aiheet/ki
mura-ratkaisee-lapajatehaastetta.html

Heidi Paalatie

Finnboat News, 2/2021 Jarkko Pajusalo,  
Pirjo Pietikäinen 

Finnboat News, 3/2021 Jarkko Pajusalo 

Muovi Plast 6/2021 https://view.taiqa.com/muoviyhdistys/m
uoviplast-62021#/page=1

Finnboat News, 2/2022 Jarkko Pajusalo 

Radiopori, 26.4.2022 https://www.radiopori.fi/uutiset/paikalli
nen/suomen-hyotytuuli-purkaa-kevaan-
aikana-kolme-reposaaren-maantien-
varrella-olevaa

Helsingin sanomat 19.7.2022 Hylätyt lasikuituveneet ja katkenneet 
suksisauvat olivat pitkään ratkaisematon 
jäteongelma – nyt ne saavat uuden 
elämän rakennusmateriaalina. 19.7.2022 

Kuusakoski Oy

ePressi tiedote 30.8.2022 Ensimmäiset tuulivoimaloiden lavat 
kierrätetty onnistuneesti Suomessa – 

Yhteistyössä: Hyötytuuli 
Oy, Kuusakoski Oy, 
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uusi kotimainen ratkaisu syntyi usean 
toimijan yhteisprojektissa

Finnsementti Oy, Patria 
Oy ja Muoviteollisuus ry 

Yle Hankalasti kierrätettäville 
tuulivoimaloiden lavoille löytyi käyttöä.
30.8.2022 

Yhteistyössä: Hyötytuuli 
Oy, Kuusakoski Oy, 
Finnsementti Oy, Patria 
Oy ja Muoviteollisuus ry 

Tekniikka ja Talous Muovikomposiitti käytettiin sementin 
raaka-aineena 30.8.2022 

Yhteistyössä: Hyötytuuli 
Oy, Kuusakoski Oy, 
Finnsementti Oy, Patria 
Oy ja Muoviteollisuus ry 

Uusiouutiset 5/2022 Ensimmäiset tuulimyllyjen lavat 
kierrätetty onnistuneesti Suomessa
6.9.2022 

Kuusakoski Oy 

Seminaarit ja webinaarit 

Tuuluvoima-akatemia (webinaari) 
17.11.2021 

Heidi Paalatie,  
Mika Mustakangas 

Muoviyhdistyksen 
kiertotalouswebinaari 18.3.2021 

Pirjo Pietikäinen 

Komposiittijaoston webinaari 
20.5.2021 

Mika Mustakangas 

Komposiittijaoston webinaari 
17.2.2022 

Mika Mustakangas 

Uiva venenäyttely (Helsinki), 
Paneelikeskustelu, 18.8.2022 

KiMuRa-hanke ja veneiden 
kierrättäminen 

Mika Mustakangas, 
Jarkko Pajusalo, 
Kim Sjödahl 

Muoviteollisuus ry, 
Lujitemuoviseminaari 15.-16.9.2022 

Mikä on KiMuRa? Euroopan näkökulmia 
komposiittikierrätykseen. 

Mika Mustakangas,  
Pirjo Pietikäinen 

Muoviteollisuus ry, 
Lujitemuoviseminaari 15.-16.9.2022 

Veneteollisuus Suomessa ja veneiden 
kierrätys 

Jarkko Pajusalo 

Muoviteollisuus ry, 
Lujitemuoviseminaari 15.-16.9.2022 

KiMuRa-hankkeessa toimivien yrityksien 
puheenvuorot 

Anu Söderena, 
Ursula Kääntee,  
Kim Sjödahl,  
Erkki Lappi 

Koulutustilaisuudet 

Luento: Tampereen yliopisto 
(Advanced composites -kurssi, 
5.4.2022) 

Komposiittiteollisuus ja komposiittien 
kierrätys 

Pirjo Pietikäinen 

Luento: Helsingin yliopisto (Kemian 
tiedekasvatuksen päivät 16.9.2022) 

Komposiittiteollisuus ja komposiittien 
kierrätys 

Pirjo Pietikäinen 

Palaverit sidosryhmien kanssa 

Lapin AMK - KimuRa -
verkostoitumistilaisuus 12.5.2021 

Mika Mustakangas,  
Pirjo Pietikäinen 

Kansainvälinen viestintä 

Wind Europe -Component plastics 
recycling/recovery in Finland, 
Teams-palaveri, 31.8.2021 

Mika Mustakangas,  
Pirjo Pietikäinen,  
Heidi Paalatie 

Erik Waeyenbergh, CHEMbureau, 
ohjausryhmän vieraana 10.9.2021 

Mika Mustakangas,  
Pirjo Pietikäinen, 
hankkeen ohjausryhmä 
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KiMuRa in brief Tiedotuskooste lyhyesti sekä suomeksi 
että englanniksi 

Pirjo Pietikäinen,  
Mika Mustakangas 

KiMuRa in brief, vers2 Uusi versio englanniksi Pirjo Pietikäinen 

Paneelikeskustelu JEC-messuilla 
Pariisissa 4.5.2022 

Design for Circular Composite Products: 
Turning Waste, Recycling & Reuse into 
Opportunities 

Pirjo Pietikäinen 

Esitys kansainvälisten järjestöjen 
verkostoitumistilaisuudessa JEC-
messuilla Pariisissa 4.5.2022 

FRP recycling exercise 2021-2022  
KiMuRa-project 

Pirjo Pietikäinen 

EuCIAn jäsenkirje 4.11.2022 Kimura-tiedote englanniksi Pirjo Pietikäinen 

Mukana olevat yhdistykset ovat tiedottaneet jäsenilleen ja sidosryhmilleen KiMuRa-projektin 
edistymisestä ja lujitemuoviin kierrätyksestä. KiMuRa on ollut esillä hallitusten kokouksissa ja 
tietoa on jaettu jäsenkirjeissä koko hankkeen ajan. 

Muoviteollisuus ry on tiedottanut KiMuRa-hankkeesta komposiittialan eurooppalaista yhdistystä 
EuCIAa. Pirjo Pietikäinen on keskustellut hankkeesta toimitusjohtaja Raphael Pleynetin kanssa 
useita kertoja ja jakanut EuCIAn hallituksen jäsenille hankkeesta tehdyn englanninkielisen 
materiaalin (kalvosarja ja lehdistötiedote). 

Projektin etenemisestä on tiedotettu Finnboatin vuotuisilla Venetekniikkapäivillä, 
Veneteollisuusyhdistyksen johtokunnan ja liiton hallituksen kokouksissa sekä sääntömääräisissä 
kevät- ja syyskokouksissa. Kirjallisia artikkeleita on lisäksi julkaistu Finnboatin jäsen- ja 
sidosryhmälle suunnatussa Finnboat News lehdessä (KiMuRa-artikkelit lehden numeroissa 
3/2020, 2/2021, 3/2021 ja 2/2022). Finnboat on tiedottanut projektin etenemisestä myös 
kansainvälisille sidosryhmille, ja venealan toimijoille sekä kerännyt tietoa veneiden 
kierrätyshankkeista erityisesti Euroopassa. 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry on kertonut hankkeesta sekä jäsenistölle suunnatuissa että 
yleisissä webinaareissa ja muissa tilaisuuksia. Lisäksi projektia on esitelty tuulivoima-alan 
eurooppalaiselle kattojärjestölle Wind Europelle sekä sihteeristön jäsenten kanssa pidetyssä 
kokouksessa että laajemman Wind Europen Sustainability Working Groupin kokouksissa.

Seuraavat viestintätoimet 

Marraskuussa 2022 KiMuRa-hankkeesta julkaistaan uutinen Muoviteollisuus ry:n extranetissä ja 
heti tämän jälkeen Muoviteollisuus ry:n, Kemianteollisuus ry ja YTP-liiton verkkosivuilla 11/2022. 
Joillakin yrityksillä on suunnitelmissa uutisoida hankkeesta tämän uutisen pohjalta. 

Joulukuussa ilmestyvässä Muovi Plast-lehdessä on KiMuRa-hankkeen tilannekatsaus. 

Lisäksi projektin edistymistä ja lopputuloksia käsitellään vielä loppuvuodesta Suomen 
Veneteollisuusyhdistys ry:n ja Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n syyskokouksessa. Lisäksi 
venemateriaalien kierrätys ja kierrätettävyys on Venetekniikkapäivän agendalla joulukuussa 
2022. Tilaisuuden tarkoituksena on edistää kierrätettäväksi soveltuvien materiaalien käyttöä 
veneteollisuudessa. Myös Muoviteollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry pitävät KiMuRa-
hankkeen aktiivisesti esillä tilaisuuksissaan ja tiedotuksessaan. 

KiMuRan tuloksia tuodaan esille alkuvuodesta 2023 ympäristöministeriön järjestämässä 
seminaarissa. 
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Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaosto järjestää yhdessä hankkeen yritysten kanssa KiMuRa-
seminaarin helmikuun alussa 2023. Mukaan kutsutaan laajasti alan toimijoita ja sidosryhmien 
edustajia. 

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen 

Hanke oli hyvin käytännönläheinen, joten sen tulokset ovat olleet helposti hyödynnettävissä. 
Hankkeen päätyttyä ns. KiMuRa-toiminta jatkuu yrityksissä niiden arkipäivän toimintana ja 
hankkeen yritykset toimivat niin, että mahdollisimman moni muovikomposiittituotteita 
valmistava yritys lajittelee muovikomposiittihyötykäyttöön soveltuvan jätteen erikseen ja 
toimittaa sen KiMURa-reitille. Yksi iso haaste oli saada toiminnan kustannustaso 
kilpailukykyiseksi esimerkiksi energiahyötykäyttötavan kanssa. Tässä onnistuttiin ja jos 
Kuusakoski pääsee tekemään suunnittelemansa investoinnit, toiminnan hintakilpailukyky 
paranee entisestään. 

KiMuRa-hankkeen tuloksia voidaan käyttää hyväksi siinä vaiheessa, kun suunnitellaan erilaisten 
EOL-tuotteiden kierrättämistä. Kuluttajatuotteet saataneen parhaiten mukaan niin, että niitä 
ottavat vastaa joko niiden myyjät tai valmistajat.  

KiMuRa-hankkeen aikana ei havaittu varsinaisia riskejä eikä muutostarpeita. Projektin kannalta 
riskinä voivat olla toiminnan skaalauksen haasteet, riittävän yrityskattavuuden ja riittävän 
kustannustason saavuttaminen. Toimiakseen teollisesti järkevällä tasolla toimintaan tarvitaan 
riittävän suuri jätevolyymi ja sitä kautta mahdollisimman usean alan yrityksen mukanaolo 
kierrätystoiminnassa. 

Hyvin merkittävä tekijä hankkeen onnistumiselle on se, että muovikomposiittijäte lajitellaan 
yrityksissä tarkasti ohjeistuksen mukaisesti. 

8. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten 

Ilmeinen jatkohanke KiMURa:lle on EOL-komposiittituotteiden hyötykäyttämisen 
suunnitteleminen. Veneteollisuudella on ollut hankkeita liittyen käyttöikänsä päähän tuleviin 
veneisiin liittyen, mutta toistaiskeksi ei ole vielä olemassa yleistä järjestelmää.  

Tuulivoimaloiden lapoja tulee Suomessa suuremmassa määrin elinkaaren loppupäähän 2030-
luvulta alkaen. Sitä silmällä pitäen tarvitaan järjestelmä, jolla lavat voidaan käyttää hyödyksi 
Suomessa eikä niitä tarvitse kuljettaa Eurooppaan käsiteltäväksi. KiMuRa-reitti on osoittautunut 
toimivaksi tässä.  

9. Johtopäätökset 

KiMuRa-projekti selvitti teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätetyksi ja MUrskatuksi 
RAaka-aineeksi sementtiklinkkerin valmistuksen rinnakkaisprosessointiin. Tammikuussa 2021 
käynnistetty KiMuRa-projekti on osa kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa.  

Komposiittituotteet ovat keveitä, lujia ja pitkäikäisiä, minkä vuoksi niille löytyy jatkuvasti uusia 
käyttökohteita siirryttäessä käyttämään ympäristölle ystävällisempiä materiaaleja. Tällaisia 
tuotteita ovat esimerkiksi sähköajoneuvojen kevyet rungot ja muut osat, vety- ja biokaasusäiliöt, 
tuulivoimaloiden lavat ja aurinkopaneelien tukirakenteet. Suomessa muoviteollisuuden yritykset 
valmistavat erilaisia komposiittituotteita, ja ala haluaa taata tuotteille myös elinkaaren jälkeisen 
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hyötykäytön. Tällä tavoin vähennetään myös uusien raaka- ja polttoaineiden käyttöönoton 
tarvetta.   

Merkittävä tulevaisuuden haaste liittyen komposiittituotteiden kierrätykseen ovat 
tuulivoimaloiden lapojen käsittely suuremman määrän tullessa Suomessa kierrätysikään 2030-
luvulla. KiMuRa:n tulokset ovat hyvin käytettävissä End of Life -vaiheessa olevien tuotteiden 
kierrätystä mietittäessä.  

Ympäristöministeriön Muovimiljoona hankkeen tuella Muoviteollisuus ry, joukko muovialan 
yrityksiä ja hyödyntäjiä kehittivät komposiittijätteelle keräyslogistiikkaa ja hyödyntämistä 
sementin tuotannossa KiMuRa-projektissa. Myös muita materiaalikierrätysmenetelmiä voidaan 
jatkossa liittää keräysjärjestelmään niiden kehityttyä kaupalliselle tasolle. 

Jo nyt on ilmeistä, että hanke on ajankohtaisempi kuin mitä osattiin kuvitella ja valittu 
lähestymistapamme ratkaista muovikomposiittiteollisuuden tuotteiden valmistamisessa 
syntyvän jätteen hyötykäyttöhaastetta kokonaisvaltaisesti on ollut onnistunut. Kaikkien osa-
alueiden, lähtien paikallisesta lajittelusta jätteen keräämiseen koko maan laajuisesti ja 
välttämättömän murskauksen teknisien ratkaisujen sekä jätteen hyödyntäjän 
rinnakkaisprosessin, on oltava huippukunnossa.  

Yhtenä erityssaavutuksena voidaan pitää sitä, että kesällä 2022 kierrätettiin Suomessa 
ensimmäisen kerran poistoon tulleet tuulivoimalan lavat Suomessa, sen sijaan, että ne olisi 
toimitettu Saksaan. Siihen, että Kuusakoski Oy voitti kilpailun Hyötytuulen kolmen voimalan 
lapojen kierrättäjänä, voidaan ajatella KiMuRa-näyttöjen olleen merkittävässä roolissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että KiMuRa-hanke onnistui odotusten mukaisesti. 
Aikaisemmissa muovikomposiittituoteteollisuuden jätteen hyödyntämiseen tähtäävissä 
projekteissa saatu kokemus on voitu käyttää hyväksi ja nyt päästiin demonstroimaan toimiva 
kierrätyslogistiikka. KiMuRa:n ohjausryhmä, johon kuuluvat kaikki projektin osallistujat, on 
toiminut hyvin ja hanketta on päästy edistämään energisesti positiivisella asenteella. 

LIITTEET: 

LIITE 1 Komposiittijätteen käsittely 
LIITE 2 Muovikomposiittijätteen lajitteluopas 11/2022 
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LIITE 1 

Komposiittijätteen käsittely 

KiMuRa-hankkeessa komposiittiyrityksissä kerätty lajitteluoppaan ohjeiden mukaisesti 

kerätty jäte toimitetaan ensin yritystä lähinnä olevalle Kuusaokoki Oy:n pihalle. Pihoilta 

ympäri Suomen jäte siirretään Kuusakoski Oy:n Hyvinkään pihalle, jossa se murskataan. 

Kaaviossa 1 on esitetty prosessi, jonka mukaisesti komposiittijäte käsitellään. 

Muovikomposiitin laatu varmistetaan ennen esikäsittelyä. Jätemateriaali ei saa sisältää 

vaarallisia aineita, kemikaalijäämiä tai klooria sisältäviä materiaaleja kuten PVC:tä. Kun 

jätemateriaali on todettu prosessiin sopivaksi, se esikäsitellään < 5 m palakokoon 

murskausta vasten. Jäte murskataan ja seulotaan, kunnes haluttu palakoko < 50 mm on 

saavutettu. Valmis komposiittimurska säilytetään katoksessa ennen toimittamista 

Finnsementille.   
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Kaavio 1. Kuusakoski Oy:lle saapuva komposiittijäte murskataan sopivaan palakokoon 

sementtiteollisuutta varten. 

Kuvassa 1. on esitetty kuvaus erilaisista toiminnoista, joiden puitteissa 

sementtiteollisuudessa harjoitetaan kiertotaloutta. Erilaisten materiaalien 

rinnakkaisprosessointi klinkkeriuunissa on kierrätystä uusiksi tuotteiksi, tässä tapauksessa 

sementiksi. Hiilidioksidipäästöjen vähennykset, joihin päästään, kun käytetään 

komposiittijätettä prosessin raaka-aineena, ovat merkittävät. 

Paloittelu n. 5 m 
kappaleisiin

Murskaus

Seulonta

Yli 50 mm Alle 50 mm

Valmis 
komposiittimurska

Laadunvarmistus
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Kuva 1. Kiertotalous sementtiteollisuudessa. 

Kuvassa 2 on kaavio sementinvalmistusprosessista. Lujitemuovimurske syötetään sisään 

klinkkeriuunin kalsinaattoriin kohdassa 6 (preheating). Rinnakkaisprosessoinnin kautta 

hyötykäytetään murskeen sisältämät raaka-aineet (kuidut, lasimassa) ja polttoaineet (hartsi, 

liima-aineet). On tärkeää huomata, että yhtään tuhkia ei jää läjitettäväksi, kaikki materiaali 

käytetään hyödyksi, eli kierrätetään klinkkeriksi. Klinkkeri jauhetaan sementeiksi. 

Kuva 2. Sementinvalmistusprosessi.  
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Kuvassa 3 nähdään havainnekuva Finnsementti Oy:lle Keväällä 20232 valmistuvasta 

annostelulaitteistosta. Laitteisto helpottaa komposiittijätteen syöttämistä 

rinnakkaisprosessointiin tasaisesti ja vähentää komposiittijätteen mukana tulevan SRF:n 

tarvetta. 

Kuva 3. Finnsementti Oy:n uusi annostelulaitteisto. 
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Muovikomposiittijätteen 

lajitteluopas 

Tämä lajitteluopas on syntynyt KiMuRa-hankkeen 

(Kierrätetty Murskattu Raaka-aine 

Muovikomposiittijätteen kerääminen ja hyödyntäminen) 

tarpeeseen. Se ohjaa komposiittiteollisuutta oman 

sisäisen tuotantojätteen lajittelussa, kun jäte 

hyötykäytetään sementtiteollisuuden 

rinnakkaisprosessoinnissa Fiinsementti Oy:llä. 

Opasta voidaan soveltaa myös EOL tuotteiden 

hyötykäytössä. HUOM! Näissä tapauksissa on ennen 

komposiittijätteen keräämisen aloittamista oltava 

yhteydessä Finnsementti Oy:öön ja Kuusakoski OY:öön. 

Lisätietoja 

Muovikomposiitin toimittaminen kierrätykseen:  

Anu Söderena, Kuusakoski Oy 

KiMuRa-hanke: 

Pirjo Pietikäinen, Muoviteollisuus ry 
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1 Johdanto 

Muovikomposiitit muodostuvat vähintään kahdesta materiaalista, joista toinen on lujittava kuitu ja 
toisen kuidut yhteen sitova muovi. Toimiakseen yhtenä materiaalina muovikomposiitin osien on 
sitouduttava toisiinsa tehokkaasti niin, että sekä muovimatriisin että lujitekuidun ominaisuudet 
saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.  

Komposiittimateriaalit tarjoavat ylivoimaisia ominaisuuksia niin lujuuden, keveyden, kuin pitkän 
käyttöiän suhteen. Komposiitit ovat mahdollistaneet aivan uudenlaisia tuotteita, jotka ovat 
huomattavasti parempia verrattuna perinteisiin materiaaleihin kuten teräs, alumiini tai puu.  

Esimerkiksi liikenteessä komposiittirakenteet ovat keveytensä ja pitkän käyttöikänsä ansiosta 
johtaneet aikaisempaa energia- ja ympäristötehokkaampiin ratkaisuihin. Komposiittien ominaisuudet 
ovat ratkaisevia tulevaisuuden ympäristöystävällisemmän kehityksen kannalta, koska ne 
mahdollistavat uusiutuvan energian parhaiten hyödyntävät ratkaisut ja vähentävät fossiilisten raaka-
aineiden käyttöä.  

Komposiittimateriaalin luonteen takia niiden käyttäminen hyödyksi on ollut haastavaa, koska 
materiaali on yleensä hyvin kestävää sekä mekaanisesti että kemiallisesti. Useita tekniikoita 
kehitetään ja niistä yksi, se, jossa komposiitti käytetään hyväksi sementinvalmistuksen 
rinnakkaisprosessoinnissa on teknistaloudellisesta mahdollinen tätä opasta kirjoitettaessa. 

Tämän kierrätyskäsikirjan pohjana on käytetty ”Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys 
sementtiuunissa”- hankkeen (LUMI) tuloksia (Toim. Dick Blom, Markus Bruun, 12.11.2014). Hanke 
toteutettiin vv. 2012–2014. Hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama.  

Tässä oppaassa on kuvattu asetetut vaatimukset ja suositukset muovikomposiittiteollisuuden 

muovikomposiittijätteelle ja sen käsittelylle käytettäessä muovikomposiittijätettä sementtiuunin 

kierrätyspoltto- ja raaka-aineena korkealaatuisen sementin valmistuksessa. Oppaan suositukset eivät 

välttämättä sovellu käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden kierrätykseen, joka on keräyksen ja 

materiaalin esikäsittelyn osalta vaativampaa. 
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2 Muovikomposiittijätteen lajittelu 

Vaatimusten mukaisen komposiittimurskeen valmistamisessa on jätemateriaalien syntypaikkalajittelu 
avainasemassa. Sementtiteollisuus asettaa tarkat laatuvaatimukset hyötykäyttämälleen 
muovikomposiittijätteelle, sillä sille on tärkeää saada korkealaatuista raaka-ainetta käyttöönsä. 
Muovikomposiittijäte on parhaimmillaan puhdasta muovikomposiittituoteteollisuuden jätettä: 
leikettä, profiileja, rejektikappaleita ym.  

Lisäksi tarjolla on hartsikakkuja, ruiskunpuhdistushartseja ja lasilujitteita. Näiden toimittamisesta ja 
esikäsittelystä on sovittava murskevalmistajan kanssa erikseen.  

Kovettamattomat hartsit kuuluvat vaarallisiin jätteisiin, eikä niitä vastaanoteta komposiittimurskeen 

valmistukseen. Niille on olemassa omat käsittelyväylänsä. 

Komposiittikierrätykseen soveltuva jäte 

 Laminoidut jätepalat  

 Ydinmateriaalit, jotka eivät sisällä klooria (kuten Coremat, Gurit Kerdyn Green).  

 Balsa ja vaneri 

Kuva 1. Esimerkki hyvästä komposiittimurskeen raaka-aineesta: puhdasta lujitemuovileikettä. 

Jätteet, joiden toimittamisesta sovittava erikseen 

 Lasikuitumatto 

 Kovettu hartsi  
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Kuva 2. Kovetetun hartsin käsittely murskauslaitoksella saattaa olla haastavaa. Jos se ei sovellu 
mukaan murskaukseen, kannattaa selvittää sen toimittaminen hyödynnettäväksi SRF: n valmistajan 
kanssa. 

Komposiittikierrätykseen soveltumaton jäte

• PVC-muovia sisältävät tuotteet  
• Klooria sisältävät ydinmateriaalit (kuten Divinycell) 
• Metallit ja metalleja sisältävät materiaalit  
• Epäorgaaniset aineet: kivet, tiilet  
• Erillinen puu-, paperi-, pahvi  
• Maalit, lakat ja liimat yms. vaaralliset jätteet.  
• Letkut  
• Tekstiilit, kuten: työkengät, työkäsineet  
• Työvälineet  
• Kaatopaikkajätteeksi luokiteltava jäte  
• Biojätteet  
• Nahka- ja keinonahka  
• Muovimatot  

Kuva 3. Letkut eivät ole komposiittimuovia, eivät siten kuulu komposiittikierrätykseen. 
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Kuva 4. Ei työkäsineitä eikä työjalkineita lujitemuovijätteen astiaan. 

Kuva 5. Suuret ja paksut kappaleet saattavat olla haastavia prosessoida. Varmista 
komposiittimurskan valmistajalta vastaanotettavan materiaalin maksimimitat ja paksuudet. 

Lajittelu on tärkeää! 

Alla kuva lujitemuovierästä, jonka lajittelu on kyseenalainen. 
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3 Keräys ja kuljetus 

Muovikomposiittijätteen tuottaja kerää ohjeen mukaista jätettä muovikomposiittijätteelle 
tarkoitettuihin astioihin. Astioihin tulee laittaa merkinnät sallituista ja ei- sallituista jakeista (Liite). 
Jätteen keräyksessä ja varastoinnissa tulee noudattaa puhtautta ja välttää materiaalien sekoittumista 
keskenään. ON myös tärkeää, ettei muovikomposiittijäte kastu varastoinnin aikana. 

Jäte tulee säilyttää kuivissa tiloissa mielellään sisällä tai umpikontissa. Huolellinen syntypaikkalajittelu 
varmistaa, että käyttöön menevä komposiittimurske on oikeanlaista.  

Esimurskauksella tai jätepuristimella voidaan toimitettavien kuormien tonnimääriä kasvattaa, mikä 
alentaa kuljetuskustannuksia sekä vähentää ympäristön kuormitusta. Kuljetusta varten jätemateriaali 
voidaan esimurskata jätteen tuottajan toimesta. Esimurskaus edellyttää, että siitä on sovittu sen 
komposiittimurskan valmistajan kanssa, jolle materiaali toimitetaan.  

Muovikomposiittijäte toimitetaan komposiittimurskan valmistajalle jätehuoltoyhtiön tai jätteen 
tuottajan toimesta. Murskaajayrityksellä tulee olla voimassa oleva ympäristölupa sekä 
toimitussopimus sementtitehtaan kanssa. Kuljetuksen aikana varotaan materiaalin kostumista. 
Käsittelyn jälkeen valmis komposiittimurska toimitetaan sopimuksen mukaan sementtitehtaalle. 
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4 Käsittely 

Komposiittimurska

Jäteraaka-aineiden ja jätepolttoaineiden valmistuksessa jäte murskataan loppukäyttäjän 
määrittämään palakokoon. Lisäksi jätteestä poistetaan metallit sekä muut epäpuhtaudet, jotta nämä 
eivät aiheuttaisi haittaa loppukäyttäjän syöttölaitteistolle. 

Sementtiteollisuuden vaatimukset komposiittimurskalle 

Prosessin toimivuuden kannalta on tärkeää, että käyttöön tuleva murskattu komposiittijäte on 
mahdollisimman tasalaatuista. Siksi on välttämätöntä, että syntypaikkalajittelu tehdään oikein.  

Lasi 
Lasi on ei- toivottu materiaali sillä se sisältää runsaasti alkaleja, joita ei uuniin haluta. Alkalien 
aiheuttamat kasvannaiset voivat aiheuttaa tukoksia polttoprosessissa. Puhdas 
lujitemuoviteollisuuden lasijäte ei näin ollen sovi komposiittikierrätykseen.  
Lisäksi joissakin lasikuitulujitteissa esiintyy korkeita Cl- pitoisuuksia. Jätteen tuottaja on vastuussa 
siitä, että korkeakloorisia jätteitä ei päädy komposiittikierrätykseen. 

Palakoko 
Palakoko on materiaalin syöttöä ja annostelua ajatellen todella kriittinen. Palakoko määrittelee 
pitkälti sen, miten materiaalin syöttö onnistuu. Vaatimus palakoolle on, että kaiken 
komposiittimurskeen on oltava < 50 mm.  Tällä takaamme, että murskeen syöttö klinkkeriuuniin 
onnistuu. Komposiittimurskan käytöstä ei muodostu lainkaan tuhkaa, vaan kaikki materiaali 
osallistuu kemiallisiin reaktioihin uunissa ja muodostaa klinkkeriä. 

Muita vaatimuksia 

 Komposiittimurska ei saa sisältää PVC- muoveja, sillä ne tuovat sementinvalmistusprosessiin 
klorideja.  

 Kaikki materiaali toimitetaan ”kovetettuna”.  

 Tavanomaisen komposiittimurskeen paino on 120–150 kg/m3. 

Sementtitehtaalle saapuvan komposiittimurskeen vastaanottotarkastuksissa seurattavia 

ominaisuuksia 

• Partikkelikoko, ei saa ylittää 50 mm palakokoa 

 Vierasesineet ja murskeeseen kuulumattomat materiaalit 

 Visuaalinen määritys puhtaudelle 

 Mahdolliset hajut 

 Kosteus 

 Tuhka, maa-ainekset 

 Tarpeen mukaan kemialliset analyysit 

 Tarpeen mukaan polttoaineanalyysit 

Muuta huomioitavaa 

Jätteen tuottaja, joka toimittaa muovikomposiittijätettä hyötykäyttöön, sitoutuu 

noudattamaan tässä ohjeessa mainittuja vaatimuksia. 
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Tämä opas komposiittituotteita valmistavan teollisuuden muovikomposiittijätteen 

lajittelemiseksi niin, että se voidaan käyttää hyödyksi sementtiteollisuuden 

rinnakkaisprosessoinnissa, on valmistunut KiMuRa-hankkeessa (Kierrätetty Murskattu Raaka-

aine Muovikomposiittijätteen kerääminen ja hyödyntäminen), joka on saanut tukea 

ympäristöministeriöltä. 
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LUJITEMUOVIN LAJITTELUOHJE  

Keräykseen kelpaava jäte  
 laminoidut jätepalat (sis. puuta)  

 hyväksytyt kloorittomat ydinmateriaalit esim.: Coremat, Gurit 

Kerdyn Green

PIDÄ KAIKKI TOIMITETTAVA MATERIAALI KUIVANA!

Jätteet, joiden toimittamisesta sovittava erikseen  
lasikuitumatto  

kovetettu hartsi  

Keräykseen kelpaamaton jäte  
 PVC  

 klooripitoiset ydinmateriaalit (Kuten esim. Divinycell)  

 metallit ja metalleja sisältävät materiaalit  

 epäorgaaniset aineet, kivet, tiilet ym.  

 erillinen puu, paperi, pahvi  

 maali-, lakka- liima- ym. ongelmajätteet  

 letkut  

 työkengät, -käsineet ja -välineet  

 kaatopaikkajätteeksi luokiteltava jäte  

 klooripitoinen komposiittirakenne 


