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1 JOHDANTO 
 

Ekotehokkuuden kaksi puolta ovat tuotanto ja kulutus; vähemmästä raaka-aineesta ja energiasta on 

pystyttävä tuottamaan enemmän palveluita ja hyvinvointia. Kierrätyksellä voidaan säästää niin raa-

ka-ainetta kuin myös energiaa sekä uusilla innovaatioilla voidaan luoda entistä kestävämpiä ja ym-

päristöä säästävämpiä tuotteita ja materiaaleja. Uusiutumattomia materiaaleja voidaan korvata myös 

muilla luonnonmukaisilla materiaaleilla kuten kierrätetyillä uusioraaka-aineilla. 

 

Tämän työn tavoitteena on tutustua kestävän kehityksen mukaisiin materiaaleihin. Pääosassa ovat 

puumuovikomposiitit sekä muut luonnonkuiduista valmistetut komposiitit. Työssä tarkastellaan 

kierrätysmateriaalien käyttöä komposiitteihin sekä niiden käyttötarkoituksia. Materiaalin elinkaari 

etenkin suppean ekotaseen avulla tarkasteltuna sekä ekotehokkuus ovat työssä käsiteltyjä aiheita.  

 

Puuta voidaan säästää monin eri keinoin ja puutuotteita voidaan korvata kierrätysmateriaaleilla tai 

uusiomateriaaleilla. Esimerkiksi puumuovikomposiiteilla voidaan korvata kyllästettyä puutavaraa, 

joka on ongelmajätettä. Tässä työssä tarkastellaan kyllästetyn puun ja puumuovikomposiittien eri 

ympäristövaikutuksia eri näkökulmista kuten suppean ekotaseen avulla. Erilaisia komposiitteja voi-

daan valmistaa myös esimerkiksi alumiinioksidista ja grafiitista, mutta ne eivät kuulu tämän työn 

aihealueeseen. 

 

Metsäteollisuuden tärkeimpiä osa-alueita Suomessa on paperinvalmistus. Paperinvalmistusta ja sii-

hen liittyvät toiminnot eivät kuitenkaan kuulu työssä käsiteltäviin aiheisiin, lukuun ottamatta sellun 

ja muiden paperiteollisuuden raaka-aineiden käyttöä luonnonkuitukomponenttien valmistukseen. 

Puuta voidaan säästää myös paperin-, kartongin- ja pahvinkierrätyksellä, mutta nämä eivät kuulu 

työn aihealueisiin.  

 

Eri materiaaleille soveltuvia hyötykäyttömenetelmiä löytyy lukematon määrä. Joistakin on vielä 

hyvin vähän käyttökokemuksia; osa on vielä laboratorioasteella. Myös puumateriaalilla on useita 

hyötykäyttömenetelmiä. Puusta voidaan valmistaa lastulevyjä, haketta ja sahajauhoa voidaan käyt-

tää kompostien tukiaineena sekä puukuituja voidaan käyttää esimerkiksi puumuovikomposiittien 

valmistukseen.  
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2 TUOTTEIDEN EKOTEHOKKUUDEN MÄÄRITELMÄ 
 

Nykyisten kulutustottumusten ja tuotantotapojen ympäristövaikutukset ovat huomattavia. Ne ovat 

pahentaneet ilman ja ympäristön pilaantumista, lisänneet kasvihuonekaasuja ja köyhdyttäneet maa-

ilman luonnonvaroja. Ympäristölle aiheutuvia vahinkoja voidaan helposti vähentää ilman, että se 

vaikuttaisi hyvinvointiin. (Euroopan komissio 2008) Vahinkoja voitaisiin pienentää huomattavasti 

pelkästään hyödyntämällä jo olemassa olevaa tekniikkaa paremmin (Hakala ja Välimäki 2003, 

410.).  

 

2.1 Mitä ekotehokkuus on? 

 

Ekotehokkuudella tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa vähemmällä luonnonvarojen 

kulutuksella enemmän palveluita ja hyvinvointia. OECD (Organisation for Economic Cooperation 

and Development) eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö on määritellyt ekotehokkuuden 

yksinkertaisesti yhtälöllä 
panokset
hyödytusEkotehokku  . Hyötyjä ovat esimerkiksi hyvinvoinnin lisään-

tyminen, elämänlaadun paraneminen, tuotteesta saatava palvelusuorite ja yritysten tuotto. Panokset 

muodostuvat käytetyistä luonnonvaroista, kustannuksista ja syntyvistä ympäristövahingoista. Eko-

tehokkuuden tarkoituksena on vähentää voimavarojen kulutusta ja päästöjä tuotantoyksikköä koh-

den ja samalla tuottaa kustannussäästöjä ja kilpailuetua. (Rissa 2001, 30.) 

 

2.2 Enemmästä vähemmän 

 

Kestävän kehityksen mukainen tuotantotoiminta edellyttää, että luonnonvaroja käytetään mahdolli-

simman vähän ja se, mitä käytetään, hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Ekologisesti kes-

tävä toiminta taaskin edellyttää tuotantotoiminnan ja materiaalien käytön sopeuttamista tasolle, joka 

vastaa maapallon arvioitua kantokykyä. Jotta kestävä kehitys saavutettaisiin, täytyy ekotehokkuutta 

lisätä. Keskipitkällä aikavälillä tämä merkitsee luonnonvarojen kulutuksen alentamista murto-osaan 

nykyisestä. Luonnonvarojen käytön aleneminen taaskin merkitsee ympäristöhaittojen vähenemistä 

ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä. (Rissa 2001, 10.) 
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Jos yrityksen materiaalinkäyttö on tehokasta, se yleensä tarvitsee vähemmän raaka-aineita ja tuottaa 

vähemmän jätettä. Ekotehokkuus voi myös synnyttää uusia innovaatioita, tuottaa lisäarvoa ja muut-

taa teollisuuden uhkat mahdollisuuksiksi. Tavoitteena ei ole rajoittaa tuotteiden ja palveluiden mää-

rää vaan tyydyttää ihmisten tarpeet laadullisesti korkeatasoisimmilla tuotteilla ja palveluilla. Yksin 

tuotantotapoja parantamalla ei kuitenkaan saavuteta kestävän kehityksen mukaisia ympäristötavoit-

teita. Hyvinvoinnin sisällön ja arvostuksien muutosta määrällisestä laadullisempaan suuntaan tarvi-

taan teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden ohella. Se edellyttää, että kulutustottumukset muut-

tuvat merkittävästi. (Rissa 2001, 10–11.) 

 

2.3 Toiminta Euroopan unionissa 

 

Euroopan komission uudessa toimintasuunnitelmassa esitellään Euroopan unionin uudet toimenpi-

teet, joiden tavoitteena on kannustaa Euroopan teollisuutta tuottamaan entistä ympäristöystävälli-

sempiä tuotteita. Samalla halutaan myös varmistaa, että ympäristöä säästävät tuotteet ovat parem-

min esillä kaupoissa. Osa toimenpiteistä on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Lisäksi toimintasuunni-

telma kattaa muun muassa ympäristöystävällisten tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen sekä tuot-

teiden energia- ja ympäristömerkinnät. (Euroopan komissio 2008.)  

 

Euroopan unionin kestävällä teollisuuspolitiikalla, jota ympäristö- ja energiatehokkuusmerkinnät 

ovat vain yksi osa, pyritään kannustamaan tuottajia ympäristöä säästävien tuotteiden valmistami-

seen ja uusien tuotantomenetelmien kehittämiseen. Huomattavan osan Euroopan unionin jäsenmai-

den bruttokansantuotteesta käyttävät kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset rakennus- ja 

liikennehankkeisiin, ympäristön puhtaanapitoon sekä muihin hyödykkeisiin ja palveluihin. Tästä 

syystä kestävän teollisuustuotannon ja kulutuksen varmistaminen on myös julkisen hallinnon tehtä-

vä. Euroopan komission uudessa suunnitelmassa pyritään siihen, että viranomaiset tekevät suoria 

investointeja ympäristöystävällisempiin tuotteisiin ja palveluihin tulevaisuudessa. (Euroopan ko-

missio 2008.) 
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2.4 Elinkaariajattelu 

 

Elinkaariajattelu ja elinkaarivastuu ovat osa ajattelutapaa, jossa tuotteita, palveluja sekä yrityksiä 

tarkastellaan yhä laajemmasta näkökulmasta. Tuotteen ympäristökuormitus pyritään hallitsemaan 

tuotteen koko elinkaaren ajalta, aina raaka-aineesta tuotteen loppuhävitykseen tai uudelleenkäyt-

töön. Ympäristökuormitusta eniten tuottavat elinkaaren vaiheet tunnistetaan, ja ympäristökuormi-

tusta pienennetään tekemällä niihin parannuksia. Elinkaariajattelussa hyödykkeet palaavat mahdol-

lisimman tehokkaasti käytön jälkeen takaisin uusien hyödykkeiden tuotantoon. Tavoitteena kierto-

kulussa on minimoida sekä poistuva jätemäärä että järjestelemään sisään tuleva uusi raaka-ainevirta, 

säilyttäen hyödykkeen suorituskyky. (Linnanen et al. 1997, 73.) 

 

Elinkaariarviointi on tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisen ympäristökuormituksen arvioin-

tiin, tunnistamiseen, määrällistämiseen ja tulkintaan tarkoitettu tiedon keruu- ja analysointimene-

telmä (Myllymaa et al. 2008, 8). Elinkaariarvioinnissa tuotteen koko eliniän aikaiset materiaali- ja 

energiavirrat lasketaan sekä arvioidaan näiden aiheuttamien ympäristövaikutusten merkittävyys. Ne 

arvoketjun vaiheet, jotka kuormittavat ympäristöä eniten, tunnistetaan elinkaariarvioinnin avulla. 

Elinkaariarviointia voidaan soveltaa moniin käyttökohteisiin niin yrityksissä kuin myös julkisissa 

hankkeissa. (Linnanen et al. 1997, 93.) Suoria sovelluksia ovat esimerkiksi tuotekehitys, strateginen 

suunnittelu, julkinen politiikka ja markkinointi (Myllymaa et al. 2008, 8). 

 

Arvottaminen on elinkaariarvioinnin suurin ongelma. Arvottamisongelmien kanssa joudutaan teke-

misiin vertailtaessa samaan käyttötarkoitukseen valmistettavien tuotteiden ekologista hyvyyttä. 

(Linnanen et al. 1997, 96.) Eri päästöjen vertailu ja yhdistäminen on vaikeaa, koska niiden vaiku-

tukset ovat erilaisia. Tästä syystä olisi tärkeää valita tärkeimmät muuttujat ympäristöpaineiden ku-

vaajiksi ja ekotehokkuuden määrittämiseksi. (Dahlbo et al. 2003, 15.) Koko elinkaaren yksityiskoh-

tainen sisällyttäminen tarkasteluihin ei ole taloudellisesti tai aikataulullisesti aina mahdollista. Täl-

löin voidaan tarkasteluun valita muutama oleellinen mittari. Suppea ekotase sisältää valmistuksen 

päästöt, raaka-aineiden säästöt, energiankulutuksen ja haitallisten aineiden käytön. (Linnanen et al. 

1997, 96.) 
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3 KOMPOSIITTIEN KÄYTTÖKOHTEET 
 

Puumuovikomposiitti yhdistää puun ja muovin hyvät ominaisuudet. Puumuovikomposiiteista voi-

daan valmistaa hyvin erilaisia lopputuotteita kuten terassilautoja, soittimia, huonekaluja tai design-

tuotteita (kuva 1) (Totaldesign Oy 2008). Koska puumuovikomposiiteissa on usein ontelorakenne, 

niihin voidaan sijoittaa tietotekniikkaa, esimerkiksi erilaisia taloteknisiä rakenteita (Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto 2008). Lopputuotteet saadaan kerralla valmiiksi, käytännössä ilman materiaali-

hukkaa ja pienellä energia määrällä. Lisäksi lopputuotteet ovat kierrätettäviä niin raaka-aineena 

kuin energianakin. (Totaldesign Oy 2008.) 

 

 
Kuva 1. Puumuovikomposiitista voidaan valmistaa hyvin erilaisia lopputuotteita (Totaldesign Oy 2008) 

 

3.1 Komposiittien esittely 

 

Puumuovikomposiitti on puun ja muovin yhdistelmä, jossa muovia lisätään puukuitujen sekaan si-

tomaan kuidut yhteen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2008). Käytettävästä tuotantomenetel-

mästä ja käyttökohteesta riippuen puukuitujen osuus lopputuotteesta voi vaihdella 20 – 90 % välillä 

(Myllymaa et al. 2006, 42.). Tavallinen seossuhde on 50/50 (Hyvärinen 2007).  

 

Puumuovikomposiittituotteiden valmistuksessa käytetään kierrätysraaka-aineita kuten esimerkiksi 

haketta, sahanpurua, sahajauhoa, sellua sekä puu- ja paperijätettä. Suomessa näitä luonnonkuituja 

saadaan puuteollisuuden (puutuotteiden valmistuksessa ja paperin jatkojalostuksessa) sivutuotteena 

suuria määriä. Muovina käytetään niin kerta- kuin kestomuoviakin ja käytetty muovi voi olla kierrä-

tysmuovia. Lisäksi erilaisia lisäaineita käytetään parantamaan puumuovikomposiittien ominaisuuk-
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sia. Tärkein lisäaine on kytkentäaine, joka sitoo puukuidut muovimatriisiin, mutta lisäaineilla voi-

daan esimerkiksi parantaa palonkestävyyttä. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2008.) 

 

Puun ja muovin yhdistyessä puumuovikomposiitiksi, kummankin materiaalin ominaisuudet yhdis-

tyvät. Tällöin puun kosteudenkestävyys paranee ja muovin jäykkyys paranee. Materiaalin valmis-

tuksessa ongelmana on luontainen epäsopivuus puukuitujen ja muovimatriisin välillä, sillä puu-

kuidut ovat hydrofiilisiä ja muovit hydrofobisia. Hydrofobinen tarkoittaa vettähylkivää, eli ainetta 

tai sen osaa, jonka vesimassa työntää pois sisältään. Hydrofiilinen tarkoittaa molekyylin ominai-

suutta, jonka johdosta se liukenee veteen. (Hyvärinen 2007.)  

 

3.1.1 Komposiitteihin käytettävät materiaalit 

 

Puukuitujen ohella voidaan valmistaa myös muista luonnonkuiduista luonnonkuitumuovikomposiit-

teja. Tällaisia luonnonkuituja ovat esimerkiksi hamppu, juutti, olki ja pellava. Myös maatalouskui-

tuja kuten vehnää, riisiä, soijaa ja niin edelleen voidaan hyödyntää luonnonkuitukomposiittien ma-

teriaalina. Puukuitujen partikkelikoko tulee olla pieni sekä niiden tulisi olla täysin kuivaa, mutta 

valmistusmenetelmästä riippuen voidaan käyttää myös kosteampaa raaka-ainetta. Muita luonnon-

kuituja koskevat samat vaatimukset. Muut luonnonkuidut eivät ole enää nykyisin niin käytettyjä 

kuin puukuidut. (Hyvärinen 2007.) 

 

Luonnonkuitumuovikomposiitteja voidaan valmistaa niin kerta- kuin kestomuoveistakin. Kesto-

muovit ovat öljystä valmistettuja, synteettisiä polymeerejä. Ne ovat sulatettavissa ja muovattavissa 

toistuvasti. Kestomuovit ovat ympäristöystävällisempiä ja hinnaltaan edullisempia kuin kerta-

muovit. Komposiiteissa usein käytössä polypropeeni- eli PP-muovia, matalatiheyksistä polyeteeni- 

eli LDPE-muovia tai korkeatiheyksistä polyeteeni- eli HDPE-muovia. Käytettävän muovin sulatus-

piste on oltava alle 200˚C, etteivät puukuidut vaurioidu. (Hyvärinen 2007.) 

 

Kertamuovit eivät ole kovettumisensa jälkeen enää uudelleen muovattavissa. Ne ovat kovempia, 

mutta samalla hauraampia kuin kestomuovit. Komposiiteissa käytettäviä kertamuoveja ovat esimer-

kiksi epoksihartsit ja fenoliformaldehydihartsit. Kertamuovit ovat kalliita kestomuoveihin verrattu-

na ja nestemäisessä muodossa ongelmajätettä. (Hyvärinen 2007.) 
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3.1.2 Komposiittien valmistusprosessi 

 

Puumuovikomposiitit valmistetaan yhdistämällä kompaundoinnilla eli sekoittamalla puujauho ja 

muovigranulaatti puu-muovigranulaatiksi, josta valmistetaan erilaisin menetelmin lopputuotteita 

(Hyvärinen 2007). Granuloinnin yhteydessä voidaan lisätä myös erilaiset lisäaineet, jotta materiaali 

saadaan vastaamaan paremmin loppukäytön vaatimuksia. Tässä vaiheessa komposiitti voidaan 

myös värjätä. (Totaldesign Oy 2008.) Puumuovikomposiitteja kuten muitakin luonnonkuitukom-

posiitteja voidaan valmistaa eri tavoin. Erilaisia valmistusmenetelmiä ovat suulakepuristus eli ekst-

ruusio, suulakeveto eli pultruusio, erilaiset puristusmenetelmät kuten ruiskupuristus ja ahtopuristus 

sekä muut menetelmät kuten muottivalu. (Hyvärinen 2007.) Kuvassa 2 esitetään kestomuovi-

luonnonkuitukomposiittien valmistuksen vaiheet ja kierrätys. 

 

 
Kuva 2. Kestomuovi-luonnonkuitukomposiittien valmistus ja kierrätys (Totaldesign Oy 2008) 
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Ekstruusiossa sulassa tilassa oleva materiaali pursotetaan tietyn profiilin mukaisen suulakkeen läpi. 

Ekstruusiotekniikalla valmistettuja teollisia sovellutuksia ovat esimerkiksi lattialaudat, listat ja pro-

fiilit sekä ikkunoiden ja ovien karmit. Kuvassa 3 on ekstruusiotekniikassa käytettävä valmistuslaite. 

Ruiskupuristuksessa sula materiaali ruiskutetaan kovalla paineella muottiin. Tämä mahdollistaa 

monimutkaisien geometrioiden valmistamisen ja puumuovikomposiittia käyttämällä saadaan aikaan 

suuremmat ainevahvuudet kuin pelkällä muovilla. Ahtopuristuksessa sula materiaali annostellaan 

muottiin, minkä jälkeen se puristetaan vastakappaleen avulla muotoonsa. Tämä menetelmä mahdol-

listaa pinta-alaltaan suurempien kappaleiden valmistuksen esimerkiksi autoteollisuudelle. (Hyväri-

nen 2007.)  

 

 
Kuva 3. Ekstruusiovalmistustekniikkaa esimerkiksi terassilautojen valmistukseen (Hyvärinen 2007) 

 

3.1.3 Nykyinen valmistus ja tulevaisuuden näkymät 

 

Suomessa puumuovikomposiitit ovat vielä melko tuntematon materiaali, vaikka niitä varsinkin Yh-

dysvalloissa käytetään todella paljon (Törmänen 2005). Vuonna 2005 suurimmat puumuovikompo-

siittien valmistajat olivat Yhdysvallat 700 000 tonnin, Eurooppa 100 000 tonnin, Kiina 50 000 ton-

nin ja Japani 40 000 tonnin tuotantomäärällään. Pohjois-Amerikan markkinoilla vuonna 2005 kom-

posiittituotannon jälleenmyyntiarvo oli noin miljardi dollaria eli noin 700 miljoonaa euroa, josta 
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piharakenteiden osuus oli noin 70 % ja ovi- ja ikkunateollisuuden osuus noin 25 % (kuva 4). Piha-

rakentamissegmentillä kasvu vuosina 2000–2005 oli noin 200 %, vuositasolla noin 25 %. Kasvun 

arvioidaan jatkuvan noin tasolla 20 % vuoteen 2010 saakka. (Hyvärinen 2007.) 

 

Kuva 4. Pohjois-Amerikan markkinoiden komposiittituotannon jälleenmyyntiarvon osuudet (Hyvärinen 2007) 
 

Suomessa on vahva niin muoviteollisuus ja -osaaminen kuin myös metsäteollisuus ja -osaaminen. 

Lisäksi Suomessa on vahva kemian osaaminen sekä muotoiluosaaminen. Puumuovikomposiittien 

tuomia uusia ulottuvuuksia voidaan pitää mahdollisuutena yhdistää nämä vahvat osaamisalueet. 

Lisäksi komposiitit mahdollistavat esimerkiksi erityisosaamista vaativien tuotteiden kannattavan 

valmistuksen. 

 

Tulevaisuuden alana puumuovikomposiitit voivat tuoda niin teollisia kuin akateemisiakin työpaik-

koja Suomessa.  Suomessa osaaminen jo löytyy, mutta se on vielä hajallaan. Puumuovikomposii-

teille voidaan löytää markkinoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Luonnonkuitukomposiiteille 

voidaan löytää käyttökohteita hyvin erilaisilla alueilla. Käyttökohteita ovat esimerkiksi soittimet, 

elämys ja design, sisustus ja huonekaluteollisuus, räätälöidyt komposiitit sekä akustiset paneelit. 

Nämä ovat kuitenkin vain pieni osa käyttökohteista. (Totaldesign Oy 2008.)  

 

Luonnonkuitukomposiittia voidaan käyttää kattavasti eri teollisuudenaloilla.  Suurimpana teollisuu-

denalana ovat rakennusteollisuudessa ja kulkuvälineissä. Autoteollisuus ja pakkausteollisuus, päi-

vittäistavarateollisuus ja elektroniikka seuraavat perässä. (Totaldesign Oy 2008.) Kuvassa 4 esitetty 

Pohjois-Amerikan markkinoiden jälleenmyyntiarvoista voidaan huomata, että muiden kuin raken-

nus- ja ikkunateollisuuden aloilla on potentiaalia lähes rajattomalle kasvulle.  

70 %

25 %

5 %

Piharakenteet
Ikkunateollisuus
Muut
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Yksi materiaalin heikkouksista on sen kallis hinta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa samalla poikkileik-

kauksella puumuovikomposiitista valmistettua lankkua myydään 1,9 -kertaisella metrihinnalla pai-

nekyllästettyyn puuhun verrattuna (Hyvärinen 2007). Suomessa tällä hetkellä ainoa saatavissa ole-

va, UPM-Kymmenen valmistama puumuovikomposiitti maksaa noin 3 -kertaisen metrihinnan kyl-

lästetyn puuhun verrattuna (Puukeskus 2007). Tulevaisuuden haasteina puumuovikomposiiteilla on, 

tuotteen hinnan lisäksi, ominaisuuksien parantaminen muun muassa tiheyden ja pinnan jälkikäsitte-

lyn osalta. Tämän lisäksi markkinointia ja jakelukanavia tulee kehittää, jotta materiaali saisi laa-

jemman yleisen hyväksynnän myös Suomessa. Mikäli materiaali saavuttaa suosiota, haasteeksi syn-

tyy kuidun saatavuus ja riittävyys tuotantomäärien noustessa.  (Hyvärinen 2007.) 

 

3.2 Käyttökohteisiin soveltuvat muut materiaalit 

 

Puumuovikomposiiteista on tullut kilpailija monelle perinteiselle puutuotteelle kuten esimerkiksi 

terassilaudoille, jotka ovat puumuovikomposiittien suurin käyttökohde noin 50 % osuudella kaikista 

puumuovikomposiiteista (kuva 5). Puumuovikomposiittituotteiden valmistus on nopeimmin kasva-

via muoviteollisuuden tuotannonaloja (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2008).  

 

 
Kuva 5. Terassilaudat ovat puumuovikomposiittien suurin käyttökohde (UPM-Kymmene 2008) 
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3.2.1 Puutuotteet 

 

Puu on luonnonmateriaali, joka voidaan palauttaa käytön jälkeen ekologiseen kiertokulkuun ympä-

ristöä vahingoittamatta. Puu on lujaa ja kevyttä materiaalia. Suhteessa omaan painoonsa puu on 

lujempaa kuin mikään muu rakennusmateriaali. (Puukeskus Oy 2007.) Lisäksi se on ainoa uusiutu-

vaan luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puun ainutlaatuisuus perustuu raaka-aineen ky-

kyyn sitoa ilmakehän hiilidioksidia kasvaessaan. Valmis tuote varastoi hiilen edelleen koko käyttö-

ajakseen. (Metsäteollisuus ry 2008.) 

 

Puu on perinteinen ja ympäristöä säästävä, hieno rakennusmateriaali. Ulkorakentamisessa on otetta-

va huomioon puun luontainen alttius sään ja lahottajaeliöiden vaikutuksille. Puuta on osattu perin-

teisesti käyttää Suomessa siten, että se on kestänyt vuosikymmeniä ja joskus jopa vuosisatoja ilman 

kemiallista suojausta. Puun lahoavuus on osattu ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa, esimerkiksi 

sydänpuu tai lämpökäsitelty puu kestävät tavallista puuta paremmin ulkorakenteissa. (SYKE 

2008b.) 

 

Lahoamiselta puuta voidaan suojata kemiallisesti, joko puun pintaan siveltävillä aineilla tai teolli-

sella kyllästyksellä (SYKE 2008b). Rakenteellinen suojaus on ensisijainen ja kemialliseen suojauk-

seen on syytä turvautua vain pakosta. Kemiallisessa suojauksessa puu kyllästetään niin, ettei vesi 

pääse sisään. Tavallisemmat kemialliset menetelmät ovat sively, ruiskutus, upotus sekä paine- ja 

tyhjiökyllästys. Rakenteellisessa menetelmässä, kuten lämpökäsittelyssä, suojaus estää veden ja 

kosteuden pääsyn rakenteiden sisälle. Tehokkaita ja edullisia kemiallisia lahonsuojausmenetelmiä 

ovat paine- ja tyhjiökyllästys. Jälkimmäinen suoritetaan siten, että puutavara suljetaan säiliöön, jos-

ta ilma imetään pois. Säiliöön syntyvä alipaine aiheuttaa kyllästysaineen imeytymisen puuhun. Pai-

nekyllästys on päinvastainen menetelmä, jossa noin 15 ilmakehän ylipaineella saadaan aikaa kylläs-

tysaineen imeytyminen puuhun. (Puukeskus Oy 2007.) 

 

Pääasiallisena tarkoituksena puun kyllästyksessä on saada tuhottua siinä olevat ja siihen tulevat sie-

net ja bakteerit, jolloin sen käyttöikä kasvaa 3-5 -kertaiseksi kyllästämättömään puuhun verrattuna 

(Myllymaa et al. 2006, 42). Puun suojaukseen on aiemmin käytetty eniten niin sanottuja suolakyl-

lästeitä eli kromia, arseenia ja kuparia (CCA) sisältäviä painekyllästysaineita sekä kreosoottiöljyä. 

Nämä aineet ovat kuitenkin terveydelle ja ympäristölle vaarallisia. Kreosootin käyttö on tiukasti 

rajoitettu, eikä kromi-arseeni-kupari-valmisteilla saa enää kyllästää puuta. Saatavilla on lisäksi kyl-

lästettyä puuta, joka ei sisällä kromia tai arseenia. (SYKE 2008b.) 
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Pituuskatkaisua lukuun ottamatta kromilla, arseenilla ja kuparilla kyllästettyä puutavaraa ei tule 

sahata, höylätä tai muuten työstää. Kaikkia kyllästeitä liukenee puusta käytön aikana ja ne päätyvät 

lopulta luontoon. Tästä syystä kyllästettyä puutavaraa tulee käyttää vain todelliseen tarpeeseen ja 

siitä syntyvä jäte on toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi. Vuosittain Suomessa käytetään 

painekyllästettyä puutavaraa tuhansia kuutiometrejä vuosittain. (SYKE 2008b.) Vuonna 2007 teolli-

sesti kyllästettyä puuta tuotettiin yhteensä 376 000 kuutiometriä Suomessa. Tuotantomäärästä kyl-

lästetyn sahatavaran osuus oli 257 000 m3. Pylväitä kyllästettiin 103 000 m3 ja ratapölkkyjä 16 000 

m3. (Möttönen 2008.) Osa kyllästetyn puutavaran käytöstä on tarpeetonta ja lisää vain ympäristö-

kuormitusta. Turhasta käytöstä syntyy turhaa, vaikeasti käsiteltävää jätettä. (SYKE 2008b.) 

 

3.2.2 Muovituotteet 

 

Muovilla itsellään voidaan korvata erilaisia materiaaleja kuten betonia tai terästä. Kestomuovin uu-

delleenmuovattavuus antaa hyvät lähtökohdat materiaalikierrätykselle, mutta haastetta tuo materiaa-

lin ja sen käytön monimuotoisuus; erilaisia muovilaatuja on kymmeniä tuhansia. Pääraaka-aineensa 

öljyn ansiosta muoveilla on hyvä lämpöarvo, joten muoveja voidaan materiaalikierrätyksen lisäksi 

hyödyntää myös energiana. Muoveissa raaka-aineena käytetään öljyn lisäksi 0-80 % erilaisia lisäai-

neita palonestoaineita, väriaineita ja UV-stabilaattoreita. Muovin seassa voidaan käyttää tuki-

/lujiteaineita kuten lasia, puujauhoa tai kipsiä. Tällöin materiaalia sanotaan muovikomposiitiksi. 

(Myllymaa et al. 2008, 33–34.)  

 

Kaatopaikalle päätyvästä palavasta jätteestä on muovien osuus noin 9 %. Tästä määrästä yhdyskun-

nista on peräisin yli 99 % ja käytännössä lähes koko määrä kulkee sekajätevirrassa. Mahdollisuuk-

sia tämän muovin kierrättämisestä voidaan pitää melko huonona, sillä sekajäte pitää sisällään niin 

suuren kirjon laadultaan erilaisia jätteitä.  Helpommin hyödynnettävissä olevaa teollisuuden ja kau-

pan toimialoilla syntyvää, nykyisin kaatopaikalle menevää pakkausmuovijätettä olisi saatavilla yh-

teensä noin 8 500 tonnia vuodessa. (Myllymaa et al. 2006, 49.) Suuri osa Suomessa kerätystä muo-

vista toimitetaan Aasiaan hyödynnettäväksi. Yleisesti kierrätetyn muovin katsotaan soveltuvan par-

haiden käyttökohteisiin ja olosuhteisiin, joissa värillä ei ole väliä, jossa se ei altistu auringon valol-

le, ja jossa se ei ole tekemisissä elintarvikkeiden ja juomaveden kanssa. (Myllymaa et al. 2008, 34.) 
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Muovi voidaan sulattaa uudelleen ja valaa profiiliksi, joka sopii ominaisuuksiensa puolesta korvaa-

maan painekyllästettyä puuta, betonia ja metallia. Muoviprofiilin raaka-aineeksi sopivat kaikki 

muovilaadut ja sen valmistuksesta syntyvät tärkeimmät päästöt ovat melu ja pöly. Valmistusproses-

si ei itsessään tuota paljon päästöjä. Muoviprofiilin valmistaminen jätemuovista on edullisempaa 

kuin neitseellisen muoviraaka-aineen hankkiminen. (Myllymaa et al. 2006, 43.) Muovista valmistet-

tuja tuotteita voitaisiin korvata puumuovikomposiiteilla.  

 

4 PUUMUOVIKOMPOSIITTIEN EDUT 
 

Ekotehokkuusajattelussa raaka-aineiden käyttöä halutaan vähentää ja tehostaa, energian käyttöä ja 

samalla päästöjen määrää vähentää. Jotta tuote olisi ekotehokas, se joutuu täyttämään nuo kriteerit. 

Lisäksi tuotteelta vaaditaan muitakin etuja esimerkiksi loppukäyttäjän näkökulmasta kuten tuotteen 

helppo käyttö. Seuraavassa suppea ekotase ja muovin säästön mahdollistaminen kertovat puu-

muovikomposiittien eduista eri näkökulmista.   

 

4.1 Suppea ekotase 

 

Ekotaseen avulla voidaan määrittää materiaali- ja energiavirtojen välilliset ja välittömät ympäristö-

vaikutukset. Ekotaseen avulla saadaan konkreettisesti selville mitkä materiaalit aiheuttavat ympäris-

töhaittoja ja missä toiminnan vaiheessa. Näin voidaan vähentää haitallisten ympäristövaikutusten 

syntymistä muuttamalla toimintaa, prosessia tai teknologiaa. (SYKE 2008c.) 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan puumuovikomposiittien valmistusta kyllästettyyn puuhun verrattu-

na suppean ekotaseen avulla. Tarkastelun kohteena ovat hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus, 

raaka-aineen säästö sekä haitallisten aineiden käyttö. Käyttökohteena kummallakin materiaalilla on 

terassilaudoitus. Tarkoituksena ei ole yritys todistaa kumpaakaan materiaalia, puumuovikomposiit-

teja tai kyllästettyä puuta, paremmaksi vaan vertailla kummankin hyviä ja huonoja puolia. Tietojen 

vähäisyyden vuoksi tarkastelu jää melko pinta puoleiseksi. 
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4.1.1 Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus 

 

Seuraavien tulosten kasvihuonepäästöjen laskennassa otetaan huomioon hiilidioksidi CO2, metaani 

CH4 ja typpioksiduuli N2O sekä näiden summa CO2-ekvivalentteina. Taulukossa 1 esitetään kasvi-

huonekaasujen muuntokertoimet CO2-ekvivalenteiksi. 

 
Taulukko 1. Kasvihuonekaasujen muuntokertoimet CO2-ekvivalenteiksi (Myllymaa et al. 2006, 44.) 

Päästökomponentti Kerroin (CO2-ekvivalenteiksi) 

Hiilidioksidi 1 

Metaani 21 

Typpioksiduuli 310 

 

Puumuovikomposiittien valmistus kuluttaa vähän energiaa. Laitteet kuluttavat pienimmillään noin 

400 kWh/tonni valmistettua tuotetta, mutta energiankulutus riippuu paljon prosessista ja valmisteen 

raaka-ainesuhteista. Näin ollen energiankulutus voi olla suurimmillaan viisinkertainen. Sähkön 

päästökertoimilla laskettuna tarkoittaa 400 kWh/tn suuruudeltaan 129 010 g CO2-

ekvivalenttipäästöjä/ tonni puumuovikomposiittituotetta. (Myllymaa et al. 2006, 42.) 

 

Painekyllästyksen sähkönkulutus painekyllästettyä kuutiota kohti on luokkaa 4,5 kWh/m3 ja läm-

mönkulutus on noin 2 litraa/m3 kevyttä polttoöljyä. Kun oletetaan, että puumuovikomposiitin tiheys 

on 1150 kg/m3 ja kyllästetyn puun puolestaan 500 kg/m3, saadaan energian arvoilla laskettuna pai-

nekyllästetyn puun tuotannon päästöiksi 125 000 g CO2-ekvivalenttipäästöjä/tn kyllästettyä puuta 

kohti. Alipaineisen kyllästysprosessin sähkönkulutus on noin 4 kWh/m3 ja lämmön kulutus on noin 

8 kWh/m3. Lisäksi voidaan laskelmaan ottaa mukaan puiden siirtelyyn piha-alueella kuluva 0,32 

litraa/m3 kevyttä polttoainetta. Painekyllästetyn puun siirtelyyn ei kyseistä polttoaineen kulutusta 

ole tiedossa. Kun tiheysoletuksena on sama kuin edellä, saadaan kyllästystoiminnan päästöiksi 

121 000 g CO2-ekv/tn kyllästettyä puuta. (Myllymaa et al. 2006, 42.) 

 

Näillä oletuksilla vertailtaessa puumuovikomposiitin päästöjä kyllästetyn puun päästöihin huoma-

taan, ettei uusiotuotteen käyttö säästä hiilidioksidipäästöjä. Puumuovikomposiittien valmistus tuot-

taa jokaista valmistettua tonnia kohden lisää hiilidioksidipäästöjä kyllästettyyn puuhun verrattuna.  
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4.1.2 Raaka-aineiden säästö 

 

Suomessa tällä hetkellä saatavissa oleva puumuovikomposiitti on pääasiassa UPM-Kymmenen 

valmistamaa UPM ProFi Deck -puumuovikomposiittia. Valmistaja mukaan kyseisellä materiaalilla 

pääraaka-aineena ovat tarkoin valikoidut puuperäiset kuidut ja puhtaat muovipolymeerit, jotka ovat 

syntyneet muiden prosessien sivutuotteina ja päätyisivät muuten täyttömaaksi tai poltettavaksi 

(UPM-Kymmene 2008). 

 

Ennen kuin puu on tullut tiensä päähän esimerkiksi painekyllästetyksi terassilaudaksi, se on käynyt 

läpi monta eri vaihetta. Puun korjuuseen metsässä kuuluu seuraavat vaiheet: puu kaadetaan, se kar-

sitaan, katkotaan puutavaralajeiksi sekä kuljetetaan tienvarteen ja siitä eteenpäin esimerkiksi sahalle 

työstettäväksi. Sahatavaran valmistukseen kuuluu seuraavat vaiheet: tukkien lajittelu, kuorinta, sa-

haus, tuorelajittelu, rimoitus, kuivaus, lajittelu, paketointi, varastointi ja lähetys. Tämän lisäksi puu 

täytyy mahdollisesti käsitellä kyllästysaineella. (Pöyhönen 2007.) 

 

Sahauksessa sahatavaran lisäksi syntyy haketta, purua ja kuorta. Nykyisin nämä otetaan käyttöön 

erittäin tehokkaasti Suomessa. Purusta voidaan valmistaa esimerkiksi pellettejä ja brikettejä. Hak-

keesta voidaan valmistaa lastulevyä ja kuorta voidaan hyödyntää energiantuotannossa. (Pöyhönen 

2007.) Kyllästetty terassilauta on kuitenkin massiivipuuta, kun taas puumuovikomposiittien valmis-

tukseen voidaan käyttää hyödyksi myös sellainen raaka-aine, josta ei voitaisi muuten valmistaa 

käyttöarvoisia tuotteita. Tämä tekee puumuovikomposiittien puuraaka-aineen käytöstä tehokkaam-

paa. Puumuovikomposiittien eduksi voidaan lukea myös se, että ne voidaan valmistaa kierrätysraa-

ka-aineista, jolloin neitseellistä raaka-ainetta ei kulu lainkaan. Tuotteet ovat hävitettävissä sekajät-

teen mukana tai polttamalla tai kierrätettävissä uudelleen.  

 

Puumuovikomposiiteissa käytetään kuitenkin uusiutumatonta raaka-ainetta; öljyä. Mikäli puu-

muovikomposiittien valmistukseen käytetään neitseellistä muovia, tarvitaan siihen energiaa, öljyä 

sekä muita muovin valmistukseen tarvittavia raaka-aineita. Myös kertamuovin käyttö puumuovi-

komposiittien raaka-aineeksi aiheuttaa päästöjä ja voi muodostaa ongelmajätettä, mikäli muovia 

käsitellään nestemäisenä.  

 

Valmistustavat vaikuttavat suuresti lopputulokseen, kumpi näistä kahdesta materiaalista on raaka-

aineen käytöltä tehokkaampaa. Yksioikoista vastausta ei ole. Etenkin käytetäänkö puumuovikom-

posiiteissa kierrätysmateriaalia vaikuttaa raaka-aineen säästöön merkittävästi. Mikään ei myöskään 
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poissulje sitä, että näitä kahta valmistettaisiin rinnakkain; kyllästetyn puun valmistuksen sivutuot-

teista voidaan valmistaa puumuovikomposiitteja. Loppujen lopuksi kumpikin materiaaleista on 

melko ympäristöystävällinen, kun vertauskohteena on jokin muu materiaali kuten vaikkapa teräs. 

 

4.1.3 Haitallisten aineiden käyttö 

 

Monien haitallisten aineiden päästöjen määrä vähenee, mutta samaan aikaan eri aineita monimuo-

toisuus lisääntyy synnyttäen mahdollisesti vieläkin haitallisempia aiheita. Kaikkiaan teollisessa käy-

tössä saattaa olla 100 000 kemikaalia. Käytössä on kemikaaleja, joista tiedetään hyvin vähän. Käy-

tännössä on mahdotonta tutkia kemikaalin kaikkia reaktioita kaikkien muiden yhdisteiden kanssa. 

(Hakala ja Välimäki 2003, 141.) 

 

Puun kemiallisessa suojauksessa on aiemmin käytetty esimerkiksi arseenia, kromia ja kreosoottiöl-

jyä. Arseeni on myrkyllinen ja syöpävaarallinen alkuaine. Kromi on raskasmetalli, joka voi aiheut-

taa esimerkiksi syöpää ja muita myrkkyvaikutuksia. Lisäksi se on suuri herkistäjä. Kromi ja arseeni 

ovat monille eliöille erittäin myrkyllisiä eivätkä ne hajoa vaan kerääntyvät eliöihin ja ympäristöön. 

(SYKE 2008b.) 

 

Kreosoottiöljy on kivihiilitervan tisle, joka sisältää useita perimän muutoksia aiheuttavia ja syöpä-

vaarallisia aineita (Hakala ja Välimäki 2003, 148). Kreosoottiöljyn aineet eivät kiinnity puuhun 

pysyvästi vaan niitä liukenee ja haihtuu ympäristöön (SYKE 2008b). Kyllästetystä puusta, kuten 

ratapölkyistä, tihkuu kyllästysaineita luontoon koko ajan. Suomen rataverkossa on arviolta 10 mil-

joonaa puista ratapölkkyä, jotka on kyllästetty kreosoottiöljyllä. Näistä korvataan vuosittain noin 

500 000–700 000 vuosittain betonipölkyillä. Ennen kuin kreosoottiöljyn vaaroista tiedettiin, käytet-

tiin sitä muun muassa lihan säilytysaineena purjelaivojen pitkillä valtamerimatkoilla. (Hakala ja 

Välimäki 2003, 148.)  

 

Kyllästetty puutavara jaetaan neljään eri luokkaan, josta käy ilmi käytetty puunsuoja-aine ja kylläs-

tetyn puun tuottaja. Kyllästysluokat ovat A, AB, M ja B. Näistä kolme ensimmäistä sisältävät kupa-

ria ja ovat myrkyllisiä yhdisteitä. Luokka B on haitattomampi kupariton ja öljypohjainen tuote, jois-

sa kyllästysaineena voidaan käyttää orgaanisiin aineisiin, kuten lakkabensiiniin, liuotettuja tinayh-

disteitä kuten tributyylitinaoksidia, diklofluamidia ja niiden yhdistelmiä. (SYKE 2008b.) Luokkaa 

M ei Suomessa käytetä lainkaan (Möttönen 2008). 
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Kyllästysaineet jaetaan vesipohjaisiin ja öljypohjaisiin kyllästeisiin sekä kreosoottiöljyyn. Vesipoh-

jaiset kyllästeet eli suolakyllästeet jaetaan kiinnittyviin ja kiinnittymättömiin kemiallisten ominai-

suuksien mukaan. Yleisimmät kiinnittyvät kyllästeet ovat CCA-kyllästeitä (kupari, kromi ja arsee-

ni), joita käytetään teollisissa kyllästysprosesseissa puun pitkäaikaiseen suojaukseen myös maa- ja 

vesikosketuksissa. Kiinnittymättömät yhdisteet ovat pääasiassa boori- ja fluoriyhdisteitä, joita käy-

tetään sellaisissa rakenteissa, joissa on pieni riski huuhtoutua veden mukana. Kehitteillä on myös 

ympäristöystävällisempiä kyllästeitä kuten mäntyöljysovellutuksia, joiden teho perustuu mäntyöljyn 

vettä hylkivään vaikutukseen. Raakamäntyöljy on selluloosan tuotannossa syntyvä sivutuote. Käsi-

telty puu kyllästetään öljyllä niin, että puun massasta öljyn osuus on jopa 50 %. Käsittelyn jälkeen 

puu säilyy kuivana ja kestää puutarhakäytössä 15–25 vuotta. (Möttönen 2008.)  

 

Puun kyllästysaineiden käyttöönottoa valvotaan sekä niiden käyttöä on rajoitettu tai jopa kokonaan 

kielletty (SYKE 2008b). CCA-kyllästeillä kyllästettyä puuta ei ole saanut luovuttaa kuluttajille 

30.6.2004 lähtien (Möttönen 2008). Arseenia sisältävien puunsuojakemikaalien käyttö on ollut kiel-

lettyä 1.9.2006 lähtien. Lisäksi rajoitteita on asetettu myös kreosoottiöljyllä kyllästetylle puulle. 

Vuodesta 2003 sitä ei ole saanut käyttää leikkikentillä, ravinnon kanssa kosketuksiin joutuvissa 

kohteissa sekä puistoissa ja muilla virkistysalueilla, joissa toistuva ihokosketus on mahdollinen. 

(SYKE 2008b.)  

 

UPM-Kymmenen mukaan heidän valmistamansa puumuovikomposiitit eivät sisällä myrkyllisiä 

aineita lainkaan (UPM-Kymmene 2008). Puun kyllästystavasta ja -aineesta riippuu kuinka vaarallis-

ta tai vaaratonta kyllästetyn puun valmistus ja käyttö on. Kyllästysaineen kulutus on noin 12,5 l/m3 

puuta eli 6,3 l/t kyllästettyä puuta (Myllymaa et al. 2006, 43.). Käytöstä poistettu arseenia tai kro-

mia sisältävä tai kreosoottiöljyllä kyllästetty puu on ongelmajätettä ja se tulee toimittaa erilliskerä-

ykseen ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Valmisteilla olevat luonnonmukaiset vaihtoehdot ku-

ten mäntyöljy, ovat ympäristön ja ihmisen kannalta huomattavasti parempi ratkaisu.    

 

4.2 Muovin käyttöä voidaan vähentää 

 

Mitä ilmeisimmin halpojen raaka-aineiden ajat alkavat olla ohi. Öljyn hinnan nousu parantaa uusiu-

tuvien energialähteiden kilpailukykyä ja käyttöönottoa. Samalla korostuu energia- ja materiaalite-

hokkuuden merkitys kilpailutekijänä. (SYKE 2008a.) 
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Muovin raakaöljystä valmistus kuluttaa energiaa noin 50 MJ/kg. Tällä energiamäärällä syntyy pääs-

töjä yhteensä 2 866 485 g CO2- ekvivalenttipäästöjä/tonni muovia (taulukko 2). Kierrätysmuovin 

käyttö on erittäin hyvä ratkaisu, sillä muovin valmistaminen öljystä raaka-aineeksi on energiaa pal-

jon kuluttava prosessi ja säästöt syntyvät vältetyistä energian päästöistä. (Myllymaa et al. 2006, 44.) 

Myös puumuovikomposiiteissa voidaan käyttää kierrätettyä muovia neitseellisen raaka-aineen sijas-

ta, jolloin kokonaishiilidioksidipäästöjen väheneminen valmistuksessa on verrattavissa toisiinsa.  

 
Taulukko 2. Muovin valmistuksen energiankulutuksen kasvihuonepäästöt raakaöljyä ja kierrätysmuovia käyttäen sekä 

puumuovikomposiitilla korvaamalla (Myllymaa et al. 2006, 44.) 

Päästö Valmistus raakaöljystä 

(g/tonni muovia) 

Valmistus kierrätys-

muovista  

(g/tonni muovia) 

Puumuovikomposiittien 

valmistus (g/tonni puu-

muovikomposiittia) 

CO2 2 790 000 167 000 - 

CH4 2 535 152 - 

N2O 75 5 - 

Yhteensä, CO2-ekv. 2 866 485 171 587 129 010 

 

Puumuovikomposiitin käyttö muovin sijasta säästää öljyä, jonka tilalla voidaan käyttää uusiutuvia 

kierrätyskuituja. Taulukosta 2 voidaan todeta, että puumuovikomposiitit tuottavat vähemmän CO2-

ekvivalenttipäästöjä kuin pelkästä muovista valmistetut tuotteet.  

 

Muovilla korvatessa terästä ja betonia säästetään suuria määriä hiilidioksidipäästöissä. Terästä kor-

vattaessa muovilla päästöjä syntyy CO2- ekvivalentteina 327 000 g/tonni muoviprofiilia ja betonia 

korvattaessa 24 000 g/tonni muoviprofiilia vähemmän. (Myllymaa et al. 2006, 43.) Puumuovikom-

posiitista voidaan valmistaa lujempaa ja jäykempää materiaalia kuin mitä muovi on (Totaldesign 

2008). Tällöin avautuu uusia mahdollisuuksia korvata betonia ja terästä muovia sopivammalla ja 

päästöjä vähemmän synnyttävällä materiaalilla kuten puumuovikomposiitilla.  

 

Puumuovikomposiittien eduksi kestomuoviin verrattaessa voidaan lukea fossiilisten raaka-aineen 

käytön vähenemisen lisäksi myös muottikutistuman väheneminen ja lämpölaajenemisen pienenemi-

nen. Kertamuovi-luonnonkuitukomposiittien etuja ovat esimerkiksi kustannustehokkuus sekä hyvä 

lujuuden ja painon suhde.  Puumuovikomposiiteilla on puolellaan myös uuden tuotesuuntauksen 

tuoma imago. (Totaldesign 2008.) 
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4.3 Puumuovikomposiitit ekotehokkaana ratkaisuna 

 

Aiemmin tarkasteltiin puumuovikomposiitteja suppean ekotaseen näkökulmasta. Tarkasteltaessa 

muutamaa valittua mittaria ei kuitenkaan saada tuotteen ympäristövaikutuksia täysin esille.  Elin-

kaariarviointi tuottaisi tässäkin tilanteessa laajemman kuvan puumuovikomposiittien tuottamista 

päästöistä ja materiaalivirroista. Täysi elinkaariarviointi vie paljon aikaa ja tämän työn kannalta se 

olisi liian vaativa puuttuvien tietojen vuoksi. 

 

Yksi ekotehokkuuden kriteereistä on, että luonnonvaroja käytetään ja hyödynnetään mahdollisim-

man tehokkaasti. Puumuovikomposiitit sopivat tähän vaatimustasoon, sillä ne voidaan valmistaa 

kierrätysmateriaalista. Panokseksi tarvitaan lisäksi energiaa. Kestävän kehityksen mukaisesti puu-

muovikomposiitti voidaan myös kierrättää joko materiaalina tai energiana. Tällöin myös jäljelle 

jäävää jätettä syntyy vähän ja puumuovikomposiitteja valmistavan yrityksen toiminta on myös te-

hokasta.  

 

Puumuovikomposiittien käyttö säästää fossiilisten luonnonvarojen käyttöä silloin, kun korvattavana 

kohteena on muovia. Muovin keräystä tehostamalla saataisiin hyötykäytetyksi ainakin osa nykyisin 

kaatopaikalle menevästä muovista. Myös pitämällä muovinkeräyksessä saatava muovi Suomen ra-

jojen sisällä, ei raaka-aineen saatavuudesta pitäisi syntyä ongelmaa. Muovia korvatessa puumuovi-

komposiiteilla syntyviä kasvihuonekaasu päästöjä saadaan pienennettyä. Puumuovikomposiiteista 

voitaisiin mahdollisesti valmistaa uusiin kohteisiin soveltuvaa materiaalia. Kohteet voivat olla myös 

sellaisia, joihin tällä hetkellä ei muovi sovellu sellaisenaan. Tällaisia kohteita voisi löytyä esimer-

kiksi korvattaessa betonia tai terästä, jolloin käytetyltä materiaalilta saatetaan vaatia parempaa lu-

juutta tai jäykkyyttä.  

 

Ympäristön kannalta positiiviseksi voidaan todeta puumuovikomposiittien myrkyttömyys. Puun 

kyllästykseen käytetyt kemikaalit rasittavat ympäristöä, kun taas puumuovikomposiitteja käyttämäl-

lä lahottajien kesto paranee ilman myrkkyjä. Ekotehokkuudeksi voidaan lukea myös, että puu-

muovikomposiiteilla on tasainen laatu, jolloin materiaalia ei kulu hukkaan. Valmistustekniikat 

mahdollistavat myös monimutkaisten kappaleiden valmistuksen, jolloin kustannusetu paranee sa-

malla. Lisäksi kyllästettyyn puuhun verrattuna puumuovikomposiiteilla lujuus kasvaa oleellisesti 

puun syiden vastaiseen suuntaan. (Totaldesign 2008.) 
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Puumuovikomposiittien valmistuksessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä vähentämällä voidaan päästä 

samalle tasolle kyllästetyn puun kanssa hiilidioksidipäästöjen tuotannossa. Raaka-aineen säästöä 

tarkasteltaessa on näkyvillä kaksi eri puolta. Puumuovikomposiitteja käyttämällä säästetään uusiu-

tuvaa luonnonvaraa puuta, mutta samalla käytetään uusiutumatonta luonnonvaraa öljyä. Lisäksi 

valmistukseen voidaan käyttää sellaisia luonnonkuituja, joista ei muuten saisi tuotettua käyttökoh-

teeseen soveltuvaa materiaalia, mutta edelleenkin mukaan joudutaan lisäämään muita materiaaleja 

kuten muovia. 

 

4.4 Hyötyjä käyttäjän kannalta 

 

Kotitalouksissa puumuovikomposiittien käyttö on vielä vähäistä Suomessa. Materiaali ei ole vielä 

löytänyt tietänsä suuren yleisön tietoisuuteen ja suosioon, mutta mikäli suosion kasvua peilataan 

Yhdysvaltojen tilanteeseen, on Suomessakin puumuovikomposiittimarkkinoille luvassa nopeaa 

kasvua. 

 

Puumuovikomposiittien käyttö on helppoa. Kuluttaja voi käyttää materiaalia esimerkiksi patioihin, 

terasseihin, laitureihin, leikkikentille sekä moneen muuhun haastavaan kohteeseen. Myöskään puu-

muovikomposiitin käyttö sisätiloissa ei ole mitenkään poissuljettua. Vuodenaikojen vaihtelut eivät 

vaikuta puumuovikomposiittiin vaan se kestää myös lunta ja jäätä. Materiaali ei vaadi hiontaa, pet-

saamista, öljyämistä tai mitään muutakaan pintakäsittelyä. Puumuovikomposiitti ei sisällä juuri 

lainkaan ligniiniä, joten se ei myöskään harmaannu kuten puumateriaali yleensä. Käyttäjän näkö-

kulmasta puumuovien asennus on sinänsä helppoa, sillä se ei vaadi mitään erikoistyökaluja.  Käyt-

täjä voi rakentaa mieleisensä, oli se sitten perinteinen tai uniikki, lopputuloksen (kuva 6). (UPM-

Kymmene 2008.) 
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Kuva 6. Käyttäjä saa aikaan haluamansa lopputuloksen (UPM-Kymmene 2008) 

 

5 YHTEENVETO 
 

Puumuovikomposiitti on puun ja muovin yhdistelmämateriaali, jossa yhdistyvät niin puun kuin 

muovinkin hyvät ominaisuudet. Puumuovikomposiitit valmistetaan kesto- tai kierrätysmuovista 

sekä luonnonkuiduista, yleensä puukuiduista. Valmistus kuluttaa vähän energiaa ja raaka-aineeksi 

käyvät myös sellaiset kuidut, joita ei muuten voisi hyötykäyttää. Lisäksi puumuovikomposiittien 

valmistukseen voidaan käyttää kierrätettyä raaka-ainetta. Puumuovikomposiitin käyttökohteita on 

lukuisia, mutta puumuovikomposiittien suurin käyttökohde on terassilaudat 50 % osuudellansa. 

Puumuovikomposiitin käyttö on Suomessa vielä vähäistä, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa kom-

posiittimyynnin jälleenmyyntiarvo oli noin 1 miljardi dollaria vuonna 2005. 

 

Suppean ekotaseen avulla tarkasteltaessa ja kyllästettyyn puuhun verrattaessa voidaan todeta puu-

muovikomposiittien valmistuksen tuottavan enemmän kasvihuonekaasupäästöjä ja vievän enemmän 

energiaa. Raaka-aineen säästöä tarkasteltaessa ei yksiselitteistä lopputulosta ole, sillä puumuovi-

komposiittien valmistukseen kuluu vähemmän puuta, mutta lisänä käytetään öljyä. Sen sijaan puu 

on uusiutuva materiaali. Puumuovikomposiitti voidaan kierrättää niin raaka-aineeksi kuin energiak-

sikin, kun puolestaan kyllästetty puu on pahimmillaan ongelmajätettä. Haitallisten aineiden käyttöä 
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tarkasteltaessa voidaan todeta, etteivät kestomuovista valmistetut puumuovikomposiitit sisällä hai-

tallisia aineita. Kyllästetty puu voi sisältää ihmiselle ja ympäristölle haitallisia aineita kuten kromia, 

arseenia ja kuparia, mutta toisaalta kyllästykseen voidaan käyttää myös ympäristölle vaarattomia 

aineita kuten mäntyöljyä. 

 

Muoviteollisuuden nopeimmin kasvavia tuotannonaloja on puumuovikomposiittien valmistus. 

Muovituotteita korvattaessa puumuovikomposiitilla voidaan säästää kasvihuonekaasupäästöissä. 

Lisäksi öljyn käyttöä voidaan vähentää ja korvata sitä uusiutuvilla luonnonkuiduilla. Puumuovi-

komposiitista voidaan valmistaa jäykempää ja lujempaa kuin pelkästä muovista valmistetuista tuot-

teista, jolloin käyttökohteena voi olla betonia ja terästä korvaamiseen tarkoitettuja tuotteita. 

 

Puumuovikomposiitin huonoja puolia on esimerkiksi sen kallis hinta. Tulevaisuudessa puumuovi-

komposiittien haasteena on myös ominaisuuksien, kuten tiheyden ja pinnan jälkikäsittelyn, paran-

taminen. Lisäksi puumuovikomposiitit ovat vielä melko tuntematon materiaali Suomessa. Jotta ma-

teriaali saisi laajemman yleisen hyväksynnän, tulee puumuovikomposiitin markkinointia ja jakelu-

kanavia kehittää.  

 

Puumuovikomposiittia voidaan pitää melko ympäristöystävällisenä materiaalina. Puumuovikompo-

siitit ovat pitkäikäinen materiaali; se kestää sään vaihtelut, ei harmaannu ajan mukana ja lahoeliöt 

eivät tee siihen tuhoja. Ekotehokkaaksi puumuovikomposiitit tekee myös kierrätettävyys. Puu-

muovikomposiitit voidaan kierrättää raaka-aineeksi tai energiaksi tai hävittää helposti kotitalousjät-

teen mukana. Puumuovikomposiitit eivät ole korvaamassa kyllästettyä puuta kokonaan, mutta jois-

sakin käyttökohteissa se voi olla parempi vaihtoehto. Puumuovikomposiitti on kestävä ja pitkäikäi-

nen materiaali, joka soveltuu moneen eri käyttökohteeseen. 
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