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1. Tiivistelmä 
Hankkeen tarkoituksena oli tutkia uudisrakennustyömailla syntyvien muovisivuvirtojen kierrätyksen 
potentiaalia. Tutkimus koostui kolmesta osasta; potentiaalisten jakeiden kartoituksesta, valittujen 
jakeiden kierrätettävyystutkimuksesta sekä vaikutus- ja toteutettavuusarvioinnista.  

Hankkeen alussa tehtiin kartoitukset sekä potentiaalisista muovisivuvirroista että kierrätyksestä 
kiinnostuneita yrityksiä. Kierrätettävyystutkimuksessa kerättiin rakennustyömailta kolmea eri 
muovijaetta: eristeitä, putkia ja kalvomuoveja. Materiaalit lajiteltiin, pestiin ja prosessoitiin tarpeen 
mukaan uusiomuovigranulaateiksi LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorion laitteistolla. 
Osalle muoveja tehtiin myös omia laboratoriomittauksia materiaalin karakterisoimiseksi. Tämän jälkeen 
kaikkia kolmea muovijaetta toimitettiin teollisesti testattavaksi kierrätysraaka-aineina tuotannossa. 
Eristeitä ja putkia toimitettiin kumpaakin yhteen yritykseen, ja kalvomuovista valmistettua 
uusiomuovigranulaattia toimitettiin kahteen eri kalvomuoveja valmistavaan yritykseen. Koeajojen 
perusteella kaikkia kierrätysjakeita pystyttiin hyödyntämään yritysten tuotantolinjoilla. Hankkeessa 
kierrätetyt jakeet siis soveltuivat muovimateriaalien kierrätykseen eri muovituotteiden valmistuksessa. 

Hankkeen loppuvaiheessa toteutettiin vaikutus- ja toteutettavuusarviointi tutkituille jakeille (kalvot, 
putket ja eristeet). Vaikutusarviointi tehtiin elinkaariarviointimenetelmällä. Arvioinnin perusteella 
näiden muovijakeiden erilliskeräystä ja kierrätystä kannattaa suosia uudisrakennusten 
rakennustyömailla. Kirjallisuusselvityksenä tehdyssä toteutettavuusarvioinnissa todettiin, että 
uudisrakennustyömaiden muovisivuvirtoja on mahdollista kierrättää. Tarvitaan kuitenkin runsaasti lisää 
tietoa muun muassa rakennustyömaiden muovijätteiden laadusta ja määristä. 

Hanke antoi hyvää osviittaa uudisrakennustyömaiden erilaisten muovijakeiden kierrätettävyydestä, 
mutta pienen otannan vuoksi tuloksia ei voida vielä yleistää koskemaan kaikkia muovijakeita ja 
työmaita. Tätä varten tarvitaan laajempaa tutkimus- ja selvitystyötä puuttuvien tietojen keräämiseksi ja 
tulosten yleistämiseksi. Rakentamisen muovit green deal -sopimusta 2020–2027 voi laajentaa 
kattamaan myös muita kuin kalvomuoveja. Lisäksi kierrätyksen laajeneminen vaatii todennäköisesti 
hallinnollisia ja jopa lainsäädännöllisiä ohjauskeinoja, kuten erilliskeräyksen edellyttämisen 
sisällyttämistä rakennustyömaiden sopimuksiin sekä kansallisen tai EU-tason end-of-waste-sääntelyä. 

Uudisrakennustyömaat ovat usein ahtaita ja töissä on yhtä aikaa useiden yritysten työntekijöitä eri 
kulttuureista. Jokaisen toimijan perehdytys ja jätehuollon suunnittelu kaikille kerättäville jakeille 
sopivine keräysastioineen olisi hyvä toteuttaa taloudellisin ohjauskeinoin, missä keräysmuovin 
ohjaaminen seka- tai energiajätteen joukkoon on erilliskeräystä kalliimpaa, koska taloudelliset ja 
lainsäädännölliset vaatimukset ohjaavat työmailla tehtäviä ratkaisuja jätehuollon osalta. Jätelaki 
asettaa rakennus- ja purkujätteelle 70 %:n kierrätysvelvoitteen. Kevyen muovin keräys ei edistä 
tavoitteen saavuttamista yhtä paljon kuin raskaan materiaalin, minkä takia jokaiselle materiaalille tulisi 
olla omat kierrätysvelvoitteensa laissa. Purkutyömailta kerättävä muovi on sen ajan vaatimusten ja 
lainsäädännön mukaisia, jolloin pitää huomioida Reach-asetus ja lainsäädäntö liittyen esimerkiksi 
tiettyihin lisäaineisiin ja palonsuoja-aineisiin, joita ei nykyään enää saa käyttää rakentamisessa. 



  
 

  
 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet 
Muoviteollisuus ry allekirjoitti 8.12.2020 ympäristöministeriön ja monen muun rakennusalan toimijan 
välisen Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen 2020–2027. Ensimmäisessä vaiheessa sopimus 
kattaa mekaanisesti helposti kierrätettävät rakennustuotteiden pakkauksina ja sisäsuojauksessa 
käytettävät kalvomuovit. Tavoitteena on vuoden 2027 loppuun mennessä käyttää tuotannossa 
vähintään 40 % kierrätettyä kalvomuovia. Myöhemmissä vaiheissa sopimusta on mahdollista täydentää 
myös muilla rakentamisen muoveilla.   

Rakentamisessa käytetyt muovit ja pakkaukset ovat keskeinen, Muovitiekartassa huomioitu muovivirta 
liittyen kierrätyksen tehostamiseen ja uusiin muovien kierrätyksen ratkaisuihin. Helpottamaan 
kierrätystavoitteiden ja kannustimien asettamista, kaivataan lisätietoa rakentamisen muovien 
kierrätettävyydestä, käytön mahdollisuuksista, materiaali- ja tuoteominaisuuksista sekä 
ympäristövaikutuksista konkreettisten esimerkkien ja pilot-tutkimusten kautta. 

Projektissa tutkitaan ja pilotoidaan yhteistyössä rakentamisen muovituotteita valmistavien yritysten 
tuotteiden kierrätettävyyttä sekä kierrätysmuovien käytön mahdollisuutta pääosin suljetun kierron 
periaatteella. 

Hanke jakautui kolmeen työpakettiin: 1. Selvitykseen kierrätykseen soveltuvista potentiaalisista 
rakentamisen muovisivuvirroista, 2. Kierrätettävyys- ja ominaisuustutkimukseen sekä 3. Vaikutus ja 
toteutettavuusarviointiin. 

Hanke toteutettiin konsortiohankkeena, jossa päätoteuttajana on ollut Muovipoli Oy. Muut toteuttajat 
ovat olleet Muoviteollisuus ry, LAB-ammattikorkeakoulu ja LCA Consulting Oy (nykyinen Etteplan Oyj). 

Hanke liittyy vahvasti Rakentamisen muovit green deal –sopimuksen 2020–2027 toimintamallin 
kehittämiseen ja pilotoimiseen. 

  



  
 

  
 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät 
Hankkeen päätoteuttaja oli Muovipoli Oy. Osatoteuttajina olivat Muoviteollisuus ry, LAB-
ammattikorkeakoulu ja LCA Consulting Oy (nykyinen Etteplan Oyj). Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat 
seuraavat tahot: Ympäristöministeriö (rahoittaja), Rakennusteollisuus RT ry, Jackon Finland Oy ja 
Suomen ympäristökeskus SYKE sekä hanketoteuttajat Muovipoli Oy, Muoviteollisuus ry, LAB-
ammattikorkeakoulu ja LCA Consulting Oy. Lisäksi hankkeeseen osallistui joukko muoviteollisuuden 
sekä jätehuoltoalan yrityksiä. 

Työpaketissa 1 selvitettiin potentiaalisia sivuvirtoja yrityshaastatteluilla ja kirjallisuusselvityksellä. 
Toteutukseen osallistui Muovipoli Oy:n lisäksi Muoviteollisuus ry, LAB-ammattikorkeakoulu ja eri 
yrityksiä. 

Työpaketissa 2 kierrätettävyystutkimuksia tehtiin valituille kolmelle jätejakeelle; eristeille, putkille ja 
kalvoille. Eristeet lajiteltiin laaduittain ja toimitettiin yritykselle prosessoitavaksi. Putket sekä 
muovikalvo murskattiin, pestiin ja granuloitiin, sekä toimitettiin yrityksille prosessoitavaksi. Putkista ja 
kalvoista otettiin myös itse näytteitä, jotka analysoitiin LAB-ammattikorkeakoululla ja Muovipolilla. 
Toteutukseen osallistuivat Muovipoli Oy, LAB-ammattikorkeakoulu ja yritykset. 

Työpaketissa 3 toteutettiin vaikutus- ja toteutettavuusarvioinnit sekä laadittiin johtopäätökset ja 
suositukset. Vaikutusarviointi toteutettiin elinkaariarviointimenetelmällä, jolla arvioitiin ilmaston 
lämpenemistä, fossiilisten luonnonvarojen ehtymistä, happamoitusta, rehevöitymistä ja alailmakehän 
otsonin muodostumista. Elinkaariarviointi rajattiin koskemaan end-of-life (EoL) -vaihetta ja siinä 
arvioitiin kerrostalojen uudisrakentamistyömailla syntyvien muovijakeiden ympäristövaikutuksia, kun 
ne ohjataan energiahyötykäyttöön (poltto jätevoimalassa) tai materiaalihyötykäyttöön (kierrätys 
uusiomateriaaliksi). Tarkasteltavina olivat samat jakeet kuin työpaketissa 2 (PE-LD –kalvot, PE-HD –
putket ja EPS-eristeet). Toteuttavuusarviointi toteutettiin kirjallisuusselvityksenä hyödyntäen 
hankekonsortiolla olevaa asiantuntemusta. Työpaketin toteutukseen osallistuivat LCA-Consulting Oy 
(vaikutusarviointi elinkaariarviointimenetelmällä), Muovipoli Oy ja LAB-ammattikorkeakoulu. 

 

  



  
 

  
 

4. Hankkeen tulokset 
Seuraavana on esitelty hankkeen tulokset. 

 

4.1 Työpaketti 1 – Selvitys kierrätykseen soveltuvista potentiaalisista uudisrakentamisen 
muovisivuvirroista 

Työpaketti 1 jakautui neljään eri tehtäväosioon: yrityskartoitus, yritysten kontaktointi, 
tutkimusmateriaalien sekä pilot-kohteiden valinta ja tutkimusmateriaalien hankinta ja keräys. 

Yrityskartoitus toteutettiin hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä Muovipoli Oy:n ja Muoviteollisuus 
ry:n yhteistyönä. Rakentamisen muovituotteita valmistavista yrityksistä saatiin koostettua kattava 
listaus. Kontaktoitaviksi valikoitiin kaikkiaan hieman vajaa 30 yritystä. Muovipoli Oy ja Muoviteollisuus 
ry suunnittelivat kontaktointimallin ja yrityksiä lähestyttiin sekä sähköpostitse että puhelimitse. Osa 
yrityksistä ehti myös olla oma-aloitteisesti yhteydessä nähdessään esimerkiksi uutisia hankkeen 
käynnistymisestä. Lisäksi yritysten kanssa järjestettiin Teams-kokouksia, joissa hanketta esiteltiin ja 
potentiaalisia tuotteita, materiaaleja ja pilot-kokeilujen aiheita kartoitettiin tarkemmin. Kaiken 
kaikkiaan RAMPO oli erityisen helppo markkinoida yrityksille, ja yritykset olivat siitä erittäin 
kiinnostuneina ja kokivat hankkeen vastaavaan juuri niihin tarpeisiin, joita rakentamisen muovien 
kierrätyksen lisääntymisen pullonkauloina on. Lopulta kaikki yritykset, joiden kanssa hankkeesta 
keskusteltiin tarkemmin Teams-palaverin yhteydessä tai jotka olivat oma-aloitteisesti yhteydessä, 
ilmoittivat halukkuuttaan olla mukana pilot-testauksissa. Yritykset osoittivat suurta kiinnostusta kokeilla 
hankkeen puitteissa tuotettavaa uusiomuovia omissa tuotteissaan. 

Tutkimusmateriaalit ja pilot-kohteet valittiin yritysten, Muovipolin, LAB-ammattikorkeakoulun sekä 
Muoviteollisuus ry:n kanssa yhteistyössä. Valinnoissa otettiin huomioon projektin ja Rakentamisen 
muovit green deal -sopimuksen 2020–2027 tavoitteet sekä yritysten kiinnostuksen kohteet ja 
potentiaaliset tuotteet ja materiaalit. Tutkimusmateriaalit valittiin siten, että joukossa olisi ainakin 
kalvoja, eristeitä ja putkia. 

Kalvojen osalta mukaan valikoitui kolme yritystä, jotka valmistavat muovikalvoja rakentamisen 
tarpeisiin. Eristeiden osalta mukaan valittiin kaksi yritystä ja putkien osalta yksi. Muiden jäykkien 
jakeiden osalta mukaan valikoitui kaksi yritystä. Kaikille tutkimusmateriaaleille laadittiin 
tutkimussuunnitelmat. 

Muovijätejakeet toimitti jätehuoltoalan yritys, joka vastasi näiden jätejakeiden erilliskeräyksestä 
rakennustyömailla. Materiaaleja kerättiin pääkaupunkiseudun rakennustyömailta. Työmaakeräysten 
käynnistäminen oli aikaa vievä prosessi. Aikataulusta jäätiin tässä hieman jälkeen, joka vaikutti koko 
loppuprojektin aikatauluun. Työmaakeräys tuotti materiaalia LAB-ammattikorkeakoululle marraskuun 
2021 alusta helmikuun 2022 loppuun. 

4.2 Työpaketti 2 – Kierrätettävyystutkimus 
Prosessointitutkimuksissa tavoitteena oli tutkia materiaalien kierrätettävyyttä kestomuovien 
sulatyöstömenetelmillä. Prosessointitutkimuksen vaiheita olivat lajittelu, murskaus, pesu ja granulointi 
(kaikkia vaiheita ei toteutettu jokaiselle materiaalierälle). Seuraavana on esitelty 
prosessointitutkimuksen eri vaiheita. Liitteessä 1 on enemmän valokuvia laitteistosta, materiaaleista ja 
prosessoinnista. 



  
 

  
 

Keräyskalvojen puhdistus, pesu, kuivaus ja granulointi 
Saapuneet erät vastaanotettiin LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorioon, missä kaikki erät 
tarkastettiin, lajiteltiin ja puhdistettiin suurimmista epäpuhtauksista. Näyte-eristä otettiin näytepaloja. 
Tässä käytettiin apuna FTIR- ja DSC-laitteita (Fourier-transform infrared ja Differential Scanning 
Calorimetry). Lisäksi hankkeen asiantuntijat osallistuivat jakeiden tunnistamiseen. 

Suurimmaksi haasteeksi osoittautui kaiken ylimääräisen epäpuhtauden puhdistaminen. Esimerkiksi 
mukana olleet keräyserään kuulumattomat kovat materiaalit (metallit, kivet, jne.), olisivat rikkoneet tai 
vähintään tylsistyttäneet murskaimen terät, mikäli olisivat sinne asti päätyneet. Lisähaasteita 
muovikalvojen käsittelyssä toi se, että kalvot oli ensin levitettävä, viikattava ja kierrettävä kierteelle, 
jotta ne saatiin syötettyä murskaimelle. Putkien murskauksessa haasteita aiheuttivat paksuseinämäiset 
paineputket, jotka piti pienentää ennen murskausta, koska kokonainen putken pala jumitti 
murskaimen. 

Murskauksen jälkeen kalvorouhe ja putkirouhe pestiin ja kuivattiin LAB-ammattikorkeakoulun 
kiertotalouslaboratorion muovinpesu– ja lajittelulinjastolla, joka sisältää myös oman erillisen 
kuivausyksikön. 

Hankkeen alkuvaiheessa erilaisia kalvoeriä saatiin rouhittua vain suhteellisen pieniä määriä, koska 
huomattiin, että LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorion pesu- ja kuivauslaitteiston 
kapasiteetti ei ollut riittävä niin suurelle määrälle kierrätysmuovia, mitä projektissa haluttiin 
tuotettavan. Hankkeen aikana laitteistoon tehtiin muutostöitä sekä pesukapasiteetin että kuivaustehon 
nostamiseksi. Tästä syystä saapuneista eristä saatiin valmistettua erilaisia määriä 
uusiomuovigranulaattia. Pienemmät määrät granuloitiin LAB-ammattikorkeakoulun pienellä 1-
ruuviekstruuderilla, jossa granulointi tapahtuu filamenttinauhaa pätkimällä. Tässä suureksi haasteeksi 
osoittautuivat muovikalvoissa kiinni olleet paperietiketit tai lähetyslistat, joita lopulta jouduttiin 
poistamaan leikkaamalla, kun havaittiin, että kalvorouhetta prosessoitaessa paperi tukki 
filamenttisuuttimen reiät yksitellen ja näin ollen hankaloitti hidastamalla prosessia huomattavasti sekä 
alentamalla saantoa. 

Pesu- ja kuivauslaitteiston kapasiteetin nostaminen suuremmaksi mahdollisti, että kalvorouhetta 
saatiin tehtyä riittävä määrä, jotta voitiin suorittaa granulointi LAB-ammattikorkeakoulun suurella 2-
ruuviekstruuderilla, jonka kapasiteetti on reilusti suurempi kuin laboratoriomittakaavaan 1-
ruuviekstruuderilla. 2-ruuviekstruuderilla voidaan valmistaa uusiomuovigranulaatteja kymmeniä kiloja 
tunnissa. 

Kalvorouheen syöttäminen molemmille ekstruudereille osoittautui haastavaksi verrattuna 
putkirouheeseen, jolloin myös syöttölaitetta jouduttiin kehittämään hankkeen aikana, jotta tällainen 
isompi määrä kalvorouhetta saatiin syötettyä ruuville ilman ongelmia. 

Hankkeen alussa ilmaantuneiden erilaisten haasteiden jälkeen esikäsittely, lajittelu, murskaus- ja 
pesuprosessin läpikäyneet putki- ja kalvorouheet, joita saatiin määrällisesti riittävästi prosessoitua, 
granuloitiin LAB-ammattikorkeakoulun 2-ruuviekstruuderilla. Vuoden 2022 aikana näitä muovikalvo- ja 
putkirouheesta valmistettuja uusiomuovigranulaatteja päästiin ajamaan yhteistyökumppaneiden koe- 
ja tuotantolinjoilla. 

Ensimmäiset saadut keräyserät E1 (neljä noin 1 m3 keräyssäkkiä) ja E2 sisälsivät molemmat yli 100 kg 
kerättyä muovijaetta. Molemmat keräyserät osoittautuivat likaisiksi ja kalvojen seassa oli paljon 
muitakin jakeita. Lisäksi muovikalvoissa oli kiinni vaihtelevasti erilaisia määriä paperikutuja liimattuna 
tai päällystettynä. Myöhemmin saatu E3 keräyserä oli suuri ja parhaiten uusiokäytettävissä, jonka 
vuoksi hankkeessa keskityttiin sen hyödyntämisen tutkimiseen. 



  
 

  
 

Keräyserä 1 
E1 keräyserän ainoa prosessoitavissa oleva keräyssäkki haisi orgaaniselle hajoamistuotteelle. Noin 
puolet säkin 30 kg:sta oli paksun PE-kalvon sijasta kutistepakkauskalvoa, jossa oli kiinni 
lähetyspaperitarroja ja muuta paperia. Koska tarrojen katsottiin olevan PE-LD materiaalin joukossa vain 
haitaksi jatkokäsittelyssä, poistettiin ne saksilla leikaten. Todellisessa teollisuusmittakaavan 
kierrätyslaitoksessa materiaalin lajittelu- ja puhdistusprosessi on monivaiheinen, ja tehokkailla 
puhdistusmenetelmillä paperikuitu saadaan yleensä riittävällä tarkkuudella poistettua. Jonkin verran 
paperikuitua voi kuitenkin päästä teollisessakin prosessissa eteenpäin ja alentaa hyvälaatuisen 
uusiomuovin saantoa. 

 
Kuva 1. E1 keräyserän ainoan uusiokäyttöön sopivan säkin sisältöä. 

E1 keräyserän kolmesta muusta keräyssäkillisestä mikään ei tullut hyödynnettäväksi. Niistä toisena 
avattu ohjattiin kokonaan energiajätteeksi, koska se sisälsi kumitulppia ja ainoan ison muovikalvon 
sisällä oli tukiverkko. Kolmannen säkin sisältämät eristemateriaalit (EPS-, XPS- ja polyuretaanilevyt) 
olivat niin likaisia, ettei niitä voinut ottaa kierrätysprosessointiin. Neljännen säkin sisältö jätettiin 
varalle, koska se oli lähimpänä ensimmäisen säkin puhtaus- ja laatuominaisuuksia. 

E1 keräyssäkistä saatu kalvomuovi murskattiin ja sen jälkeen pestiin. Pesuprosessissa murskeeseen 
kohdistui mekaanista hankausta, jonka tarkoituksena oli poistaa kalvon pinnalla olevaa likaa. Veteen 
liukeni kuitenkin niin paljon likaa, että kaikki lika tuskin irtosi kalvomurskeen pinnalta. Osa 
kalvomurskeesta jätettiin pesemättä, jotta saatiin referenssiksi pesemätön materiaali.  

Osa materiaalista kellui veden pinnalla herkemmin, ollessaan ilmavampaa murskaa. Tällainen materiaali 
voi pesuprosessissa jäädä kellumaan veden pintajännityksen ja ilmataskujen vuoksi. Runsas 
massarykelmä vedessä muodosti kelluvan lautan, jonka peseminen hankaloitui mitä enemmän massaa 
syöttää kerrallaan ja lautan rikkominen koko ajan pesulaitteella johti hitaaseen prosessointiin. 

Johtopäätöksinä ensimmäisen erän hyödynnettävyydestä voidaan todeta, että materiaalia jouduttiin 
hylkäämään laitteistorikkojen välttämiseksi, koska hiekka vahingoittaa murskaimen teriä. Tämän 
välttämiseksi materiaali pitäisi saada talteen puhtaampana tai materiaali pitäisi pystyä esipuhdistamaan 
paremmin jo ennen murskausta. Lisäksi kalvomurskaus vaatii omanlaisensa murskaimen tai materiaalin 
pakottamista leikkuuterille. Kalvot jouduttiin käsin taittelemaan ja kiertämään sopivan tiiviiksi, ettei se 



  
 

  
 

kiertynyt laitteiston terän ympärille pysäyttäen murskauksen. Suuren tilavuuden keräyssäkistä saatiin 
lopulta vain pieni määrä muovimursketta. Logistiikan kannattavuuden näkökulmasta ei tunnu järkevältä 
kuljettaa suurta määrää ilmaa tai uusiokäyttöön kelpaamatonta materiaalia. 

Keräyserä 2 
Keräysmateriaalierä kaksi (E2) sisälsi alle 40 kg erilaisia kalvomuoveja. Tavoitteena oli tästä erästä 
erottaa kirkkaita kalvomuoveja. 

Kuvassa 2 on poisheitettyä materiaalia, jonka katsottiin olevan niin likaista, että se olisi rikkonut 
käytössä olevaa laitteistoa. Keräyssäiliöihin oli heitetty materiaalia, jossa pinttyneenä oli 
pienpartikkeleja (hiekkaa, tasoitteita). Lisäksi osa materiaalista oli kosteata ja paperimassan sekaan oli 
kertynyt orgaanista kasvustoa. 

 

Kuva 2. E2 keräyserän kierrätysprosessiin liian likaiseksi todettua sisältöä. 

Koska mursketta oli vähän, katsottiin parhaaksi suorittaa 1. erän kaltainen järjestely, ja pestä osa 
massasta ja jättää loppuosa pesemättä, jolloin näiden eroja voitiin verrata jatkoprosesseissa. Samalla 
saatiin tietoa, kuinka hyvin laitteisto pesee tämän tyyppistä likaa. 



  
 

  
 

 

Kuva 3. Sekajaemursketta erästä 2. 

Kirkkaan muovin seassa oli lajittelusta huolimatta paperimassaa lähtömateriaalin tarroista. Granulointi 
ei paperimassan takia onnistunut täysin, koska paperikuidut tukkivat ekstruuderin suuttimen. 

Granulaattia saatiin lopulta valmistettua tarvittava määrä jatkoprosessointia varten. Valmistetuista E2-
uusiomuovigranulaateista ruiskuvalettiin LAB-ammattikorkeakoulun laitteistolla standardinmukaisia 
vetokoesauvoja (kuva 4). 

 

Kuva 4. Ruiskuvalettuja standardinmukaisia koesauvoja uusiomuovigranulaateista. 

Lopuksi koesauvoista mitattiin lujuuksia (kuvat 5 ja 6) ja muita mekaanisia ominaisuuksia (taulukko 1). 



  
 

  
 

 
Kuva 5. E2 pesemätön mitattuja lujuuksia. 

 
Kuva 6. E2 pesty mitattuja lujuuksia. 

 

Taulukko 1. Vetokoesauvoista mitattuja arvoja. 

 Näyte Maksimilujuus (MPa) Murtovenymä (%) Kimmokerroin (MPa) 
E2 pesemätön 12,8 ± 0,37 294 ± 19 165 ± 3,27 
E2 pesty 13,1 ± 0,39 303 ± 25 164 ± 5,2 

 



  
 

  
 

Keräyserä 3 
Viimeisenä saapuneessa keräyserässä kalvomuovia oli n. 1200 kg paalattuna. Kalvopaali sisälsi suuren 
määrän epäpuhtauksia kuten hiekkaa, kiviä, narua, sähköjohdon, alumiinitölkin ja useita satoja kiloja 
jäätä. Paali sisälsi erivärisiä muovikalvoja, joita käytetään erilaisiin suojaustarkoituksiin sekä 
rakennustyömaille saapuvissa rakennustarvikkeissa että rakentamisen aikana suojamateriaaleina. 
Saapunut paali sulatettiin ja purettiin. Reilun 1200 kg paalista jäi jään, lumen, veden (yhteensä yli 400 
kg) ja epäpuhtauksien poistamisen jälkeen reilu 700 kg muovimateriaalia. Tästä päätettiin luoda kaksi 
eri tutkimuserää: lajiteltu E3 mono ja lajittelematon E3 seka. 

 
Kuva 7. Paalista kerättiin valkoiset kalvot erään E3 mono ja kaikki loput sekaisin erään E3 seka. 

E3 mono –materiaalierä rouhittiin, pestiin ja granuloitiin uusiomuovigranulaatiksi (kuva 8) 

 
Kuva 8. E3 mono kalvorouhe granuloituna 

E3 seka -materiaalierän murskauksen ja pesun jälkeen yritettiin valmistaa kalvoa suoraan murskeesta, 
mutta tämä ei onnistunut syöttöongelmien vuoksi, joten murske granuloitiin, jotta siitä saatiin 
homogeenistä ja paremmin kalvonvalmistukseen soveltuvaa (kuva 9). 



  
 

  
 

 

Kuva 9. Uusiomuovigranulaattia (E3 seka) 

Puhalluskalvon valmistus keräyskalvoista valmistetulla uusiomuovigranulaatilla, keräyserä 3 
mono 
Kesällä 2022 hankkeessa päästiin toteuttamaan ensimmäinen tuotantoajo yhteistyökumppanin 
tehtaalla. LAB-ammattikorkeakoulun lajittelu, pesu ja granulointiprosessissa valmistettua E3 mono 
uusiomuovigranulaattia sekoitettiin prosenttisuhteella 50/50 % neitseellisen raaka-aineen sekaan ja 
ajettiin kolmikerroskalvon keskimmäisenä kerroksena yhteistyökumppanimme puhalluskalvolinjalla. 
Koska ajo onnistui hyvin, nostettiin valmistettu E3 mono uusiomuovigranulaatti ajettavaksi sellaisenaan 
(100 %) omana kerroksena kolmikerrosrakenteessa keskellä. Tämäkin tuotanto onnistui ilman 
ajettavuusongelmia. 

 

Kuva 10. E3 mono uusiomuovigranulaatti tuotantoajossa yhteistyökumppanin puhalluskalvolinjalla 

Valmistetun kalvon laatua tarkasteltiin muun muassa lujuuksia mittaamalla. Jännitysvenymäkäyrät 
kuvissa 11 ja 12. 



  
 

  
 

 

Kuva 11. E3 mono, konesuunta ja paksuus 40 µm, jännitys-venymä-käyrä 

 

Kuva 12. E3 mono, poikkisuunta ja paksuus 40 µm, jännitys-venymä-käyrä 

Puhalluskalvon valmistus keräyskalvoista valmistetulla uusiomuovigranulaatilla, keräyserä 3 seka 
Toisessa koeajossa käytettiin raaka-aineena E3 seka uusiomuovigranulaattia, jolla ajettiin erilaisia 
kalvopaksuuksia yhtistyökumppanin koeajolinjastolla (kuva 13). Kalvoa saatiin ajettua noin 32 µm 
paksuuteen, jonka jälkeen löytyi raja, mitä ohuemmaksi kalvoa ei voitu enää ajaa. Vertailuna 
yhteistyökumppanin ohuin myytävä kalvotuote on paksuudeltaan 50 µm. 



  
 

  
 

 

Kuva 13. Kalvokoeajo (E3 seka) 

Kalvoille tehdyissä vetokokeissa saatiin seuraavia tuloksia: 

 

Kuva 14. E3 seka, konesuunta ja paksuus 112 µm, jännitys-venymä-käyrä 

 



  
 

  
 

 

Kuva 15. E3 seka, poikkisuunta ja paksuus 112 µm, jännitys-venymä-käyrä 

Jotta saatuja lujuusarvoja voidaan verrata johonkin, ostettiin tavallisesta kaupasta löytyviä jätesäkkejä 
referenssiksi. Tämä voisi olla yksi vaihtoehto uusiokäyttötuotteeksi, mihin uudisrakennustyömailta 
kerättyä lajittelematonta muovikalvoa (tässä keräyserässä oli pääosin PE-LD) voitaisiin hyödyntää. 

 

Kuva 16. Referenssinä oleva jätesäkki 

Kyseisestä jätesäkistä mitattiin samalla tavalla jännitys-venymä-käyrät, kuin hankkeessa valmistetuista 
E3 mono ja E3 seka uusiomuovikalvoista. 



  
 

  
 

 

Kuva 17. Jätesäkki, konesuunta ja paksuus 62 µm, jännitys-venymä-käyrä 

 

Kuva 18. Jätesäkki, poikkisuunta ja paksuus 62 µm, jännitys-venymä-käyrä 

Lopuksi vielä vertailtiin kaikista LAB-ammattikorkeakoululla valmistetuista puhalluskalvoista saatavia 
ominaisuuksia myynnissä olleen jätesäkin vastaaviin (taulukko 2). 

 



  
 

  
 

Taulukko 2. Kalvoista mitattuja ominaisuuksia 

Näyte E3 mono E3 mono E3 seka Jätesäkki 
Paksuus [µm] 117 40 112 62 

Puhkaisumassa [g]  - 114 172 75 
Repimislujuus MD [g] 784 184 880 188 
Repimislujuus TD [g] 1240 499 586 842 

 

Paksu E3 mono kalvo oli niin kapeaa rataleveydeltään, että siitä ei saatu mitattua puhkaisumassaa. Kun 
verrataan valmistettujen uusiomuovikalvojen lujuuksia jätesäkin lujuuksiin, huomataan, että hyvin on 
saavutettu tarpeeksi korkea taso, jotta materiaali olisi käytettävissä vastaavissa sovelluksissa. 

Keräysputkien puhdistus, pesu, kuivaus ja granulointi 
Lähtöraaka-aineena oli uudisrakennustyömailta kerättyjä muoviputkia. Putket saapuivat samassa 
erässä (E3) kalvomuovien ja eristeiden kanssa ja sisälsi sekä eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja että eri 
raaka-aineista valmistettuja muoviputkia. Putkia saapui yhteensä 465 kg. Saapuneesta erästä pystyttiin 
tunnistamaan ainakin erilaisia painevesi- ja viemäriputkia (PE) suojakuorella (PP) tai ilman. Lisäksi 
tunnistetiin erilaisia sadevesiputkia (PE ja PP) sekä kiinteistöviemäriputkea (PP). Muoviputkien lisäksi 
erä sisälsi hyvin paljon epäpuhtauksia kuten hiekkaa, puuta, pahvia, metalliniittejä, kumitiivisteitä ja 
sähköhitsausmuhvin paloja, jotka sisälsivät muovin lisäksi kuparilankaa. 

Saapunut erä lajiteltiin ja esipestiin sekä isommat putket halkaistiin ennen murskausta. Murskauksen 
jälkeen putkirouhe pestiin, jonka jälkeen murskattu ja pesty putkirouhe kuivattiin ennen sen 
granuloimista 2-ruuviekstruuderilla. 

 

Kuva 19. Lajittelematon ja likainen erä muoviputkia epäpuhtauksineen. 



  
 

  
 

 

Kuva 20. Granuloitu putkirouhe 

Putkiekstruusio yhteistyökumppanin tuotantoajossa 
Lokakuussa 2022 putkista valmistettua uusiomuovigranulaattia päästiin kokeilemaan 
yhteistyökumppanin tuotannossa. Tuotteeksi valikoitui halkaisijaltaan 110 mm kokoinen 
kaapelinsuojaputki. Kyseessä oli monikerrosputki, jossa on kolme eri kerrosta: Sileä sisäpinta, 
korrukoitu keskikerros ja sileä ulkopinta. Uusiomuovigranulaattia ajettiin putken sisäpintaan noin 1/4 
suhteessa sisäputken kokonaispainosta. Loput tuotteessa käytetystä raaka-aineesta oli neitseellistä 
polyeteeniä. Uusiomuovigranulaatti oli laadukasta ja putken sisäpinta täytti visuaalisen 
laadunvalvonnan tarkastelun, jonka lisäksi ajettu kaapelinsuojaputkierä täytti kaikki laatustandardin 
mukaiset mekaaniset vaatimukset, joten tuotantoajo oli onnistunut. 

Yhteenvetona putkiekstruusio-osuudesta voidaan sanoa, että tämänkaltaisesta muoviputkijätteestä 
saadaan tehtyä laadukasta granulaattia, joka käy vaativiinkin tuotteisiin korvaamaan osan neitseellisen 
muovin käytöstä, ja mahdollisesti sitä voitaisiin käyttää korvaamaan neitseellinen muovi kokonaan 
tietyissä tuotteissa, mikäli uusiomuovigranulaattia on saatavilla enemmän ja kyseisen tuotteen 
laatustandardit mahdollistavat uusiomuovin käytön. Putkissa on erittäin laaja kirjo eri tyyppisiä 
tuotteita, joista osan laatustandardit estävät ainakin tällä hetkellä uusiomuovin käytön kyseisissä 
tuotteissa jopa kokonaan. 

Kuvassa 21 tuotantoajossa ajettujen kaapelinsuojaputkien (Rampo) ja normaalisti tuotannossa 
ajettavan kaapelinsuojaputken (referenssi) näytepalat halkaistuna.  



  
 

  
 

 

Kuva 21. Kaapelinsuojaputken rakenne halkaistuna (vasemmalla Rampo ja oikealla referenssi) 

Eristeiden koeajo 
Hankkeessa kerättiin myös eristeitä kierrätettäväksi. Kolmannen saapumiserän mukana tuli kaksi 
suursäkillistä erilaisia eristeitä (kuva 22). Eristeet lajiteltiin laaduittain, ja suuret epäpuhtaudet 
poistettiin. Lajitellut, puhtaat EPS-eristeet toimitettiin eristevalmistajalle, joka hyödynsi ne omassa 
tuotannossaan. Kaikki lajittelun jälkeen sopivaksi katsotut eristeet kelpasivat jatkokäyttöön.  

 

Kuva 22. Vastaanotettuja eristeitä. 

 



  
 

  
 

4.3 Työpaketti 3 – Vaikutus- ja toteutettavuusarviointi 
Työpaketti 3 jakautui kolmeen tehtäväosioon: ympäristövaikutusten arviointi, ratkaisujen 
toteutettavuusanalyysi sekä johtopäätökset ja suositukset. 

Ympäristövaikutusten arviointi 
Tässä tutkimuksessa elinkaariarvioinneissa käytetty toiminnallinen yksikkö on yhden 
keräysmuovitonnin käsittely. Jokaiselle tutkimukseen valitulle muovityypille (PE-LD-kalvo, PE-HD-putki 
tai EPS-eriste) on tehty erillinen elinkaariarviointi, jossa ympäristövaikutukset lasketaan yhtä muovi-
jätetonnia kohden. Muovijäte on kerrostalojen uudisrakentamisesta syntyvää.   

Tutkimuksen rajauksessa huomioitiin kaikki uudisrakentamisessa syntyvän muovijätteen elinkaaren 
vaiheet, sisältäen muovijätteen keräyksen rakennustyömailla, kuljetukset rakennustyömaalta, 
tarvittavat siirtokuljetukset hyötykäyttöön sekä joko energiahyötykäytön jätteenpolttolaitoksessa tai 
materiaalihyötykäytön eli keräysmuovin kierrätyksen uudeksi uusiomuovimateriaaliksi (granulaateiksi). 

Tutkimuksessa huomioitiin lisäksi päästöhyvitykset, joita saadaan, kun muovijäte ohjautuu joko 
energia- tai materiaalihyötykäyttöön. Tällöin poltto- tai kierrätysprosessista saatavalla lopputuotteella 
voidaan korvata joko vastaavaa muilla tavoin tuotettua energiaa tai neitseellisesti valmistettua 
fossiilista muovimateriaalia. Tarkastellut elinkaaren vaiheet sisältökuvauksineen on esitetty taulukossa 
(taulukko 3).  

Taulukko 3. Tulosten jaottelussa käytetyt elinkaaren vaiheet 

Elinkaaren vaihe Kuvaus 

Kuljetus 
Muovijätteen kuljetus syntypaikalta jäteterminaaliin. Terminaalissa varastointi ja 
lastaus pyöräkuormaajalla sekä siirtokuljetus keskitettyyn käsittelylaitokseen. 
Kuljetus- ja työmaakoneiden tarvitsemien polttoaineiden valmistus on huomioitu. 

Poltto 

Muovijätteen polttaminen jätteenpolttolaitoksella. Polttolaitos sisältää 
savukaasujen kuivapuhdistuksen ja myös pohjatuhkan ja ilmansaasteiden 
torjuntajäämien käyttäytyminen kaatopaikalla on otettu huomioon. Dataseteissä 
muovijätteen seassa on metallifraktioita, joiden talteen otto ja hyvitys 
materiaalina on huomioitu, mutta näiden metallien kierrätysprosessia ei.  

Kierrätys 

Kaikki muovijätteen käsittelyprosessit, jotka johtavat jätteen kierrätykseen 
sekundääriseksi muovirakeeksi (esim. silppuaminen, pesu, kompaktointi, 
granulointi).  
Muovikalvojen kohdalla ei huomioida muovipaalaimen kuljetusta tai 
energiankulutusta. Muovikalvojen kohdalla kierrätykseen sisältyy prosessissa 
syntyvän rejektin energiahyödyntäminen sekä sillä saatavat energiahyvitykset. 
Muoviputkien ja -eristeiden kohdalla oletetaan, että muovirejektiä ei synny.  

Polton hyvitykset Hyvitykset, jotka saadaan, kun polttolaitoksen tuottamalla sähkö- ja 
lämpöenergialla korvataan Suomen vastaavia keskimääräisiä energiantuotantoja. 

Uusiomuovimateriaalin 
valmistuksen hyvitykset 

Hyvitykset, jotka saadaan, kun uusiomuovimateriaalilla korvataan vastaavaa 100 % 
neitseellisestä fossiilisesta raaka-aineesta valmistettua muovimateriaalia. 

 

Selvityksessä tarkasteltiin useampaa eri skenaariota tarkastelluille muovijätejakeille. Tarkastellut 
skenaariot on esitetty alla (taulukko 4). Kukin tarkasteltu skenaario on esitelty tarkemmin myöhemmin. 

 

 

 



  
 

  
 

Taulukko 4. Tarkastellut muovijätteiden käsittelyskenaariot. 

Jätelaji Skenaario A Skenaario B 
Muovikalvot 

Poltto: Jakeen keräys sekalaisena 
rakennusjätteenä 

Erilliskeräys ja granulointi 
Muoviputket Erilliskeräys ja granulointi 

Muovieristeet 

B1: Erilliskeräys ja 
yhteistyöyrityksen mukainen 
kierrätysprosessi 
B2: Erilliskeräys, pesu ja 
silppuaminen 

  

Jokaiselle muovijätetyypille eli muovikalvoille, -putkille ja -eristeille tehtiin elinkaarimallit, joissa kerätyt 
muovijätejakeet ohjautuvat polttoon (Skenaario A). Polttovaihtoehto sisältää muovijakeen keräyksen 
rakennustyömaalta osana sekalaista rakennusjätettä, kuljetuksen ensin jäteterminaaliin ja siitä edelleen 
keskitettyyn jätteenpolttolaitokseen. Jätteenpolttolaitoksella keräysmuovista tuotetaan energiaa 
(sähköä ja lämpöä), joka korvaa vaihtoehtoista keskimääräistä energiantuotantoa. Muovijätejakeiden 
energiahyötykäyttö on esitetty kuvassa (Kuva 23).  

  

Kuva 23. Keräysmuovin energiahyödyntäminen 

Jokaiselle muovijätelajille laadittiin kierrätystä kuvaavat skenaariot (Skenaariot B). Kaikki 
kierrätysskenaariot sisältävät muovijätteen erilliskeräyksen, kuljetuksen jäteterminaaliin ja sekä 
kuljetuksen terminaalista keskitettyyn kierrätyslaitokseen. Kalvomuovien kierrätyslaitoksella 
muovikalvot pestään ja granuloidaan, minkä lisäksi granulaatit värjätään. Muoviputkien 
kierrätyslaitoksella muovijäte granuloidaan ilman pesua.  

Eri muovijätteiden kierrätysskenaariot on esitetty kuvissa 24–26.   

  

Kuva 24. Muovikalvojen kierrätys. 

  

Kuva 25. Muoviputkien kierrätys. 



  
 

  
 

 
Kuva 26. EPS-eristeiden kierrätys. 

Eristemuoveille tarkasteltiin omat kierrätysvaihtoehdot, jotka on esitetty tarkemmin Liitteessä 2. 

Vaikutusarviointimenetelmä 
Tarkisteltavat ympäristövaikutusluokat valitsi hankkeen ohjausryhmä. Valinta perustui osittain YTK:n 
(Nessi et al. 2020) tekemän muovien elinkaariavion pohjalta tunnistettuihin, muoveille tyypillisesti 
merkittäviin ympäristövaikutusluokkiin.  Kaikki tässä tutkimuksessa tarkasteltavat vaikutusluokat on 
tunnistettu keskeisiksi ympäristövaikutuksiksi fossiilisille muoveille.  

Vaikutusarviointimenetelmänä käytettiin Product Environmental Footprint (PEF) 3.0 mukaista 
vaikutusarviointimenetelmää kaikille muille tarkasteluun valituille ympäristövaikutusluokille, paitsi 
rehevöitymiselle. Rehevöitymisvaikutuksen laskentaan käytettiin CML 2001 -menetelmää, koska sillä 
voidaan laskea yksi numeerinen rehevöitymistulos. PEF:n mukaisilla rehevöitymismenetelmillä 
laskettaessa saataisiin kolme eri rehevöitymistulosta: maaperän, makeanveden ja meren 
rehevöityminen, mikä lisäisi vertailtavien tulosten määrää. CML 2001:n mukaisesti laskettuna 
rehevöitymisvaikutuksessa huomioidaan sekä typpi- että fosforipäästöt.  

Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että PEF 3.0 mukainen vaikutusarviointimenetelmä 
ilmastonlämpenemisvaikutuksen laskentaan ei huomioi biogeenistä hiilidioksidia, eli sen 
karakterisointikerroin on 0. Biogeenistä alkuperää oleva hiilidioksidi ei siten näy sisään tulevana 
resurssina eikä biogeenisenä päästönä. Menetelmä huomioi kuitenkin biogeenisen metaanin päästöt. 
Tarkasteltavat ympäristövaikutusluokat ja niiden laskennassa käytetyt menetelmät on esitetty 
taulukossa (Taulukko 5). 

Taulukko 5. Tutkimuksessa tarkasteltavat ympäristövaikutusluokat ja niiden laskennassa käytetyt 
menetelmät. 

Ympäristövaikutusluokka Laskennassa käytetty 
vaikutusarviointimenetelmä Yksikkö 

Ilmaston lämpeneminen PEF 3.0 kg CO2 ekv. 

Fossiilisten luonnonvarojen ehtyminen PEF 3.0 MJ 

Happamoituminen PEF 3.0 mol H+ ekv. 

Rehevöityminen CML 2001 kg PO4
3- ekv. 

Alailmakehän otsoni PEF 3.0 kg NMVOC ekv 

 
 



  
 

  
 

Käytetyt lähtötiedot 
Tarkasteltavat ympäristövaikutusluokat ja niiden laskennassa käytetyt menetelmät on esitetty 
taulukossa (Taulukko 6) 

Taulukko 6. Asuinkerrostalon uudisrakentamisessa syntyvien muovijätemäärien laskennassa käytetyt 
lähtöarvot. 

Lähtötieto Lähtöarvo Yksikkö Lähde 
Muovikalvot 
Asuinkerrostalon uudisrakennustyömaalla syntyvän 
muovikalvojätteen määrä 0,33 kg / brutto m2 Peltokorpi ja 

Chauhan 2022, 20 
Muoviputket 
Muoviputkijätteen määrä uudiskerrostalon 
rakennustyömaalla tässä tutkimuksessa  1,44 kg/m2 Laskennallinen arvo 

Muovieristeet 
Keskimääräisellä uudiskerrostalotyömaalla syntyvän 
muovieristejätteen määrä  0,13 kg/m2 Laskennallinen arvo 

 

Kuljetukset  
Mallinnusta varten kuljetusmatkojen keskimääräisistä pituuksista tehtiin arviot, jotka oletetaan 
samoiksi kaikille muovijätejakeille. Laskennassa käytetty keräilymatka on keskiarvo eri työmaiden 
etäisyyksistä jäteterminaaleihin, sillä oletuksella, että työmaat jakautuvat maakuntaan tasaisesti. Tätä 
jakautumista arvioitiin yksinkertaistetulla mallilla mittaamalla joka maakunnasta neljän ääripisteen 
etäisyys sen suurimpaan kaupunkiin.  Käytetyt kuljetusmatkat ovat esitetty taulukossa 7.    

Taulukko 7. Laskennassa käytetyt kuljetusmatkojen pituudet.  

Kuljetus 
Arvioitu keskimääräinen 
kuljetusmatka 

Keräily (rakennustyömaalta jäteterminaaliin) 39 km 

Siirtokuljetus (jäteterminaalista polttoon, skenaario A) 88 km 

Siirtokuljetus (jäteterminaalista kierrätykseen, skenaario B) 219 km 

 

Energiahyödyntämisen, eli polton, päästöt kullekin muovijätejakeelle mallinnettiin käyttäen GaBi 
professional -tietokannan kyseisen muovityypin polttoprosessia jätteenpolttolaitoksessa. Valittua 
sekundääridatasettiä muokattiin käsin vastaamaan paremmin suomalaisen jätteenpolttolaitoksen 
hyötysuhteita, sillä polttoprosessit pohjautuvat alun perin keskimääräiseen eurooppalaiseen 
jätteenpolttolaitokseen. 

Kierrätys 
Muovien kierrätysprosessit valittiin perustuen rakennusmuovijätettä kierrättävien yritysten 
haastatteluihin sekä sekundääritietoihin. Kuvaukset kierrätysprosesseista sekä käytetyn datan 
alkuperästä on esitetty taulukossa 8. 

 

 

 



  
 

  
 

Taulukko 8. Muovijakeiden kierrätysprosessien mallinnuksessa käytetyt tiedot. 

Kierrätettävä jae Kuvaus  
kierrätysprosessista Mallin tiedot saatu Referenssi- 

vuosi 

Muovikalvot 
Muovin pesu ja granulointi 
uusiomuoviksi sekä 
uusiomuovigranulaatin värjäys 

Orkos Estonia OÜ 2019 

Muoviputket 

Keräysmuoviputken jauhaminen, 
metallijäämien erotus, muovin pesu, 
sekä pelletointi suulakepuristuksella 
uusiomuovirakeiksi 

Gabi professional -tietokanta 2021 

Eristemuovit 
(skenaario B1) 

EPS-eristeen silppuaminen 
sähkökäyttöisellä laitteella Yhteistyöyritys 2021 

Eristemuovit 
(skenaario B2) 

EPS-eristeen pesu ja 
silppuaminen sähkökäyttöisellä 
laitteella 

Useiden muovin 
kierrätyslaitteita 
valmistavien yritysten 
tuotetiedot 
  

2022 

 

Ympäristövaikutustulokset   
Tässä luvussa on esitetty muovijätekalvojen, -putkien ja -eristeiden polton ja kierrätyksen potentiaaliset 
ympäristövaikutukset ilmaston lämpenemisen, fossiilisten luonnonvarojen ehtymisen, 
happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin muodostumisen näkökulmista. Tuloksia 
tulkittaessa tulee huomioida, että elinkaariarvioinnin tulokset kuvaavat aina potentiaalisia 
ympäristövaikutuksia. Vaikutusarvioinnin tulokset ovat aina suhteellisia, eivätkä ennusta todellisia 
vaikutuksia vaikutusluokan loppupisteisiin. 

Tuloskuvissa positiiviset numeroarvot kuvaat päästöjen tai luonnonvarojen kulutuksen aiheuttamia 
ympäristövaikutuksia ja negatiiviset numeroarvot kuvaavat vältettyjä ympäristövaikutuksia, joita 
saadaan, kun kierrätyksellä tai energiahyötykäytöllä voidaan korvata vaihtoehtoista tuotantoa kuten 
neitseellisten luonnonvarojen käyttöä tai keskimääräistä energian tuotantoa.  

Lisäksi tuloskuvissa on esitetty kokonaistulos, eli nettotulos (merkitty symbolilla ∑), joka saadaan, kun 
aiheutuneet ja vältetyt ympäristövaikutukset summataan yhteen. Jos nettotulos on lukuarvoltaan 
negatiivinen, on muovijätteen käsittelyllä (mukaan lukien kuljetukset, hyötykäyttö sekä mahdolliset 
muut prosessoinnit, kuten muovijätteen pesu) saavutettu enemmän vältettyjä ympäristövaikutuksia, 
kuin mitä käsittelyketjun prosessit aiheuttavat ympäristökuormitusta. 

  



  
 

  
 

Muovikalvojen ja -putkien ympäristövaikutukset  
Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen aiheuttamat ilmaston lämpenemisvaikutukset on 
esitetty kuvassa 27. 

 

Kuva 27. Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen ilmastonlämpenemisvaikutus. 

Kuvasta 27 nähdään, että muovikalvojen ja -putkien poltto aiheuttaa huomattavasti suuremman 
ilmaston lämpenemisvaikutuksen kuin kierrätys. Tämä johtuu siitä, että muovijäte sisältää suuren 
määrän fossiilista hiiltä, joka vapautuu poltettaessa. Vaikka kierrätysprosessissa käytetään energiaa ja 
vettä, joiden valmistuksesta ja käsittelystä aiheutuu suhteessa paljon vähäisempi ilmaston 
lämpenemisvaikutus kuin muovijätteen poltosta. Vain 0,2–3,7 % muovijätteen käsittelyn aiheuttamasta 
ilmastovaikutuksesta aiheutuu kuljetusprosesseista. Siten niiden merkittävyys kokonaisuudessa on hyvin 
vähäinen verrattuna poltosta tai kierrätyksestä aiheutuviin khk-päästöihin (kasvihuonekaasu). 
Kuljetusten osalta on oletettu alhaiset kuorma-asteet ja polttoaineeksi käytettävän fossiilista dieseliä 
sekä poltto että kierrätysskenaarioissa. Mikäli kuorma-asteet saataisiin suuremmaksi tai kuljetuksiin 
käytettävä polttoaine olisi enemmän uusiutuviin pohjautuvaa, olisi kuljetuksesta aiheutuva khk-päästö 
vielä alhaisempi. 

Poltto- ja kierrätysvaihtoehdoilla saavutettavien hyvitysten (vältetyt ilmaston lämpenemisvaikutukset) 
välinen ero ei ole yhtä suuri kuin ero aiheutuneissa päästöissä. Kierrätyksellä aikaansaadut 
absoluuttiset hyvitykset ovat hieman pienemmät kuin poltolla. Tulevaisuudessa, kun energiantuotanto 
tullee pohjautumaan yhä enenevissä määrin uusiutuviin polttoaineisiin, myös korvattava 
keskimääräinen energiantuotanto muuttuu vähempipäästöiseksi. Tällöin tulevaisuudessa muovijätteen 
poltosta saatavat hyvitykset laskevat. 

Kun ilmaston lämpenemisvaikutukset ja vältetyt vaikutukset lasketaan yhteen, saadaan kokonaistulos 
(nettotulos), jossa kierrätyksellä saavutetaan merkittävästi parempi ympäristövaikutus ilmaston 
lämpenemisen näkökulmasta kuin poltolla. 

Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen aiheuttamat fossiilisten luonnonvarojen 
ehtymisvaikutukset on esitetty kuvassa 28.   



  
 

  
 

  

Kuva 28. Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen vaikutus fossiilisten luonnonvarojen 
ehtymiseen. 

Kuvasta 28 nähdään, että muovikalvojen sekä -putkien poltto- tai kierrätysprosessit eivät aiheuta 
merkittävää fossiilisten luonnonvarojen ehtymistä. Luonnonvarojen ehtyminen on suurempaa 
kierrätettäessä kuin poltettaessa muovijätettä. Tämä johtuu siitä, että poltossa fossiilisia luonnonvaroja 
ehtyy lähinnä mahdollisten polttoon käytettävien tukipolttoaineiden tai polttolaitoksen 
omakäyttöenergian tuotannosta sekä tuhkien käsittelyn takia. Omakäyttöenergian ja tukipolttoaineiden 
tarve on fossiilisten muovisyötteiden kohdalla todennäköisesti matala, koska muovi on itsessään hyvän 
lämpöarvon polttoaine. Kierrätyksessä fossiilisia luonnonvaroja kuluu jätejakeen käsittelyyn tarvittavan 
energian ja veden valmistukseen. Kuljetusten aiheuttama osuus fossiilisten luonnonvarojen ehtymiseen 
on yhteensä vain n. 0,5–1,4 % kokonaisvaikutuksesta. 

Kierrätyksellä vältettävien fossiilisten luonnonvarojen ehtyminen on suuruudeltaan yli kaksinkertainen 
verrattuna polttoon. Kierrätyksessä oletetaan korvattavan täysin fossiilista alkuperää olevien muovien 
valmistusta, kun taas energiahyötykäytön hyvitykset pohjautuvat energiantuotantoon, jossa myös muita 
kuin fossiilisia polttoaineita käytetään. Lisäksi kierrätyksellä mahdollistetaan luonnonvarojen kierto 
jatkossa, kun poltossa luonnonvarat menetetään, eikä sama fossiilinen luonnonvara ole enää polton 
jälkeen uudelleen hyödynnettävissä. Fossiilisten luonnonvarojen ehtymisen näkökulmasta 
muovikalvojen kierrätys on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin poltto.   

Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen aiheuttama happamoitumisvaikutus on esitetty alla 
kuvassa 29. 



  
 

  
 

  

Kuva 29. Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen happamoitumisvaikutus.  

Tuloskuvan mukaan muovikalvojen ja -putkien hyötykäytöllä (poltto ja kierrätys) saavutetaan 
huomattavasti suuremmat hyvitykset happamoitumisvaikutuksissa kuin mitä käsittelystä aiheutuvat 
happamoitumisvaikutukset ovat. Kierrätyksen happamoitumisvaikutus on suurempi kuin polton, mikä 
johtuu granulointiprosessista ja sen energiatarpeesta. Itse muovijätteen polton happamoivat vaikutukset 
ovat siten merkittävästi alhaisemmat kuin keskimääräisen suomalaisen energiantuotannon. Kuljetusten 
osuus happamoitumisvaikutuksesta on vähäinen, vain 0,1–1,9 % kokonaisvaikutuksesta.  

Poltolla saavutettavat hyvitykset ovat suuremmat kuin kierrätyksellä. Tämä tarkoittaa, että jotkin 
korvattavien sähkön ja lämmön tuotannoissa käytettävät energianlähteet aiheuttavat enemmän 
happamoitumista, kuin neitseellisen muovin raaka-aineiden hankinta ja muovin valmistus. Suurin osa 
polton hyvityksistä saadaan keskimääräisen suomalaisen lämpöenergian korvaamisesta. Korvattavan 
lämpöenergian tuotannossa happamoitumista aiheutuu erityisesti biomassan, turpeen ja hiilen poltosta.  

Happamoituminen on ainoa tässä selvityksessä tarkasteltu ympäristövaikutusluokka, jolla muovikalvojen 
ja -putkien nettovaikutustulos on merkittävästi parempi polttovaihtoehdolla kuin kierrätyksellä. Tähän 
johtopäätöksen päästään sekä pelkkiä poltosta ja kierrätyksestä aiheutuvia päästöjä että 
nettovaikutuksia tarkastellessa.   

Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen aiheuttamat rehevöitymisvaikutukset on esitetty alla 
kuvassa 30. 



  
 

  
 

  

Kuva 30. Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen aiheuttama rehevöitymisvaikutus.  

Kuvasta nähdään, että polton ja kierrätyksen aiheuttama rehevöitymisvaikutus on pieni verrattuna 
saataviin hyvityksiin. Rehevöitymiseen vaikuttavat typpi- ja fosforipäästöt, joita syntyy granuloinnissa, 
polttoprosesseissa sekä kuljetuksissa. Kierrätyksen aiheuttama rehevöitymisvaikutus on molempien 
jätemuovien kohdalla polton vaikutusta suurempi. Kuljetusten osuus rehevöitymisvaikutuksessa on n. 5–
19 % päästöjen aiheuttamasta rehevöitymisestä.   

Muovikalvojen ja -putkien molemmilla hyötykäyttövaihtoehdoilla vältetyt rehevöitymisvaikutukset ovat 
huomattavasti suuremmat kuin aiheutuvat rehevöitymisvaikutukset. Lisäksi kierrätyksellä saavutetaan 
merkittävästi suuremmat rehevöitymisvaikutuksen hyvitykset kuin poltolla. Happamoitumisen tavoin 
myös rehevöityminen aiheutuu pääasiassa muovin elinkaaren alkupuolella perustuotannossa, muovin 
valmistuksessa ja fossiilisten polttoaineiden käyttämisessä energiantuotannossa, minkä vuoksi 
kierrätyksellä saatavat hyödyt ovat aiheutuvaan rehevöitymisvaikutukseen nähden suuret. Poltossa 
hyvityksiä saadaan, kun muovin poltolla syntyneellä sähköllä ja lämmöllä voidaan korvata sähkö- ja 
lämpöenergiaa, joiden tuotannossa rehevöitymistä aiheuttavat erityisesti biomassan, turpeen ja hiilen 
käyttö polttoaineena.  

Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen aiheuttama ilmaston lämpenemisvaikutus on esitetty 
alla kuvassa 31. 

 

 



  
 

  
 

  

Kuva 31. Muovikalvojen ja -putkien polton ja kierrätyksen aiheuttama vaikutus alailmakehän otsonin 
muodostumiseen.  

Kuvasta 31 voidaan havaita, että sekä poltosta että kierrätyksestä aiheutuvien alailmakehän 
otsonivaikutusten olevan merkittävästi pienempiä kuin poltossa ja kierrätyksessä saavutettavien 
hyvitysten. Päästöjen osalta kierrätyksellä on polttoa suurempi vaikutus alailmakehän otsonin 
muodostumiseen.  

Muovikalvojen tapauksessa poltto aiheuttaa vähemmän hyvityksiä otsonin muodostumisessa 
alailmakehässä kuin kierrätys. Muoviputkien kohdalla tilanne on tasaisempi eri 
hyötykäyttövaihtoehtojen välillä, ja poltolla saadaan kierrätystä hieman enemmän hyvityksiä. Poltossa 
hyvityksiä saadaan suureksi osaksi (noin 50 % polttoskenaarion hyvityksistä) siitä, että korvattavan 
kaukolämmön tuotannossa on yhtenä energianlähteenä mukana alailmakehän otsonin muodostumista 
lisäävä biomassa 

Eristemuoville lasketut ympäristövaikutustulokset noudattavat pääosin muovikalvojen ja –putkien 
tuloksia. Happamoitumisen kokonaisvaikutuksen osalta (kun hyvitykset huomioidaan) 
kierrätysskenaariolla B1 ja B2 päästään parempaan lopputulokseen kuin polttovaihtoehdossa.  Tulokset 
on esitetty laajemmin Liitteessä 2.   

Elinkaariarvioinnin rajoitukset  
Lähtötietojen hankala saatavuus ja erityisesti rakennustyömailla syntyvien jätteiden tilastoinnin 
puutteet aiheuttivat haasteita tiedonkeräämiselle. Mahdolliset puutteet käytettävissä olleiden 
lähtötietojen määrässä ja laadussa, voivat vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Tulokset ovat laskettu 
käytössä olleilla tiedoilla ja tehdyillä oletuksilla, joten tuloksia ei voida yleistää, eivätkä ne edusta 
valtakunnallisia keskiarvoja. 

Tutkimuksessa tarkastelu rajattiin koskemaan vain käytöstäpoistovaihetta, joten tarkasteltujen 
tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu. 

Muoviputkia ja -kalvoja valmistetaan myös muista muovityypeistä kuin tähän tutkimukseen valituista 
PE-muovista. Tuloksia ei voi yleistää muista muoveista valmistetuille tuotteille. 

  



  
 

  
 

Toteutettavuusarviointi 
Lainsäädännön näkökulmasta uudisrakennustyömailta ja purkutyömailta tulevat muovijätejakeet ja 
niiden jatkokäsittely poikkeavat toisistaan merkittävästi. Usein purkutyömailla puretaan 
vuosikymmeniä vanhoja rakennuksia, jolloin myös sieltä tulevat muoviosat ovat vuosikymmeniä sitten 
valmistettuja sen aikaisten vaatimusten ja lainsäädännön mukaisia. Tällöin erityisesti huomioitavaksi 
tulee esimerkiksi Reach-asetus ja muu lainsäädäntö liittyen erilaisiin lisäaineisiin ja esimerkiksi 
palonsuoja-aineisiin, joita ei saa nykyään enää käyttää ja ne tulee saada pois kierrosta. 
Uudisrakennustyömailla vastaavaa ongelmaa ei ole, sillä syntyvät jätejakeet ovat peräisin uusista 
materiaaleista, jotka ovat valmistettu tämän päivän säädösten mukaisesti, eikä niissä ole esimerkiksi 
kiellettyjä lisäaineita tai palonsuoja-aineita.  

Rakennustyömailla syntyvien muovien määrä- ja laatutiedoissa ja niiden tilastoinnissa on huomattavia 
puutteita eikä selkeää kuvaa todellisista muovijätemääristä ole käytännössä saatavissa. Tämä aiheuttaa 
suuria haasteita elinkaariarvioinnin lisäksi myös toteutettavuusarvioinnin tekemiselle, koska määrä- ja 
laatutiedot ovat erityisen olennaisia, kun arvioidaan mitä ja millä keinoin voidaan kerätä kierrätykseen. 
Kierrätyksen kannattavuuden näkökulmasta syntyvien muovisivuvirtojen määrillä on keskeinen 
merkitys. Kovin pieniä määriä ei ole kannattavaa teollisessa mittakaavassa kerätä ja kierrättää. 
Suuremmat määrät myös kestävät huomattavasti paremmin kierrätykseen saapuvien jakeiden 
laatuvaihteluita.  

Jo monissa aiemmissa selvityksissä ja tutkimuksissa yhdeksi haasteeksi rakennustyömaiden 
muovijätteiden keräykselle on todettu jätehuoltoon liittyvät seikat. Työmaat ovat usein ahtaita, niillä 
työskentelee useiden eri yritysten työntekijöitä ja työntekijöitä on usein myös monista eri kulttuureista. 
Jätehuolto tulee suunnitella hyvin jo rakennustyömaan suunnitteluvaiheessa, ja sen organisointiin sekä 
henkilökunnan perehdytykseen tulee kiinnittää huomiota. Hyvällä suunnittelulla, kullekin työmaalle ja 
työvaiheeseen sekä kerättävälle jakeelle suunnitelluilla keräysastioilla muovien erilliskeräys työmailta 
on kuitenkin täysin mahdollista saada onnistumaan. Osin tähän voitaisiin vaikuttaa myös hallinnollisin/ 
taloudellisin ohjauskeinoin. Muovijätteen ohjaaminen seka-/ energiajätteen joukkoon täytyisi olla 
erilliskeräystä kalliimpi vaihtoehto. Taloudelliset sekä lainsäädännölliset seikat ja vaatimukset ohjaavat 
valtaosaa työmailla tehtävistä ratkaisuista myös jätehuollon osalta.  

Elinkaariarvioinnissa nähtiin, että kuljetukset muodostavat tarkasteltavan näkökulman mukaan hyvin 
pienen tai vähintään sopivin keinoin hallittavissa olevan osuuden. Kuitenkaan ympäristönäkökulmat 
yksinään harvoin ovat ratkaisevassa roolissa, kun mietitään, miten työmaiden jätehuolto järjestetään ja 
mitä eri jakeita työmailta erilliskerätään ja kuljetetaan omina jakeinaan jatkokäsittelyyn. Muovit ovat 
hyvin keveitä materiaaleja, mutta vievät kuitenkin painoonsa nähden paljon tilaa. Tämä tekee muovien 
kuljettamisesta kallista kerättyä muovitonnia kohden. Tämä nostaa muovin kierrätyksen kustannuksia 
ja voi vaikuttaa koko kierrätysprosessin kannattavuuteen merkittävästi. Tähän tarvitaan joitakin 
ratkaisuja, joilla muovin kerääminen rakennustyömailta saadaan myös taloudellisesti järkevämmäksi. 
Yksi keino tähän voisi olla yhteiskuljetukset, joissa muovi kuljetettaisiin yhdessä jonkin painavamman 
jakeen kanssa jatkokäsittelyyn.  

Jätelaki asettaa rakennus- ja purkujätteelle 70 %:n kierrätysvelvoitteen. Tästä ollaan vielä kaukana ja 
tämä koskee kaikkia materiaaleja yhteensä. Muovi kevyenä materiaalina jää tämän tyyppisissä 
velvoitteissa helposti muiden materiaalien jalkoihin, koska sen kierrättäminen ei edistä velvoitteen 
saavuttamista merkittävästi. Jos lain halutaan edistävän myös muovien kierrättämistä rakennus- ja 
purkutyömailta, tulisi lakia muuttaa siten, että jokaiselle materiaalille olisi omat kierrätysvelvoitteensa.  

Rakentamisen muovit green deal -sopimus 2020–2027 solmittiin vuoden 2020 lopussa ja sen 
tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä rakentamisen kalvomuovien tuotannossa 



  
 

  
 

käytetystä raaka-aineesta vähintään 40 % on peräisin kierrätetyistä kalvoista. Tämän tyyppiset 
vapaaehtoiset sopimukset voivat edistää muovien kierrättämistä rakennustyömailta jopa hyvinkin 
tehokkaasti, kunhan sopimukseen sitoutuu riittävä joukko toimijoita koko arvoketjun matkalta. 
Nykyisen Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen laajentamista kattamaan myös muita 
rakentamisen muoveja kannattaa selvittää ja harkita sopimuksen täydentämistä.  

Koska keräyksen onnistuminen rakennustyömailla on merkittävä seikka rakentamisen muovien 
kierrätyksessä, voisi työmaille luoda sopimusvelvoitteita erilliskerätä eri muovijakeita. Tätä varten tulisi 
laatia erittäin selkeät ohjeet mitä kerätään ja miten keräys tulee toteuttaa. Lisäksi muovipakkauksissa ja 
–tuotteissa tulisi olla hyvät lajittelumerkinnät. Tähän tarpeeseen on jo osin vastattu, kun syksyllä 2022 
julkaistiin talonrakentamisen kalvomuoviopas, joka opastaa kalvojen keräämisessä työmailta. Nyt tätä 
ohjeistusta tulisi lähteä jalkauttamaan konkreettisesti työmaille ja laajentamaan myös muihin 
rakentamisessa syntyviin muovijakeisiin. Lisäksi Motivalla on Rakentamisen muovit –
verkkokoulutusohjelma, josta löytyy koulutusmoduulit kaikille green deal –sopimukseen liittyneille 
yrityksille, kunnille ja muille organisaatioille.  

Rakennustyömailta kerättävät muovisivuvirrat luokitellaan jätteeksi ja jotta niitä voidaan hyödyntää 
uusien tuotteiden valmistamiseen, täytyisi sen jätteeksi luokittelu päättää eli sen on läpikäytävä EoW- 
eli End-of-Waste –menettely (suomeksi ei enää jätettä -menettely, EEJ). EU-tasolla tähän liittyvien 
asetusten työstäminen on ollut hidasta, mutta EU-jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä kansallisia 
päätöksiä niille jätevirroille, joille ei vielä ole EU-tason kriteeristöä olemassa. Kansallista asetusta on 
ehdotettu ja valmistelu Suomessa aloitettiin mekaanisesti kierrätetyn muovin EEJ-asetusluonnokselle, 
jolla määriteltäisiin yhtenäiset arviointiperusteet. Niiden täyttyessä jäte lakkaa olemasta jätettä ja se 
voi palata markkinoille tuotteena läpikäytyään hyödyntämistoimen. Rakennustyömailta kerättävät 
muovisivuvirrat ohjattaisiin teollisessa mittakaavassa todennäköisimmin taholle, joka jo ennestään 
käsittelee ja kierrättää erilaisia jätejakeita, ja jolla on jo ennestään tarvittavat ympäristöluvat. EEJ-
menettely erityisesti uudisrakentamisen työmailta kerättäville muovijakeille ei olisi kovin raskas, eikä se 
näin ollen todennäköisesti tulisi olemaan kynnyskysymys uudisrakentamisen työmaiden muovijätteiden 
nykyistä laajemmalle kierrättämiselle. 

  



  
 

  
 

5. Hankkeen vaikuttavuus/ vaikutukset 
Hankkeessa demonstroitiin eri muovijakeiden soveltumista uusiomuovin tuotantoon. Tässä hankkeessa 
kerätyt ja testatut muovierät soveltuivat uusiomuovin tuotantoon, joissakin tapauksissa jopa erittäin 
hyvin. Tällä hankkeella pitäisi siis olla positiivisia vaikutuksia alan kehittymiseen. Kuitenkin hankkeessa 
testattiin vain rajallinen määrä materiaalia, ja jotta kierrätysprosessi saataisiin siirrettyä suurempaan 
kokoluokkaan, on vielä monia haasteita matkalla ratkaistavaksi. Tämä hanke toi esille esteitä, jotka 
vaikuttavat materiaalien kierrätettävyyteen: syntyvän muovijätteen määrä työmailla, keräyslogistiikan 
järjestäminen kannattavasti, riittävän puhtaan ja homogeenisen materiaalin vastaanottaminen. Tässä 
hankkeessa nostettujen esimerkkien myötä on mahdollista suunnata kehitystyötä siihen suuntaan, jotta 
pullonkaulat saadaan ratkaistua. 

Positiivisista vaikutuksista hankkeessa todennettiin, että uudisrakennustyömailta on mahdollista saada 
kerättyä hyvin uusiokäyttöön soveltuvaa materiaalia. Sitä voidaan saada hyödynnettyä alkuperäistä 
tuotetta vastaavan tyyppisiin tuotteisiin (kalvoja kalvoiksi, putkia putkiin ja eristeitä eristeisiin, joskin 
käyttötarkoitus voi olla eri kuin alkuperäisellä). Otanta hankkeessa oli kuitenkin pieni, joten tuloksia ei 
voida vielä yleistää. Tulevaisuudessa voidaan kohdentaa tutkimusta näihin jakeisiin laajemmin, jotta 
tulokset voidaan varmentaa laajemmalla otannalla. Elinkaariarvioinnin perusteella todettiin, että 
kierrätys on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin poltto, eli kokonaisuudessaan tämän 
hankkeen perusteella voidaan todeta kierrätyksen kehittäminen suositeltavaksi. 

 

  



  
 

  
 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset 
Projektista viestittiin sen käynnistyessä projektitoteuttajien omissa viestintäkanavissa laajasti. Lisäksi 
projektista julkaistiin juttu otsikolla ”Rakentamisen muovit kiertoon” MuoviPlast -lehden numerossa 
2/2021. Projektia esiteltiin useissa eri webinaareissa ja muissa tapahtumissa. Muovien 
kiertotalouswebinaarissa 18.5.2021 pidettiin esitys rakentamisen muovien kierrätyksestä sekä RAMPO-
projektista. Smart&Clean webinaarissa 3.6.2021 puolestaan projektista pidettiin lyhyt projektipitchaus. 
Ympäristöministeriön järjestämässä “Muovit kiertoon rakentamisessa!” -seminaarissa 16.11.2021 
esiteltiin RAMPO:n sisältöä sekä siihen mennessä saavutettuja tuloksia. 2.12.2021 julkaistiin Muovipolin 
kotisivuilla projektin etenemisestä. Lisäksi projektia on pidetty säännöllisesti esillä ja siitä on viestitty 
sekä ulkoisille että sisäisille sidosryhmille normaalin päivittäisen työn lomassa hoidetuin puheluin ja 
sähköpostiviestein. Kaiken kaikkiaan hankkeesta viestittiin alussa laaditun viestintäsuunnitelman 
mukaisesti. 

Projektin virallisen päättymisen jälkeen hankkeesta on viestitty ja tullaan vielä viestimään seuraavin 
tavoin: 

 Marraskuussa 2022 julkaistiin video LAB-ammattikorkeakoulun Youtube-kanavalle projektissa 
kerätyn muovin prosessoinnista (https://youtu.be/R6HFQog3mGE) 

 15.11.2022 kerrottiin projektista Ympäristöministeriön Rakentamisen muovit kiertoon -
tapahtumassa 

 Vuoden 2023 ensimmäiseen MuoviPlast –lehteen kirjoitetaan juttu projektin tuloksista ja 
havainnoista 

 Vuoden 2023 alussa kirjoitetaan Muovipolin kotisivuille projektista lyhyt loppuanti 
 Vuoden 2023 alkupuolella LAB-ammattikorkeakoulu kirjoittaa blogitekstin hankkeesta LAB 

Focus kanavaan 

Viestintäsuunnitelmaan lisättiin vielä optio kirjoittaa hankkeen kokeelliseen osuuteen liittyen 
tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu, joka liittyisi siis käytännössä jonkin erikseen valittavan 
tutkimusmateriaalin prosessointi- ja karakterisointitutkimusten toteutukseen ja tuloksiin. Tämä on 
edelleen hankkeen päätyttyä suunnitelmissa, mutta artikkelin kirjoittaminen ja julkaisu sijoittuvat 
hankkeen päättymisen jälkeiseen aikaan. 

  



  
 

  
 

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen 
Mittaustulosten osalta esimerkiksi hankkeessa valmistetut kalvomuovit olivat lujuusominaisuuksiltaan 
verrattavissa jätesäkkimuoviin. Näin ollen ainakin tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta 
uudisrakennustyömaan kalvon käyvän hyvin uusiokalvon valmistukseen. Kuitenkin jotta materiaali 
saataisiin tehokkaasti hyödynnettyä, jo aikaisemmin mainitut ongelmat, kuten keräyslogistiikka tulisi 
ratkaista. Tässä hankkeessa muovien esikäsittely tehtiin pääasiassa laboratoriomittakaavan laitteistolla. 
Kuitenkin saman laitteiston kasvattaminen isompaan kokoluokkaan ei muodostune ongelmaksi. 
Osittain muovien esikäsiteltyä tehtiin myös manuaalisesti, mutta tähänkin kohtaan on olemassa 
teknologisia ratkaisuja, joten muovien uusiokäyttö ei jää puuttuvasta teknologiasta kiinni. Huolellisesti 
toteutetulla erilliskeräyksellä ja tehokkaalla kierrätysprosessilla voisi olla mahdollista saada 
valmistettua ominaisuuksiltaan vielä tässä projektissa saavutettua uusiomuovikalvoa parempilaatuista 
kalvoa, jota voitaisiin käyttää myös vaativampiin käyttökohteisiin. 

Tällä hetkellä muovin uusiokäyttöön ei juuri ole kannustimia, joten muovin lajittelua ja erottelua ei 
koeta mielekkääksi rakennustyömailla, koska se vaatii runsaasti suunnittelua, organisointia, jatkuvaa 
koulutusta/ opastusta sekä saattaa lisätä jätehuollon kustannuksia. Jos esimerkiksi EU-sääntelyn myötä, 
kuten sekoitevelvoitteen, uusiomuovin hintaa saisi korkeammaksi, saattaisi se herättää kiinnostusta 
parempaan kierrätykseen. Kuten hankkeen kokeellisessakin osuudessa huomattiin, parempilaatuinen 
materiaali rakennustyömaalla helpotti seuraavia prosessointivaiheita.  

Elinkaariarvioinnin tulokset osoittivat, että kierrätys on ympäristön kannalta selkeästi parempi 
vaihtoehto kuin poltto. Näin voidaan suositella kierrätystä talonrakentamisen työmaille, jos se vain on 
mahdollista toteuttaa.    

 

   



  
 

  
 

8. Talousraportti 
 

 

  



  
 

  
 

9. Suositukset tulevia hankkeita varten 
Hankkeessa yksi esille nousseista haasteista oli materiaalin saatavuus. Jotta kierrätys onnistuisi 
laajemmassa mittakaavassa, olisi tarvetta kehittää keräyslogistiikkaa. Uudisrakennustyömailta 
tehtävään eri jakeiden keräyssuunnitteluun on hyvä ottaa mukaan keräyksen asiantuntija, kuten 
keräystä tekevä yhtiö. Keräysmateriaalivirran käynnistäminen voi olla hidasta ja esimerkiksi arvioidun 
materiaalin saapumisen ajankohdan ennustaminen haastavaa.  

Kerätyn materiaalin koostumus - keveys, mutta suuri tilavuus eristeiden ja kalvomuovien kohdalla 
hankaloitti suuren materiaalimäärän vastaanottamista kerralla. Noin kuution kokoinen keräyssäkki 
saattaa sisältää vain noin 10 kg keräysmateriaalia. Tämä on yksi muovin kierrätyksen haasteista, kun 
suuri osa kuljettavasta kuormasta on ilmaa. 

Haasteena varsinkin kalvomuovien kohdalla on paperiset teipit ja tarrat muoveissa, jotka haittasivat 
huomattavasti jatkoprosessointia. Riippuen kierrätyslaitoksen olemassa olevasta laitteistosta, erilaisten 
tarrojen ja teippien poistaminen tehostaa materiaalien hyötykäyttöä. Tässä hankkeessa materiaalit 
murskattiin ja pestiin vedessä, joka irrottaa osan liasta. Paperi kuitenkin kastuu, takertuu kalvosilppuun 
ja jatkaa kalvosilpun mukana matkaa seuraaviin prosessointivaiheisiin. Kehittyneemmillä 
kierrätyslaitteistoilla paperikuidut saadaan paremmin pois muovin seasta, mutta puhdistusteho ei silti 
välttämättä ole täydellinen. Materiaalin erilliskeräystä kannattaa kehittää niin, että rakennustyömailta 
saapuu mahdollisimman puhdasta ja kierrätykseen sopivaa materiaalia, jotta uusiomuoviprosessista 
saadaan tehokas ja hukkaa syntyy mahdollisimman vähän. 

Huomioitava on, että tässä hankkeessa ei tehty haitta-aine- tai kontaminaatiotutkimusta kerätyille 
muovijakeille. Koska muovit olivat peräisin uudisrakennustyömailta, voidaan olettaa, ettei 
materiaaleissa ole kiellettyjä aineita. Kuitenkin tämä asia kannattaa ottaa huomioon, kun lähdetään 
skaalaamaan mittakaavaa suuremmaksi ja erityisesti mikäli lähdetään tutkimaan korjaus- tai 
purkutyömaiden muovijätteiden kierrätettävyyttä. 

Elinkaariarvioinnin tiedonkeruuvaiheessa ilmeni, että syntyvien rakennusmuovijätteiden määristä ja 
laaduista on hyvin hankalaa löytää tietoa. Tarve kattavammalle rakennusmuovijätteiden tilastoinnille 
sekä tutkimuksille on niin suuri, että sen voisi sanoa olevan jopa välttämätöntä. Ilman tarkempaa ja 
kattavampaa tietoa rakentamisen muovijätteiden määrästä ja laadusta on mahdotonta tehdä 
tarkempia arvioita ja suosituksia mitä jakeita ja millä tavoin toteutettuna olisi mahdollista saada 
kiertoon. Tarkempia ja kattavampia määrä- ja laatutietoja tarvitaan myös siihen, että voidaan arvioida 
minkälaisia ohjauskeinoja, keräys-, jätehuolto- ja kierrätysteknologioita tarvitaan tai miten niitä pitäisi 
nykyisestä kehittää, jotta rakennustyömaiden muovijätteet saataisiin paremmin kierrätykseen. 

 

 

 

   



  
 

  
 

10. Johtopäätökset/ yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista 
Hankkeen päätarkoituksena oli etsiä keinoja uudisrakennustyömaan rakennusmuovien kierrätykseen. 
Hankkeessa prosessoitiin rakennustyömailta saatuja erilaisia muovijakeita, ja käytiin pilotoimassa niitä 
myös eri yrityksien tuotantolinjoilla.  

Pääsääntöisesti hanke sujui hankesuunnitelman mukaan, mutta viivästyksiä aiheutti keräysmateriaalin 
saatavuusongelmat prosessoinnin alkuvaiheessa. Materiaalin myöhäisen saapumisen vuoksi hankkeelle 
haettiin kuukauden jatkoaika, jotta kaikki luvatut työt saatiin tehtyä. Hankkeen alkuvaiheessa tarkentui, 
mihin jakeisiin hankkeessa oli tarkoitus keskittyä.  

Hankkeen alussa tehdyssä selvityksessä kierrätykseen soveltuvista potentiaalisista uudisrakentamisen 
muovisivuvirroista tarkentui kolme materiaalivirtaa, joita haluttiin tarkastella tarkemmin; muovikalvot, 
putket ja eristeet. Kaikille kolmelle materiaalille löydettiin myös yrityksiä, joihin materiaaleja pääsi 
todellisuudessa testaamaan. Potentiaalisten muovisivuvirtojen löytäminen ja yritysten mukaan 
saaminen tämän tyyppiseen hankkeeseen oli helppoa. Ongelmaksi heti alkuvaiheessa nousi kuitenkin 
keräyslogistiikka, eli materiaalien saatavuus. Haasteita oli myös materiaalin lajittelussa ja 
prosessoinnissa. Osa vastaanotetusta materiaalista oli liian likaista, ja vääränlaista soveltuvaksi 
jatkojalostukseen. Materiaalin syntypaikkalajittelu on siis erittäin tärkeä osa materiaalin uusiokäyttöä 
ajatellen, jotta turhaa hukkaa ei syntyisi. 

Kaikista kolmesta materiaalivirrasta onnistuttiin saamaan soveltuvaa materiaalia uusiokäyttöön. Kaikki 
testiajot yhteistyöyrityksissä onnistuivat oletettua paremmin, ja hyvälaatuista eristettä, kalvoa sekä 
putkea saatiin valmistettua. Kalvojen osalta materiaali toimi jopa oletettua paremmin. Kummastakin 
erästä (E3 mono ja E3 seka) valmistettu kalvo oli hyvälaatuista ja lujuuksiltaan täysin riittävällä tasolla 
referenssinä olleeseen jätesäkkiin verraten. Eristeiden osalta kaikki lajitellut eristeet kelpasivat 
jatkoprosessointiin eristevalmistajalle. Eristeiden osalta todettiin, että kierrätys vaikuttaa olevan täysin 
mahdollista, kunhan materiaali saadaan mahdollisimman hyvin lajiteltua ennen kierrätykseen 
toimittamista.  

Hankkeen tuloksena voidaan todeta kaikkien kolmen materiaalin kohdalla kierrätyksen onnistuneen 
hyvin. Jokaista materiaalivirtaa voitiin siis hyödyntää uusioraaka-aineen tuotannossa sekä uusien, 
alkuperäisen kaltaisten tuotteiden valmistuksessa. Hankkeen otokset olivat vain yksittäistapauksia 
esimerkiksi materiaalien keräyserien suhteen, joten suoraa yleistystä ei voi tehdä koskien kaikkia 
vastaavia materiaalivirtoja. Kuitenkin hankkeen tulokset antavat osviittaa siitä, että oikeanlaisella 
keräystavalla uudisrakennustyömaiden muovisivuvirrat soveltuvat uusiokäyttöön. 

Yhtenä haasteena oli saada valmiiksi riittävän puhdasta ja oikein lajiteltua materiaalia. 
Rakennustyömailla on siis kehitettävä keräysjärjestelmiä ja lisättävä tietoisuutta sekä koulutusta, tai 
prosessointimenetelmien on kehityttävä niin, että materiaalin epäpuhtaus ei haittaa seuraavia 
prosessointivaiheita.  

Elinkaariarviointitulosten mukaan, ilmaston lämpenemisen osalta kierrätys on merkittävästi parempi 
vaihtoehto kuin poltto. Muovien poltossa päästöt ovat suuret, johtuen muovin fossiilisesta alkuperästä. 
Poltossa vältetyt päästöt jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin muodostuvat päästöt. Kaikissa muissa 
tarkastelluissa skenaariossa hyötykäytöllä saavutetaan enemmän hyvityksiä kuin 
hyötykäyttövaihtoehdosta aiheutuu ympäristövaikutuksia.  

Muovikalvojen ja –putkien osalta happamoituminen on ainoa ympäristövaikutusluokka, jolla nettotulos 
(summa päästöistä ja vältetyistä päästöistä) on merkittävästi parempi polttovaihtoehdolla kuin 
kierrätyksellä. Merkittävin tekijä poltolla saavutettaviin suuriin hyvityksiin on korvattavasta 



  
 

  
 

keskimääräisestä energiatuotannosta, erityisesti biomassan, turpeen sekä hiilen, poltosta aiheutuvat 
happamoitumista aiheuttavat päästöt, joita keräysmuovin energiahyötykäytöllä voidaan välttää. 

Muovikalvoille tehdyn kuljetusten herkkyystarkastelun mukaan kuljetusten osuus 
ympäristövaikutuksista vaihtelee oletetuilla kuljetusmatkoilla kierrätysvaihtoehdossa 7–17 % ja 
polttovaihtoehdossa 0–30 % ympäristövaikutusluokan mukaan. Kuljetuksille tehdyn 
herkkyystarkastelun mukaan kuljetuksen osuus voi aiheuttaa yli puolet 
kokonaisympäristövaikutuksesta, kun laskennassa käytettiin herkkyystarkastelun 
maksimikuljetusetäisyyksiä.    

Uudisrakennustyömaat ovat usein ahtaita, niillä voi olla töissä yhtä aikaa useiden eri yritysten 
työntekijöitä monista eri kulttuureista. Jätehuolto tulee suunnitella etukäteen ja henkilökunnan 
perehdytykseen tulee olla kaikki huomioivaa. Hyvä suunnittelu kaikille kerättäville jakeille sopivine 
keräysastioineen tulee mahdollistaa myös hallinnollisin ja taloudellisin ohjauskeinoin. Keräysmuovin 
ohjaaminen seka-/ energiajätteen joukkoon täytyy olla erilliskeräystä kalliimpi vaihtoehto. Taloudelliset 
ja lainsäädännölliset vaatimukset ohjaavat valtaosaa työmailla tehtävistä ratkaisuista myös jätehuollon 
osalta. 

Lainsäädännön näkökulmasta uudisrakennustyömailta ja purkutyömailta tulevat muovijätejakeet ja 
niiden jatkokäsittely poikkeavat toisistaan. Purkutyömailta puretuista vanhoista rakennuksista 
kerättävät muoviosat ovat vain sen ajan rakennusvaatimusten ja lainsäädännön mukaisia. Tällöin pitää 
huomioida Reach-asetus ja muu lainsäädäntö liittyen esimerkiksi tiettyihin lisäaineisiin ja palonsuoja-
aineisiin, joita ei nykyään enää saa käyttää ja ne tulee saada pois keräysjakeesta. Uudisrakennusten 
kohdalla vastaavaa ongelmaa ei ole, koska materiaalit ovat valmistettu nykyajan säädösten mukaisesti. 

Jätelaki asettaa rakennus- ja purkujätteelle 70 %:n kierrätysvelvoitteen, mistä ollaan vielä kaukana. 
Muovi kevyenä materiaalina ei edistä velvoitteen saavuttamista niin merkittävästi kuin raskaampien 
materiaalien. Lakia tulisi muuttaa siten, että jokaiselle materiaalille olisi omat kierrätysvelvoitteensa. 

Rakennustyömailta tulevien keräysmuovimäärien tilastoinnissa on puutteita eikä riittäviä laatu- ja 
määrätietoja ole saatavissa. Muovikalvoille tehdyn herkkyystarkastelun mukaan, kun erilliskerätään 
vähintään 21 kg muovia, on kierrättäminen ilmaston lämpenemisen osalta parempi vaihtoehto kuin 
polttaminen. Elinkaariarvioinnin tulosten perusteella voidaan todeta, että keräysmuovin erilliskeräystä 
ja kierrätystä kannattaa suosia aina, kun se on talonrakentamisen työmailla mahdollista. 


