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1. TIIVISTELMÄ  

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi on Espoon kaupungin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, joka sai 

rahoitusta Ympäristöministeriön Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeen tukiohjelmasta. Hanke alkoi vuoden 

2021 alussa ja päättyi syyskuun lopussa 2022. Muovin tarina – roskasta tuotteeksi kuvaa muovin matkan roska-

astiasta uusiomateriaaliksi ja uudeksi tuotteeksi. Hankkeessa kerättiin espoolaisissa kouluissa lajiteltua, 

sekalaista muoviroskaa, joka vietiin tutkittavaksi ja työstettäväksi LAB-ammattikorkeakoulun muovilaboratorioon. 

Kierrätysmuovin pohjalta LAB:lla suunniteltiin uusia, kaupunkiympäristöön sopivia tuotteita, jotka toteutettiin 

muovilaboratoriossa 3D-tulostamalla. Näin koulussa lajitellun muovin matka jatkui uudeksi materiaaliksi 

seuraavalle tuotteelle.  

2. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeen tavoitteena oli demonstroida koko muoviroskan koko matka roska-

astiasta uudeksi materiaaliksi ja tuotteeksi. Hankkeessa lähestyttiin muovin kiertoa kahdesta suunnasta – sekä 

lisäämällä muovin erilliskeräystä että kehittämällä sekalaisen muovin käsittelyä. Koulujen muovinkeräystä 

edistettiin samalla kun lisäsimme muovin kierrätystä ja kiertotaloutta koskevaa tietoa asukkaille ja erityisesti 

lapsille ja nuorille. Sekalaista muovimateriaalia tutkittiin ja käsiteltiin LAB-ammattikorkeakoulussa 

uusiomateriaaliksi. 

 

Espoon kaupungin taustana hankkeelle olivat kaupungin tavoitteet kiertotalouden ja muovin kierron 

parantamiselle. Espoo sitoutui osana Pääkaupunkiseudun Smart & Clean koordinoimaa Kaikki muovi kiertää -

kokonaisuutta edistämään muovin kiertoa kolmesta näkökulmasta: kouluissa, asuinalueilla ja rakennustyömailla. 

Espoossa kouluihin on pitkään toivottu laajempia erilliskeräysmahdollisuuksia. Asiaa on tuotu esille koulujen 

henkilöstön ja käyttäjien puolelta, kuntalaisaloitteessa, nuorisovaltuuston aloitteessa sekä Kestävä Espoo –



  

 

kehitysohjelman työpajoissa. Kouluissa on suuri potentiaali muovin kierrätyksen kannalta. Lisäksi koulut ovat 

tärkeä paikka panostaa lajitteluun, sillä nuoret kantavat sieltä saamiaan oppeja mukanaan koko elämänsä ja 

vievät niitä myös läheisilleen. 

LAB-ammattikorkeakoulun yksi neljästä vahvuudesta on kiertotalous, jolla pyritään mahdollistamaan yhdessä 

muiden kanssa yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. LAB:n muoviosaamisella 

on pitkä historia, sillä muovitekniikka on kuulunut omana osaamisalanaan LAB:n toisen edeltäjän, LAMK:n, 

opetus- ja tutkimussisältöön. LAB:lla on omat analytiikka- ja muovinkäsittelylaitteet, joilla hankkeessa 

suunniteltujen koekappaleiden valmistus ja testaus pystyttiin toteuttamaan ja samalla vahvistamaan 

organisaation omaa osaamista sekalaisen muovin käsittelyyn. 

3. HANKKEEN OSAPUOLET JA MENETELMÄT 

Espoon kaupungin rooli hankkeessa oli muovin keräyksen järjestäminen pilottikouluihin ja sen kautta 

muovimateriaalin tuottaminen uusiokäyttöä varten, prototyyppituotteiden tuotesuunnittelun ja kaupallistamisen 

arvioinnin järjestäminen yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa, muovin ekosysteemityön edistäminen ja 

kehittäminen sekä Muovin tarina -näyttelyn rakentaminen ja viestintä sekä päähakijana hankehallinnointi ja -

raportointi. 

LABin rooli hankkeessa oli tehdä tutkimusta liittyen muovijätteen koostumukseen ja toteutettavuustutkimusta 

liittyen kerätyn muovijätteen prosessoitavuuteen sekä sen uusiokäyttöön uudenlaisella menetelmällä. Käytännön 

toimenpiteitä olivat kerätyn muovijätteen prosessointi, uusien tuotteiden suunnittelu ja kierrätetyn muovin käyttö 

infrarakentamisen tuotteisiin. LAB myös selvitti ja varmisti valmistettavien prototyyppituotteiden turvallisuuden. 

4. HANKKEEN TULOKSET 

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hanke toteutettiin seitsemän toimenpiteen kautta. Jokaisen toimenpiteen 

kuvaus ja keskeiset tulokset on kuvattu alla. 

TOIMENPIDE 1: MUOVIN LAJITTELU JA KERÄYS 

Toimenpiteessä selvitettiin kouluihin soveltuva lajittelu- ja keräyskokonaisuus sekä kouluissa syntyvän jätteen 

määrä ja laatu, ja järjestettiin muoviroskan kerääminen uusiotuotteita varten. Muovin tarina – roskasta tuotteeksi 

-hankkeeseen oli tehty kaupungilla pohjatyötä toteuttamalla vuosina 2019-2020 kymmenen pilottikoulun 

lajittelukokeilu, missä erilaisissa kouluissa kokeiltiin laajennettua jakeiden lajittelua ja keräystä. Kaupungin 

sisäisissä keskusteluissa selvisi kuitenkin, etteivät kaupungin sisäiset resurssit riitä lajittelun laajentamiseen 

tarvitsemallamme aikataululla. Tarvittavia muutostoimia hidasti lisäksi kouluja kuormittava koronatilanne. Näistä 

syistä kymmenen pilottikoulun sijasta Espoosta valittiin muovin lajittelua ja keräystä varten kaksi uutta 

pilottikoulua, jotka eivät olleet osana aiempaa kaupungilla 2019-2020 toteutettua pilottikokonaisuutta ja siten 

niissä ei vielä lajiteltu muovia osana kerättäviä jakeita. Hankkeen loppua kohden kaupungin sisäinen yhteistyö 

vauhdittui merkittävästi, mikä tarkoitti, että erilliskeräyksen laajentaminen päästiin tekemään neljässä 

yhteistyökoulussa: Kungsgårdsskolan, Jousenkaaren koulu, Ruusutorpan koulu ja Olarin koulu. Syksyllä 2022 

toteutettiin myös lajittelun aloitukseen kampanjat eri yhteistyökouluissa. Kouluyhteistyöstä ja lajitteluteemaisista 

viikoista kerrotaan enemmän raportin kohdassa 6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset. 

Osana toimenpidettä 1, Olarin ja Ruusutorpan kouluille toteutettiin syksyllä 2021 ostopalveluna kolmeosainen 

suunnitelma koulujen jätteiden lajittelun järjestämisestä. Suunnitelmaan kuului koulujen nykytilakartoitus sekä 

suunnitelma erilliskeräyksen järjestämiseen. Näiden pohjalta laadittiin yksi yleinen suunnitelma, jonka avulla 

erilliskeräyksen voi skaalata muihin espoolaisiin kouluihin. Tämän jälkeen toteutettiin jatkokeskustelu kaupungin 

sisäisesti tarvittavista toimenpiteistä suunnitelman viemisestä käytäntöön Espoon kouluissa. Toimenpiteen 1 

yhtenä tuloksena neljälle espoolaiselle koululle saatiin muovin, kartongin, biojätteen, metallin ja lasin 

keräysjärjestelmä ja ohjeistus käyttäjille. Paperi kerätään kouluissa suoraan SULO-astioihin, jotka tyhjennetään 

palveluna. 



  

 

Koulujen jätehuollon kartoituksessa ja arvioinnissa todettiin pääosan koulujen muovista tulevan koulujen 

keittiöistä. Määrällisesti Ruusutorpan koulun valmistuskeittiöstä syntyy arviolta 2-3 jätesäkillistä pakkausmuovia 

päivittäin. Hankkeen käyttöön saatiin Ruusutorpan koulun keittiöistä muovieriä, jotka kuljetettiin LAB-

ammattikorkeakouluun käsiteltäväksi. Koulusta kerätyssä muovissa oli usein ruuantähteitä, mikä kontaminoi 

muovierän ennen kuin sitä päästiin työstämään. Vaikka koulujen keittiöitä ohjeistettiin kerättävän muovin 

puhtaudesta, erissä oli kaikilla kuljetuskerroilla ruokajäämiä. Viimeiset muovierät haettiin ja käsiteltiin samana 

päivänä, jolloin ne voitiin erikseen pestä muovilaboratoriossa käsittelyä varten ja saada raaka-ainetta 

kierrätysmuovisiin tuotteisiin kouluilta. Koulun keittiöstä tulevan muovin tarkempi koostumus selvitettiin 

muovilaboratoriossa muovia käsiteltäessä.   

TOIMENPIDE 2: MUOVIN KÄSITTELY JA ANALYSOINTI  

Sekalaisen muovijätteen prosessointikokeet aloitettiin kahdella suursäkillisellä HSY:n sortti -asemalta kerättyä 

nk. puhdasta muovijätettä, sillä koronan vuoksi muovin keruu kouluilta viivästyi. Säkkien sisältö paljastui 

koostuvan merkittävästi muustakin kuin muovijakeesta – mukana oli merkittävät määrät esim. lasia, metallia, 

vaippoja, intiimisuojia sekä paperia/pahvia ja yksi tekokuusi. Erottelun, pesun, kuivauksen ja murskauksen 

jälkeen käyttökelpoista muovijätettä saatiin alle 3 kg. Jätejae kompaundoitiin laboratorioekstruuderilla ja 

granuloitiin jatkoprosessointia varten. Jakeesta ekstruderoitiin pienikokoisten prototyyppien 3D-tulostamista 

varten 1,75 mm filamenttia. Tämä kokeilu ja koostumuksen analysointi osoitti, että jätejae sisältää tällaiseen 

hyödyntämiseen liikaa PET-jaetta, joka ei sula muille muovilaaduille sopivissa lämpötiloissa - edes 250C 

lämpötila ei riittänyt, mutta muut jakeet alkoivat palaa. Ongelmaan löydettiin osittainen ratkaisu lisäämällä 

seokseen n. 30 p-% puhdasta HDPE-muovia, mutta sulamattomat PET-jakeet aiheuttivat edelleen filamenttiin 

epäjatkuvuuskohtia, joista filamentti katkeili tulostuskokeilujen aikana. GC-MS analyysi tästä muovijakeesta ei 

antanut yksiselitteistä tulosta, vaan jäljelle jäi vähäinen huoli erityistä huolta aiheuttavien aineiden läsnäolosta. 

Espoon kouluista saatua muovia ei pystytty hyödyntämään kuin pieni osa, johtuen vakavasta 

biokontaminaatiosta. Sinänsä puhtaat muovikappaleet olivat muuttuneet säilytyksen ja kuljetuksen aikana 

kasvualustoiksi erilaisille sienille ja homeille, mikä myös aiheutti käytännön rajoituksia muovierien kuljetukseen, 

sillä liki kaikista muovijätepusseista valui tahraavaa ja pahanhajuista nestettä kuljetusautoihin. Tämä alkoi etenkin 

kesää kohden rajoittamaan käytettävissä olevia kuljetusvaihtoehtoja. Lopulta muutama tarkoin ohjeistettu 

muovierä pystyttiin osittain käsittelemään, tosin nekin sisälsivät niihin kuulumattomia tuotteita, kuten pahvia ja 

munkin. Koostumus analysoitiin sekä merkintöjen että FTIR-analytiikan avulla. Koostumus oli: Polyolefiinit 54,8% 

(HDPE 31,1%, LDPE 16,7% sekä PP 7,0%), PS 32,0%, PET 6,7%, 4,3% nitriili- ja vinyylikäsineitä, 

sekoitemuoveja 1,1% ja pahvi+munkki 1,7%. Polystyreenin suhteellisen korkea määrä oli yllättävä, mutta se 

selittyy mukana olleella roskapussillisella kertakäyttökuohujuomalaseja. PET muovi oli pääsääntöisesti peräisin 

pantittomista muovipuolloista – tilannetta voitaisiin todennäköisesti parantaa merkittävästi ulottamalla pullopantti 

myös esim. hedelmämehu- ja saippuapulloihin. 

Lisäksi hankkeeseen oltiin yhteydessä Prorink -yhtiöstä, joka oli kuullut hankkeesta viestinnän kautta, ja heille oli 

syntynyt Otaniemen urheilupuiston uudistustyön yhteydessä suursäkillinen puhdasta HPDE vesiputken pätkiä. 

Muovitiekartan mukaisesti putkenpätkät otettiin vastaan ja granuloitiin LAB:lla sekä testattiin niiden soveltuvuutta 

3D-robottitulostukseen. Havainto oli, että ko. materiaalia voidaan käyttää tulostuksessa, sekä mustat putket 

toimivat tehokkaana väriaineena – alle 10% lisäyksellä muuten harmaa materiaali pystyttiin värjäämään 

mustaksi. Mustan värin etuna on, että se toimii UV-suojana estämällä UV-säteilyn tunkeutumisen muoviin. 

Koska muovijätettä tarvittiin enemmän demotuotteiden tulostukseen, HSY:n Kivikon jäteasemalta toimitettiin erä 

kalvo/pakkausmuovia. Vaikka kyseessä oli avoin Sortti-asema, niin kalvo/pakkausmuovi oli juuri sitä, mitä 

jakeeseen kuuluu. Koostumus oli täysin PE-muovia, josta kalvopakkaukset pääasiallisesti koostuvatkin, ilman 

merkittävää likaa tai muita jakeita. Tämä viittaa siihen, että lajitteluohjeiden tulee olla riittävän yksiselitteisiä, jotta 

suuri enemmistö pystyy helposti tunnistamaan ja sijoittamaan jätemuovin oikeaan keräysastiaan. 

Demotuotteiden sisältämä muovimateriaali toimitettiin vielä tarkempaan turvallisuusanalytiikkaan. Haitta-

aineiden määritys päätettiin tehdä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC -aineet) pitoisuuden selvittämisen 



  

 

avulla. Kilpailutuksen tuloksena valittiin akreditoitu laboratorio, jonka tulokset osoittivat, että sekä Espoon 

kouluista kerätty muovi että HSY:ltä saatu kalvomuovijäte eivät sisältäneet erityistä huolta aiheuttavia yhdisteitä. 

Kuitenkin ensimmäisestä HSY:n sortti -asemalta saadussa hyvin sekalaisessa muovimateriaalista löytyi jäämiä 

ftalaatista (Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), CAS: 117-81-7) 0.030%. Tämä on erityistä huolta aiheuttava 

yhdiste EU:n mukaan (MEMBER STATE COMMITTEE SUPPORT DOCUMENT FOR IDENTIFICATION OF 

BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE (DEHP) AS A SUBSTANCE OF VERY HIGH CONCERN. 2018). Yhdistettä 

on käytetty yleisesti mm. muoveissa ja tekstiileissä, ja sen on havaittu olevan mutageeni ja karsinogeeni, jos sitä 

nautitaan suun kautta tai hengittämällä. Havaittu pitoisuus oli pieni ja ei todennäköisesti aiheuttaisi haittaa 

ulkokalusteessa, mutta sellaisenaan ftalaattia sisältävää muovia ei tule hyödyntää. Oleellista oli, että koulumuovit 

sekä pakkauskalvot eivät tehdyn analyysin perusteella sisältäneet mitään SVHC -yhdistettä tai muutakaan 

käyttöä rajoittavaa ainesta. 

TOIMENPIDE 3: UUSIOTUOTTEIDEN SUUNNITTELU JA MUOTOILU 

Opiskelijatyönä toteutettuihin kierrätysmuovisten tuotteiden suunnitteluun osallistui kolme LAB-

ammattikorkeakoulun korkeakouluharjoittelijaa. Harjoittelujaksonsa aikana opiskelijat käsittelivät 

muovilaboratoriossa kierrätysmateriaalia koko sen käymän prosessin läpi roskasta valmiiksi tuotteeksi. Näin he 

oppivat muovin ja kierrätysmuovin käyttömahdollisuuksista sekä materiaalin työstettävyydestä ja erityispiirteistä. 

Harjoittelun päätuotokset olivat uusiomuovisten tuoteprototyyppien suunnitelmat sekä myöhemmässä vaiheessa 

uusiotuotteiden valmistus. Ensimmäiset tuotesuunnitelmat esiteltiin myös yrityksille (IKEA ja Innogreen) 

tuotteiden käytettävyyden, jatkokehityksen ja kaupallistamispotentiaalin arvioimiseksi.  

Toimenpiteen tuotoksena toteutettiin seitsemän kierrätysmuovituotteiden suunnitelmaa kaupunkien ulkotiloihin. 

Samalla opiskelijat oppivat kierrätysmuovin käyttömahdollisuuksista tuotteiden materiaalina sekä suunniteltujen 

tuotteiden kaupallistamisesta. Tuloksista tehtiin julkaisu ”Kierrätysmuovimateriaalin vaikutus suunniteltavaan 

tuotteeseen” MuoviPlast-lehden numeroon 1/2022. 

TOIMENPIDE 4: TUOTEPROTOTYYPPIEN VALMISTUS 

Perusta prototyyppien valmistukseen lähtee sekalaisen muovijätteen käsittelystä, joka on tarkemmin esitetty 

Toimenpiteessä 2. 3D-robottitulostusta varten jätemuovit kävivät läpi täyden Kiemura -prosessin, eli murskaus, 

pesu, kuivaus ja kompaundointi uusiomuovigranulaateiksi. 3D-tulostuksessa haasteeksi osoittautui sekamuovin 

korkeahko polyolefiinipitoituus, joka johtaa tulostetun materiaalin merkittävään kutistumaan sen jäähtyessä. 

Tästä seurasi toisaalta tulostetun muodon vääristyminen sekä sen irtoaminen tulostusalustalta. Robotti 

varustettiin lämmitettävällä tulostusalustalla, mutta kokeilut lämpötila-alueella 30-120C eivät ratkaisseet 

haastetta. Tämän perusteella päädyttiin testaamaan komposiittimateriaaleja. Jätemuoviin saostettiin mm. PA-

kuituja, puhdasta muovia, puujauhoa ja mineraaleja, mutta tyydyttävää ratkaisua ei löydetty. Tämän jälkeen 

kokeiltiin sekoittaa teollista tulostusbiokomposiittimateriaalia sekalaisen jätemuovin kanssa, ja näin löydettiin 

sellainen koostumus, josta pystyttiin tulostamaan hankkeen demotuotteita. Näissä sovelluksissa sekalaisen 

muovijätteen osuus oli 10-20% välillä, jolloin demotuotteet säilyttivät käyttöominaisuutensa. 3D-robottitulosteita 

on esitelty liitetyissä kuvissa. 

Merkittävä osa prototyyppien valmistusta oli muotoilun harjoittelijan osallistuminen täysin sekä 

tulostuskokeiluihin, itse tulostukseen sekä demotuotteiden muotoiluun. Tämä mahdollisti muotoilijan reagoimisen 

välittömästi suunnitellun tuotteen valmistuksessa esiintyviin haasteisiin ja välttämään ne sekä tulostusprosessin 

hallinnalla että muotoilua kehittämällä.  



  

 

 



  

 

 

TOIMENPIDE 5: MUOVIN TARINA -NÄYTTELY 

Toimenpiteessä toteutettiin asukkaille suunnattu, muovin kiertoa kuvaava Muovin tarina -näyttely. Hankkeen 

aikana päätettiin toteuttaa Muovin tarina -näyttely sekä kiertävänä näyttelynä että verkkoesitteenä, jolloin aihe 

tavoittaa kohderyhmän laajemmin. Näyttelyn tavoitteena oli tutustuttaa asukkaita ja koululaisia muoviin ja sen 

merkitykseen yhteiskunnassa ja kiertotaloudessa, ja lisäksi herättää ajatuksia kävijän omasta roolista muovin 

kierrossa. Toimenpiteen tuotoksena toteutettiin kiertävä Muovin tarina -näyttely, joka oli hankkeen aikana esillä 

kymmenessä paikassa (Villa Elfvik, Entressen kirjasto, Sellon kirjasto, Ison Omenan palvelutori, Tapiolan kirjasto, 

Ruusutorpan koulu, Keran hallit, SPR:n Soppi Hämeenlinnassa, Lippulaivan kirjasto, Lahden Luja-galleria), sekä 

Muovin tarina -verkkoesite. Näyttelyn rakentumisesta ei tehty opinnäytetyötä, mutta verkkoesitteen 

toteuttamisesta ja viestinnästä vastasi hankkeen korkeakouluharjoittelija, ja kiertävän näyttelyn esillepanon ja 



  

 

visuaalisen toteutuksen suunnittelivat LAB-ammattikorkeakoulun muotoilijaopiskelijat. Muovin tarina -näyttely 

sekä Muovin tarina -verkkoesite on kuvattu tarkemmin raportin kohdassa 6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset. 

TOIMENPIDE 6: MUOVIN TARINA -EKOSYSTEEMI 

Hankkeen aikana organisoitiin Muovin tarina -ekosysteemi yhteistyön jatkuvuuden varmistamiseksi ja hankkeen 

vaikuttavuuden lisäämiseksi. Ekosysteemi muodostettiin hankkeen ohjausryhmästä ja se toi yhteen kaupungin, 

tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä yritysten muoviasiantuntijoita. Ekosysteemin tavoitteena oli lisätä 

kaikkien osapuolien osaamista yhteisen tekemisen ja toisilta oppimisen kautta. Ohjausryhmän asiantuntemus 

vaikutti myös hankkeen tuotoksiin ja tulosten vaikuttavuuteen. Ohjausryhmän nimettyinä osallistujatahoina olivat 

HSY, Muoviteollisuus ry, Muoviyhdistys ry, IKEA, L&T, Ympäristöministeriö, Espoon kaupunki ja LAB-

ammattikorkeakoulu. 

Hankkeen aikana järjestettiin vierailut Ämmässuolle, LAB-ammattikorkeakoulun muovilaboratorioon, Sinituotteen 

tehtaalle sekä L&T Merikarvian laitokselle. Vierailut painottuivat hankkeen loppupuolelle, jolloin koronatilanne 

alkoi olla parempi ja vierailuja päästiin toteuttamaan.  

Syyskuussa 2022 järjestettiin hankkeen lopputilaisuus, mihin kutsuttiin hankkeen toteuttajaorganisaatioiden 

edustajia sekä muovialan asiantuntijoita ja yritystoimijoita, jotka olivat olleet mukana hankkeessa. Tilaisuudesta 

saatu palaute oli erittäin hyvää ja puheenvuorot koettiin mielenkiintoisina. Muovin tarinan esittelyn ja tulosten 

lisäksi lopputilaisuudessa kuultiin VTT:n Mika Härkösen puheenvuoro sekalaisesta muovista ja muovin kierron 

tulevaisuudesta, Fortumin Mikko Koivuniemen puheenvuoro sekalaisen muovin käsittelyn nykytilanteesta ja 

kierrätysmuovin käytöstä, sekä LAB-ammattikorkeakoulun Kari Metson puheenvuoro muotoilun näkökulmasta 

kierrätysmuovin käytössä. 

Ekosysteemityötä laajensi hankkeen aikana käydyt keskustelut useiden muovialan toimijoiden kanssa. 

Keskustelimme hankkeesta ja yhteisistä haasteista mm. seuraavien alan yritysten kanssa: Futures Platform, Bloft 

Design Lab, Wastebook, Muoviamo, Kompan, Parkly. Osallistuimme PlastExpo-messuille sekä Ekstruusiopäiville 

jakaaksemme tietoa hankkeesta ja oppiaksemme lisää muovin kierron nykytilasta ja eri toimijoiden kokemista 

haasteista. Hankkeen teemaan liittyen osallistuimme Kiertotaloutta käytännössä -syyspäiviin Riihimäellä 7.-

8.10.21. Siellä saatiin kontaktit mm. Fortumin muovikierrätyspuoleen ja Wimaoon sekä kuultiin muovien 

kierrätyksen käytännön tilanteesta ja haasteista, sekä tulevaisuuden kierrätysmahdollisuuksista sekä 

lainsäädännöllisistä haasteista. 

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean koordinoima Kaikki muovi kiertää -kokonaisuus siirtyi kesällä 2021 Espoon 

kaupungin koordinoimaksi. Laaja yhteistyö muovin kierron parantamiseksi jatkuu nyt myös Kaikki muovi kiertää 

-kokonaisuuden kautta. 

TOIMENPIDE 7. HANKKEEN HALLINNOINTI JA VIESTINTÄ 

Toimenpiteen 7 tuotoksena oli rahoittajan ohjeiden mukaiset raportit, ohjausryhmän kokousmuistiot ja 

viestintämateriaalit. Hankkeelle perustettiin hakija- ja kumppaniorganisaatioiden edustajista koottu ohjausryhmä, 

joka kokoontui viisi kertaa hankkeen aikana. Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa sovittiin myös 

ohjausryhmän toiveesta, että hankkeen loppuraportti jaetaan rahoittajan lisäksi hankkeen ohjausryhmän tietoon 

ja käyttöön.  

Hankkeen edistymisestä ja tuloksista viestittiin hankkeen aikana aktiivisesti ja viestintää varten tehtiin artikkeleita 

ja infograafeja. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista laadittiin myös julkaisuja alan ammattilehtiin ja tieteellisiin 

julkaisuihin. Hankkeelle suunniteltiin visuaalinen ilme, jota käytettiin hankkeesta viestittäessä. Viestinnän tulokset 

ja vaikuttavuus on kuvattu tarkemmin raportin kohdassa 6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset.  

5. HANKKEEN VAIKUTTAVUUS JA VAIKUTUKSET 



  

 

Hankkeen kautta muovin kiertoa liitettiin alusta asti osaksi laajempaa kiertotalouden kokonaisuutta. Hanke lisäsi 

niin suoraan kuin välillisesti tietoa, ymmärrystä sekä osaamista muovin rooliin kiertotaloudessa.   

SUUNNITTELUN MERKITYS KIERTOTALOUDESSA  

Hankkeessa on ollut mukana useampi muovin kierrosta paljon oppinut korkeakouluharjoittelija, jotka ovat 

hankkeen aikana kasvaneet kiertotalouden ajatusmalleihin. Muotoilualalla käytettyinä materiaaleina ovat viime 

vuosina korostuneet luonnonmateriaalit kuten puu, ja muovi on materiaalina kokenut samaa mainehaittaa kuin 

mitä laajemminkin nähdään yhteiskunnallisessa keskustelussa. Opiskelijat kertoivat harjoittelunsa aikana 

oppineensa käytännössä kierrätysmuovin ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista suunniteltavaan tuotteeseen, 

mutta päässeensä myös laajemmin soveltamaan kiertotalouden periaatteita suunnittelussa ja näkemään 

muotoilijan roolin merkityksen koko tuotteen elinkaareen. Yksi opiskelijoista myös kertoi harjoittelunsa päätteeksi 

olevansa kiinnostunut toteuttamaan yrittäjänä tuotemalliston, johon etsisi yrityksiltä sivuvirtoina saatavaa 

kierrätysmuovia.  

KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS 

Muovin tarinan viestintä on ollut monipuolista ja näkyvää. Viestinnällä pyrittiin lisäämään tietoa muovista ja sen 

roolista osana kiertotaloutta, ja innostamaan asukkaita lajitteluun. Toivottuna vaikutuksena on ollut niin lajittelun 

ja keräysasteen kasvaminen, mutta myös muutokset kuluttajakäyttäytymisessä. Vaikka suoraa yhteyttä 

käyttäytymisen muutoksessa on vaikeaa mitata, hankkeen viestinnän todettuna vaikutuksena tieto muovin 

monipuolisuudesta on kasvanut. Muovi koetaan usein negatiivisessa valossa päästöjen ja roskaantumisen takia, 

ja muovin käyttöä halutaan vältellä. Halusimme viestinnällä tuoda esille sitä, että suuri osa muovin haasteista on 

ratkaistavissa oman systeemimme muutoksella lineaaritaloudesta kiertotaloudeksi. Kiertävän Muovin tarina -

näyttelyn palautteessa vierailijat kertoivat saaneensa uutta tietoa muovista sekä sen hyvistä puolista. 

Kouluissa tapahtuvan eri jakeiden erilliskeräämisen myötä lapset ja nuoret oppivat lajittelua ja sen merkitystä 

käytännössä. Uskomme tämän vaikuttavuuden olevan merkittävä tulevaisuuden keräysasteeseen ja sekajätteen 

määrään. Koulut ja varhaiskasvatus ovat tärkeä paikka panostaa lajitteluun, sillä lapset ja nuoret vievät sieltä 

saamiaan oppeja paitsi omaan elämäänsä myös läheisilleen.   

Hankkeessa tuotettiin paljon materiaaleja, joita on mahdollista käyttää hankkeen päättymisen jälkeenkin. Muovin 

tarina -verkkoesite ja siihen liittyvä kisakysely sekä koulujen lajitteluteemaisten viikkojen materiaalit ovat 

tuotoksia, joita voidaan laajasti hyödyntää muovitietouden ja lajittelun lisäämiseksi. Toivomme, että ne 

täydentävät muuta opetus- ja osallistamismateriaalia ja saavat näin yhteisvaikutukseltaan aikaan laajamittaisia 

muutoksia ihmisten käyttäytymisessä. 

MUOVIN KIERTO UUDEKSI MATERIAALIKSI JA TUOTTEEKSI  

Hanke osoitti konkreettisesti sekä muovin mekaanisen kierrätyksen mahdollisuudet että haasteet. Riippumatta 

siitä, oliko muovijäte peräisin kouluista tai muista keräyspisteistä, eräs tärkeä löydös oli, että ihmisillä ei ollut 

riittävää osaamista/motivaatiota muovin erilliskeräyksen hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kokeilujen tuloksena saatiin tärkeää tietoa siitä, kuinka muovin erilliskeräystä tulee ohjeistaa – LAB:n 

muovijätteen käsittelyn tuloksena saatiin konkreettista kuvamateriaalia ja tietoa erilliskeräyksen haasteista mutta 

myös materiaalia, jonka avulla oikean lajittelun tärkeyttä voidaan konkreettisesti osoittaa. 

Muotoilun harjoittelijat suunnittelivat 3D-robottitulostettavia demokappaleita, joiden avulla uusiomuovin käyttöä ja 

käyttökohteita on voitu havainnollistaa käytännössä. Muotoilun harjoittelijat loivat myös hankkeelle visuaalisen 

ilmeen, sekä kehittivät hankkeen fyysisen näyttelyn sekä osallistuivat PlastExpo -messuosaston suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. Nämä tulokset on esitetty sekä fyysisesti että verkkonäyttelyssä. 

Muovijätteen käsittelyyn ja keräykseen saatiin paljon uutta osaamista. Sekamuovin käytännön käsittely ja 

muuntaminen uusiomuovijakeeksi osoitti useampia pullonkauloja, kuten pesutehokkuuden vaatimukset sekä 



  

 

tehokkaan muovijakeen kuivauksen välttämättömyyden. Lisäksi sekalaisen muovin 3D-robottitulostusta 

kehitettiin merkittävästi ja siihen liittyen laadittiin myös AMK-lopputyö.  

Kokonaisprosessi, kuinka muovijätteestä saadaan uusiomuovia, on testattu, ja siitä sekä siihen liittyvistä 

haasteista ja tuloksista on viestitty. Oppilaitoksena LAB:n uusi osaaminen siirretään sekä teknologian-, että 

muotoilun koulutukseen. Näin hankkeen tulokset siirtyvät tulevaisuuden tekijöille, ja muovitiekartan toteutumista 

edistetään myös tätä kautta. 

6. VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN JA TULOKSET 

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeesta viestittiin laajasti ja monipuolisesti. Hankkeen pääkohderyhmänä 

asukkaat ovat merkittävässä roolissa uusien toimintatapojen omaksumisessa ja keräysasteen nostamisessa. 

Lisäksi hankkeen toinen kohderyhmä on yritykset, jotka toimivat muovin tarinan eri vaiheissa. Viestinnän 

toteutuminen ja tulokset on kuvattu alla.  

ASUKASVIESTINTÄ  

Hankkeen viestinnän pääkohderyhmänä olivat asukkaat. Asukasviestinnän tavoitteena oli lisätä tietoa muovin 

kestävästä käytöstä, kiertotaloudesta ja lajittelun tärkeydestä. Viestinnällä haluttiin lisätä tietoa muovin 

kiertotaloudesta sekä opastaa ja innostaa käytännön tekoihin. Asukkaille viestittiin kiertävällä fyysisellä 

näyttelyllä, verkkoesitteellä, kouluyhteistyöllä sekä uutisartikkeleilla ja somepostauksilla. Asukasviestinnän 

toteutuminen ja tulokset on tässä osiossa jaettu seuraaviin alaotsikoihin: Kiertävä Muovin tarina -näyttely, Muovin 

tarina -verkkoesite, Kouluyhteistyö, Muu asukasviestintä ja artikkelit. 

Kiertävä Muovin tarina -näyttely 

Muovin tarina -näyttelyssä kerrotaan kierrätysmuovin matkasta roskasta tuotteeksi, esitellen samalla muovin 

hyviä ominaisuuksia, muovin kierron potentiaalia ja jokaisen vaikutusmahdollisuuksia muovin kierron 

edistämiseen. Näyttely koostuu tietotauluista ja konkreettisista näyte-esineistä. Näyttelyssä oli esillä muovin 

käyttöön ja sen kiertoon liittyviä tietotauluja, muovin käsittelyvaiheet roska-astiasta uusiomateriaaliksi, 

uusiomuovisia tuotteita, tuotesuunnitelmat kierrätysmuoviin perustuvista kaupunkiympäristöön soveltuvista 

tuotteista ja niiden pienoismallit, sekä tehtäviä oman roolin pohtimiseksi muovin kierrossa. Ensimmäisessä 

näyttelykohteessa Villa Elfvikissä oli lisäksi esillä video suunnittelun merkityksestä kiertotaloudessa. Näyttely oli 

hankkeen aikana esillä kymmenessä kohteessa: Villa Elfvikin luontotalossa, Entressen kirjastossa, Sellon 

kirjastossa, Ison Omenan palvelutorilla, Tapiolan kirjastossa, Ruusutorpan koulussa, Keran Halleilla, 

Hämeenlinnan SPR:n Sopissa, Lippulaivan kirjastossa ja LABin Lahden kampuksen Luja-galleriassa. Näyttelyyn 

oli mahdollista tutustua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Villa Elfvikin kävijämäärä näyttelyn esilläoloaikana oli 

1283 henkilöä. Muissa näyttelykohteissa ei saatu tietoa näyttelyn kävijämääristä, mutta näyttelykohteet olivat 

hyvin saavutettavissa monille erilaisille asukasryhmille. 

Näyttelyyn tutustuneilta pyydettiin palautetta sekä Webropol-kyselylinkillä, että näyttelyssä esillä olleen 

vieraskirjan avulla. Näyttelystä saatiin vain yksi Webropol-palaute, mutta vieraskirjaan kirjoitettiin paljon 

palautetta. Palautteen avulla saimme tietoa siitä, miten hankkeen viestintä vaikutti kohderyhmään. Poimintoja 

vieraskirjaan ja kyselyyn saadusta näyttelypalautteesta: 

”Mielenkiintoista oppia muovin hyvistä puolista! Kiitos paljon tärkeästä työstä.” 

”Hienoa, että esille tuodaan myös muovi tärkeänä materiaalina, kuten terveystuotteet, vesiputket, sähkö, liikenne, 

elintarvikepakkaukset, jotka vähentävät hävikkiä, sekä vaarallisten aineiden pakkaukset.” 

”Hieno ajatus, mutta ongelma on siinä että muovia on halvempi tuottaa lisää kuin kierrättää. Olemme niin 

muoviriippuvaisia, että olisi hyvä lopettaa tuotanto olisi hyvä lopettaa hetkeksi että kierrätys onnistuisi, tässä on 

vaan se ikuinen rahan ahneus.” 

”Kiitos sivistävästä ja viihteellisestä näyttelystä. Piristävän 50-luvun värimaailma.” 



  

 

”Antaa ajattelemisen aihetta meille kaikille.” 

”Yksinkertainen ja selkeä. Hieman jäin kaipaamaan osiota, jossa kerrottaisiin miten voi osallistua olemassa 

olevan jätemuovin uusiokäyttöön. Hyvät ohjeet oli siitä miten voi vähentää muovin kulutusta.” 

”Näyttelyssä hyvää opittavaa tietoa. Yllätyskiva että esitteitä ruotsiksi ja englanniksi heille, jotka eivät ymmärrä 

suomea! Mummeli 84v kiittää.”  

”Hyviä tuotteita ja ideoita! Kiitos!” 



  

 

 



  

 

Verkkoesite 

Verkkoesitteen kautta tietoa muovin kierron potentiaalista, työstä muovin kierron eteen ja jokaisen vaiheen ja 

tahon merkityksestä kierron kehittämisestä haluttiin jakaa laajemminkin koko Suomelle. Verkkoesitteestä haluttiin 

tehdä ratkaisukeskeinen, uskoa ja inspiraatiota luova ja huolellisesti argumentoiva kokonaisuus, joka sopii niin 

oppimateriaaliksi kuin vapaa-ajan luettavaksi. 12-sivuisen esitteen sivuilla muovin kiertoon tutustutaan tekstin, 

kuvin, videon ja testaa tietosi –testien keinoin. Verkkoesite on julkaistu suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä, 

ja se on julkaistuna verkkopalvelimella seuraavat 3 vuotta. Verkkoesitteen suomenkielinen versio on nähtävissä 

tästä linkistä. 

Verkkoesitteen julkaisusta viestittiin monin tavoin. Julkaisusta tehtiin Espoon nettisivuille uutisartikkeli, joka 

välitettiin hankkeen ohjausryhmälle heidän verkostoihinsa jaettavaksi. Uutisesta tehtiin nostot Espoon Facebook-

sivulla ja Instagramissa. Maksetun somemainonnan kautta näkyvyys oli yhteensä noin 12172 ihmiselle, 

esitteeseen siirtyi mainoksesta 303 ihmistä. Lisäksi tavallinen Facebook-julkaisu tavoitti 2258 ihmistä, ja linkkiä 

esitteestä kertovaan uutiseen klikattiin 35 kertaa. Facebookissa verkkoesitteestä kerrottiin myös Suomen 

laajuisessa Ilmastokasvattajat-ryhmässä. Lisäksi verkkoesitteen julkaisusta lähetettiin sähköpostitse tiedote ja 

valmiita julistemateriaaleja Espoon työnväenopistolle, kaikille Helmet-kirjastoille ja 12 muulle ison kaupungin 

kirjastolle. Kuusi Helmet-kirjastoa kertoi tulostaneensa viestin liitteenä olleen julisteen ja QR-koodin 

verkkoesitteestä kirjastoon esille. Myös fyysiseen, kiertävään Muovin tarina -näyttelyyn vietiin mainos 

verkkoversiosta. LABissa tehtiin lehdistötiedote paikallismedioille, ja esitteestä kerrottiin LABin omilla 

verkkosivuilla. Lisäksi verkkoesitteestä kerrottiin MuoviPlast-lehdessä julkaistussa artikkelissa ”Muoviroska tekee 

paluun uutena tuotteena”. Verkkoesitteen viestinnän tuloksena saatiin useita yhteydenottoja verkkoesitteen 

käyttöön tai esittelyyn Espoon työväenopistossa, Marttojen kokouksessa sekä LUTin kurssilla Solid waste 

management technology. 

Kouluyhteistyö  

Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä niin pilottikoulujen, kuin muiden koulujen sekä Nuori Espoon ja 

varhaiskasvatuksen kanssa. Vuonna 2021 Otaniemen lukiossa käytiin pitämässä oppitunti muotoilun roolista 

kiertotaloudessa. Muovin tarina -näyttelyn avautuessa järjestettiin opastetut kierrokset kolmelle oppilasryhmälle 

Olarin, Ruusutorpan ja Pohjois-Tapiolan kouluista, ja myöhemmin näyttelyn ollessa esillä Ruusutorpan koululla, 

järjestettiin oppilasryhmälle opastettu tutustumiskierros näyttelyyn. 

Jotta projektin puitteissa kouluille hankitut lajitteluastiat pääsisivät heti käyttöön, oli koululaisille tärkeää viestiä 

lajittelun käytännöistä ja tärkeydestä. Tämä toteutettiin hankkeessa syksyllä järjestettävillä lajittelukampanjoilla: 

kunkin yhteistyökoulun omien aikataulujen ja resurssien puitteissa kouluissa järjestettiin laajemman lajittelun 

alkamisen aikoihin teemapäiviä, jolloin lajittelu oli koululla erityisen tehostetusti läsnä niin näkyvän ympäristön 

kuin aktiviteettien kautta. Kouluille valmisteltiin ja vietiin lajittelun tärkeydestä eri näkökannoilta kertovia julisteita 

sekä eri jakeiden lajitteluun johdattavia ohjelappuja. Lisäksi HSY:n asiantuntijat kävivät pitämässä kaikille 

koululuokille oppitunteja lajittelusta ja kiertotaloudesta.  

Ruusutorpan koulussa järjestimme 7-9. luokkien oppilaiden kanssa työpajan, jonka teemana oli ”Miten innostaa 

koulussa lajitteluun?”. Oppilaiden kanssa keskusteltiin siitä, mikä heitä askarruttaa lajittelussa ja mitkä asiat 

innostaisivat koulun käyttäjiä lajittelemaan. He saivat toteuttaa valitsemallaan tavalla lajitteluun innostavaa 

materiaalia, ja työpajan tuloksena syntyi lajitteluohjeita, julisteita sekä valistusvideoita roskaamisesta. 

Jousenkaaren koulun ekoraatilaisille pidettiin oma oppitunti lajittelun käynnistymisestä koululla, ja oppitunnin 

aikana kiinnitettiin yhdessä lajitteluohjeita lajitteluastioiden läheisyyteen. Oppitunnista ja koulujen lajittelusta on 

julkaistu uutisartikkeli ”Pakkausmuovi kiertää Espoon kouluissa”. 

Lajittelukampanjasta laadittiin myös opas, jonka pohjalta muissakin kouluissa voidaan järjestää vastaavanlaisia 

tempauksia. Oppaasta löytyy teemaviikoilla järjestetyt sisällöt, ideoita oppituntien ohjelmaksi, ja kaikki 

painomateriaalit viikkoa varten. Tietoa oppaasta jaettiin kestävän kehityksen uutiskirjeessä sekä Espoon 

kaupungin sisäisellä uutisella.  

https://www.esitteemme.fi/muovintarina/webview
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/pakkausmuovi-kiertaa-espoon-kouluissa


  

 

Kierrätysmuovista valmistetut Tip-ruukut ja niihin istutetut viherkasvit viedään Ruusutorpan koululle, missä 

tuotteisiin ja niiden läheisyyteen kiinnitetyt lyhyet tekstit ja QR-koodit kertovat tuotteiden tarinan ja ohjaavat 

tutustumaan Muovin tarina -verkkoesitteeseen. Ensimmäisenä 3D-tulosteena valmistunut Kukkapenkki-istuin 

puolestaan viedään Keraan. 

 

Muu asukasviestintä ja artikkelit 

• Artikkeli Muovin tarinalla kuvataan roskan kierto uudeksi tuotteeksi   

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/02/muovin-tarinalla-kuvataan-roskan-kierto-uudeksi-tuotteeksi


  

 

• Artikkeli Muoviroska on raaka-aineena arvotavaraa, julkaistu myös Länsiväylä-lehdessä 

31.3.2021 

• Asukkaille suunnatut Muovin tarina –tehtävät Espoo-päivään (samat kuin Muovin tarinan tekijä 

-tehtävät), julkaistu Urban Espoo -sivulla 08/2021. 

• Artikkeli Miten olemme kehittäneet kiertotaloutta vuoden aikana?  

• Artikkeli Muovin tarina -näyttely kuvaa muoviroskan matkan roska-astiasta uudeksi esineeksi 

• Länsiväylä-lehdessä sekä lehden nettisivuilla julkaistu uutinen Muovijäte on arvokasta 

tavaraa, mutta silti sitä poltetaan savuna ilmaan – nyt kaksi espoolaista koulua ideoi 

kierrätysmuoville aivan uusia käyttötapoja  

• HS Espoo 22.12.2021 lehdessä Muovin tarina -näyttelystä tapahtumanosto kuvalla 

• Artikkeli Tutustu muovien kiertoon uudessa Muovin tarina -verkkoesitteessä 

• Muovin tarina -näyttelyn opastettu kierros asukkaille 26.8.2022  sekä Muovin tarinan tekijä -

tehtävät lapsille ja kouluikäisille Lippulaivan kirjastossa 

• Artikkeli Lahden kampuksella esitellään muovin matkaa roskasta uudeksi tuotteeksi  

• Artikkeli Muovin tarina -näyttely seuraa pakkausmuovin matkaa espoolaiskoulun keittiöstä 3D-

tulostetuksi ulkokalusteeksi 

• Artikkeli Pakkausmuovi kiertää Espoon kouluissa 

• Artikkeli Espoolainen muovi tehokkaampaan kiertoon 

ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 

Hankkeen toisena kohderyhmänä olivat yritykset ja asiantuntijat. Asiantuntijaviestinnän tavoitteena oli kertoa 

muovin kierrosta, kohderyhmän roolista muovin kiertoon sekä Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeen 

toimista ja tuloksista. Kohderyhmälle viestittiin hankkeen aikana asiantuntija-artikkeleilla, visuaalisilla 

materiaaleilla sekä asiantuntijoille suunnatulla Twitter-kampanjalla. Lisäksi verkostoiduimme alan yrityksiin 

tapahtumissa ja tapaamisissa, joista on kerrottu tarkemmin loppuraportin kohdassa 4. Hankkeen tulokset. 

Hankkeen aikana aihetunnistetta #MuovinTarina käytettiin Twitterissä 105 kertaa. 

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeen lopputilaisuus järjestettiin 23.9. lähitapahtumana Kino Tapiolassa. 

Tapahtumaan osallistui asiantuntijoita niin hankkeen toteuttajaorganisaatioista Espoon kaupungilta ja LAB-

ammattikorkeakoulusta, kuin muovialan toimijoita ja yrityksiä. Hankkeen tulosten esittelyn lisäksi 

lopputilaisuudessa oli puheenvuorot VTT:lta, Fortumilta ja LAB-ammattikorkeakoululta. Lopputilaisuuteen 

osallistui 21 henkilöä, mikä oli vähemmän kuin toivoimme, mutta tilaisuudesta saatiin onnistunutta palautetta: 

palautekyselyyn vastanneista 80% antoi tilaisuudelle arvosanaksi 9 tai 10 (asteikolla 1-10) ja 20% vastanneista 

arvosanan 7 tai 8. Kyselyn sanallisissa palautteissa nousivat esiin hyvät puheenvuorot, sopivan tiivis ohjelma, 

keskusteleva ilmapiiri ja tunnelmallinen tila. Tapahtumassa oli paljon keskustelua hankkeen tuloksista, 

asiantuntijapuheenvuoroista ja muovin kierrosta yleisesti. 

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi –hankkeesta tullaan myös viestimään LAB:n toimesta hankkeen omalla 

messuosastolla MIDAS-Expo TKI-foorumilla Lahdessa 15.2.2023. https://midas-expo.fi/ 

Muut asiantuntijoille suunnatut viestintätoimet hankkeen aikana 

 

• Artikkeli ”Muovijätteen matka roska-astiasta uuteen muovituotteeseen”, julkaistu MuoviPlast-lehdessä 
06/2021. 

• Artikkeli ”Muovin tarina tutuksi”, julkaistu Muovitiekartta-sivulla 08/2021. Linkki artikkeliin. 

• Esitys UpCycle – Circular Economy & Design -tapahtumassa Lappeenrannan kaupungintalolla 

5.10.2021. 3D-printed plastic products “Story of plastic”: Ossi Martikka. Lisäksi tilaisuudessa oli fyysinen 

hanke-esittely prototyyppien ja postereiden kanssa. 

• YM Muovifoorumi hankkeen videoesittely 10/2021 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/04/muoviroska-on-raaka-aineena-arvotavaraa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/08/miten-olemme-kehittaneet-kiertotaloutta-vuoden-aikana
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/muovin-tarina-nayttely-kuvaa-muoviroskan-matkan-roska-astiasta-uudeksi-esineeksi
https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4399671
https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4399671
https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4399671
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/08/tutustu-muovien-kiertoon-uudessa-muovin-tarina-verkkoesitteessa
https://lab.fi/fi/uutiset/lahden-kampuksella-esitellaan-muovin-matkaa-roskasta-uudeksi-tuotteeksi
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/muovin-tarina-nayttely-seuraa-pakkausmuovin-matkaa-espoolaiskoulun-keittiosta-3d-tulostetuksi
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/muovin-tarina-nayttely-seuraa-pakkausmuovin-matkaa-espoolaiskoulun-keittiosta-3d-tulostetuksi
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/10/pakkausmuovi-kiertaa-espoon-kouluissa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/11/espoolainen-muovi-tehokkaampaan-kiertoon
https://midas-expo.fi/
https://muovitiekartta.fi/muovin-tarina-tutuksi/


  

 

• #MuovinTarina Twitter-chat 10/2021: Miten lisätään muovin kierrätystä? Miten kierrätettyä muovia tulisi 

hyödyntää? Pitäisikö muovin käyttöä vähentää? 

• Muovin tarina – uusi lähestyminen muovin kierrätyksen edistämiseen, LAB Focus blogi, 30.11.2021. 

https://blogit.lab.fi/labfocus/muovin-tarina-uusi-lahestyminen-muovin-kierratyksen-edistamiseen/  

 

• 3D-tulostussolun suunnittelu ja kehittäminen, AMK opinnäytetyö, Hildén, Juha (2022). 

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201201477  

• Artikkeli ”Kierrätysmuovimateriaalin vaikutus suunniteltavaan tuotteeseen”, julkaistu MuoviPlast-

lehdessä 02/2022.  

• Muovin tarina esitelty osana ”Plastic pollution control at city level in Europe – reducing, reusing and 

recycling plastic in Espoo” esitystä kiinalaisille kaupungeille 04/2022. 

• 18-19.5. PlastExpo-messut Messukeskuksessa. Tapahtumassa vieraili lähes 3300 kävijää. Julkaisimme 

MuoviPlast-lehdessä mainoksen hankkeen messupisteestä. Hankkeen ja sen ratkaisujen esittelyn lisäksi 

halusimme messuilla kuulla muovialan toimijoilta heidän näkemyksiään seuraavaan kysymykseen: 

Minkälaisia muita edistysaskeleita muovin kierto kaipaisi tai mitä haasteita yrityksesi kohtaa uusiomuovin 

käytössä? 

• Lopputilaisuus 23.9.2022.  

• Hankkeen tulokset koostava artikkeli ja yritysten haastaminen mukaan muovin kiertoon ”Muoviroska 

tekee paluun uutena tuotteena”, julkaistu MuoviPlast-lehdessä 10/2022. 

• Hankkeen toimet koostava videoesittely toteutettu 10/2022. 

• The Story of How Plastic Waste Becomes a New Product. LAB Sustainability Annual Review 2021-2022. 

12/2022 (painossa). 

https://blogit.lab.fi/labfocus/muovin-tarina-uusi-lahestyminen-muovin-kierratyksen-edistamiseen/
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201201477


  

 

 

 

7. TULOSTEN KESTÄVYYS JA HYÖDYNTÄMINEN 

Hankkeen kautta on voitu edistää laajemmin espoolaisten koulujen lajittelun parantamista kaupungin sisäisesti 

ja viedä tietoa tarpeista Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmälle, jossa on edustus kaikista 

kaupunginvaltuuston puolueista. Lajittelu kaupungilla ja kouluissa on nyt yhä enemmän esillä, mistä kertoo 



  

 

esimerkiksi keväällä 2022 valtuustolle tehty talousarvioaloite resurssien lisäämiseen erilliskeräyksen 

laajentamiseksi sekä Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän aktiivisuus aiheessa. Muovin keräämisen 

järjestäminen kouluihin on hankkeessa ollut oletettua haastavampaa: keräyksen toteutus ja kouluyhteistyö 

hidastuivat koronatilanteen takia, minkä lisäksi kaupungin sisäiset resurssit jätehuollon muutoksiin eivät ole 

riittäneet kaikkiin meneillään oleviin kehittämistarpeisiin. Erilliskeräämisen laajentamiseksi kaupungin 

kiinteistöissä ja Espoossa laajemminkin on vahva tahtotila, mutta nykyresurssit eivät vielä ole riittäneet kaikkien 

kiinteistöjen jätehuollon kartoitukseen ja muutostarpeiden toteuttamiseen.  

Espoossa toteutettiin loppuvuodesta 2021 harjoittelutyönä espoolaisten alakoulujen jätehuoltokartoitus, josta 

saatiin lisää tietoa hankkeen käyttöön ja sen haastekenttään Espoon kaupungilla. Kartoitus tehtiin myös Muovin 

tarina -hankkeen ratkomien haasteiden ymmärtämistä ja lähtötiedon mittaamista varten. Työssä laskettiin, että 

Ruusutorpan ja Olarin koulujen jätteestä 44-54% oli sekajätettä vuonna 2020. Tuolloin kyseisissä kouluissa ei 

lajiteltu muuta, kuin biojätettä, paperia ja kartonkia. Vertailu sekajätteen määrän kehittymisestä muiden jakeiden 

erilliskeräyksen alkaessa on jatkossa tarpeen jätehuollon tilanteen seuraamiseksi ja sen hyötyjen osoittamiseksi. 

Vertailu hankkeen aikana olisi ollut liian aikaista erilliskeräyksen alettua yhteistyökouluissa vasta hankkeen 

loppuaikana. Oikein lajitellut roskat vähentävät sekajätteen määrää ja jätehuollon kustannuksia. Lisäksi 

jätehuollon mittaaminen ja seuranta tuovat lisätietoa kiertotalouden kehittymiseen kaupunkitasolla. 

Kiertotalouden mittaaminen on usein haastavaa, mutta jätehuollon mittaaminen on selkeä tapa seurata jätteen 

määrän kehittymistä osana kiertotalouden toimia.  

Kouluissa sekajätteen määrä on saatava vähentymään, jotta erilliskeräämisen lisäämisestä on hyötyä. Tämän 

takia opastaminen ja viestintä koulujen käyttäjien käytöksen muuttamiseksi on tärkeää. Hankkeen aikana 

vastaava näkemys kuultiin myös kaupungin sisäisissä tapaamisissa, missä todettiin, että sekajätteen määrän 

tulee vähentyä jo sen takia, että sekajätteelle varattua tilaa vähennetään jätekatoksissa, kun sinne lisätään tilalle 

muiden jakeiden keräysastioita. Hankkeella tuimme keräysasteen nostamista kouluympäristössä ja myös 

laajemmin asukkaiden arjessa. Kouluvierailuista saamamme näkemyksen perusteella alakouluissa lajittelun 

opettaminen ja opittujen taitojen juurtuminen on helpompaa kuin yläkouluissa. Alakouluikäiset suhtautuvat 

lajitteluun ja omaan rooliinsa innolla. Lajitteluun kasvaminen on oletettavasti tuloksellisinta varhaiskasvatuksessa 

ja alakoulussa, minkä jälkeen lajittelu pysyy opittuna taitona ja käyttäytymistapana. Lajittelun merkitys ja 

lajittelutieto ovat koulussa opittuna asioita, mitkä muuttavat käyttäytymistä niin oppilaiden omassa elämässä kuin 

heidän läheistensäkin elämässä.  

Sekalaisen muovijätteen käsittelyä ja jatkoprosessointia varten saatiin koottua runsaasti käytäntöön suoraan 

soveltuvaa tietoa. Hankkeen esittely herätti runsaasti mielenkiintoa käytettyihin prosessointimenetelmiin sekä 

laitteistoon. Hankkeessa tuotetut demokappaleet osoittavat sekalaisen muovin kierrätysteknologian potentiaalin, 

sekä holistisen näkökulman sekamuovin hyödyntämiseen mahdollisimman pienellä panostuksella. Teknologian 

ja muotoilun yhdistäminen avasi monelle uudenlaisen lähestymistavan muovijätteen uusiokäyttöön – toimiva 

kiertotalous vaatii sekä teknologiaa että uusiomateriaalit tuntevia suunnittelijoita.  

LAB:n hankkeessa kehittämää ja hyödyntämää teknologiaa voidaan jalkauttaa toimialan yritysten käyttöön, sekä 

hankkeessa tuotetulla tiedolla ja osaamisella pystytään tukemaan uuden, kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan 

sekä toimintatapojen syntyä ja kehittymistä muovitiekartan tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen tulokset ovat jo 

tukeneet uusien muovien kierrätystä edistävien hankkeiden ja rahoituksen hakemista. Lisäksi toimenpiteet ovat 

selvästi nostanee muovin kierrätyksen profiilia LAB-ammattikorkeakoulun sisällä ja strategiassa. Saatujen 

tulosten hyödyntäminen sekä teknologian että muotoilun opetuksessa varmistavat, että hankkeessa tuotettu 

osaaminen ja hyvät käytänteet jäävät elämään ja siirtyvät opiskelijoiden kautta työelämään ja päätöksentekoon. 

8. SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA JA OHJELMIA VARTEN 

Olemme hankkeessa pyrkineet osoittamaan, että muovi on erinomainen materiaali moneen käyttötarkoitukseen, 

ja että suuri osa muovin haasteista on ratkaistavissa oman systeemimme muutoksella lineaaritaloudesta 

kiertotaloudeksi. Hankkeessa on kerrottu muovin hyvistä ja huonoista puolista sekä muovin kierron 

mahdollisuuksista ja meidän jokaisen roolista siinä. Näemme muovin maineen monipuolistamiselle jatkossakin 



  

 

tarvetta. Käymissämme keskusteluissa asukkaiden kanssa toistuu ajatus siitä, että muovia tulisi välttää, ja että 

esimerkiksi ruokapakkausten tulisi olla muuta materiaalia kuin muovia. Näemme, että muovin merkitystä on 

jatkossa syytä tuoda esiin, ja korostaa uudelleenkäytön sekä materiaalin kierron roolia osana kiertotaloutta. 

Muovi on hyvä materiaali, kun sitä käytetään oikein. 

Muovin lajittelun eteen on Suomessa tehty paljon viestintätyötä, ja näemme monipuoliselle viestinnälle 

jatkossakin tarvetta. Asukkaan rooli muovin kierrossa ei silti jää vain muovipakkauksen lajitteluun, vaan kuten 

Muovin tarina -verkkoesitteessä tuodaan esille, rooleja muovin kiertoon on monia. Asukkaana on mahdollisuus 

vaikuttaa esimerkiksi harkittuihin ostopäätöksiin ja kuluttamisen vähentämiseen, kierrätysmuovin suosimiseen, 

tuotteiden uudelleenkäyttöön ja korjaamiseen, sekä lopulta muovipakkauksen lajitteluun muovinkeräysastiaan. 

Näkemystä rooliin muovin lajittelijana tulee laajentaa muovin kierron aiempiin vaiheisiin, jotta lajittelukin nähdään 

yhtenä osana laajempaa kokonaisuutta.   

Muovia käsiteltäessä saimme hyvän käsityksen siitä, millaista sekalainen muovi on, ja millaista muovijätettä 

kouluista ja kuluttajille suunnatusta muovin erilliskeräyksestä saadaan. Sekalaisen muovijätteen uusiokäytön 

haasteet tulivat hyvin selville hankkeen aikana, mutta yhdistämällä muotoilua ja teknologiaa, hankkeessa 

suunnitellut demotuotteet saatiin valmistettua. Sekalaisessa muovijätteessä ollut PET muovi oli pääsääntöisesti 

peräisin pantittomista muovipuolloista, ja johtuen PET-muovin korkeasta prosessointilämmöstä, se ei ollut 

yhteensopiva muiden jätemuovijakeiden kanssa. Tätä tilannetta voitaisiin todennäköisesti parantaa merkittävästi 

ulottamalla panttijärjestelmä myös esim. hedelmämehu- ja saippuapulloihin. 

9. JOHTOPÄÄTÖKSET, YHTEENVETO HANKKEESTA JA PÄÄTULOKSISTA 

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeen tavoitteena oli demonstroida koko muoviroskan koko matka roska-

astiasta uudeksi materiaaliksi ja tuotteeksi. Hankkeessa kierrätysmuovi lajiteltiin ja kerättiin espoolaisista 

kouluista. Kerätty muovimateriaali käsiteltiin ja analysoitiin LAB-ammattikorkeakoulussa, missä sille tehtiin 

tarvittavaa materiaali- ja turvallisuustestausta. Uusiomuovista toteutettavat prototyyppituotteet suunniteltiin LAB 

muotoiluinstituutin opiskelijayhteistyönä ja valmistettiin tuotteiksi 3D-tulostamalla. Tuotteiden koko 

valmistusprosessista roskasta tuotteeksi tehtiin asukkaille ja kouluille Muovin tarina -näyttely sekä Muovin tarina 

-verkkoesite. Hankkeen aikana rakennettiin Muovin tarina -ekosysteemi varmistamaan yhteistyön jatkuminen 

sekä osaamisen lisääminen yhteisen tekemisen ja muilta oppimisen kautta.  

Hankkeen tuloksina muovin erilliskeräys saatiin lanseerattua neljään espoolaiseen kouluun, ja tietoa ja innostusta 

lajitteluun laajennettiin yhteistyökoulujen lisäksi myös muihin kouluihin lajitteluteemaisten viikkojen avulla. 

Kouluista kerättyä sekä eri lähteistä saatua muovia tutkittiin LAB-ammattikorkeakoulun muovilaboratoriossa, 

missä muovijäte käsiteltiin uusiomateriaaliksi. Kierrätysmuoviin pohjautuvia, kaupunkiympäristöön sopivia 

tuotteita suunniteltiin seitsemän ja lopullisia tuotteita valmistettiin kuusi kappaletta. Muoviroskan koko matkasta 

kerrottiin monipuolisella viestinnällä, jonka päätuotoksia ovat Muovin tarina -verkkoesite sekä kiertävä Muovin 

tarina -näyttely. Hankkeella lisättiin tietoa muovista osana kiertotaloutta sekä asukkaan roolista muovin kiertoon.  

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään opetuksen ja asukasviestinnän lisäksi suoraan myös uusissa ja 

käynnistyvissä muovien kiertotaloutta edistävissä hankkeissa, joissa hankkeen toteuttajat ovat mukana. Tällaisia 

ovat mm. Maatilojen muovit kiertoon (Hankenumero: 200898), Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön 

(Dnro: EURA 2021/400067/09 02 01 01/2022/UML), PlastLIFE (LIFE21-IPE-FI-PlastLIFE - 101069513 - GAP-

101069513) sekä Jätti (Dnro: EURA 2021/400542/09 02 01 01/2022/UML). 

 


