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RAMPO-projekti

Jakautui kolmeen työpakettiin:

1. Selvitys kierrätykseen soveltuvista potentiaalisista 

uudisrakentamisen muovisivuvirroista

Yrityskartoitus → Yritysten kontaktointi → Tutkimusmateriaalien ja pilot-kohteiden 

valinta → Tutkimusmateriaalien hankinta ja keräys

2. Kierrätettävyystutkimukset

Prosessointitutkimukset → Materiaalien karakterisointi → Pilot-koeajot yrityksissä

3. Vaikutus- ja toteutettavuusarviointi

Ympäristövaikutusten arviointi → Ratkaisujen toteutettavuusanalyysi → 

Johtopäätökset ja suositukset
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Tutkitut muovisivuvirrat

• PE-LD-pakkauskalvot
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PP- ja PE-HD –hulevesi-, sadevesi- ja viemäriputket

EPS-eristeet



PE-LD-kalvot, prosessointi

• LAB:lla tasalaatuista vaaleaa PE-keräyskalvoa murskattiin, pestiin ja 

granuloitiin.

• Valmistettiin koe-erä puhalluskalvoa LAB:n tutkimusekstruuderilla

ennen teollisuuden pilot-koeajoja suuremmalla tuotantomittakaavan 

puhalluskalvolinjalla.

• Ajettiin yrityksessä kolmikerrospuhalluskalvon keskimmäiseen 

kerrokseen 100 % uusiomuovia onnistuneesti niin, että sen 

kokonaismassamäärä kalvorakenteesta oli 40 %.

• LAB:lla sekaväristä lajittelematonta PE-keräyskalvoa murskattiin, 

pestiin ja granuloitiin.

• Ajettiin koe-erä LAB:llä ennen teollisuuden koeajoja.

• Soveltui 100 % monokalvorakenteena uusiokäyttöön matalatuottoisella 

puhalluskalvotestilaitteella.
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PE-LD-kalvot, karakterisointi

Näyte

Repimislujuus ISO 6383-2, MD 

(g)

Repimislujuus ISO 6383-2, TD 

(g)

Puhkaisulujuus Ball drop ISO 7765-1 

(g) 

E3 mono 117 784 ± 359 1240 ± 79,5 -

E3 mono 40 184 ± 60,5 499 ± 37,8 114

E3 seka 112 880 ± 87,6 586 ± 263 172

Ref 62 188 ± 12,7 842 ± 196 75
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Putket

Lajittelematon PP ja PE-HD murskattiin + pestiin + granuloitiin LABilla.

Yrityksessä ajettiin kolmikerroksisen kaapelinsuojaputken 

sisäpintakerrokseen 10 % -seossuhteella uusiomuovia onnistuneesti niin, 

että kokonaismäärä putkirakenteen massasta sitä oli 2,6 %.
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EPS-eristeet
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Lajiteltu puhdas valkoinen EPS 

toimitettiin prosessoitavaksi 

uusiokäyttöön.

Pienet yksittäiset mustat 

partikkelit eivät olleet este 

valkoisten levypalojen 

uusiokäytölle, mutta kokonaan 

tummat palaset lajiteltiin pois.



Paperin ja kuituetikettien aiheuttama 
haaste muovin seassa
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https://youtu.be/R6HFQog3mGE

• Teknisen kierrätettävyyden kannalta on paras, jos etikettien ja liimojen käyttöä

voidaan muovipakkauksissa kokonaan välttää

• Jos etikettejä käytetään, parasta on käyttää muovisia etikettejä, jotka ovat

samaa muovia kuin pakkaus

• Lisäksi tulisi käyttää vesiliukoisia liimoja, jotta etiketit irtoavat tavanomaisessa

pesuprosessissa ilman jäämiä

• Kuituetiketit vaikeuttavat kierrätysprossessin saantoa ja toimivuutta sekä

kierrätysmuovien laatua

• Projektissa pakkauslista ja lähetystarra vaikeuttivat kalvojen kierrätettävyyttä. 

Projektissa tehtiin video:

https://youtu.be/R6HFQog3mGE


Yhteenveto teknisestä 
kierrätettävyydestä

• Muovin uusiokäytön mahdollistamisen kannalta tärkeintä on erilliskeräys. Jos 

seassa on sinne kuulumattomia materiaaleja (kiviä, metallia, puuta, jäätä, lunta, 

vettä, kuitumateriaaleja tms.), erilliskeräyserän uusiokäyttö voi rajoittua.

• Uudisrakennustyömailta saatavat muovit ovat usein hyvälaatuisia, jos ne saadaan 

talteen työmaalta riittävän puhtaina eivätkä ne ole sekoittuneet muihin jätejakeisiin.

• Keräyspaikalla onnistuneesti organisoitu ja toteutettu lajittelu parantaa

mahdollisuutta uusiokäyttöön.

• Projektin tutkimusten perusteella kalvoja, putkia ja EPS-eristeitä on 

mahdollista teknisesti uusiokäyttää.

• Muovikalvojen teknistä kierrätettävyyttä voidaan edistää vähentämällä liimattujen, 

erityisesti kuitupohjaisten etikettien sekä lähetyslistojen käyttöä. 
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Keräysmuovien ympäristövaikutukset  

11.1.2023 10



Johdanto

• LCA Consulting Oy on vastannut Rampo-hankkeen työpaketin 3, tehtävän 1 toteutuksesta. 

• Tutkimuksessa arvioitiin kerrostalojen uudisrakentamistyömailla syntyvien 

keräysmuovikalvojen (PE-LD), -putkien (PE-HD) ja –eristeiden (EPS) ympäristövaikutuksia, 

kun ne ohjataan energiahyötykäyttöön (poltto jätevoimalassa) tai materiaalihyötykäyttöön 

(kierrätys uusiomateriaaliksi). 

• Elinkaariarviointimenetelmällä arvioitiin seuraavia ympäristövaikutusluokkia: 

• Ilmaston lämpeneminen

• Fossiilisten luonnonvarojen ehtyminen

• Happamoituminen 

• Rehevöityminen 

• Alailmakehän otsonin muodostuminen 



Muovikalvojen ja –putkien polttaminen 
jätevoimalassa ja kierrätys
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Keräys Kuljetus Sähkö
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Ilmaston lämpenemisvaikutukset
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Fossiilisten luonnonvarojen ehtyminen
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Happamoituminen
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Rehevöityminen
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Alailmakehän otsonin muodostuminen
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Herkkyystarkastelut 
Kuljetusetäisyydet ja erilliskerättävä määrä  

Erilliskerättäessä vähintään 21 kg kalvomuovia, on 

ilmaston lämpenemisen osalta kierrätysvaihtoehdon 

hyödyt suuremmat kuin polttovaihtoehdon. 

21 kg vastaa noin 20m * 20m = 400 m2 pinta-alaa

Kuljetus
Perusskenaarion

kuljetusmatka [km] 

Arvioitu

minimimatka [km] 

Arvioitu

maksimi-

matka [km] 

Keräily 39 5 400

Siirtokuljetus

(kierrätykseen)
219 5 752



Ympäristövaikutusten yhteenveto 

• Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan keräysmuovien kierrätys on parempi 

vaihtoehto kuin poltto kaikkien ympäristövaikutusten osalta lukuun ottamatta 

happamoitumista. 

• Ilmaston lämpenemisen osalta kierrätys on merkittävästi parempi vaihtoehto kuin poltto. 

• Keräysmuovien poltosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti suuremmat 

kuin poltolla vältetyt päästöt. 

• Kaikissa tarkastelluissa skenaariossa, paitsi keräysmuovien poltossa, hyötykäytöllä (poltto tai 

kierrätys) saavutetaan enemmän hyvityksiä (vältetty ympäristövaikutus) kuin hyötykäytöllä 

aiheutuu ympäristökuormitusta (aiheutettu ympäristövaikutus).  
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Ympäristövaikutusten yhteenveto 

• Happamoituminen on ainoa ympäristövaikutusluokka, jossa keräysmuovien 

polttovaihtoehdolla saavutetaan merkittävästi parempi tulos kuin muovien kierrätyksellä. 

Syynä tulokseen on se, että keräysmuovien energiahyötykäytöllä korvataan Suomen 

keskimääräistä energiantuotantoa (ml. biomassan, turpeen sekä hiilen polttoa), jolloin 

vältetään merkittävästi happamoitumista aiheuttavia päästöjä.

• Muovikalvojen kierrätyksessä kuljetusten osuus ympäristövaikutuksista vaihtelee välillä 8-17 

% ympäristövaikutusluokasta riippuen. 

• Kuljetusten herkkyystarkastelussa kuljetuksen osuus voi aiheuttaa yli puolet 

kokonaisvaikutuksesta, kun laskennassa käytetään herkkyystarkastelun 

maksimikuljetusetäisyyksiä.   

• Muovikalvoille tehdyn herkkyystarkastelun mukaan, kun erilliskerätään vähintään 21 kg, on 

kierrättäminen ilmaston lämpenemisen osalta parempi vaihtoehto kuin polttaminen. 
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Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Kiitos!
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