


FAVORIT TUOTE OY

• Perustettu 1991

• Biolan Oy:n 

sisaryhtiö

• Henkilöstöä n. 25

• Liikevaihto n. 7 

miljoonaa euroa



FAVORIT TUOTE OY

• 5050 m2 resurssiviisas 

tuotantolaitos vuodelta 

2012

• Toiminta pohjautuu 

Biolan Groupin 

ympäristöarvoihin



FAVORIT TUOTE OY

• Oma 500 kW 

tuulivoimala

• Oma aurinkovoimala 

160 kW



FAVORIT TUOTE OY

• Muovinvalmistuksen 
tekniikat
• Rotaatiovalu

• Ruiskuvalu

• Uretaanivalu

• Kokoonpano



FAVORIT TUOTE OY

• Erikoistunut erilaisten 
ympäristötuotteiden 
valmistukseen 

• Erittäin pitkälle 
automatisoitu tuotanto, 
esimerkkinä 
täysautomaattinen 
rotaatiovalulinja



KIERRÄTYSMUOVIN KÄYTÖN

EDISTÄMINEN ROTAATIOVALUSSA -
HANKE



TAUSTAA

• Kierrätysmuovin hyödyntäminen on arkipäivää 
useimmissa muovinvalmistustekniikoissa

• Rotaatiovaluun on sen sijaan etsitty soveltuvia 
kierrätysraaka-aineita jo vuosikausia, mutta 
heikolla menestyksellä

• Rotaatiovalulla tehdään tyypillisesti suuria 
kappaleita, joihin kierrätysmuovia kuluisi paljon 
=> potentiaali merkittävä



TAUSTAA

• Kierrätysmuovin hyödyntäminen rotaatiovalussa 
on hankalaa
o Raaka-aine käytetään jauhona

o Raaka-aine tyypillisesti (puhdasta) polyeteeniä

o Valun jaksoaika pitkä => raaka-aine ”palaa” 
helposti

o Valu on paineetonta => raaka-aineiden 
sekoittuminen ja sidostuminen heikompaa kuin 
esim. ekstruusiossa



TAUSTAA

• Suurelle osalle Favoritin valmistamista tuotteista 
(Biolanin kompostorit ja käymälät) myönnetään 
20 vuoden takuu => raaka-aineen ominaisuuksiin 
voitava luottaa



HANKKEEN TAVOITTEET

• Päätavoitteena oli kehittää ja pilotoida käytännön 
menetelmiä, jotka mahdollistavat (kuluttaja) 
kierrätysmuovin käytön rotaatiovalussa

• Kierrätysraaka-aineen ominaisuuksien 
kehittäminen rotaatiovaluun sopivaksi

o Materiaalikoostumus

o Lisäaineistus

• Kierrätysraaka-aineen hinnan kurissa pitäminen



TAVOITTEET

• Tuotantoprosessin kehittäminen kierrätysmuoville 
soveltuvaksi
o Raaka-aineen esikäsittely 
o Prosessiparametrit

• Kierrätysmuovia sisältävien tuotteiden laadun ja 
kestävyyden varmistaminen

• Tuotesuunnittelun ohjeistuksen laatiminen 
kierrätysmuovista valmistettaville 
rotaatiovalutuotteille



OSAPUOLET

• Raaka-aineen toimittajana Fortum Oyj

• Reseptien, valuprosessien ja lopputuotteiden 
testaus yhdessä Fortumin, Tampereen Yliopiston 
ja Elastopoli Oy:n kanssa

• Raaka-aineiden blendaustekniikan kehittäminen 
yhteistyössä Konekuusisto Oy:n kanssa

• Tuotesuunnitteluohjeistus yhteistyössä 
Creocenter Oy:n kanssa



TULOKSET

• Hankkeen 
alkuvaiheessa 
tehdyissä 
käytännön 
testeissä 
päästiin heti 
lupaaviin 
tuloksiin



TULOKSET

• Seuraavilla raaka-aine-erillä tulokset 
valitettavasti heikkenivät dramaattisesti

• Syytä tulosten heikkenemiseen etsittiin 
pitkään ja perusteellisesti, mihin haaskautui 
paljon hankkeen resursseja

• Syyksi paljastui lopulta sinällään pieni muutos 
raaka-ainepohjassa, mikä riitti pilaamaan 
raaka-aineen rotaatiovaluominaisuudet



TULOKSET

• Raaka-aineessa tapahtuneen muutoksen 
jälkeen koko testaaminen jouduttiin 
aloittamaan käytännössä alusta

• Uusi raaka-aine vaatii aiempaa 
perusteellisemman (ja kalliimman) 
lisäaineistuksen, eikä siitä huolimatta 
mahdollistanut yhtä suuria seostusmääriä



TULOKSET

• Kuluttajakierrätysmuovi sisältää 
perusteellisesta prosessoinnista huolimatta 
merkittäviä määriä epäpuhtauksia, jotka 
rotaatiovalussa kertyvät tuotteen sisäpinnalle

• Joissain tuotteissa tämä aiheuttaa visuaalista 
haittaa, joissain ei 



TULOKSET

KIERRÄTYSMUOVI NEITSEELLINEN



TULOKSET

• Kierrätys-
muovihiukkaset 
erottuvat 
neitseellisen 
muovin seassa 
valmiissa 
tuotteessa

LÄPILEIKKAUS VALMIISTA MUOVIKAPPALEESTA



TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS

• Hankkeen aikana tehtiin paljon 
perustutkimusta, jonka tuloksia hyödynnetään 
edelleen jatkuvassa kehitystyössä

• Hanke lisäsi keskustelua ja yhteistyötä 
kierrätysmuovin arvoketjussa toimivien 
tahojen kesken, mikä parantaa ymmärrystä ja 
onnistumismahdollisuuksia jatkossa



TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS

• Vielä toistaiseksi (kotimaista) 
kuluttajakierrätysmuovia ei pystytä 
rotaatiovalussa järkevästi hyödyntämään, 
mutta kehitystyö jatkuu edelleen

• Raaka-aineen tasalaatuisuuden ja 
laadunvarmistuksen merkitys korostui

• Hanke lisäsi merkittävästi ymmärrystä esim. 
laadunvarmistuksen kriteereistä



=> HANKKEESSA EI SAAVUTETTU

LÄPIMURTOA, MUTTA OPITTIIN

PALJON, MINKÄ VARASSA

KEHITYSTYÖ JATKUU
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