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Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja säännösten tiukentuessa on selvää, että muovien, mu-

kaan lukien pakkaamattomat muovit, talteenottoa ja kierrätystä on parannettava. Näitä seik-

koja varten on tarpeellista kehittää ja parantaa kierrätettävien muovien materiaaliominaisuuk-

sia vastaamaan käyttökohteiden, ja muovin käyttäjien vaatimuksia. Muovijätteen kierrätysas-

teen parantaminen edellyttää uusia ja parannettuja teknisiä ratkaisuja sekä mekaanisiin että 

kemiallisiin kierrätysprosesseihin. 

 

Tämän diplomityötutkimuksen tavoitteena oli selvittää kierrätysmuovimateriaaleista valmis-

tettujen pakkauksien käyttöönottohalukkuus, hyväksyttävyys, mahdollistajat ja esteet teolli-

suudessa sekä tarkastella Euroopan unionin asettamien kierrätystavoitteiden toteutumista Suo-

messa. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetel-

mää. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena muovialan toimijoille sekä 

potentiaalisille uusille ja vanhoille loppukäyttäjille, jotka käyttävät tai voisivat käyttää kierrä-

tysmuovipakkauksia toiminnassaan. Kvantitatiivista tutkimusmenetelmää hyödynnettiin kier-

rätystavoitteiden tarkastelussa ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän tukena. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että pakattava tuote ja tuotteen pakkaaja määrittelevät muovima-

teriaalille vaadittavat ominaisuudet. Halukkuutta kierrätykseen ja kierrätysmuovimateriaalin 

käytölle on paljon, mutta esteinä eri toimialoilla koetaan tämänhetkiset lait ja säädökset, joi-

den uudelleentarkastelu niiden sovelluksien osalta kuin se on mahdollista, mahdollistaisi kier-

rätysmuovituotteille uusia käyttökohteita. Muovia käytetään eniten tuotteiden pakkauksissa. 

Pääperiaatteena pakkauksen tulee kestää sille asetetut käyttövaatimukset ja käyttöominaisuu-

det koko sen elinkaaren ajan nostamatta liiketoiminnallista riskitasoa. 
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As environmental awareness and regulations has become more strict collection and recycling 

of plastics, including bulk plastics needs to be improved. In order to enable it it is necessary to 

develop and improve the material properties of recyclable plastics to respond the requirements 

of the applications and end users of the plastics. To improve the recycling rate of plastic waste 

it is required to invent new and improved technical solutions for both mechanical and chemi-

cal recycling processes. 

 

The goal of this master’s thesis research was to find out industry’s willingness to use, accepta-

bility, enablers and barriers of packaging which is made from recycled plastic materials.  Re-

search also examines the fulfillment of the recycling targets in Finland set by the European 

Union. The study utilizes both qualitative and quantitative research methods. The qualitative 

study was performed as an interview study for the plastics industry potential new and old end 

users who use or could use in the future recycled plastic packaging in their business. The 

quantitative research method was used in the reviewing of recycling rate targets and it sup-

ports qualitative research. 

 

The research results show that the product to be packaged and the packer of the product deter-

mines the properties required for the plastic material used. On the market there are a lot of 

willingness to recycle and use recycled plastic material. But on the other hand laws and regu-

lations are seen too strict and they need to be re-examined to actually increase usage of the re-

cycled products and its applications. As a general principle packaging must withstand the op-

erational requirements and performance characteristics imposed to it throughout its lifecycle 

without raising the level of business risk once using it. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä diplomityötutkimus liittyy osana ALL-In for Plastics Recycling tutkimusprojektiin 

(PLASTin). PLASTin-hanke on perustettu tukemaan muoviteollisuuden toimijoita kehittämään 

systeemisiä ja ympäristön kannalta optimoituja kierrätyskonsepteja. Diplomityön keskipisteenä 

on kierrätysmuovimateriaalista valmistettavat muovipakkaukset, joiden hyväksyttävyys teolli-

suudessa on yksi osa hankkeessa tehtävää tutkimustyötä. Lappeenrannan-Lahden teknillisen 

yliopiston pakkaustekniikan tutkimusryhmä on nimetty ohjaamaan diplomityössä tehtävää tut-

kimusta. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Euroopassa syntyy noin 26 miljoonaa tonnia kulutusmuovijätettä vuodessa. Tällä hetkellä vain 

noin kolmasosa tästä kerätään kierrätystä ja uusiokäyttöä varten. Ympäristötietoisuuden lisään-

tyessä ja säännösten tiukentuessa on selvää, että muovien, mukaan lukien pakkaamattomat 

muovit, talteenottoa ja kierrätystä on parannettava. Tätä varten on tarpeellista kehittää ja paran-

taa kierrätettävien muovien materiaaliominaisuuksia vastaamaan käyttökohteiden vaatimuksia. 

Muovijätteen kierrätysasteen parantaminen edellyttää uusia ja parannettuja teknisiä ratkaisuja 

sekä mekaanisiin että kemiallisiin kierrätysprosesseihin. (Euroopan komissio 2018)  

 

PLASTin-hankkeen tavoitteena on keskittyä vaikeiden eli hankalasti kierrätettävien muovien 

sekä sähkö- että elektroniikkaromujen kierrätykseen ja muuttaa kierrätyksestä syntyvät haas-

teen uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi Suomessa. Tällä tavalla hanke pyrkii edistämään 

kiertotaloutta eli hyödyntämään materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Tämä saavutetaan uudis-

tamalla kierrätysprosesseja ja -tekniikoita, kuten lajittelua, esikäsittelyä, mekaanista ja kemial-

lista käsittelyä ja hylkäyskäsittelyä, sekä järjestelmätason ymmärrystä, joka antaa parempia 

mahdollisuuksia kierrätykseen. Asiakkaiden hyväksyntä ja sääntelynäkökohdat ovat avainteki-

jöitä muutoksen toteuttamisessa. (CLIC 2019) 

 

PLASTin-hanke on Business Finlandin rahoittama yhteisinnovaatioprojekti. Ydinkumppa-

neiksi kutsuttuja teollisuuskumppaneita hankkeessa ovat BMH Technology Oy, Borealis Poly-

mers Oy, Fortum Waste Solutions Oy ja Kuusakoski Oy. Yhteistyökumppaneiksi kutsuttuja 

teollisuuskumppaneita ovat Neste Oyj, Griffin Refineries Oy, Rosk’n Roll Oy, Muovipoli Oy 
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and Suomen Uusiomuovi Oy. Tutkimusorganisaatiota hankkeessa edustavat Suomen ympäris-

tökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Tampereen yliopisto, VTT Suo-

men teknillinen tutkimuskeskus ja Arcadan ammattikorkeakoulu. Koko hanketta koordinoi 

CLIC Innovation ja projektin verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://clicinnovation.fi/pro-

ject/plastin/. (CLIC 2019)  

 

1.2 Työn tavoitteet 

Diplomityö toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston pakkaustek-

niikan tutkimusryhmän ja hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Työn tavoitteet jakautuvat 

kahteen osaan. Työn ensimmäisenä tavoitteena on selvittää kierrätysmuovimateriaaleista val-

mistettujen pakkauksien käyttöönottohalukkuus, hyväksyttävyys, mahdollistajat ja esteet teol-

lisuudessa. Toinen tavoite on tarkastella ja ennustaa kierrätysmuovipakkauksille asetettujen ta-

voitteiden toteutuminen Pirkanmaan ELY-keskuksen avoimen datan avulla. Työn lopputulok-

sena esitämme tutkimustulokset kierrätysmuovituotteiden käyttöönottovaatimuksista ja hyväk-

syttävyydestä ja tarkastelemme muovipakkauksien kierrätysaste-ennustetta kierrätystavoittei-

den saavuttamiseksi. Työssä sivutaan myös samaa tavoitteellisuutta sähkö- ja elektroniikkaro-

mujen (SER) osalta. 

 

Tutkimukselle on määritelty seuraavat tutkimuskysymykset hankkeen ja diplomityön tavoit-

teellisuuden mukaisesti: 

1. Mikä on kierrätysmuovituotteita käyttävien yritysten halukkuus ottaa käyttöön kierrä-

tysmateriaaleja pakkauksissaan ja siihen liittyvät esteet ja mahdollistajat? 

2. Millä materiaaliominaisuuksilla teollisuusyritykset ovat halukkaita hyväksymään kier-

rätysmuovituotteiden käytön pakkauksissa? 

3. Kuinka paljon tehokkaampaa muovipakkauksien kierrätyksen tulisi olla, jotta Euroopan 

parlamentin kierrätystavoitteet toteutuisivat? 

 

Hankkeen ydinyrityksien tarpeet, lähtökohdat sekä näkökulmat ovat tutkimusta ohjaavaa tietoa, 

jotta tutkimus vastaa hanketta. 
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1.3 Työn rajaukset ja rakenne 

Diplomityö rajataan koskemaan kierrätysmuovituotteiden teollista hyväksyttävyyttä pakkauk-

sien ja pakkausmateriaalien näkökulmasta. Teoreettinen viitekehys on rajattu kiertotalouteen, 

kierrätykseen sekä pakkauksiin yhdistävänä tekijänä muovi ja kierrätysmuovi. Työn empiria-

osuus jakautuu kahteen osaan. Diplomityöhön kohdistuvia haastattelututkimuksia tehdään 

kaksi. Ensimmäinen haastattelututkimus suuntautuu hankkeessa mukana oleviin yrityksiin ja 

toinen hankkeen ulkopuolisiin yrityksiin, muovia raaka-aineena käyttäville yrityksille ja työn 

ohjaajien tärkeäksi kokemille alaan sidoksissa oleville yhteistyöjärjestöille. Työn toisessa em-

piirisessä osassa tarkastellaan Pirkanmaan ELY-keskuksen avointa dataa markkinoille saate-

tuista muovipakkauksista ja niiden kierrätyksestä. Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon te-

hokkaampaa muovipakkauksien kierrätyksen tulisi olla, jotta Euroopan parlamentin kierrätys-

tavoitteet toteutuisivat. Työn rakennetta kuvataan yksityiskohtaisemmin kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Raportin rakenne 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA TUTKIMUSMETODI 

 

Työ koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoriaosuuden on tarkoitus tutustuttaa työn-

tekijä, mutta myös raportin lukija työn kannalta oleelliseen teoreettiseen viitepohjaan. Empiiri-

osassa tutkimusta on hyödynnetty sekä kvalitatiivista eli laadullista että kvantitatiivista eli mää-

rällistä tutkimustapaa. Empiirinen osuus koostuu kahdesta kvalitatiivisesta haastattelukierrok-

sesta ja kvantitatiivisesta tilastollisesta kierrätysasteiden tutkimisesta. Kvalitatiivisella tutki-

muksella vastataan tutkimuskysymyksiin yksi ja kaksi ja kvantitatiivisella tutkimuksella täy-

dennetään tutkimuskysymystä kolme perehtyen numeraalisiin kierrätystilastoihin. 

 

2.1 Tutkimusprosessi 

Työn teorian lähteinä ovat aiheeseen liittyvä kirjallisuus, tieteelliset artikkelit, hankkeen sisäiset 

materiaalit sekä ydinyrityksiltä kerätty lähtötasotieto. Hakusanoina työn teoriakatsauksessa on 

käytetty kiertotalouden, arvonluonti kierrätyksessä, muoviteollisuus, muovinkierrätys ja pak-

kauksiin liittyvää terminologiaa suomeksi sekä englanniksi. Kuvassa 2 on esitetty työssä käy-

tettyjä hakusanoja, -rajauksia ja tietokantoja.  

 

 

Kuva 2. Hakusanat, -hakurajaukset ja tietokannat 

 

Haastattelututkimuksessa pyrittiin selvittämään muovia käyttävien teollisuusyrityksien hyväk-

syttävyys, halukkuus, esteet ja mahdollisuudet hyväksyä kierrätysmuovituotteiden käyttöä, kes-
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kittyen pakkauksiin, ottamatta kantaa niinkään teknillisiin tai numeraalisiin tietoihin. Tilastol-

lisessa tutkimusosuudessa perehdyttiin Pirkanmaan ELY-keskuksen keräämään kierrätysmuo-

vipakkauksien dataan, josta tehtiin ennusteanalyysi verraten tätä Euroopan Parlamentin asetta-

miin kierrätystavoitteisiin kvantitatiivisen ennustemetodin mukaisesti. 

 

Haastattelututkimuksen kysymykset koostuvat työn ohjausryhmän asiantuntevuudesta ja hank-

keen ohjautuvuudesta haluttuun lopputulokseen sekä ydinyrityksien ehdottamista kysymyk-

sistä. Ensimmäinen haastattelukierros suuntautui kierrätysmuovimuovituotteita muokkaaville, 

tuottaville ja asiantuntijana toimiville ydinyrityksille hankkeessa. Toinen haastattelukierros to-

teutettiin työn ohjaajien ja ydinyrityksien mielestä relevanteille tahoille ja potentiaalisille uu-

sille loppukäyttäjille, mitkä käyttävät tai voisivat käyttää kierrätysmuovipakkauksia toiminnas-

saan. Haastatteluiden vastaukset on koottu diplomityöhön tiivistelmätyyppisesti yrityksittäin.  

 

2.2 Tutkimusmetodit 

Kaikissa tutkimushankkeissa keskeinen päätös on tutkimusmenetelmän huolellinen valinta. 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tavoitteena on todellisuuden ja toiminnan kuvaami-

nen ilman tarkempiin tunnuslukuihin tai määräyksiin perehtymistä. Tutkimuksen tunnusmerk-

kejä ovat ennalta määritetty ryhmä tai joukko ja tutkimus toteutetaan useimmiten joko kysely- 

tai haastattelututkimuksena. Tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaisen näkökulman hahmotta-

miseen ilman ennakko-oletuksia, kuitenkin aineiston ja sen rajausten ehdoilla. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen etuna on antaa haastateltavalle tilaa kertoa hänen omia näkemyksiänsä ja koke-

muksiaan laaja-alaisemmin verrattuna kvantitatiiviseen tutkimukseen, jossa tieto perustuu en-

sisijaisesti numeraalisiin tunnuslukuihin ja niiden muutoksiin. Laadullinen tutkimus mielletään 

usein osaksi laaja-alaisempaa ja tarkemmin määriteltyä kvantitatiivista tutkimusta. (Trochim 

2006) Kvantitatiivisen eli tilastollisen tutkimuksen avulla kartoitetaan olemassa olevaa tilan-

netta numeraalisen tiedon avulla. Tutkimus antaa ilmiöstä numeraaliseen tietoon pohjautuvan 

kuvan, jota voidaan havainnollistaa kuvioilla ja taulukoilla. Kvantitatiivisen tutkimuksen eh-

tona on, että tutkittava ilmiö on tunnettava hyvin, jotta tiedetään mitkä ilmiöt tai tapahtumat 

ovat vaikuttaneet numeraalisten arvojen syntyyn. (Kananen 2011, 12) Toteutettava tutkimustyö 

voi hakea vastauksia tai ennustaa tulevaisuudessa tapahtuvaa ilmiötä, jota voidaan tutkia myös 

kvalitatiivisesti, ja kvantitatiivisesti. 
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2.3 Ennustamisen metodit yleisesti 

Yleisesti ottaen ennustamiselle ei ole yhtä ainoaa tapaa perustuen aineistoon ja sen laatuun. 

Ennustaminen pohjautuu ennustettavan asian luonteeseen, siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä 

tavoiteltavaan lopputulokseen. Yleisellä tasolla ennustaminen voidaan jakaa kvalitatiivisiin ja 

kvantitatiivisiin menetelmiin kuvan 3 mukaisesti. Kvalitatiiviset menetelmät koostuvat pitkän 

aikavälin laadullisista menetelmistä. Kvantitatiiviset menetelmät jakautuvat yleisen tason jäl-

keen vielä keskipitkän aikavälin kausaalisiin eli historiatietoon ja tilastollisiin analyyseihin pe-

rustuviin menetelmiin ja lyhyen aikavälin aikasarja eli dataan perustuviin menetelmiin. (Hynd-

man & Athanasopoulos 2018) 

 

 

Kuva 3. Ennustamisen metodien jakautuminen 

 

Laadullinen ennustemenetelmä on kvalitatiivinen pitkän aikavälin menetelmä, joka perustuu 

henkilön tai henkilöiden subjektiiviseen arvioon tulevaisuudesta. Laadullisen ennustamisen 

menetelmässä dataa ei välttämättä ole saatavilla tai ennustettava ilmiön arvioidaan muuttuvat 

tulevaisuudessa. Menetelmän etuuksina on sen halpuus, helppous ja vähän resursseja vaativa 

ennustamistekniikka. Heikkoutena puolestaan ennustemallissa voi näkyä vääristyneisyys yksi-

lön optimismin, toiveikkaan ajattelun, motiivien tai jonkin muun yksilön mielipiteeseen tai tun-

temukseen liittyvän syyn takia. Menetelmää ei myöskään voida käyttää suurelle joukolle sa-

manaikaisesti, koska tiedot perustuvat puhujan henkilökohtaisiin mielipiteisiin, jolloin tilan 

tarve ja toisen mielipiteen vaikutus kerättävään tietoon voi lisätä ennusteen virhemarginaalia. 
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(Chenxi et al. 2010, 59–64) Menetelmää käytetään yleisesti jonkin kvantitatiivisen ennusteme-

netelmän tukena, jolloin laadullisen ennustemenetelmän virhemarginaali pienenee, koska taus-

talla on ennustettavaan teemaan sidonnaista historiadataa.  

 

Yksi yleisesti käytetty kvalitatiivisen ennustamisen menetelmistä on Delfoi-menetelmä. Delfoi-

menetelmä on kvalitatiivinen tulevaisuuden ennakointiin tarkoitettu asiantuntijamenetelmä, 

joka on kehitetty jo 1950-luvulla. Delfoi-menetelmä on yleisesti tunnistettu olevan ensisijainen 

tutkimusmenetelmä, kun ongelma ei sovellu tarkkoihin analyyttisiin tekniikoihin tai numeroi-

hin. Delfoi-menetelmän toimintaperiaate perustuu ryhmiin tai joukkoihin. Delfoi-menetelmän 

organisaatioon kuuluu yleensä tutkimuksen toimeksiantaja, tutkimuksen suunnittelija, toteut-

taja ja asiantuntijaryhmä. (Okoli 2004, 15–29) 

 

Aikasarjamenetelmä on kvantitatiivinen lyhyen aikavälin ennustemenetelmä, joka perustuu 

saatavilla olevaan dataan. Nimensä mukaisesti menetelmän yleisenä tunnusmerkkinä on sään-

nöllisesti havaittavia aikasarjoja esimerkiksi tunneittain, päivittäin, kuukausittain tai vuosittain, 

ja niiden arvoja. Aikasarjamenetelmät ovat yleisesti kohtuullisen edullisia ja näihin vaadittavaa 

dataa on helposti saatavilla. Kyseessä on laadullisesti hyvä ennustemenetelmä, joka palvelee 

lyhyen aikavälin ennustamista. (Hyndman & Athanasopoulos 2018) 

 

Aikasarjamenetelmät ottavat huomioon datan tasaisuuden, trendin, kausiluonteisuuden sekä sa-

tunnaisuuden. Tasaisuudella viitataan kysyntähistoriaan, johon ei vaikuta aikasarjan arvojen 

trendi, kausiluonteisuus tai satunnaisuus. Trendillä tarkoitetaan kaikkien aikasarjojen arvojen 

lasku- tai noususuhdannetta. Kausiluonteisuus määrittelee myös lasku- ja noususuhdanteita, 

mutta rajautuu puolestaan aikasarjoihin. Satunnaisuudella tarkoitetaan tapahtumaa, jota ei nor-

maalisti tapahdu datassa ja on kertaluonteista. (Mentzer & Moon 2005, 74–76) Yleisimpiä ai-

kasarjamenetelmiä ovat liukuva keskiarvo, painotettu liukuva keskiarvo, yksinkertainen eks-

ponentiaalinen tasoitus, eksponentiaalinen tasoitus trendillä ja eksponentiaalinen tasoitun tren-

dillä ja kausivaihtelulla. (Hyndman & Athanasopoulos 2018) Tässä diplomityötutkimuksessa 

hyödynnetään yksinkertaista eksponentiaalista tasoitusennustetta kappaleessa 7.2 

 

Kausaaliset menetelmät ovat historiatietoon ja dataan perustuvia menetelmiä aikasarjamenetel-

män mukaisesti, mutta kausaaliset menetelmät huomioivat myös datassa olevia muuttujia ja 
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tiedossa olevia ennustamiseen vaikuttavia tekijöitä. Kausaaliset menetelmät ovat tilastollisem-

pia analyysejä kuin aikasarjamenetelmät. Kausaalista ennustamista ei ole mahdollista tehdä, jos 

historiadatan arvoihin vaikuttavia tekijöitä ei ole tunnistettu ja niiden välisiä suhteita ei osata 

hahmottaa. Yleisimpiä kausaalisia menetelmiä ovat yksinkertainen regressioanalyysi, moni-

muuttuja regressioanalyysi ja ekonometrinen malli. (Mentzer & Moon 2005, 18) 
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3 KIERTOTALOUS 

 

Kiertotalous voidaan määritellä usealla eri tavalla, mutta yhteisenä tekijänä määritelmät painot-

tavat sanoja vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys. Kirchherrin (2017) mukaan kiertota-

loudella tarkoitetaan taloudellista järjestelmää, joka perustuu liiketoimintamalleihin, jotka kor-

vaavat ”käyttöiän loppu” -konseptin eli tuotteen joutumisen kaatopaikalle materiaalien vähen-

tämisellä, uudelleenkäytöllä, kierrätyksellä ja hyödyntämisellä tuotanto-, jakelu- ja kulutuspro-

sesseissa tavoitteena kestävä kehitys, joka edellyttää ympäristön laadun, taloudellisen vaurau-

den ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yhteensopivassa muodossa ekosysteemiprosessin 

kanssa. Kierrätysjärjestelmän perustaminen ja kiertotalousajattelu antavat yrityksille mahdolli-

suuden palauttaa käytetyn materiaalin arvon eli kerätä raaka-aineet uusiokäyttöön. Jos kierrä-

tystä ei ole ollenkaan, tuloja saadaan ainoastaan jätteenpoltosta energiaksi ja myymällä tätä. 

Tässä luvussa syvennytään kiertotalouden liiketoiminta- ja ajattelumalleihin sekä arvonluomi-

seen kiertotalouden keinoin keskittyen muovijätteeseen. Luvussa myös käsitellään kiertotalou-

den taloudellisia ja sosiaalisia etuja kierrätyksen näkökulmasta.  

 

3.1 Kiertotalouden liiketoimintamalleja 

Kiertotalouden perusperiaatteeseen kuuluvat systemaattinen ajattelu, innovointi, läpinäkyvyys, 

arvon optimointi, yhteistyö ja vastuun kantaminen, mitkä yhdessä luovat yrityksille suuria käy-

tännön haasteita ja paineita. Kiertotaloutta ei kuitenkaan rakenneta yksin yrityksien omin voi-

min vaan siihen tarvitaan poliittisia päätöksiä koskien yhteiskunnan, yrittäjien ja kuluttajien 

toimintaa. Kyse on arvomaailma muutoksessa, joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja pitkälle vietyjä 

päätöksiä. Yrityksien näkökulmasta, uuden arvomaailman tuomille ratkaisuille täytyy löytyä 

kysyntää ja muutoksen täytyy olla kilpailukykyinen eli tuottaa yritykselle arvoa. Arvomaailman 

muuttaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Muutos vaatii infrastruktuurien ja toimin-

tamallien yhtenäistymistä ympäri maailman. (Seppälä et al. 2016, 17) Kiertotalouden yleisim-

piä liiketoimintamalleja ovat tuote palveluna, tuotteen elinkaaren pidentäminen, erilaiset jaka-

misalustat, uusiutuvat ja kierrätettävät materiaalit sekä kierrätys ja resurssien palauttaminen ta-

kaisin kiertoon. (Lacy et al. 2020, 9–10) 

 

Kiertotaloudella tähdätään talousjärjestelmän ajatusmalliin, missä tuotteet ja raaka-aineet kier-

tävät loputtomiin ekosysteemissä. Perinteisen ajatusmallin lisäksi digitalisaatio on mahdollis-

tanut palveluita ja liiketoimintamalleja, jotka perustuvat jakamistalouteen. Jakamistaloudella 
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tarkoitetaan toimintaa, jossa asioita lainataan, vuokrataan tai ostetaan toiselta osapuolelta. Ku-

lutuksen sijaan taloudellista kasvua ja hyvinvointia saadaan palveluiden tuottamisella. Kierto-

talous muuttaa vanhahtavaa perinteistä lineaarista ajatusmallia tuotteen ja palvelun elinkaaresta 

syklimäiseksi ajatusmalliksi kuvan 4 mukaisesti. (Kohvakka & Lehtinen 2019, 129–154) 

 

 

Kuva 4. Lineaarinen ja syklinen ajatusmalli (Mukaillen Kohvakka & Lehtinen 2019, 131) 

 

Kiertotalouden ajatusmallin mukaisesti perimmäisenä tavoitteena on valmistaa laadukkaita 

tuotteita, joita pystytään pitämään kierrossa mahdollisimman kauan ja mitä on helppo huoltaa. 

Lisäarvoa eli tässä yhteydessä tuotteen ikää voidaan kasvattaa suunnittelemalla tuote siten, että 

siihen voidaan tarvittaessa lisätä tai poistaa komponentteja. Kiertotalous termin mukaisesti tuot-

teen jätteessä on kiinni arvokasta raaka-ainetta, joka on saatava tehokkaasti talteen. Jätteiden 
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etusijajärjestyksen eli tuotteen elinkaaren jatkumo jätteen synnyn ennaltaehkäisemiseksi, mu-

kaan valtaosa jäteistä pyritään kierrättämään mahdollisimman pitkään ekosysteemissämme, 

jotta materiaalin arvo säilyisi tai jopa nousisi. (Kohvakka & Lehtinen 2019, 129–154) Kierto-

talouden periaatteita toteuttavat yritykset siis vähentävät resurssien kulutusta samalla kun ne 

luovat taloudellista lisäarvoa perinteisiä toimintatapoja tehokkaammin (Seppälä et al. 2016, 18). 

Yrityksillä on tuhansia tapoja tuottaa arvoa, joten kiertotalouden liiketoimintamalleja pystytään 

soveltamaan kunkin yrityksen toimintatapaan. Samat mallit ja toimintatavat eivät sovellu jokai-

seen yritykseen, vaan toimintatapa on hiottava yrityksen arvonluontiperiaatteen mukaisesti. 

Oheisessa taulukossa 1 on tuotu esiin muutamia, jo tekstissäkin mainittuja liiketoimintamalleja 

ja niitä havainnollistavia esimerkkejä sekä hyötynäkökulmia.  
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Taulukko 1. Kiertotalouden liiketoimintamallit (Seppälä et al. 2016, 22–25; Lacy et al. 2020, 79–84) 

Liiketoimintamalli Kuvaus Esimerkki Hyödyt 

Tuote palveluina Leasing palvelut Autot, asunnot, työka-

lut  

Ostaja saa ratkaisun ja 

palvelun ostamisen si-

jasta. Korkea tuotta-

vuusaste ja omistajuus 

säilyy.  

Käytetyt raaka-aineet Kertaalleen käytössä 

olleen materiaalin hyö-

tykäyttö uudessa käyt-

tötarkoituksessa. Ma-

teriaalin palauttaminen 

raaka-aineeksi. 

Kierrätysmateriaaleista 

tehdyt tuotteet esimer-

kiksi tekstiilit ja ken-

gät 

Vähentää neitseellisten 

tuotteiden tarvetta ja 

vähentää jätteiden syn-

tymistä 

Valmistetaan tilauk-

sesta 

Valmistetaan tuotetta 

vain tilauksesta, eikä 

varastoon kysyntäen-

nusteesta 

Mittatilaustyöt, ristei-

lyalukset 

Ei sidota raaka-aineita 

ylimääräisiin tuottei-

siin.  

Jakamistalous Käyttämättömien tai 

ylimääräisten resurs-

sien jakaminen muille. 

Suoraa taloudellista 

suoritetta ei välttä-

mättä synny tai tämä 

on normaalia alempi. 

Asunnot, parkkipaikat, 

autot 

Nostaa käyttöastetta ja 

vähentää tarvetta 

omistamiselle. 

Tuotteiden käyttöiän 

pidentäminen 

Tuotteet suunnitellaan 

kestämään pidempään 

sekä tuotetta kunnoste-

taan, uudelleen käyte-

tään tai päivitetään. 

Kodinkoneet, tietoko-

neet, autot, vanhan 

huonekalut 

Vähentää uusien tuot-

teiden tarpeellisuuden 

Materiaalien kierrätys Materiaali muunnetaan 

kokonaan tai osittain 

uuteen muotoon, hajo-

tetaan tai osia poiste-

taan 

Sähkö- ja elektroniik-

kajätteistä arvometal-

lia. Neitseellisten pak-

kauksien korvaaminen 

kierrätysmateriaaleilla. 

Uusia ekologisia tuot-

teita. Estää tuotteita 

päätymästä kaatopai-

kalle. 

Digitalisaatio Fyysisien tuotteiden 

korvaaminen pilvipoh-

jaisilla palveluilla 

CD - ja DVD-

tuotteiden siirtyminen 

nettipohjaisiin suora-

toistopalveluihin  

Palvelun arvo pysyy 

samana ja mahdolli-

sesti nousee. Raaka-ai-

neiden tarve katoaa.  

 

 

3.2 Taloudelliset ja sosiaaliset edut: työllisyys, arvonluonti ja energian talteenotto 

Muovijätteiden kierrätysjärjestelmät ovat logistisesti monimutkaisempia kuin perinteiset jät-

teenkäsittelyjärjestelmät esimerkiksi erilliset keräykset ja eriytetyt jätevirtaukset vaativat lajit-

telun jo jätteitä kerätessä, joka puolestaan johtaa korkeampiin jätehuoltokustannuksiin. Muovi-

tuotteiden tuottajien on katettava nämä lisäkustannukset tuotteen hinnassa. (D’Ambrières 2019, 

12–21) Kuvassa 5 on esitetty kierrätysjärjestelmän jakautuminen perinteiseen jätteiden käsitte-

lyyn ja kierrätykseen sekä niihin vaikuttaviin kustannuksiin.  
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Kuva 5. Muovijätteen jakautuminen elinkaaren lopussa ja sen kustannukset (Mukaillen D’Am-

brières 2019, 12–21) 

 

Muovijäte jakautuu elinkaaren lopussa kahteen eri käsittelymenetelmään. Muovijätteen ollessa 

kierrätyskelvotonta, jäte kerätään poltettavaksi energian talteenottoa varten. Vuonna 2016 voi-

maan tulleen orgaanisen eli eloperäisen jätteen kaatopaikkakiellon takia, kotitalouksista kerät-

tävät sekajätteet hyödynnetään nykyisin lämpönä ja sähkövoimana jätevoimaloissa. Tässä me-

netelmässä kustannuksia aiheuttaa logistiikka eli jätteen keräys ja kuljettaminen. Jätevoima-

lassa tapahtuva käsittely ja poltto synnyttävät normaalien toimintakustannuksien lisäksi vero-

kustannuksia. Tulos saavutetaan energian talteenotolla, jota myydään kuluttajille. Toinen käsit-

telymenetelmä on jätteen kierrätys takaisin markkinoille ja kuluttajille. Menetelmässä jätteen-

käsittelyyn kohdistuu useampia lajittelu- sekä logistiikkaprosesseja ennen varsinaista kierrä-

tystä. Kierrätyksen jälkeen muovista valmistetaan uusia tuotteita markkinoille jaettavaksi aina 

kuluttajalle asti. Menetelmän päätarkoituksena on hinnoitella uusiomuovimateriaali siten, että 

lajittelu- ja logistiikkakustannukset pystytään kattamaan lopputuotteessa. Kuvassa 6 on kuvattu 

käsittelymenetelmien taloudellinen yhtälö.  
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Kuva 6. käsittelymenetelmien taloudellinen yhtälö (Mukaillen D’Ambrières 2019, 12–21) 

 

Perinteisessä jätteiden käsittelymenetelmässä voittoa syntyy energian talteenotosta ja jälleen-

myymisessä, kun taas kierrätysmenetelmässä voittoa kertyy yhteiskunnan näkökulmasta lisään-

tyvästä työllisyydestä, toimialan kasvusta sekä kiertotalouden jatkuvuudesta. Perinteisestä jät-

teiden käsittelyn menetelmästä saatavalle energialle on helppo löytää markkinarako, kun taas 

kierrätysmenetelmälle täytyy löytyä kysyntää, sen kannattavuuden ja toiminnan turvaamiseksi. 

Perinteisessä jätteiden käsittelymenetelmässä operatiiviset kustannukset ovat muuttuvia tehok-

kuutta kuvaavia kustannuksia ja verot kuuluvat lakien ja määräyksien alaisuuteen. Kierrätys-

menetelmässä operatiivisten kustannuksien luonne pysyy samana, mutta lait ja määräykset koh-

distuvat tällöin kierrätyksestä aiheutuviin kustannuksiin. Kierrätyksestä saadut voitot määräy-

tyvät markkinatilanteen, lakien ja määräyksien kautta.  

 

3.3 Arvon luominen kierrätyksessä 

Arvon luominen kierrätyksessä perustuu tuotteen elinkaariajatteluun ja sitä tukeviin liiketoi-

mintamalleihin. Kiertotalousajatteluun perustuen yritys pystyy luomaan arvoa kierrätysperus-

teisesti, kun suunnittelee ratkaisuja asiakaslähtöisesti, suunnittele tuotteet sopiviksi kiertotalou-

teen, hankkii kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja, tuottaa, uudelleen valmistaa ja kierrät-

tää tuotteita, myy tuloksia ja elinkaaripalveluita, mahdollistaa tuotteiden palauttamisen elinkaa-

ren lopussa, hyödyntää teknologioita ja dataa tulosten saavuttamiseksi, hyödyntää partnereita 

ja toimii liiketoimintaekosysteemeissä ja ottaa kestävyysajattelun osaksi yrityksen strategiaa. 
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(Teknologiateollisuus 2020) Yritykset toimivat pääosin sijoittajien pääomalla, jotka ovat kiin-

nostuneita miten he voivat vaikuttaa ympäristöön. Sijoittajat laittavat pääomansa mieluusti yri-

tyksiin, joilla on selvät kierrätystä koskevat tavoitteet ja niihin yrityksiin, jotka valmistavat 

vaihtoehtoja muoville, esimerkiksi kierrätettävät pakkaukset. Kierrätys ja ympäristöystävälli-

syys on iso osa liiketoiminnan arvoa, joka kasvaa koko ajan. 
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4 KIERRÄTYS 

 

Rogoff (2014) määrittelee kierrätyksen, tietyn jätemateriaalin erotteluun jätevirrasta ja sen kä-

sittelyyn, jotta jätettä voidaan käyttää uudelleen raaka-aineena tuotteille, jotka saattavat olla tai 

eivät ole samanlaisia kuin alkuperäiset tuotteet. Kierrätyksen tavoitteena on estää käyttökel-

poisten materiaalien joutuminen kaatopaikalle. Tässä kappaleessa käsittelemme EU:n asettamia 

kierrätystavoitteita yleisesti ja vertaamme niitä Suomen tilanteeseen. Työn kohdistuttua muovin 

kierrätykseen ja niiden ominaisuuksiin pakkausmateriaaleina, kappaleessa tutustutaan muovin 

elinkaariajatteluun, muovityyppeihin, luokitteluun sekä muovin kierrätysmenetelmiin.  

 

4.1 Muovien käyttö ja jätteiden synty Euroopassa 

Euroopan suurimpia muovia käyttäviä toimialoja ovat pakkaus- ja rakennusteollisuus. Kuvassa 

7 on esitetty muovimateriaalia käyttävät teollisuuden alat Euroopassa. Eniten muovimateriaalia 

teollisuudessa käytetään pakkauksissa Euroopan alueella. PLASTin-hankkeen keskipisteenä 

olevien muovipakkausjätteiden osuus oli 40 % ja sähkö- ja elektroniikkajätteiden osuus 6 % 

kaikista muovijätteistä vuonna 2018. 

 

 

Kuva 7. Muovijätemateriaalien käyttöalueet Euroopassa (Mukaillen Kaiser et al., 2018) 

 

Maanviljeys
3 %

Pakkaaminen
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Rakentaminen
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9 %

Muut
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Maanviljeys Pakkaaminen Rakentaminen Sähkö ja elektroniikka Autot ja kuljetusvälineet Muut
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Pakkaaminen on yleensä kertaluonteista, joten on oletettavaa, että siitä syntyy eniten myös jä-

tettä. Kuvassa 7 oli esitetty muovijätteen synty EU:ssa sektoreittain, josta voimme todeta pak-

kauksien tuottavan eniten muovijätettä. Kaikki sektorikohtaiset arvot kuvassa 8 ovat pienenty-

neet verrattuna jätteiden syntyyn samoilla sektoreilla pois lukien pakkaaminen. Täten voimme 

todeta, että vaikka muovia käytetään paljon eri sektoreilla, on ne suurimmaksi osaksi suoja-

muovia tai muuta jätettä. 

 

 

 Kuva 8. Muovijätteen synty EU:ssa sektoreittain (Euroopan komissio, 2018) 

 

4.2 Kierrätystavoitteet ja pakkausjätteen kierrätys Suomessa 

EU:ssa syntyy vuosittain noin 2,5 miljardia tonnia jätettä. Kotitalousjätteen eli sekajätteen 

osuus tästä on vain alle kymmenesosa. Sekajäte on ominaisuuksiltaan hankalasti kierrätettävää, 

joka on näkynyt aiemmin kaatopaikoilla olevista jätekasoista. EU on asettanut tavoitteen sekä 

kotitalousjätteen uudelleen käytölle ja kierrätykselle, että kaatopaikkakäsittelylle seuraaville 

vuosikymmenille. Kotitalousjätteen uudelleenkäyttö ja kierrätys tulisi olla vuonna 2025 55 % 

ja vuoteen 2035 mennessä kaatopaikkakäsittelyn tulisi laskea alle 10 % kaikista jätteistä. (Eu-

roopan Parlamentti 2018) Luvuista voi todeta, että kotitilauksissa käytettävien kierrätysmateri-

aalituotteiden käyttöä tulisi lisätä, jotta kaatopaikalle ohjautuvan jätteen määrää pystyttäisiin 

minimoimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä kierrätystavoitteita tukien vuonna 2016 astui 
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voimaan uusi kaatopaikka-asetus, mikä kieltää orgaanisten jätteiden viennin kaatopaikalle. Tä-

män muutoksen takia kotitalouksista kerättävä sekajäte ja kierrätyskelpoinen muovi ei päädy 

enää kaatopaikalle vaan ohjautuu, joko kierrätykseen tai energian talteenottoon poltettavaksi. 

Uusi kaatopaikka-asetus kiihdytti muovin erilliskierrätystä, minkä vuoksi nykyään enemmissä 

määrin kotitalouksissa kerätään muovijäte erilliskeräyksenä. Taulukossa 2 on esitetty tarkem-

min EU:ssa asetettujen kierrätystavoitteiden tunnusluvut pakkausjätteiden osalta. Taulukossa 

markkinoille saatetut pakkaukset ovat yhtä suuret kuin niistä syntyneet pakkausjätteet. 

 

Taulukko 2. Kierrätysaikataulu ja -tavoitteet (Salmenperä et al., 2019; Pirkanmaan ELY -keskus 2020)  

Pakkausjätteiden kierrätystavoitteet Euroopassa ja toteutuminen Suomessa vuonna 2019 

Jätelaji Markkinoille 

saatetut pak-

kaukset = synty-

nyt pakkausjäte 

(tonnia) 

Aiempi 

tavoite 

2025 men-

nessä 

2030 men-

nessä 

Kierräty-

saste Suo-

messa 2019 

Muovi 133 320 22,5 % 50 % 55 % 42 % 

Puu 250 585 15 % 25 % 30 % 27 % 

Paperi ja kartonki 258 834 60 % 75 % 85 % 116 % 

Metallit 50 617 50 % 50 % 60 % 85 % 

Rauta - 50 % 70 % 80 % 90 % 

Lasi 81 983 60 % 70 % 75 % 98 % 

Kokonaiskierräty-

saste 

- 55 % 65 % 70 % 41 % (2018) 

 

Jätelajeittain vuonna 2019 paperi ja kartonki olivat tonnimäärällisesti suurin pakkausjätettä syn-

nyttävä materiaali. Toiseksi suurin puu ja kolmantena muovijätteet, jotka ovat noin puolet pa-

peri ja kartonkien ja puun määrästä. Metalli- ja lasipakkausjätteet ovat materiaaleista pienin 

jäteryhmä. Markkinoille saatettujen pakkausjätemateriaalien tonnimääräinen suhde kierrätysas-

teisiin ja -tavoitteisiin ovat pääosin samoja, lukuun ottamatta puupakkausjätettä, joka selittyy 

puun hankalan uudelleen muokattavuuden ja uusiokäytön takia. Suomi on ollut jo vuonna 2019 

pääpiirteittäin EU:ssa asetettujen tavoitteiden edellä kierrätyksessä. Toisaalta kuitenkin pak-

kausjätteiden kokonaiskierrätysaste ja muovipakkausten kierrätysaste ovat tavoitteita jäljessä. 

PLASTin -hankkeen tavoitteena onkin keskittyä vaikeiden muovien kierrätykseen ja uudelleen 

käytettävyyteen teollisuudessa. Taulukko 3 on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisemista 

luvuista kierrätys- ja hyödyntämisasteista pakkausmuovijätteistä vuosina 2003–2019 Suo-

messa. Tilasto on kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä 1, jota hyödynnetään myöhemmin 

työn kvantitatiivisessa empiriaosuudessa. Tilastoista puuttuvat maantieteellisesti Ahvenanmaa 

ja markkina puolelta verkkokauppa, yksityinen maahantuonti, yritykset, joiden liikevaihto on 

ollut alle miljoona euroja. 
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Taulukko 3. Pakkausmuovijätteen kierrätys- ja hyödyntämiskäyttöaste Suomessa 2003–2019 (Pirkan-

maan ELY -keskus 2020). 

Pakkausmuovijätteen kierrätys- ja hyödyntämisaste Suomessa 2003–2019 

 Markkinoille saatetut 

muovipakkaukset = 

syntynyt muovipak-

kausjäte (tonnia) 

Kierrätysaste Hyödyntämisaste 

2003 89 400 14 % 37 % 

2004 89 900 15 % 34 % 

2005 100 100 14 % 14 % 

2006 96 900 16 % 29 % 

2007 98 555 18 % 43 % 

2008 115 373 23 % 49 % 

2009 112 341 25 % 45 % 

2010 116 556 26 % 45 % 

2011 116 956 25 % 47 % 

2012 117 239 25 % 51 % 

2013 117 750 23 % 54 % 

2014 116 792 25 % 68 % 

2015 116 530 24 % 89 % 

2016 122 849 25 % 97 % 

2017 130 309 27 % 98 % 

2018 135 252 31 % 98 % 

2019 133 320 41 % 98 % 

 

Taulukko osoittaa, että kierrätys- ja hyödyntämisaste on lisääntynyt huomattavasti vuosina 

2003–2019. Samalla aikavälillä kierrätysaste on kasvanut 27 prosenttiyksikköä ja hyödyntä-

misaste 61 prosenttiyksikköä. Markkinoille saatettujen muovipakkausjätteiden määrä on kas-

vanut yli 40 tonnia tarkastellulla aikavälillä. Jotta Suomi pääsee EU:n asettamiin kierrätysta-

voitteisiin, tarkoittaisi tämä tilastojen kannalta 9 % nousuvaatimusta tavoitevuoteen 2025 men-

nessä. Käytännössä kierrätysasteen kehittymisen tulisi olla yhtä rajua, kuin vuodesta 2016 

eteenpäin on ollut. 
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4.3 Muovi ja muovin kierrätysmenetelmät 

Muovit määritellään aineiksi, joita kutsutaan lisäaineistetuksi synteettisiksi polymeereiksi, 

mitkä antavat tilaa hyvin monentyyppisille muovityypeille ja sovelluksille. Muovia kutsutaan 

myös sen lähtöaineen ja ihmisen tekemän muuntelun perusteella orgaaniseksi materiaaliksi. 

(Krzan 2006) Kierrätysmuovilla puolestaan tarkoitetaan jo kertaalleen tuotteistettua polymee-

riketjua, joka hajotetaan ja muokataan uudelleen muovimateriaaliksi. (Francis 2016, 11–14) 

 

Muovin kierrätyksessä puhtaan koko prosessissa, jossa muovi ensiksi kerätään ja lajitellaan. 

Tämän jälkeen käytetyt muovituotteet muokataan, joko mekaanisin tai kemiallisin menetelmin 

uusiokäyttöön, tai hyödynnetään energiana. Teollisuudessa muovin edut ovat materiaalin hal-

puus, keveys, muokattavuus sekä valmistuksen helppous, mitkä ovat kasvattaneet muovin tuo-

tannon massiiviseksi viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. 1950-luvulta lähtien muovin 

tuotanto on kasvanut suurimmaksi verrattuna muiden materiaalien tuotantoon. Syy tähän on 

siirtyminen maailmanlaajuisesti kestävien muovien tuotannosta kertakäyttöisten muovien ja 

muovipakkauksien tuotantoon. (UNEP 2018) Tuotannon kasvun takia muovituotteet tulisi oh-

jata takaisin tuotantoon ja pyrkiä kehittämään kiertotaloutta ja elinkaariajattelua kuvan 9 mu-

kaisesti.  
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Kuva 9. Muovin elinkaari (Mukaillen D’Ambrières 2019, 12–21) 

 

Työssä aloitetaan elinkaariajattelun läpikäymisen teollisuustuotannosta, työn tavoitteen ollessa 

selvittää kierrätysmuovituotteiden hyväksyttävyys teollisuudessa. Teollisuusyritykset tuottavat 

tuotteita, jotka on pakattu muoviin. Kuluttaja käyttää tuotteen ja mahdollisesti uudelleen käyttää 

pakkausmuovin. Kun kuluttaja ei enää pysty uudelleenkäyttämään muovituotetta, lajitellaan se 

oikein. Tämän jälkeen elinkaariympyrä jakautuu kolmeen suuntaan, mekaaninen kierrätys, ke-

miallinen kierrätys tai energian hyödyntäminen. Energian hyödyntäminen tarkoittaa poltta-

mista, joten tässä tapauksessa muovituote ei palaa enää teollisuusyritykselle. Kemiallisen kier-

rätyksen lopputulos ominaisuuksiltaan on verrattavissa neitseellisiin muoveihin, joten ominai-

suuksiltaan muovi on kuin uutta. Kolmannen vaihtoehdon eli mekaanisen kierrätyksen tapah-

tuessa, tuote kierrätetään, jolloin materiaalin ominaisuudet neitseellisiin muovituotteisiin muut-

tuvat. Diplomityössä keskitytään pääasiassa mekaaniseen kierrätysmenetelmään ja siitä saata-
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viin muovimateriaaliominaisuuksiin, koska kemiallinen kierrätysmenetelmä on vielä tois-

taiseksi hyvin harvinaista eikä niinkään käytössä. Työn keskipisteenä ovat pakkaukset, joiden 

hyväksyttävyyttä teollisuusyrityksissä pyritään selvittämään.  

 

4.4 Muovin mekaaninen kierrätys 

Muovin mekaanisella kierrätyksellä tarkoitetaan prosessia, jossa kierrätettävä muovi rouhitaan, 

sulatetaan ja uudelleen muokataan mekaanisella prosessilla. Esimerkki mekaanisen kierrätyk-

sen muoveista on PET-muovipullojen kierrätys, esimerkiksi soodapullo, jossa on pantti. (Aznar 

et al. 2006, 409–420) Mekaanisen muovinkierrätyksen prosessi on nähtävissä kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Mekaanisen kierrätyksen prosessi (Mukaillen Aznar et al. 2006, 409–420) 

 

Kierrätysprosessi alkaa jätteen lajittelulla, jonka jälkeen jäte jauhetaan pieneksi rouheeksi, jota 

pestään vedellä tai kemikaaleilla. Pesun yhteydessä eri tiheyksiä olevat muovinpalat voidaan 

myös erotella toisistaan. Pesun jälkeen muovirouhe tiivistetään yhteen ja säilötään tarpeen vaa-

tiessa ennen jatkokäsittelyä. Seuraavissa vaiheissa rouhetta tiivistetään entisestään ja se kulkee 

prosessin läpi ilman katkoja. Tiivistetty muovirouhe plastisoidaan eli sulatetaan. Sulatettua 

massaa puhdistetaan puristamalla, imemällä sekä siivilöimällä siitä pois esimerkiksi vanhoja 

painovärejä, liimoja sekä sulamattomia muruja. Puhdistuksen jälkeen massa jäähdytetään pur-

sottamalla massaa nauhaksi, josta leikellään jäähdytysveteen pellettejä, joita käytetään muovi-

teollisuudessa muovien valmistuksessa. Ominaisuuksien lisääminen muoviin lisä- ja täyteai-

nein tapahtuu muovin ollessa sulaa massaa. (Aznar et al. 2006, 409–420) Mekaanisen kierrä-

tyksen yleisin uusiomuovituote on uusiomuovigranulaatti eli alle kahden millin kokoinen muo-

viryyni, josta pystytään sulattamaan esimerkiksi ohutta muovikalvoa. (Wu 2013) 
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4.5 Muovin kemiallinen kierrätys 

Muovien kemiallisella kierrätyksellä tarkoitetaan prosessia, jossa muovipolymeerit pilkotaan 

takaisin pienemmiksi molekyyleiksi, joita pystytään hyödyntämään uusien polymeerien tai öl-

jytuotteiden valmistuksessa. Kyseessä on raskas kemianteollisuuden kierrätysmenetelmä, joka 

vaatii paljon rahaa sekä suuria määriä kierrätysmuovijätettä raaka-aineeksi.  Kemiallisesti kier-

rätetyn muovin etuna on, sen ominaisuuksien identtisyys verrattuna neitseellisiin eli öljystä val-

mistettuihin muoveihin. Negatiivisena ja kehitettävänä seikkana kemiallinen kierrätys on yksi 

kemianteollisuuden suurimmista energiankuluttajista ja hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. 

(Jiang et al. 2020) 

 

Kemiallinen kierrätysprosessi voidaan jakaa termolyyttisiin eli lämpökäsiteltyyn ja puhtaasti 

kemiallisiin menetelmiin sekä kaasutusmenetelmään. Lämpökäsittely menetelmistä tärkeimpiä 

ovat pyrolyysi ja kaasutus. Pyrolyysi-menetelmässä muovijätettä hajotetaan hapettomassa ti-

lassa lämpötilaa nostattamalla, missä polymeeriketjut katkeavat. Pyrolyysin lopputuotteena 

saadaan hiilivetyjä, aromaattisia yhdisteitä ja alkeeneja, joita voidaan käyttää uusien muovien 

ja kemikaalien valmistuksen raaka-aineena. Kaasutus-menetelmässä muovia hajotetaan myös 

lämmön avulla. Menetelmässä käytetään leijupetireaktoreita tai kuplivapetireaktoreita, jossa 

muovijäte ohjataan ensin leijupetiin, mihin puhalletaan joko tavallista tai täysin puhdasta ilmaa. 

Pedissä muovi hajoaa ja se kaasuuntuu. Tämän jälkeen kaasut johdatetaan sykloneihin, missä 

ne voidaan pestä ja erotella toisistaan. Lopputuotteena prosessissa saadaan synteesikaasua, josta 

voidaan rakentaa uudelleen erilaisia kemikaaleja kuten muoveja. (Siracusa et al. 2008) 

 

4.6 Jätehuollon etusijajärjestys 

Euroopan unionin tavoitteena on ehkäistä muovin pääsyä kaatopaikoille ja roskaamaan luontoa 

ja vesistöjä, vaan muovijätettä tulisi pystyä hyödyntämään paremmin uusiomuovina ja ener-

giana. EU:n kiertotalouspaketin asettaman tavoitteen mukaisesti neitseellisiä luonnonvaroja tu-

lisi käyttää mahdollisimman vähän ja pyrkiä korvaamaan ne uudelleenkäytöllä sekä kierrättä-

mällä. Kiertotalouspaketin mukaan tuotteiden elinkaarta tulisi kehittää siten, että mietittäisiin, 

kuinka raaka-aineet saadaan loppukäyttäjältä takaisin tuotantoprosessiin. (Järvinen & Saarinen 

2016, 16–19) Kuvassa 11 on esitelty Euroopan unionin jätehierarkia jätehuollon etusijajärjes-

tyksestä ohjeistukseksi jätehuollolle.  
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Kuva 11. Jätehuollon etusijajärjestys (Järvinen & Saarinen 2016, 16) 

 

Etusijajärjestyksen mukaisesti jätteiden syntymistä tulisi ehkäistä ensisijaisesti mahdollisim-

man tehokkaasti. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toteudu, joten toisena ja kolmantena vaihto-

ehtona on jätteiden uudelleenkäyttö sekä kierrätys. Kierrätyksen ollessa mahdotonta on jäte 

ohjattava energian talteenottoon, joka tarkoittaa jätteen polttamista energiaksi. Etusijajärjestyk-

sen viimeinen keino on sijoittaa jäte kaatopaikalle eli loppusijoituskohteeseen. Tällöin tuotetta, 

josta jäte on peräisin, ei ole pystytty hyödyntämään kierrätyspolitiikassa. Muoviteollisuus ry:n 

mukaan muovimateriaalin käytön vähentämisessä on onnistuttu viime vuosikymmenien aikana, 

tiettyjä tuoteryhmiä on onnistuttu vähentämään jopa 70 %.  

 

4.7 Muovimateriaalien tyypit ja luokitus 

Muovien hyvät ominaisuudet mielletään kiistattomaksi sen halpuuden ja muokattavuuden takia, 

vaikka samat ominaisuudet ovat myös sen haasteina. Muovin halpa hinta kiihdyttää muovituo-

tantoa, mikä tekee siitä entistä edullisemman verrattuna kierrätysmuoveihin. Muovin muokat-

tavuus puolestaan hankaloittaa kierrätystä ja uudelleen käytettävyyttä. Teollisuudessa käytettä-

vien muovien haasteena on muovien sekalaisuus ja pitkälle viety muokattavuus. Teollisuudessa 

käytetään paljon erilaisia muovityyppejä niin pakkauksissa kuin lopputuotteissakin. Muovin 

perusteellisen kierrätyksen lähtökohtana on sen oikein lajittelu. Erilaiset muovityypit tulisi la-

jitella erilleen, jotta näiden kierrätys ja uudelleen käyttö toteutuisi. (Kurri 2002, 11–19) Kuvassa 

12 on esitelty muovien osa-alueet ja hintavertailu erikoismuovien, teknisten muovien ja valta-

muovien osalta. 
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Kuva 12. Muovityypit luokittain (mukaillen Muoviteollisuus ry; Kurri 2002, 11–19) 

 

Muovit luokitellaan kesto- sekä kertamuoveihin. Lineaarisia eli suoria polymeeriketjuja sisäl-

täviä muoveja kutsutaan kestomuoveiksi. Voimat, jotka yhdistävät molekyyliketjuja poikittain 

ovat heikkoja. Tätä ilmiötä kutsutaan sekundäärisidoksiksi. Kestomuovien rakennetta lämmit-

täessä, sekundäärisidokset antavat heikkoutensa vuoksi periksi mahdollistaen molekyyliketjun 

liikuttelun ja uudelleenjärjestämisen. Ilmiö mahdollistaa kestomuovien sulatuksen, jähmettä-

misen sekä muotoilun toistuvasti. Kestomuovit soveltuvat puhtautensa ja rakenteensa vuoksi 

mekaaniseen kierrätysprosessiin. Nimensä mukaiset eroavuudet kerta- ja kestomuovien välillä 

liittyvät niiden molekyyliketjun rakenteen poikittaiseen liitokseen. Kertakäyttömuovien mole-

kyyli rakentuu pitkittäisten sidosten lisäksi myös vahvoilla kemiallisilla poikittaissidoksilla, 

jolloin ketjua ei voida irrottaa toisistaan lämmön avulla kuten kestomuoveissa. Kertakäyttö-

muoveille on annettava niiden lopullinen muoto ennen niiden täydellistä kovettumista. Kerta-

käyttömuovin hyvänä puolena on sen hyvä mekaaninen kestävyys ja lämmön kesto. Kertakäyt-

tömuovin kemiallisen molekyylin miellekuvan voisi kuvailla yhdeksi jättiläismolekyyliksi. 

Kertakäyttömuovit soveltuvat vain jauheena uuden muovin kierrätysaineeksi. (Kurri 2002, 20–

23) 

 

Hintavertailussa euroa kilogrammaa kohden voidaan todeta, että erikoismuovit ovat kalleimpia 

ja tekniset sekä valtamuovit ovat edullisimpia muovin osa-alueista. Hinnat ovat määriteltävissä 
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muovien käytettävyyden mukaisesti. Erikoismuovit soveltuvat äärimmäisiin olosuhteisiin. Tek-

niset muovit soveltuvat äärimmäisten olosuhteiden kevyempään luokkaan, eli vaativiin olosuh-

teisiin. Valtaosamuovit ovat puolestaan tunnetuimpia ja eniten valmistettuja muoveja, joka so-

veltuvat normaaleihin olosuhteisiin. Taulukossa 4 on esitelty yleisimpien 1–7 muovien merkin-

nät, yleiset ominaisuudet, käyttökohteet sekä poltettavuus. Ydinyrityksien käyttäessä tietyn 

tyyppistä muovia eri käyttökohteissa, on muovin ominaisuuksien tarkastelu työn kannalta tär-

keää. 

 

Taulukko 4. Muovimateriaalien merkintä, ominaisuudet, käyttökohteet ja poltettavuus (mukaillen 

muoviteollisuus ry) 

Materiaalimerkintä Yleiset ominaisuudet Käyttökohteet Poltettavuus ja 

muut ominai-

suudet 

 Kirkas kova ja kemi-

kaaleja kestävä 

Virvoitusjuomapullot ja 

tekstiilit 

+ Voi polttaa 

+ Pullot voi pa-

lauttaa kauppoi-

hin 

 Värillinen, joustava, 

vahamainen pinta ja 

kestää hyvin lämpöä ja 

rasvaa. 

Mehupullot, ämpärit, ja 

virvoitusjuomakorit 

+ Voi polttaa 

 Monimuotoinen ja -

piirteinen 

Putket, letkut ja raken-

nusmateriaalit 

- PVC-muovia ei 

saa polttaa eikä 

laittaa muovin-

kierrätykseen 

 Pehmeä, joustava, va-

hapintainen ja kestää 

vesihöyryä. 

Muovikassit, pussit ja 

kalvot 

+ Voi polttaa 

 Jäykkä, sitkeä ja hyvin 

monikäyttöinen 

Narut, rasiat, tekniset 

osat, muovit ja pehmus-

teet 

+ Voi polttaa 

 Kirkas tai värjätty, hau-

ras ja vaahdotettu 

Rasiat, purkit, pehmus-

teet ja eristeet 

- Ei voi polttaa 

 Kaikki yllä olevat yh-

distelmät ja muut mate-

riaalit. 

Rasit, kannet ja pussit - Ei voi polttaa 
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Taulukon kaikki muovityypit kuuluvat kestomuoveihin. PET, PP, PE-HD ja PE-LD ovat 

osakiteisiä muoveja eli muoveja jotka, ovat osittain kiteytyneitä. Osakiteiset muovit ovat sa-

meita, kun taas amorfiset muovit voivat olla kirkkaita ja läpinäkyviä. Amorfisiin muoveihin 

taulukosta kuuluvat PVC ja PS muovit.  

 

Taulukon 4 luokan 7 muoveja voidaan kutsua sekamuoveiksi, jotka sisältävät kaikkia muoviyh-

disteitä. Kotitalousjätteistä tulevan sekamuovin kierrättäminen ei ole yhtä helppoa kuin puhtaan 

muovin kierrättäminen. Sekamuovin mekaaninen kierrättäminen jättää lopputuotteeseen epä-

puhtauksia ja sattumia, mitkä alentavat lopputuotteen ominaisuuksia ja rajoittavat niiden käyt-

töä. Sekamuovit kierrätetään pääsääntöisesti kemiallisesti, niiden epäpuhtauksien takia. (Aznar 

et al. 2006) Ympäristö- ja talousnäkökulmasta näiden tuotteiden käyttöä tulisi lisätä merkittä-

västi, jotta kiertotalouden käyttöastetta saataisiin nostettua. 
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5 PAKKAUKSET 

 

Valtioneuvoston asetuksessa pakkausjätteestä 518/2014 mukaan pakkaus tarkoittaa: ”Kerta-

käyttöistä tai muuta tuotetta, joka on tarkoitettu säilyttämään tai suojaamaan ainetta tai esinettä, 

helpottamaan sen esillepanoa taikka mahdollistamaan sen käsittely tai kuljetus tuottajalta ku-

luttajalle tai muulle käyttäjälle.” Tässä kappaleessa tutustutaan pakkauksen perustehtäviin, sää-

döksiin ja tavoitteisiin sekä pakkauksien ominaisuuksiin. 

 

5.1 Pakkauksen perustehtävät, osat ja merkitys toimitusketjussa 

Pakkauksilla on kolme päätehtävää, jotka ovat suojata tuotetta, helpottaa tuotteen käsittelyä ja 

informoida kuluttajaa tuotteesta. Pakkaus pyrkii suojaamaan tuotetta ympäristöltä ja sen ympä-

ristöä itse tuotteelta. Toimitusketjussa pakkauksen tärkein tehtävä on tuotteen suojaaminen, 

jotta se kestää ehjänä toimittajalta aina kuluttajalle asti. Pakkauksen toinen tärkeä tehtävä suun-

tautuu pakkauksen käsittelyyn. Tuotteen ollessa monimuotoinen tai herkästi hajoava, on pak-

kauksen tehtävä edesauttaa tuotteen käsittelyä. Pakkauksen kolmantena tehtävänä on infor-

moida kuluttajaa tuotteesta ja pakkausmateriaalista. Pakkaukseen on helppoa lisätä tuotetiedot 

ja kierrätysohjeet pakkauksesta. (Kohvakka & Lehtinen 2019, 49–56) Näiden kolmen pääteh-

tävän mukaisesti pakkaukset voidaan jakaa kolmeen osaan: primääri- sekundääri- ja tertiääri-

pakkaus kuvan 13 mukaisesti.  

 

Kuva 13. Primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkaus (Järvi-Kääriäinen 2007, 10) 
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Primääripakkauksella eli ensisijaisella pakkauksella ei vain tarkoiteta suoraan pakattavaan ma-

teriaaliin kosketuksessa olevaa pakkausta, vaan kaikkia niitä pakkauksia, jotka ympäröivät tuo-

tetta, kun kuluttaja ostaa sen. Sekundääripakkauksella eli toissijaisella pakkauksella pyritään 

helpottamaan pakkauksien käsittelyä ja ryhmittelyä. Tertiääripakkaus eli korkealaatuista pak-

kausta käytetään sekundääripakkauksien kokoamiseen kuljetuksen heloittamiseksi. Yleisimpiä 

tertiääripakkauksen muotoja ovat lava ja rullakko. (Emblem & Emblem 2012, 6–7) Primääri-

pakkauksen tehtävä on siis suojata tuotetta ja informoida kuluttajaa tuotteesta. Sekundääri- ja 

tertiääripakkauksien tehtävänä on helpottaa tuotteen käsittelyä pakkauksien päätehtävien mu-

kaisesti. Pakkausmateriaalien oikeilla valinnoilla pystytään luomaan arvoa tuotteelle. Oikein 

valitut ja pakatut tuotteet palvelevat kuluttajaa, jälleenmyyjää ja säästävät ympäristöä, tuotteen 

säilyessä käyttökelpoisena pidempään, jolloin ei synny hävikkiä. 

 

Pakkauksien perusominaisuuksiin, vaatimuksiin ja niiden kehitykseen vaikuttavat useat toimi-

jat ja funktiot taulukon 5 mukaisesti. Funktioita taulukossa ovat ympäristö, hygienia, suojaus, 

kuljetus ja jakelu ja toimivuus. Toimijat jakautuvat toimitusketjun mukaisesti materiaalin val-

mistajiin, pakkauksen valmistajiin, pakkaajaan, kauppaan, kuluttajaan, keräykseen ja kierrätyk-

seen.  

 

Taulukko 5. Pakkauksen merkitys toimitusketjussa (Järvi-Kääriäinen & Leppänen-Turkula, 2002.  

229) 

         Funktio 

Toimija 

Ympäristö Hygienia Suojaus Kuljetus, 

Jakelu 

Käytettävyys 

Materiaalin 

valmistaja 

lain vaatima, 

osa tuotekehi-

tystä 

omavalvonta myyntiar-

gumentti 

kustannus painettavuus, 

kitka, yms. 

Pakkauksen 

valmistaja 

lain vaatima, 

osa tuotekehi-

tystä 

omavalvonta myyntiar-

gumentti 

kustannus myyntiargu-

mentti 

Pakkaaja myyntiargu-

mentti 

imagokysy-

mys, omaval-

vonta 

laadun säi-

lyminen 

kustannus, 

tuotteen suo-

jaus 

myyntiargu-

mentti 

Kauppa myyntiargu-

mentti 

imagokysy-

mys, omaval-

vonta 

kustannus, 

imago 

logistiikka tärkeä asiak-

kaan kannalta 

Kuluttaja arvokysymys tuoreus, ter-

veys, turvalli-

suus 

ei välttä-

mättä ym-

märrä 

ei välttämättä 

ymmärrä 

tärkeä: avatta-

vuus, suljetta-

vuus, jne. 

Keräys ja 

kierrätys 

työn perusta tuoreus, ter-

veys, turvalli-

suus 

ei merki-

tystä 

kustannus ei merkitystä 
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Ympäristön kannalta toimittajien työ perustuu keräykseen ja kierrätykseen. Hygienian puolesta 

pakkauksen on täytettävä vaaditut lait ja määräykset sekä oltava soveltuva pakkausmateriaaliksi 

tuotteen hygieniarajoitteiden mukaisesti. Suojaus on laadun säilymisen avainsana. Hyvällä ja 

tehokkaalla suojauksella tuote säilyy kuluttajalle asti käyttökelpoisena, mutta samalla pienentää 

toimitusketjun hävikkiä. Kuljetus ja jakelu ovat logistiikkapainotteisia toimenpiteitä, mistä syn-

tyy kustannuksia toimijoille. Viimeinen funktio taulukossa on käytettävyys, joka heijastuu val-

mistajiin pakkauksen muokattavuuden ja painettavuuden kautta. Pakkaajan, kaupan ja kulutta-

jan näkökulmasta pakkauksen käytettävyys luovat lisäarvoa pakkaukselle. Ominaisuuksilla ei 

juuri ole vaikutusta kierrätykseen. Pakkauksien kehittäminen ja uudistaminen on siis haastavaa, 

koska pakkauksen on palveltava kaikkia toimitusketjun toimijoita riittävästi sekä oltava kus-

tannustehokas. 

 

5.2 Pakkauksia koskevat säädökset ja tavoitteet 

Pakkausten käyttöön ja valmistukseen on asetettu erilaisia lakeja ja asetuksia. Lainsäädäntö pe-

rustuu säädöksiin, jotka jakautuvat seuraavasti: Pakkauksia koskevat lainsäädännöt pohjautuvat 

turvallisuussäädöksiin ja pakkausjätettä koskevat lainsäädännöt jätehuollon säädöksiin. Laki 

perustuu Euroopan unionin määräämiin direktiiveihin ja asetuksiin, joita sovelletaan Suomessa 

kansalliseen lainsäädäntöön sopivaksi. Euroopan unionin turvallisuusdirektiivin mukaisesti, 

markkinoille saa tuoda vain turvallisia tuotteita, mukaan lukien niiden pakkaukset. 

(2001/95/EY) Valtioneuvoston asetuksen pakkausjätteestä 518/2014 tarkoitus on säätää käytet-

tyjen pakkausten erilliskeräystä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta jätehuoltoa sekä Suo-

men markkinoille saatettavien pakkausten ominaisuuksia ja merkitsemistä koskevista vaati-

muksista.  

 

Jätehuoltosäädöksillä halutaan ennaltaehkäistä jätteiden aiheuttamaa tuhoa ympäristölle. Sää-

döksen päätavoite on vähentää syntyneen jätteen määrää ja lisätä kierrätystä sekä uudelleen-

käyttöä. Tähän pohjautuen Euroopan unionin jätedirektiivi (2008/98/EY) on määritellyt aikai-

semmin esitetyn jätehierarkian etusijajärjestyksen. 

 

5.3 Muovipakkauksien ominaisuudet 

Kierrätysmuovien ominaisuudet eroavat lähes kaikissa tapauksissa neitseellisten muovien omi-

naisuuksista. Kierrätyksen ja kiertotalouden ollessa hyvin vahvassa nousevassa trendissä tällä 
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hetkellä, kehitellään jatkuvasti uusia menetelmiä, joiden avulla pyritään nostattamaan kierrätet-

tyjen muovien ominaisuuksia ja käytettävyyttä. Muoveista on tullut suosittuja pakkausmateri-

aaleja niiden teknisten ominaisuuksien ja muokattavuuden ansiosta. Muovipakkauksien omi-

naisuudet pohjautuvat muovien yleisiin ominaisuuksiin. 

 

Muovien hyviä ominaisuuksia (Kurri 2002, 20): 

• Keveys ja lujuus suhteessa painoon 

• Hyvä kemikaalien kesto 

• Hyvä korroosion kesto, ei ruostu tai lahoa 

• Hyvä eristämiskyky, ääni, lämpö ja sähkö 

• Helppo muotoiltavuus ja räätälöitävyys 

• Läpivärjättävyys ja läpinäkyvyys, eli hyvät optiset ominaisuudet 

• Kaasujen ja höyryjen läpäisemättömyys 

• Pieni kitkakerroin 

• Palavuus ja palamattomuus 

• Kierrätettävyys 

Muovin huonoja ominaisuuksia:  

• Mekaanisten ominaisuuksin riippuvuus lämpötilasta 

• Viruttaminen eli huuhtelu ja peseminen 

 

Muovien hyvät ominaisuudet ovat tiettyjen tuotteiden toimitusketjun kannalta lähes korvaamat-

tomia sekä toimijoiden että funktioiden kannalta kuten ilmatiiviit pakkaukset.  

 

5.4 Muovit valmistavassa teollisuudessa – haasteet ja mahdollisuudet 

Stena Recyclingilla on aikaisemmin tutkittu muovien käyttöä, haasteita sekä mahdollisuuksia 

valmistavassa teollisuudessa. Julkaisun mukaan muovi on yksi hyödyttämättömimmistä resurs-

seista teollisuudessa kierrätysnäkökulmasta, sillä sen kierrätys on vielä hyvin pienimuotoista 

muihin materiaaleihin verrattuna. Muovin kierrätys on haasteellista valmistavassa teollisuu-

dessa, koska käytössä on paljon erilaisia muovityyppejä niin pakkauksissa kuin lopputuotteissa. 

Muovit ovat myös peräisin monelta eri toimittajalta, joten ei välttämättä ole täysin selvää mil-

laisia muovityyppejä kerätään ja monet esimerkiksi suojamuovit ovat merkkaamattomia. Muo-
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vin kierrättäminen valmistavassa teollisuudessa edellyttäisi tietoa muovityypistä ja oikeaop-

pista lajittelua. Jokaiselle muovityypille tulisi olla oma lajitteluastia. Monien muovityyppien ja 

epäselvyyden minimoimiseksi, muovivalmistajien tulisi vaatia enemmän toimittajiltaan ja 

muovityyppien käyttöä tulisi yhtenäistää. Tieto muovityypeistä ja muovityyppien käytön yhte-

näistäminen vaatisi tiivistä yhteistyötä ja aloitteellisuutta muovin valmistajien, tuottajien ja 

kierrättäjien kanssa, jotta haasteihin pystyttäisiin vastaamaan paremmin. (Stena Recycling n.d.) 

 

Valmistavan muoviteollisuuden trendinä Stena Recycling näkee, kuluttajien vaatimuksien li-

sääntymisen kierrätysmateriaalien käytölle. Vaateteollisuudessa trendi on jo nähtävillä, mutta 

ruokateollisuuden pakkauslainsäädäntö hidastaa tätä. Yrityksen ohjeistukset muovituotteiden 

käytölle teollisuudessa ovat: käytä läpinäkyvää ja väritöntä muovia, käytä mahdollisimman vä-

hän eri muovityyppejä, kontrolloi muovityyppejä, joita käytät ja määrittele toimittajille muovi-

tyyppivaatimukset. (Stena Recycling n.d.) Diplomityön tutkimusosuudessa pyritään keräämään 

vastaavia havaintoja haastattelussa mukana olevien yrityksien näkökulmista pakkausmuovi-

tuotteiden käytöstä.  
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6 KIERRÄTYSMUOVITUOTTEIDEN TEOLLINEN 

HYVÄKSYTTÄVYYS PAKKAUKSISSA 

 

Diplomityön empiirinen aineisto kerättiin perinteisellä kvalitatiivisella haastattelututkimuksella 

kahdessa osassa kuvan 14 mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kierrätysmuovima-

teriaaleista valmistettujen pakkauksien käyttöönottohalukkuus, hyväksyttävyys, mahdollistajat 

ja esteet teollisuudessa. 

 

Kuva 14. Haastattelujen toteutus 

 

Tutkimustulokset pohjautuvat haastatteluissa esitettyihin vastauksiin. Haastattelukierroksia to-

teutettiin kaksi, joihin valmistettiin ennalta lähetetty haastattelupohja, jota mukaillen haastatte-

lut suoritettiin hankkeessa mukana oleville yrityksille ja hankkeen ulkopuolisille yrityksille. 

Haastattelupohja on tehty yhdessä diplomityötä ohjaavan LUT:n pakkaustekniikan tutkimus-

ryhmän ja diplomityön ohjaajan kanssa. Molemmat haastattelupohjat ovat liitteenä 2 ja 3. Liite 

2 on hankkeessa mukana oleville yrityksille suunnattu haastattelupohja ja liite 3 on hankkeen 

ulkopuolisille kierrätysmuovimateriaalia käyttäville yrityksille, tahoille ja asiantuntijoille tehty 

haastattelupohja. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavan henkilön hyväksynnästä, jotta haas-

tattelussa esitetyt asiat saatiin kirjattua kuten haastateltava on asian ilmaissut. Haastateltavilla 
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henkilöllä oli oikeus jättää vastaamatta kysymyksiin, jotka koskivat yrityssalaisuuksia tai heille 

herkkäluonteista tietoa.  Työhön sisältyvät tiivistelmät haastatteluista on hyväksytetty haasta-

teltavilla henkilöillä haastatteluiden jälkeen. 

 

6.1 Haastattelututkimuksen ensimmäinen kierros 

Haastattelututkimuksen ensimmäinen kierros toteutettiin PLASTin-hankkeessa mukana oleviin 

yrityksiin. Yritykset jakautuvat eri liiketoimialoille kierrätysmuoviteollisuuden elinkaaressa. 

Fortum Waste Solutions Oy ja Borealis Polymers Oy ovat valmistavia muoviteollisuusyrityk-

siä, Kuusakoski Oy on sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen kierrätykseen erikoistunut yritys, 

Muovipoli Oy ja Suomen Uusiomuovi Oy ovat asiantuntijaroolissa hankkeen osassa. Kuusa-

koski Oy pohti, heidän kuuluvuuttansa diplomityön fokukseen, koska ennakkotietona oli, ettei 

SER-tuotteista valmisteta muovipakkauksia tai pakkausmuovimateriaaleja. Haastattelu kuiten-

kin toteutettiin keskustellen asiantuntevasti aiheesta, eikä niinkään haastattelupohjaan vastauk-

sia hakien, koska diplomityön yhtenä tavoitteena oli myös sivuuttaa SER-tuotteiden kierrätys-

mahdollisuuksia pakkauksissa. Ensimmäisen kierroksen haastattelut toteutettiin joulukuussa 

vuonna 2020 ja tammikuussa vuonna 2021.  

 

Hankkeessa mukana olevien yrityksien toimialojen jakautuessa eri liiketoimialoille kierrätys-

muoviteollisuudessa oli haastattelupohjan rakentaminen haasteellista ja joihinkin kysymyksiin 

ei saatu suoraviivaista vastausta kaikilta haastatteluun osallistuvilta yrityksiltä. Haastattelutut-

kimuksen ensimmäisen kierroksen tavoitteena oli kerätä ennakko- ja lähtötasotietoja kierrätys-

muovituotteita käyttävien yritysten halukkuudesta ottaa käyttöön kierrätysmateriaaleja pak-

kauksissaan ja siihen liittyvät esteet ja mahdollistajat. Hankkeen sisäisiltä yrityksiltä haluttiin 

myös tietää, ketkä olisivat heidän mielestänsä sopivia yrityksiä tai tahoja osallistumaan haas-

tattelututkimuksen toiseen kierrokseen vastaten kierrätysmuovimateriaaleista valmistettujen 

pakkauksien hyväksyttävyys teollisuudessa. Haastattelupohja jakautuu kolmeen kategoriaan: 

taustatiedot, kysymyksiä koskien kierrätysmuovituotteita ja kysymyksiä koskien PLASTin-

hankkeen osaa 2.4. 

 

6.2 Haastattelupohja ja haastattelut 

Haastattelupohjassa perehdyttiin ensin yrityksen liiketoimintaan yleisesti ja yrityksen rooliin 

PLASTin-hankkeessa. PLASTin-hankkeen ja diplomityön ollessa julkinen, haastatteluiden 
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alussa keskusteltiin vastauksien julkaisukelpoisuudesta ja kirjaamisesta diplomityöhön. Haas-

tattelun alussa käytiin myös läpi yrityksien ja yrityksien edustajien nimien julkaisusta diplomi-

työssä. Haastattelussa mukana olevien yrityksien rooli ja paikka kierrätysmuoviteollisuuden 

elinkaaressa näkyvät haastateltavien henkilöiden vastauksista.  

 

Tuotekategoriassa keskityttiin kierrätysmuovimateriaaleista valmistettuihin pakkausmateriaa-

leihin ja niiden ominaisuuksiin. Kierrätysmuovimateriaalien ominaisuuksiin liittyvät kysymyk-

set rajattiin tarpeen vaatiessa uusiomuovigranulaatti-materiaaliin. Osa tuotteisiin liittyvistä ky-

symyksistä oli suunnattu kierrätysmuovituotteita valmistaville teollisuuden yrityksille, mutta 

lähtötietojen kartoittamiseksi kysymykset olivat keskeinen osa kaikkien yrityksien haastattelua. 

Tuotekategorian kysymyksistä keskusteltiin yleisellä tasolla keskittyen kierrätysmuovipak-

kauksiin ja niissä käytettäviin materiaaleihin. Tuotekategorian kysymyksillä pyrittiin hakemaan 

vastauksia yrityksien toimintaan tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta, selvittäen yrityksien 

linkitys ja ennakkotiedot kierrätysmuovipakkauksista ja niiden käytettävyydestä. Tuote-

segmentoinnissa haluttiin saada lisätietoa kierrätysmuovituotteiden jaottelusta pakkauksien 

osalta. Keskeinen aihe oli myös tiedot kierrätysmuovituotteiden ominaisuuksista pakkauksissa. 

Kysymyksillä kartoitettiin kierrätysmuovituotteista valmistettavien pakkauksien kriittisiä omi-

naisuuksia ja mahdollisuuksia lisätä tai poistaa ominaisuuksia. Tuotekategoriassa kysyttiin 

myös yrityksien näkemyksiä liittyen haasteisiin, höytyihin ja mahdollisuuksiin kierrätysmuo-

vituotteiden osalta. Tuotekategorian viimeisessä kysymyksessä keskusteltiin sähkö- ja elektro-

niikkaromujen käytöstä ja kierrätyksestä, sekä näiden käytettävyydestä pakkauksissa. 

 

Haastattelupohjan viimeisen kategorian kysymykset liittyvät PLASTin-hankkeeseen osaan 2.4 

Kierrätettyjen materiaalien hyväksyttävyys teollisuudessa. Kysymyksien keskeinen tarkoitus 

oli kysyä hankkeessa mukana olevilta yrityksiltä, mitä he odottavat hankkeen osan 2.4 loppu-

tuloksesta ja mitä ajatuksia aihe heissä herättää. Kategoriassa kysyttiin myös mitä haastateltava 

itse haluaisi kysyä haastattelututkimuksen toiseen kierrokseen osallistuvilta yrityksiltä ja keitä 

nämä tahot mahdollisesti olisivat. Lopuksi haastateltavalle annettiin tilaa puhua vapaasti ai-

heesta, hankkeesta ja edustamansa yrityksen toiminnasta liittyen aiheeseen.  
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6.2.1 Muovipoli Oy 

Muovipoli Oy:n varsinainen päätoimiala on tekniikan tutkimus ja kehittäminen. Yritys perus-

tettiin 20 vuotta sitten tavoitteena parantaa Suomen muoviteollisuuden kilpailukykyä ja edes-

auttaa sen kehitystä. Yritys kuuluu muoviteollisuus ry:hyn ja kemianteollisuus ry:hyn. Tämän 

myötä yritys tekeekin läheistä yhteistyötä muoviteollisuuden kanssa. Muovipoli Oy tarjoaa tut-

kimus-, kehitys-, laboratorio-, prosessointi- ja muoviasiantuntijapalveluita. Yrityksen tavoite 

on ensisijaisesti kasvattaa asiakkaittensa liiketoimintaa enemmänkin kuin omaansa. PLASTin-

hankkeessa yritys toimii hankkeen ohjausryhmässä ja pyrkii saamaan ekosysteemiä liikkeelle. 

Muovipoli Oy on hankkeen linkitys muovialaan, muovialan pk-yrityksiin ja muovituotteita val-

mistaviin yrityksiin. (Eerola, haastattelu, 8.12.2020) 

 

Tuoteosuudessa keskusteltiin kierrätysmuovipakkauksista ja niissä käytettävistä muovimateri-

aaleista yleisellä tasolla, koska Muovipoli Oy:llä ei ole omaa kierrätysmuovimateriaalituotan-

toa. Haastattelussa keskityttiin kierrätysmuovipakkauksiin ja niiden ominaisuuksiin pois lukien 

elintarvikepakkaukset, koska kierrätysmuoveista valmistettuja pakkauksia ei vielä juurikaan 

käytetä elintarvikepakkauksissa, lukuun ottamatta PET-muovista valmistettuja virvoitusjuoma-

pulloja, joissa kierrätysprosessi on suljettu. Tähän vaikuttavat elintarvikepakkauksien tarkat 

kriteerit ja lainsäädäntö. Yrityksen mukaan kierrätysmuovien käyttö pakkauksissa on monesti 

haasteellista ja käyttö kohdistuu esimerkiksi sekundääri- ja kuljetuspakkauksiin. Elintarvike-

pakkauksien kierrätysmuoveille melkeinpä ainoa uusiokäyttö on toistaiseksi vähempi arvoi-

sissa tuotteissa ja niiden pakkauksissa, missä ei ole elintarvike- tai lääkepakkauksien tasoista 

lainsäädäntöä. (Eerola, haastattelu, 8.12.2020) 

 

Kierrätysmuovien ominaisuuksista keskusteltaessa keskityttiin uusiomuovigranulaatin ominai-

suuksiin. Neitseellinen raaka-aine on hyvinkin tarkasti rajattujen materiaalikriteerien sanele-

maa, kun taas kierrätysmuoveilla ja etenkin kierrätysmuovista valmistetulla uusiomuovigranu-

laatilla kriteerit ja ominaisuudet voivat vaihdella enemmän. Tuotantoerien välillä saattaa olla 

huomattavia eroja riippuen kerätystä raaka-aineesta. Kierrätysmuovien ja neitseellisten muo-

vien ominaisuuksien eroavuudet liittyvät epäpuhtauksiin ja laadullisiin kriteereihin. Kiertota-

louden kannalta parhaita kierrätysmuovipakkauksissa käytettäviä materiaaleja ovat polyeteeni- 

ja polypropeenimuovit, koska näissä volyymia ja kysyntää on riittävästi kierrätysmuovimateri-

aalin valmistamiseen. Monien kierrätysmuovimateriaalien kohdalla suurempi ongelma on muo-

vimateriaalin määrä, mikä tekee uusiokäytöstä vähemmän kannattavaa. Hankalasti kerättävän 
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ja määrältään epävarman muovityypin ympärille rakennettava kierrätysprosessi ei ole kannat-

tavaa saatavuuden ollessa epävarmaa. Kierrätysmuovituotannon laadullisia ominaisuuksia voi-

daan parantaa lisäämällä muita lisäaineita ja neitseellistä raaka-ainetta kierrätysraaka-aineen 

joukkoon. Kierrätysmuovimateriaalin kriittiset ominaisuudet määräytyvät tuotteen käyttötar-

koituksen mukaan. Tuote tehdään tiettyyn käyttötarkoitukseen ja siihen pyritään löytämään pa-

ras mahdollinen raaka-ainemateriaali. Tuotteen valmistuksessa otetaan huomioon laaja joukko 

valintakriteereitä. Kierrätysmuovituotteen ei tulisi olla teknisesti tai hinnaltaan heikompi tuote 

kuin neitseellisestä materiaalista valmistettu tuote, ellei imagolla ja brändillä ole myynnillisiä 

tai markkinallisia vahvuuksia (Eerola, haastattelu, 8.12.2020) 

 

Kierrätyksen haasteita, höydyistä ja mahdollisuuksista ajatuksia herää tuotteistuksen osalta. 

Kierrätyksen kehittämistä tulisi miettiä enemmänkin tuotteistuksen näkökulmasta, edellyttäen 

että nykypäivän pakkaukset ovat kierrätettävissä. EU:n lainsäädäntö ajaa yrityksiä ja kuluttajia 

kiertotalouteen kannusteiden ja erilaisten tukien kautta. Uusia käyttökohteita ja uusia suljetun 

kierron mahdollisuuksia saattaa avautua tulevaisuudessa kierrätysmuovimateriaalien käyttö-

kohteiden laajennuttua. Haasteena tässä on kuitenkin se, että se ei saa olla itsetarkoituksellista 

kierrätystä vaan on huomioitava vaikutus kokonaistoimintaympäristöön. Eli kannusteiden on 

ohjattava kiertotalouden tehokkaampaan toimintaan ja muovimateriaalien uusiokäytön tehosta-

miseen. Yhtenä vaihtoehtona tähän olisi sekoitemahdollisuus, jolloin tuotteissa ja pakkauksissa 

käytettäisiin muutama prosentti kierrätysmuovimateriaalia neitseellisen materiaalin seassa, 

huomioiden haitalliset aineet. Yrityksen mukaan muoviteollisuusyritykset olisivat kyllä hyvin 

innokkaita käyttämään kierrätysmuoveja ja kierrätysmateriaaleja tuotannossaan. Tämä näkyisi 

yrityksien brändin, imagon, vastuullisuuden ja kiertotalouden markkinoimisessa kuluttajille. 

Tulevaisuuden näkymiä silmällä pitäen Eerola sanoo: ”Keskitytään nyt helppoihin kierrätys-

muoveihin ja kasvatetaan haastetasoa sitä mukaan, kun kehitytään, jotta kiertotalous saadaan 

toimimaan tehokkaammin.” (Eerola, haastattelu, 8.12.2020) 

 

6.2.2 Suomen Uusiomuovi Oy 

Suomen Uusiomuovi Oy on jäteasetuksen ja valtioneuvoston päätöksen mukainen tuottajayh-

teisö, joka vastaa siihen liittyneiden suomalaisten yrityksien muovipakkausten tuottajavastuun 

toteutuksesta. Yrityksen tavoitteena on, että yhä suurempi osa yritys- ja kotitalousmuovipak-

kauksista päätyisi energiahyödyntämisen sijasta kierrätykseen. Keräys- ja kierrätyskumppanien 
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lisäksi yhteistyötä tehdään muiden tuottajayhteisöjen, viranomaisten, alan järjestöjen ja viestin-

täyritysten kanssa. Tuottajavastuun hoitamisen tulee olla tasapuolista ja kustannustehokasta ja 

vastata laissa määrättyihin tehtäviin, tavoiteihin ja sekä vaatimuksiin, joista tärkein on kierrä-

tystavoitteiden täyttäminen. Kuluttajamuovipakkauksien osalta tuottajavastuu tuottajille on al-

kanut vasta 2016, eli tätä ennen muovipakkauksia ei erilliskerätty kotitalouksista Suomessa. 

Syyt tähän ovat nähtävästi ollut tiedon puute, kustannukset sekä kierrätyslaitoksen puuttuminen 

Suomesta. Muita kuluttajapakkausmateriaaleja kerättiin kuntien ja yrityksien toimesta aikai-

semmin. Vuodesta 2016 tämä on ollut jatkuvaa kehitystyötä. Suomen Uusiomuovi Oy on 

PLASTin-hankkeessa asiantuntijana, koska monet esillä olevat asiat kuuluvat yrityksen joka-

päiväiseen tekemiseen. (Rasmussen, haastattelu, 14.12.2020) 

 

Yleisin kierrätysmuoveista valmistettu kauppatavara on uusiomuovigranulaatti, jota myydään 

muovituotteita valmistaviin yrityksiin. Ennen ei juurikaan mietitty, mitä pakkaukselle tapahtuu 

käytön jälkeen, kunnes tajuttiin, että pakkaus voidaan hyödyntää uudestaan. Tästä syystä yksi 

kierrätykseen liittyvä haaste onkin, että kaikki pakkaukset eivät ole vielä kierrätyskelpoisia. 

Uusiomuovigranulaatin valmistuksessa haasteena ovat erilaiset laatuvaihtelut, koko prosessin 

hallinta sekä sen hienosäätö. Valmistettaviin uusiomuovituotteisiin liittyvät haasteet ovat tuot-

teiden standardisoinnin ja verifioinnin toteuttaminen. Haasteisiin vastaaminen vaatiikin, että 

jokainen kierrätysmuoviteollisuuden arvoketjun lenkki toimii paremmin kuin aikaisemmin. 

Tuotesuunnittelu on haasteellista, jos ei ymmärretä koko kierrätysprosessia. Sen sijaan, että la-

jitellaan kerättyä kierrätysmuovijätettä opitusti ja valmistetaan uusiomuovigranulaattia, tulisi 

tuotesuunnittelun määritellä, minkä tyyppistä ja millä ominaisuuksilla uusiomuoviraaka-ainetta 

tarvitaan. Tällöin uusiomuovivalmistajat voisivat vastata tuotevalmistajien vaatimukseen te-

hokkaammin ja ohjata heille tulevaa raaka-ainelajittelua ja jopa kerättävää muovijäteraaka-ai-

netta. Yrityksissä syntyvän muovipakkausjätteen osalta pyritään siihen, että yritys itse synty-

paikkalajittelee kierrätyskelpoiset muovipakkaukset omiin jakeisiinsa, josta muovijäte kulkeu-

tuisi suoraan uusiomuovigranulaatin valmistajalle. (Rasmussen, haastattelu, 14.12.2020) 

 

Uusiomuovigranulaatin raaka-aineena käytetään sekalaista erilliskerättyä kotitalousmuovia 

mukaan lukien muovipakkaukset, jossa laatuvaihtelua on havaittu paljon. Kierrätysmuovi-

raaka-aineella on samat laadulliset kriteerit kuin neitseellisellä muoviraaka-aineella. Historiaan 

katsottuna uusiomuovilla on ollut vähempiarvoinen imago, eli sitä ei olla mielletty niin laaduk-

kaaksi muovituotteeksi kuin neitseellistä muovituotetta, minkä takia uusiomuovin on oletettu 
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olevan halvempaa. Nykypäivän tekniikka kuitenkin mahdollistaa uusiomuovin valmistamisen 

vaadittuihin kriteereihin vastaten. Yhtenä positiivisena asiana on, että eräät uusiomuovit ovat 

tällä hetkellä niin haluttuja, että niiden hinta on neitseellistä muovia korkeampi, joka kiihdyttää 

uusiomuovin valmistusta. Tämä johtuu brändien asettamista käyttötavoitteista uusiomuoville, 

jotka luovat kysyntää hyvälaatuisille uusiomuoveille, mikä näkyy uusiomuoviraaka-aineen hin-

nassa. Elintarvikepakkauksiin uusiomuovia ei pystytä vielä käyttämään, koska ei pystytä todis-

tamaan aukotonta kierrätysketjua, mistä selviäisi, että kyseinen muoviraaka-aine on ollut aikai-

semminkin elintarvikepakkauksessa, lukuun ottamatta suljettua PET-muovipullokiertoa. Lain-

säädäntö ja tuoteturvallisuus ovat elintarviketeollisuudessa määrääviä tekijöitä. Elintarvike-

muoviteollisuus on iso kohderyhmä, mihin haetaan jatkuvasti ratkaisua esimerkiksi kemiallisen 

kierrätyksen mahdollisuuksista. (Rasmussen, haastattelu, 14.12.2020) 

 

Haastattelun yhteydessä keskusteliin, myös EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamista kierrä-

tystavoitteista muovipakkauksille. Yrityksen mukaan vuoden 2025 kierrätystavoite, joka muo-

vipakkauksille on 50 %, on haastava. Tällä hetkellä lukuja ei lasketa systemaattisesti kierrätys-

prosessin samasta kohtaa kaikissa Euroopan maissa. Jatkossa EU-direktiivin määräysten mu-

kaan laskennan tulisi tapahtua granulaattikoneen syöttöpäästä, jota ei tapahdu tällä hetkellä mis-

sään Euroopan maassa. Suomen kierrätysluvuissa on mukana pantilliset eli PET-muovipullot 

ja muut kuluttajamuovipakkaukset yhteenlaskettuna. Kierrätysaste lasketaan kierrätettyjen 

muovipakkauksien osuudesta markkinoille saatetuista muovipakkauksista. Jos esimerkiksi ole-

tetaan, että kierrätystehokkuus on 60 %, niin pitäisi tällöin kerätä noin 85 % markkinoille saa-

tetuista muovipakkauksista. Tämä tuskin onnistuu vapaaehtoisella erilliskeräyksellä. Eli haas-

teena on kerätä riittävä määrä kierrätykseen kelpaavaa muovijätettä. Yhdeksi ratkaisuksi kerät-

tävän jätteen määrän kasvattamiseksi on laitosmainen muovijätteen erottelulaitos sekajätteestä. 

Tällaisessa lajittelulaitoksessa sekajätteestä lajitellaan vielä muovijätteet erikseen kierrätettä-

väksi, jolloin sekajätteen määrä vähentyisi merkittävästi ja muovin kierrätys lisääntyisi. (Ras-

mussen, haastattelu, 14.12.2020) 

 

6.2.3 Kuusakoski Oy 

Kuusakoski Oy suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä, jolla on yli sadan vuoden 

kokemus materiaalien käsittelystä. Perheyrityksen tausta pohjautuu metallinkierrätykseen, 

mutta nykypäivänä kierrätys on laajentunut muihinkin materiaaleihin. Yrityksen yksi pääliike-

toiminta-alueista on sähkö- ja elektroniikkaromujen (SER) kierrätys. SER:in mukana kulkee 
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valtavasti muovimateriaalia, joka on kasvanut ajan saatossa yhä enemmän ja näiden kierrätys-

haasteet ovat merkittäviä koko toimialla. SER-eroteltujen muovien kierrätystä on ollut jo kauan, 

mutta materiaalin sisältö ja määrä ovat muuttuneet merkittävästi vuosien varrella. (Malin, haas-

tattelu, 15.12.2020) 

 

Kuusakoski Oy sijoittuu kierrätysmuovitoimialalla jätteen syntypisteelle. Kuluttajilta tuleva  

SER-jäte kerätään Kuusakoski Oy:n toimipisteille, missä tapahtuu esikäsittelyä, lajittelua, erot-

telua ja murskausta, mistä saadaan kierrätysraaka-aineita teollisuuden käyttöön. Lähtökohtai-

sesti elektroniikkamuovit ovat ruiskuvalulaatuja eli kovia muoveja, joita ei niinkään käytetä 

pakkauksissa. Lajittelun jälkeen kerätyt muovit toimitetaan jatkojalostajille eroteltavaksi. Jat-

kojalostaja muokkaa muovia siten, että se voidaan tarjota muoviteollisuuteen uudelleenkäytet-

täväksi. Kierrätykseen kelpaamattomat muovit, jotka sisältävät esimerkiksi palonestoaineita tai 

muovityypin vähäisen volyymin takia, poltetaan energiaksi. SER kerättyjen muovien haasteet 

painottuvat niiden monimuotoisuuteen, likaisuuteen ja merkittäviin määriin lisä- ja palonesto-

aineisiin. SER kerätyt muovit ovat todella heterogeenisiä eli sekaisia, missä on monia eri muo-

vityyppejä ja lisäaineita useamman vuoden takaa. Kierrätykseen tulevien SER-muovien ikä-

haarukat ovat laajoja, riippuen laiteryhmän eliniäistä, joka vaikeuttaa muovien erottelua ja uu-

delleenkiertoa. SER-muovien määrät ovat selvästi kasvussa, johtuen nykypäivän elektroniikka-

laitteiden käyttöiän lyhenemisessä ja metallin korvaamisesta muovimateriaaleilla. SER kerätyt 

muovit ovat todella vahvasti lisäaineistettua, eikä näitä täten saada täysin puhtaaksi melkeinpä 

koskaan. Näiden muovien käyttökohteet ovat sekundäärisiä, ei visuaalisesti näytillä, eikä käyt-

tökohteessa missä on teknillisiä vaatimuksia. SER kierrätettyjen kovien muovien ominaisuudet 

ovat kaukana neitseellisistä vastaavista muoveista, kyseessä on siis huomattavasti hankalampi 

muovityyppi kuin kotitalousmuovi. Yhtenä suurena haasteena ja jarruna on SER kerätyn muo-

vin hinta, koska kaikki kulut on saatava katettua uuden tuotteen hinnassa, eikä tallaisia käyttö-

kohteita ole monia. Loppuun todetaan, että kehitystyö ja uusien tekniikoiden tutkiminen on 

kuitenkin jatkuvaa. (Malin, haastattelu, 15.12.2020) 

 

6.2.4 Borealis Polymers Oy 

Borealis Polymers Oy kuuluu Borealis-konserniin, joka kuuluu maailman johtaviin edistynei-

den ja kiertotalouteen liittyvien polyolefiiniratkaisujen toimittajiin ja on Euroopan markkina-

johtaja lannoitteissa, peruskemikaaleissa ja muovin mekaanisessa kierrätyksessä. (Borealis) 
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Borealis Polymers Oy valmistaa polyeteeni- ja polypropeenimuoveja, joita käytetään pääasi-

assa putkituotteissa, teräsputkenpäällysteissä, pakkauksissa sekä kaapelituotteissa. Borealis on 

siis muoviraaka-aineen tuottaja. (Kilpilahti - Borealis Polymers Oy) 

 

Pakkauksen tärkein tehtävä on sisällön suojaaminen tuottajalta aina kuluttajalle asti. Muita teh-

täviä ovat muun muassa tuotteen myyminen, brändäys sekä tuotteesta informoiminen. Muovi-

pakkausarvoketjun muodostavat tyypillisesti muoviraaka-aineen valmistaja, muovipakkausma-

teriaalin valmistaja, muovipakkauksen valmistaja sekä pakkaaja. Jokaisella arvoketjun jäse-

nellä on oma roolinsa ja vaatimukset täytettävänään. Muovipakkausmateriaalin täytyy kestää 

ehjänä koko pakkausprosessi, pakkausmateriaali ei saa heikentää pakattavaa tuotetta, sen täytyy 

olla puhdasta, kestää pakattavan tuotteen ominaisuudet esimerkiksi pakkausmateriaalia syövyt-

tävät ainesosat, oltava tiivis sekä kestettävä pakattavan tuotteen ja ympäristön lämpötila. (Num-

mila-Pakarinen, haastattelu, 16.12.2020; 4.2.2021) 

 

Muovipakkausmateriaali voidaan valmistaa neitseellisestä muoviraaka-aineesta tai kierrätys-

muoviraaka-aineesta tai niiden yhdistelmistä. Neitseellisen muoviraaka-aineen valmistuspro-

sessia pystytään hallitsemaan tarkasti, koska käytettävät raaka-aineet ovat tarkoin tunnettuja. 

Kierrätysmuoviraaka-aineen raaka-aine on jätettä, jossa on erilaisia laatuvaihteluja.  Kierrätys-

prosessissa jäteraaka-aine pitää pystyä puhdistamaan ja lajittelemaan tehokkaasti, jotta valmis-

tettavan kierrätysmuoviraaka-aineen ja siitä valmistettavien tuotteiden vaatimuksienmukaisuu-

det pystytään täyttämään. Tässä täytyy kuitenkin optimoida valmistuksen resurssitehokkuus 

kestävän kehityksen tavoin. Kierrätysmuoviraaka-aineen yksi haaste liittyy sen väriin. Kierrä-

tysmuoviraaka-aine on haastavaa saada neitseellisen muoviraaka-aineen kaltaiseksi eli värittö-

mäksi. (Nummila-Pakarinen, haastattelu, 16.12.2020; 4.2.2021) 

 

Kierrätysmuovien teollinen hyväksyttävyys vaatii koko arvoketjun mukana olemista, kierrätys-

prosessin kehittämistä, kierrätyslähtöistä pakkaussuunnittelua eli pakkaukset valmistettaisiin 

yhdestä pakkausmateriaalista, jotka ovat monomateriaaleja keskenään sekä keräyksen että la-

jittelun tulisi tapahtua ilman kontaminoitumista. Näitä asioita kehittäen voidaan päästä parem-

paan laatuun ja tehokkuuteen. Kierrätysmuovien markkinat voivat kehittyä, kun tarjolla on ta-

salaatuista kierrätysraaka-ainetta, jonka vaatimuksenmukaisuus on tiedossa. Kierrätysmuovi-

materiaalin käyttö ei saa heikentää pakkauksen tärkeintä tehtävää eli tuotteen suojaamista. 



50 

 

Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että kierrätysmuovia sisältävää pakkausmateriaalia jou-

duttaisiin käyttämään enemmän verrattuna neitseelliseen materiaaliin, joten kehitystyötä tarvi-

taan myös pakkausmateriaalien suunnittelussa käyttäen hyväksi sekä kierrätettyjä että neitseel-

lisiä muoviraaka-aineita (Nummila-Pakarinen, haastattelu, 16.12.2020; 4.2.2021) 

 

6.2.5 Fortum Waste Solutions Oy 

Fortum Waste Solutions Oy on Fortumin omistama suomalainen kierrätys- ja ympäristöhuolto-

alan yritys, jonka rooli kierrätysmuovialalla on erilliskerättyjen muovien kierrätys ja niistä kier-

rätysmuovimateriaalien valmistaminen ja jälleenmyyminen. PLASTin hankkeessa yritys on 

asiantuntijaroolissa kaikissa kolmessa työpaketissa. Yrityksen pääraaka-aineena on kotitalouk-

sista erilliskerätty muovijäte, josta yritys lajittelee PP- ja PE-muovit omaan käyttöönsä ja PET- 

ja MIX-muovityypit eteenpäin jatkojalostettavaksi. PP- ja PE-muoveista yritys valmistaa uu-

siomuovigranulaatteja, jotka ovat sertifioitu nimellä CIRCO. Valmiiseen tuoteperheeseen kuu-

luvat LDPE-, HDPE- ja PP- muovityypit, joista muovituotantoyritykset valmistavat uusio-

muovituotteita. Kyseiset uusiomuovigranulaatit päätyvät muun muassa erilaisille kalvovalmis-

tajille, päivittäistavaravalmistajille, huonekaluvalmistajille sekä rakennustuotevalmistajille. 

(Anderson, haastattelu, 5.1.2021) 

 

Valmistettavien kierrätysmuovimateriaalien tärkein ominaisuus on sen ympäristöystävällisyys 

verrattuna neitseelliseen materiaaliin. Muita tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun muassa väri 

ja erilaiset laatuominaisuudet. Uusiomuovimateriaalin eli granulaatin värjääminen on mahdol-

lista, normaalisti se on harmaansävyistä, riippuen raaka-aineen sisältämistä pigmenteistä ja vä-

riaineista. Lisättävät ja poistettavat ominaisuudet määräytyvät pitkälti halutusta lopputulok-

sesta. Prosessin alussa raaka-aineesta pyritään poistamaan mahdollisimman paljon epäpuhtauk-

sia pesemällä, puhdistamalla ja sulattamalla raaka-ainetta. Halutun lopputuloksen saavutta-

miseksi lisäaineilla pystytään vaikuttamaan ulkoisiin-, mekaanisiin ja jopa kemiallisiin ominai-

suuksiin esimerkiksi muovin lujuusominaisuuksiin. Yritys kokee, että yksi kriittisin ominaisuus 

kohdistuu kierrätysmuovimateriaalin hintaan. Kierrätysmuovin odotetaan olevan edullisempaa 

kuin neitseellisen muovin. (Anderson, haastattelu, 5.1.2021) 

 

Kierrätyksen haasteina nähdään lainsäädännön painottuminen ja ohjautuminen liiaksi muovin 

keräykseen ja keräysprosentteihin, jolloin seuraavat arvoketjun prosessit ovat jääneet vähem-

mälle huomiolle. Kierrätysmuovin imagon nostamiseen ja käytön kasvattamiseen tulisi saada 
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uusia tien näyttäjiä ja brändinomistajia kierrätysmuovin käyttäjiksi. Yhtenä mahdollisuutena 

yritys näkee ympäristönäkökulman tuovan lisää regulaatiota ja sen tiukentumista, joka kasvat-

taa markkinaimua ja luo paljon uusia mahdollisuuksia kierrätysmuovitoimialalle. Tosin, tässä 

on yhä muistettava kannattavuuden säilyminen. Yhtenä kierrätysmuovivalmisteen arvoa nosta-

vana asiana esille nousee sähkövero kierrätysteollisuudessa. Tällä hetkellä kierrätysteollisuu-

den sähköverotus on korkeammalla luokituksella kuin muun teollisuuden sähköverotus. Esteinä 

kierrätysmuovien laajemmalle käyttöönotolle nähdään neitseelliseen muoviin verrattuna laatu-

vaihtelut, kapea skaala värissä sekä hintaan liittyvät haasteet. Mahdollisuuksia, mihin kierrä-

tysmuovimateriaalia voitaisiin käyttää, on paljon, mikä sopii hyvin aikaisemmin esille nostet-

tuun ympäristönäkökulmaan, joka kasvattaa tuotteiden markkina-arvoa. Yritystä kiinnostavat 

syyt, mitkä viivästyttävät tällä hetkellä mahdollisia muoviraaka-ainekäyttäjiä ottamaan käyt-

töönsä uusiomuovin, koska se on tarpeellista tavoitellessamme kestävämpiä materiaalikiertoja 

ja puhtaampaa maailmaa. (Anderson, haastattelu, 5.1.2021) 

 

6.3 Ensimmäisen haastattelukierroksen yhteenveto  

Haastattelut toteutuivat suunnitellussa aikataulussa. Haastateltavat henkilöt olivat hyvällä mie-

lenkiinnolla mukana haastatteluissa ja haastattelupohjan kysymykset herättivät paljon keskus-

telua aiheesta. Hankaluutena haastatteluissa koettiin, haastattelupohjan suuntautuminen enem-

mänkin kierrätysmuovituotteita valmistaville yrityksille, eikä niinkään ensimmäisen kierroksen 

haastattelussa mukana oleviin asiantuntija ja kierrätysmuoviraaka-ainevalmistaville yrityksille. 

Toinen haaste koettiin aiheen rajauksessa ja terminologiassa, koska muovityyppejä on monia 

sekä tuotekohtaisessa tarkastelussa haettiin enemmänkin kierrätysmuovimateriaalin ominai-

suuksia valmiin tuotteen sijasta. Haastatteluiden alussa aihepiiriä selvennettiin kierrätysmuovi-

materiaalien ominaisuuksiin eli uusiomuovigranulaattiin sekä muovityypit rajautuivat siinä 

käytettäviin raaka-aineisiin ja raaka-ainevirtoihin. Haastattelussa kuitenkin painotettiin, että 

tarkoituksena on kerätä lähtötasotietoa haastattelututkimuksen toiseen kierrokseen ja kuunnella, 

mitä ajatuksia sekä ennakko-odotuksia hankkeen yrityksillä oli hankkeen osasta 2.4. Taulu-

kossa 6 on esitetty ensimmäisen haastattelukierroksen yhteenveto vertailu ominaisuuksien, käy-

tettävyyden, mahdollisuuksien, haasteiden sekä hyötyjen neitseellisen muovimateriaalin ja 

kierrätysmuovimateriaalin osalta.  
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Taulukko 6. Yhteenvetotaulukko ensimmäisestä haastattelukierroksesta 

 Neitseellinen muovimateriaali Kierrätysmuovimateriaali 

Ominaisuudet - Tarkasti hallittavissa ja muokatta-

vissa  

- Puhtaus, hygieenisyys, tuoteturval-

lisuus 

- Laatuvaihtelua enemmän 

- Epäpuhtauksia 

- Ympäristöystävällisyys 

- Harmahtava väri 

Käytettävyys - Voidaan käyttää kaikissa pakkauk-

sissa 

- Elintarvikehyväksyttävyys, vastaa 

lakeihin ja säädöksiin 

- Ei elintarviketeollisuudessa, lu-

kuun ottamatta PET-suljettukierto 

- Sekundääriset käyttökohteet 

- Materiaalin ominaisuudet määrää-

vät käyttötarkoituksen 

Mahdollisuudet - Monomateriaalien käyttö - Sekoite mahdollisuus 

- Kemiallinen kierrätys 

- Trendikästä 

Haasteet - Kaikki pakkaukset eivät ole kierrä-

tyskelpoisia 

- Lainsäädäntö 

- Standardisointi ja verifiointi 

- Vähempi arvoinen imago 

- Oletetaan olevan edullisempaa 

Hyödyt - Saatavat ominaisuudet 

- Halvempaa 

- Imago 

- Markkinavahvuus 

 

Haastattelussa kävi ilmi, että kiertotalouden kannalta parhaita kierrätysmuovipakkauksissa käy-

tettäviä materiaaleja ovat polyeteeni- ja polypropeenimuovit, koska näissä on riittävästi volyy-

miä. Toisaalta pakkauksissa käytetään useamman muovityypin yhdisteitä ja seoksia, jotka hei-

kentävät raaka-aineen laatua merkittävästi. Kierrätysmuovimateriaalien ominaisuuksista kes-

kusteltaessa oli havaittavissa yhdenmukaisuutta sen suhteen, että kierrätysmuovimateriaalin 

ominaisuuserot miellettiin laatuvaihteluina, epäpuhtauksina, monivärillisyytenä sekä materiaa-

lin hinnoitteluna, jotka saattavat näkyä lopputuotteessa. Kriittisimmiksi omaisuuksiksi luetel-

tiin kierrätysmuovimateriaalin ympäristöystävällisyys, hinta sekä sisällön suojaaminen ja pak-

kauksien konvertoituminen. Kierrätysmuovimateriaaliin lisättävien ja poistettavien ominai-

suuksien koettiin määräytyvän halutusta lopputuloksesta. Teknillisesti tai hinnaltaan kierrätys-

muovituotteen ei tulisi olla heikompi tuote verrattuna neitseellisestä materiaalista valmistettuun 

tuotteeseen. Imagolla ja brändillä on kuitenkin suuri vaikutus tuotteistukseen ja sen markki-

nointiin.  

 

Kierrätysmuovimateriaalin ja siitä valmistettavien tuotteiden haasteista, hyödyistä sekä mah-

dollisuuksista esille nousi elintarvikepakkaukset, lainsäädäntö sekä kierrätysmuovituotteiden 

tuotesuunnittelu. Lainsäädännön tulisi enemmän ohjata kierrätysmuovimateriaalin käyttöä. 

Enemmän regulaatiota tuotteistukseen, eli kannusteiden tulisi ohjatta kiertotalouden tehok-

kaampaan toimintaan ja muovimateriaalien uusiokäyttöön. Tähän liittyen yhtenä kierrätyksen 

haasteena nähtiin lainsäädännön painottuminen ja ohjautuminen liiaksi muovin keräykseen ja 
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keräystavoitteisiin, mikä heikentää seuraavia arvoketjun prosesseja. Isona haasteena koettiin 

myös, ettei kaikki muovipakkaukset ole kierrätyskelpoisia. Tuotesuunnittelu ja kierrätyskelpoi-

sen muovipakkauksen valmistaminen on hankalaa, jos ei ymmärretä koko kierrätysprosessia. 

Haastatteluiden mukaan muoviteollisuusyritykset olisivat kyllä hyvin innokkaita käyttämään 

kierrätysmuoveja ja kierrätysmateriaaleja tuotannossaan, mutta haasteeksi koituvat kierrätys-

muovimateriaalin laatuongelmat ja saatavuus. Haastatteluissa ehdotettiin, että tutkimuksen 

toista haastattelukierrosta silmällä pitäen, yrityksiä kiinnostaisi tietää, mikä viivästyttää tällä 

hetkellä mahdollisia kierrätysmuovimateriaalia käyttäviä yrityksiä ottamaan käyttöönsä uusio-

muovit, koska tämä tulee olemaan tulevaisuudessa väistämätöntä tavoitellessamme puhtaam-

paa maailmaa. 

 

Sähkö- ja elektroniikkaromujen osalta haastatteluissa ilmeni, ettei näistä saatavia muovimate-

riaaleja juurikaan käytetä kierrätysmuovipakkauksissa. Lähtökohtaisesti elektroniikkamuovit 

ovat ruiskuvalulaatuja eli kovia muoveja, joita ei niinkään käytetä pakkauksissa. Toisena on-

gelmana on, että sähkö- ja elektroniikkaromuista kerätyt muovit ovat monimuotoisia, likaisia 

sekä sisältävät huomattavia määriä lisä- ja palonestoaineita useamman vuoden takaa, mikä estää 

muovimateriaalin uudelleenkäytön. Sähkö- ja elektroniikkaromuista valmistettujen kierrätys-

muovituotteiden käyttökohteet ovat sekundäärisiä, ei visuaalisesti näytillä, eikä käyttökoh-

teessa, missä on teknillisiä vaatimuksia. Kyseessä on siis huomattavasti hankalampi muovi-

tyyppi kuin erilliskerätyt kotitalousmuovit. Tähän tietoon perustuen sähkö- ja elektroniikkaro-

muihin ei tulla perehtymään toisessa haastattelukierroksessa. 

 

6.4 Haastattelututkimuksen toinen kierros 

Haastattelututkimuksen toinen kierros toteutettiin PLASTin-hankkeen ulkopuolisille alaan si-

doksissa oleville tahoille sekä potentiaalisille uusille että vanhoille loppukäyttäjille, jotka käyt-

tävät tai voisivat käyttää kierrätysmuovipakkauksia toiminnassaan. Toisen kierroksen haastat-

teluun valitut yritykset valittiin ensimmäisen haastattelukierroksen ehdotuksien ja diplomityö-

tutkimusta ohjaavan ohjausryhmän kanssa. Rajauksena haastatteluun määriteltiin kaikki pak-

kaukset ja kierrätysmuoviraaka-aineena on kotitalousmuovivirrasta erilliskerätyt kierrätysmuo-

vit. Haastateltavat yritykset sijoittuvat elintarviketeollisuuteen sekä pakkausvalmistajana, että 

pakkauksien käyttäjinä, yhteistyötahoihin ja non-food teollisuuden pakkausvalmistajiin. Haas-

tattelun toisella kierroksella pyritään vastaamaan diplomityön alussa esitettyihin tutkimuskysy-
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myksiin liittyen kierrätysmuovimateriaaleista valmistettujen pakkauksien käyttöönottohaluk-

kuus, hyväksyttävyys, mahdollistajat ja esteet teollisuudessa sekä millä materiaaliominaisuuk-

silla teollisuusyritykset olisivat halukkaita hyväksymään kierrätysmuovituotteiden käytön pak-

kauksissa. Haastattelut toteutettiin helmi- maalikuussa 2021. Yrityksien ollessa jakautuneet eri 

liiketoimialoille kierrätysmuoviteollisuudessa oli haastattelupohja suunniteltava siten, että ky-

symykset voitiin kohdistaa kunkin yrityksen liiketoimintaan.  

 

6.5 Haastattelupohja ja haastattelut 

Diplomityötutkimuksen ollessa julkinen, haastatteluiden alussa keskusteltiin vastauksien jul-

kaisukelpoisuudesta ja niiden kirjaamisesta sekä yrityksien nimien näkyvyydestä diplomi-

työssä. Haastateltavien yrityksien pyynnöstä tiivistelmät on kirjoitettu anonyymisti ja haasta-

teltavien yrityksien nimet on sensuroitu tiivistelmistä. Haastattelututkimuksessa perehdytään 

ensiksi yrityksien liiketoimintaan ja rooliin muovitoimialalla. Kysymyskategoriassa keskityt-

tiin kierrätysmuovimateriaaleista valmistettuihin pakkausmateriaaleihin ja niiden ominaisuuk-

siin hakien vastauksia diplomityössä esitettyihin tutkimuskysymyksiin mahdollisimman tar-

kasti.  

 

Haastattelupohjan kysymyksillä pyrittiin johdonmukaisesti selvittämään ensiksi, mitä tuotteita 

ja palveluita yritykset tuottavat ja valmistavat neitseellisestä, ja kierrätysmuovimateriaalista. 

Tämän jälkeen keskityttiin näiden tuotteiden ja palveluiden sisältämiin pakkauksiin ja niiden 

ominaisuuksiin. Haastattelussa haluttiin tietää, mitä vaatimuksia ja hyväksymis- mahdollisuuk-

sia pakkauksilta vaaditaan ja onko näissä eroavuuksia kierrätys- tai neitseellisessä materiaa-

lissa. Pakkauksien ominaisuuksiin tarkemmin syventyen, haastattelussa selvitettiin, pystyttäi-

siinkö jostakin ominaisuudesta luopumaan tai tekemään kompromissi, jotta neitseellisen pak-

kauksen sijasta voitaisiin käyttää kierrätysmuovimateriaalia, ja mitkä asiat näihin vaikuttavat. 

 

Ominaisuusosuuden jälkeen keskustelua käytiin kierrätysmuovimateriaalien haasteista, hyö-

dyistä ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Näillä kysymyksillä haluttiin selvittää yri-

tyksien näkemyksiä kierrätysmuoviteollisuuden ja kierrätysmuovin roolin muuttumiseen tule-

vaisuudessa, sekä mitkä asiat viivästyttävät tai estävät kierrätysmuovimateriaalien käyttöä. Lo-

puksi haastattelupohjassa on taulukko kiertotalouden arvoihin ja periaatteisiin liittyen, millä 

pyritään hakemaan tietoa yrityksien halukkuuteen ottaa kierrätysmuovit käyttöönsä sekä mitkä 

asiat ohjaavat yritystoimintaa tällä hetkellä. Taulukko sisältää resurssitehokkuuden lisäämisen, 
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kierrätysmateriaalien käytön nyt ja tulevaisuudessa, pakkausmateriaalein elinkaaren pidentä-

misen, tiiviimmän yhteistyön eri yhteistyökumppanien kesken, lainsäädännön ja säädökset, 

kiertotalousajattelun, kuluttajien asenteet, teknologiaratkaisujen hyödyntämisen ja tuotteiden 

säilyvyyden parantamiseen liittyvät sektorit. Asteikko on viisi tasoinen erittäin tärkeästä ei tär-

keään.  

 

Yritys A on muovituotteiden sopimusvalmistaja, jonka yksi liiketoimintaosa-alue on muovis-

ten kuljetuslaatikoiden valmistaminen. Yritys valmistaa kierrätysmuovimateriaalista ja neit-

seellisestä muovimateriaalista erilaisia kuljetuslaatikoita niin elintarvike- kuin non-food teolli-

suuteen. Non-food teollisuuden kuljetuslaatikoissa kierrätysmuovimateriaalia käytetään neit-

seellisen muovin seassa yhdisteenä. Non-food teollisuudessa käytettävä kierrätysmuovigranu-

laatti on valmistettu yritysjätteiden sivuvirroista ja tyypillisesti kyseessä on yritys A:n aikai-

semmin valmistamia tuotteita, mitkä palautuvat kiertoon. Elintarviketeollisuudessa kierrätys-

muovimateriaalin käyttöä rajoittaa lait, säädökset ja tuoteturvallisuus, joten elintarviketeolli-

suuteen valmistettavat kuljetuslaatikot on valmistettu neitseellisestä muovimateriaalista. Yri-

tyksen pakkaamissa ja heiltä lähtevistä tuotteissa ei ole estettä käyttää kierrätysmuovimateriaa-

lista valmistettua pakkausmateriaalia, jos vain tällaista on tarjolla. Muovikalvoissa sallitaan esi-

merkiksi pieniä poikkeamia, kunhan kalvo toteuttaa tehtäväänsä eli suojaa tuotetta. Yleisesti 

ottaen kierrätysmuovin laadussa voidaan hyväksyä pieniä pintavirheitä. (Yritys A:n edustaja, 

haastattelu, 9.2.2021) 

 

Tuotteille asetetut vaatimukset ovat usein liian tiukat suhteessa varsinaiseen käyttökohteeseen 

tai käyttötapaan. Eri asiakaskunnat ovat hyvinkin vaativia kierrätysmuovimateriaalin käytön 

suhteen, joten tuotekehitys on jatkuvaa kierrätysmuovin käytettävyyden osalta. Kierrätysmuo-

vituotteiden oletetaan olevan halvempaa kuin neitseellisestä muoviraaka-aineesta valmistettu-

jen tuotteiden. Kierrätysmuovigranulaatissa sallitaan pieniä väripoikkeamia ja laatuvaihteluita, 

mitkä ovat hyvinkin tyypillisiä käytettävässä muoviraaka-aineessa, mikä saattaa heijastua myös 

lopputuotteeseen. Samoilla sovelluksilla on kuitenkin samat vaatimukset, olisi se sitten valmis-

tettu kierrätysmuovista tai neitseellisestä muovista. Ominaisuuksiltaan kierrätysmuoviraaka-ai-

neesta valmistetun muovimateriaalin laadun oletetaan olevan suhteellisen tasaista. Laatua pyri-

tään varmistamaan sillä, että käytetään teollisesta lähteestä tulevaa kierrätysmuovimateriaalia, 

jolloin muovityypit ovat rajattuja ja tiedossa. Kuluttajilta kerätyn muovimateriaalin laatu saat-
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taa vaihdella enemmän, koska muovityyppejä on tällöin useampia. Non-food puolella kierrä-

tysmuovigranulaatin värissä sallitaan vähäisiä poikkeamia, koska tuotteet pystytään värjää-

mään. Kierrätysmuovituotteet koetaan mekaanisten ominaisuuksien ja kestävyyden puolesta 

yhtä kestäväksi kuin neitseelliset tuotteet. Jos jostain ominaisuudesta tulisi luopua, tai tehdä 

kompromissi, olisivat nämä väriin tai muovin paksuuteen liittyviä asioita. Yleisesti kompro-

misseja voidaan tehdä, jos tuote kestää sille asetetut käyttövaatimukset ja käyttöominaisuudet. 

(Yritys A:n edustaja, haastattelu, 9.2.2021) 

 

Kierrätysmuovin rooli tulevaisuudessa tulee kasvamaan, mutta käytön vaatimuksia ja niiden 

keventämistä olisi syytä tarkastella uudestaan. Tällä hetkellä esimerkiksi elintarviketeollisuu-

dessa kuljetuslaatikoihin kohdistuvat samat vaatimukset kuin primääripakkauksiin, vaikka kul-

jetuslaatikko ei ole suorassa kosketuksessa tuotteeseen. Haasteina muovien käytölle koetaan 

tuotemerkkien omistajien vaatimukset etenkin muovin värissä, minkä vuoksi muoveihin lisä-

tään väriaineita, mitkä osaltaan heikentävät muovituotteiden kierrätystä. Tästä ei juurikaan sal-

lita poikkeamia nykypäivänä. Kierrätysmuovin käytön mahdollisuutena nähdään kierrätysmuo-

vien käytön kasvu markkinoilla ja yrityksien aito mielenkiinto kierrätysmuoviteollisuutta koh-

taan. Rajoitteena koetaan kierrätysmuovimateriaalin saatavuus, eli ei saada riittävää määrää, 

riittävän puhdasta ja oikeanlaista materiaalia tiettyyn käyttötarkoitukseen. Jos muovimateriaa-

lin lajittelu tapahtuisi sekajätteestä erottamalla, ei tämä muuttaisi suhtautumista kierrätysmuo-

vimateriaalin käyttöön, koska jäljitettävyys ei vastaisi elintarviketeollisuuden tuoteturvallisuus, 

hygienia- ja lainsäädännön vaatimuksiin. Yleisesti kaikki teollisuuden toimijat ovat kiinnostu-

neita kierrätysmuovin käytöstä ja aihetta pidetään tärkeänä. Kehitystä on tapahtunut paljon ja 

kierrätysmuovia käytetään nyt paljon enemmän kuin aikaisemmin. (Yritys A:n edustaja, haas-

tattelu, 9.2.2021) 

 

Yritys B on muovialan yhteistyöorganisaatio, joka pyrkii vaikuttamaan siihen, että muovista 

kannattaa valmistaa tuotteita Suomessa. Keskustelua käytiin jakamalla muovipakkaukset elin-

tarvike-, kemikaali-, lääkepakkaaminen ja muut pakkaukset luokkiin, koska nämä ovat sijoittu-

vat regulaation eri alueille. Kierrätysmuovimateriaalin käyttö elintarviketeollisuudessa on mah-

dollista, mutta hyvin rajattua ja lääketeollisuudessa kohtalaisen mahdotonta. VAK eli UN-

tyyppihyväksytyissä kemikaalipakkauksissa kierrätysmuovimateriaalin käyttö on tällä hetkellä 

mahdotonta, mutta mahdollista tulevaisuudessa, koska UN-vaatimuksia arvioidaan parhaillaan 



57 

 

tässä hengessä. Muissa pakkauksissa kierrätysmuovimateriaalia voidaan käyttää vapaammin, 

koska regulaatio on vähäistä. (Yritys B:n edustaja, haastattelu, 2.2.2021) 

 

Yleisesti kierrätysmuovimateriaalin käyttöönottoon johtava ensiaskel lähtee asiakkailta. Asiak-

kailla on aito mielenkiinto selvittää, voidaanko tuotteita valmistaa kierrätysmuovimateriaalista 

vastaten tuotevaatimuksiin ja määräyksiin. Uusiomuovia käytetään pakkauspuolella esimer-

kiksi pakkauskalvoissa, jopa kiristekalvoissa, ja kanisterissa huomioiden kemikaalirajoitteet. 

Muovipakkauksien kriittiset ominaisuudet määräytyvät hyvin pitkälti niiden käyttötarkoituk-

sesta ja pakattavasta tuotteesta. Näistä tinkiminen saattaa aiheuttaa liiketoiminnallisia riskejä, 

jos tuote ei vastaa pakkaukselle asetettuja säädöksiä ja lakeja toimialalla. Yrityksen mukaan, 

jos jostain ominaisuudesta täytyisi luopua tai tehdä kompromisseja, olisi nämä väriin tai muovin 

paksuuteen liittyviä asioita. Väriin liittyvät kompromissit ovat alkaneet näkyä yrityksien sisään-

ostajien toiminnassa, jolloin väriepätasaisuus on tapauskohtaisesti sallittua, eikä tuotteiden 

täydy olla täysin kirkkaita tai läpinäkyviä. Yrityksen näkemyksen mukaan yleinen mielipide 

on, että pakkauksien paksuudestakin saatettaisiin olla valmiita tinkimään tiettyyn pisteeseen 

asti. (Yritys B:n edustaja, haastattelu, 2.2.2021) 

 

Hyödyistä ja mahdollisuuksista keskustelua haastattelussa herätti kiertotalousajattelu. Tällä het-

kellä kierrätystä tulisi markkinoida lähituotteena, jolloin neitseellisen materiaalin valmistustar-

vetta ja käyttöä pystyttäisiin vähentämään ja mahdollistamaan ”lähimuovi” -ajattelu eli saman 

tyyppinen ajattelumalli kuin lähiruoka. Tällöin kierrätettävä materiaali kiertäisi vain Suomessa, 

mikä työllistäisi pk-sektorin muoviteollisuusyrittäjiä. Haasteena pakkauksien valmistusproses-

sissa on niiden alihankintaketju. Tällöin ei välttämättä mietitä kuin ostettua tuotetta, eikä niin-

kään minkälaiseen ja tyyppiseen muoviin tuote on pakattu. Materiaalivalinnat, jopa koko pak-

kaamisen prosessi totaalisesti, on voitu ulkoistaa alihankkijalle, jolloin pakkausvalmistajan on 

hankala neuvotella uusiomuovin käytöstä, koska hän ei välttämättä pääse keskustelemaan var-

sinaisen tuotteen tilaajan kanssa asiasta. Haasteena kierrätysmuovin käytölle on myös, että 

muovityyppejä on useita ja monenlaisia, lisää on tulossa ja yhteensopivuudet heikkenevät. Tä-

mänhetkinen mekaaninen kierrätys ei vastaa kaikilta osilta muovin kierrätettävyyden tarpeita. 

Yhtenä mahdollisuutena tähän nähdään kemiallisen kierrätyksen tuomat mahdollisuudet palaut-

taa kerätyt kierrätysmuovit vastaamaan neitseellistä muoviraaka-ainetta. Kierrätysmuovimate-
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riaalin käyttö ja rooli koetaan kasvavana tulevaisuudessa kaikilla sen osa-alueilla, mutta ei vält-

tämättä kaikissa muovityypeissä. Tämä korostuu arvokkaimmissa ja volyymeiltaan suurissa 

muovityypeissä. (Yritys B:n edustaja, haastattelu, 2.2.2021) 

 

Tulevaisuudennäkymiä muoviteollisuudessa on värien käytön väheneminen ja muovien moni-

kerroksista luopuminen, niissä sovelluksissa missä se on mahdollista. Kierrätysmuovimateriaa-

lin käyttöönoton esteenä ja viivyttäjänä koetaan vaatimuksien ja säädöksien tiukkuus. Lakien 

ja säädöksien kiristämisen sijasta, näitä tulisi ensiksi helpottaa niiltä osin kuin mahdollista, jotta 

kierrätysmuovin käytölle avautuisi uusia käyttökohteita. Yhtenä haasteena on myös kerätä tar-

peeksi paljon kierrätysmuovia ja saada ne tällä hetkellä Suomen käyttöön. Yrityksen mukaan 

yleisesti yritykset ovat halukkaita siirtymään kierrätysmuovin käyttöön. Lähtökohtana tälle on 

aito uteliaisuus, voidaanko tuotetta oikeasti valmistaa kierrätysmateriaalista. (Yritys B:n edus-

taja, haastattelu, 2.2.2021) 

 

Yritys C valmistaa muovipakkauksia elintarviketeollisuuteen. Elintarviketeollisuuden primää-

rimuovipakkauksissa käytetään ainoastaan elintarviketeollisuuteen hyväksyttyjä neitseellisiä 

muovimateriaaleja pakkauksien raaka-aineena. Elintarviketeollisuudessa käytettäviä pakkauk-

sia koskee tarkoin säädellyt lait ja määräykset, joilla pystytään varmistamaan elintarvikehyväk-

syttävyys ja tuoteturvallisuus. Alalla kierrätysmuovipakkauksien käyttö näkyy sekundäärisissä 

käyttötarkoituksissa esimerkiksi kaupan kassalta saatavissa muovikasseissa. Muovikassia on 

ohennettu ja heikennetty huomattavasti hakien parasta laatu-asiakastyytyväisyys-suhdetta.  

Muovikassi esimerkin mukaisesti sekundäärisiä käyttökohteita pyritään jatkuvasti testaamaan 

ja lisäämään kierrätysmuovimateriaalin käyttöä siellä, missä se on mahdollista. Muovi on yleis-

nimitys, jolla tarkoitetaan erilaisia muovattavia polymeerejä. Muoveja on kymmeniä eri tyyp-

pejä sekä näiden eri versioita. Kierrätysmuovigranulaatia käytetään siellä, missä ei ole konta-

minaatioriskiä tai toisarvoisissa pakkauksissa, missä voidaan käyttää useampaa muovityyppiä. 

(Yritys C:n edustaja, haastattelu, 11.2.2021) 

 

Kierrätysmuovipakkauksien käytön laajentuminen elintarviketeollisuuteen nähdään hyvin 

haasteellisena, koska kierrätysmuovi ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi puhdasta. Muovipakkauk-

sien tuotannossa tuotannon sivuvirtajätettä pystytään kierrättämään ennen kuin muoviin on li-

sätty mitään väriaineita tai muita lisäaineita, jolloin muovi on vielä puhdasta ja kirkasta. Paino-

värin jälkeisiä sivuvirtajätteitä ei pystytä enää kierrättämään primääripakkauksiin vaan tällöin 
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nämä kulkeutuvat toisarvoisiin käyttökohteisiin. Elintarviketeollisuudessa pakkauksien tär-

keimpiä ominaisuuksia ovat niiden puhtaus, kirkkaus, hygienia ja tuoteturvallisuus. Valmistet-

tavien muovipakkauksien vaatimukset ja vaadittavat ominaisuudet määrittelee asiakas eli pak-

kaaja. Asiakas määrittelee tarvitsemansa pakkauksen ja sen laadun tarkasti, johon yritys pyrkii 

vastaamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kehitys- ja testaustyötä tehdään asiakkaan 

kanssa yhteistyössä hakien liiketoiminnallisia etuja prosessista ja käytettävistä materiaaleista. 

Yleisesti vaaditut ominaisuudet määräytyvät pakattavan tuotteen ja pakkauksen käyttötarkoi-

tuksista. Esimerkiksi neitseellisestä materiaalista ja yhdisteistä valmistetut muovikalvot jousta-

vat enemmän kuin kierrätysmuovimateriaalista valmistetut kalvot, mikä saattaa johtaa siihen, 

että kierrätysmuovimateriaalia jouduttaisiin käyttämään enemmän ja kalvo olisi tällöin paksum-

paa. (Yritys C:n edustaja, haastattelu, 11.2.2021) 

 

Kompromisseista ja heikennettävistä ominaisuuksista keskustelua herätti monomateriaalien 

käyttö eli vain yhden polymeerityypin, esimerkiksi PE tai PP käyttö pakkauksissa. Tätä on tehty 

jo aikaisemmin ja tehdään tälläkin hetkellä, ja kompromisseja on jouduttu tekemään esimer-

kiksi tuotteiden säilyvyyden osalta. Positiivisena asiana monomateriaalipakkauksissa on niiden 

kierrätettävyys verrattuna monikerrospolymeereihin, joita ei pystytä juurikaan kierrättämään 

laminaattien ja eri muovityyppien käytön takia. Elintarviketeollisuudessa asiakkaat ovat enem-

mänkin halukkaita käyttämään mahdollisimman vähän muovia ja mahdollistamaan tehokkaan 

kierrätyksen pakkauksilleen. Monomateriaalin ja biopohjaisten muovien käyttö alalla näkyy 

vahvemmin kuin kierrätysmuovimateriaalin mahdolliset mahdollisuudet. Muovin valmistajat 

pyrkivät tekemään ohuita, mutta yhä vahvempia muoveja, jotta kysyntään ja trendiin voidaan 

vastata. Imagoa kuluttajille luodaan muovin käytön vähentämisellä. Elintarviketeollisuudessa 

pakattava tuote on elintarvike, jonka hiilijalanjälki on lähes aina huomattavasti suurempi kuin 

sitä ympäröivän pakkauksen, jolloin ruokahävikin minimointi on tärkeämpää. Kokonaisuuden 

kannalta ruokahävikin vähentämisen pitäisi olla suurempi yhteiskunnan tavoite kuin kierrätys-

pakkausmateriaalin käyttö. Muoviteollisuuteen haetaan koko ajan kompromisseja ja optimoin-

teja muovinkäytön vähentämiseen ja kustannusten minimointiin, mikä synnyttää kilpailua 

alalle. Jotta kierrätysmuovimateriaalin käyttöä pystyttäisiin lisäämään, tulisi sen ominaisuuk-

sien ja laadun vastata neitseellistä muovimateriaalia ilman tuoteturvallisuusriskiä, sekä luoda 

markkinallinen myyntietu. (Yritys C:n edustaja, haastattelu, 11.2.2021) 

 



60 

 

Yleinen tahtotila yhteiskunnassa on tällä hetkellä, että muovia käytettäisiin vähemmän pak-

kauksissa. Tähän pyritään myös kasvavalla regulaatiolla, jossa haasteena on, että muovia kos-

kevat säädökset ja direktiivit eivät kaikilta osin vastaa käytännön tekemistä. Oleellisena teki-

jänä on pyrkimys lisätä muovien kierrättämistä. Suurimpana haasteena muovinkierrätyksessä 

on monet muovityypit, joita ei voida tällä hetkellä uusiokäyttää tarpeeksi tehokkaasti, vaan ne 

ohjautuvat energiaksi. Kierrätysmuovin käyttökohteet ovat lisäksi hyvin rajattuja. Kierrätys-

muovimateriaalien rooli ja käyttö nähdään kasvavan tulevaisuudessa, mutta elintarviketeolli-

suudessa esteenä on elintarvikelainsäädäntö ja tuoteturvallisuusvaatimukset. Kierrätysmuovi-

materiaalia erotellaan sekajätteen seasta erillisessä erottelulaitoksessa, mutta haasteena on 

myös keräyksen kustannustehokkuus. Ilman tehokasta keräilyä ei kierrätystä pystytä tekemään 

tehokkaasti. (Yritys C:n edustaja, haastattelu, 11.2.2021) 

 

Yritys D valmistaa muovipakkauksia elintarviketeollisuuteen. Kyseessä on muovin jalosta-

jayritys, missä muovikalvot ostetaan, painetaan, laminoidaan sekä leikataan asiakasrulliksi. 

Kaikki valmistettavat tuotteet ovat rullatavaraa. Muoviraaka-aineena yritys käyttää neitseellistä 

ja elintarviketeollisuuteen hyväksyttyjä muoviraaka-aineita. Pääsääntöisesti yrityksen valmis-

tamat muovipakkaukset ovat käytössä asiakkaiden primääripakkauksissa. Kiertotalousajattelu 

näkyy sekä pakkauksen elinkaaren jälkeisessä kierrätysprosessissa, mutta myös nykyisessä val-

mistusprosessissa, missä mietitään mihin ja miten kierrätysmuovimateriaalia voitaisiin käyttää. 

Tuotekehitys on alalla jatkuvaa, ja tämän päivän trendin omaista on tehdä pakkauksista helposti 

kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Haasteena tuotekehityksessä on Euroopan maiden erilai-

set säädökset, jotka rajaavat jopa maakohtaisesti eri muovimateriaalien käyttöä. Tämä näkyy 

erityisesti kierrätysmuovimateriaalien käytössä, johon toivottaisiin harmonisointia EU-tasolla. 

Yleisesti ottaen kierrätysmuovigranulaatille tarvittaisiin enemmän markkinaimua ja käyttökoh-

teita. (Yritys D:n edustaja, haastattelu, 12.2.2021) 

 

Valmistettavien elintarvikepakkauksien ominaisuudet ja kriittiset ominaisuudet määräytyvät 

pakattavasta tuotteesta, huomioiden lainsäädännölliset vaatimukset ja elintarvikehyväksyttä-

vyys. Elintarvikepakkauksien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat niiden tekniset ominaisuudet eli 

korkea suojaustaso, tasalaatuisuus ja ulkonäkö. Elintarvikepakkauksien ominaisuuksissa on 

jouduttu tekemään jo joitakin kompromisseja, kun monomateriaaliratkaisujen käyttö on yleis-

tynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että pakkauksessa käytetään vain yhtä muovityyppiä kokonaisuu-
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dessaan. Monomateriaalista valmistetut pakkaukset ovat tällä hetkellä kalliimpia kuin neitseel-

lisestä materiaalista valmistetut pakkaukset, koska tarjontaa ei ole niin paljon Korkealla suo-

jaustasolla pyritään minimoimaan ruokahävikin syntyä, mikä on hiilijalanjäljeltään suurempi 

kuin tuotetta suojaavan pakkauksen. (Yritys D:n edustaja, haastattelu, 12.2.2021) 

 

Kierrätysmuovista valmistettujen tuotteiden tulisi vastata teknisiltä ominaisuusiltaan neitseel-

listä tuotetta. Prosessoitavuuden tärkein vaatimus on työstettävän muovikalvon tasalaatuisuus. 

Kierrätysmuovimateriaalissa ei pitäisi hyväksyä kalvon paksuntamista, koska tällöin käytettä-

vän materiaalin määrä kasvaisi. Trendinä alalla on edelleen kalvojen ohentaminen, resurssite-

hokkuuden lisääminen ja muovimateriaalin käytön optimoiminen. Hiilijalanjäljen pienentä-

mistä pyritään minimoimaan käyttämällä biopohjaisia raaka-aineita. Tehdään sellaisia tuotteita 

mitä voidaan kierrättää ja hyödyntää muussa tarkoituksessa kuin energiana. Jos jostain ominai-

suuksista tulisi luopua tai tehdä kompromissi, olisivat nämä ulkonäköön ja väriin liittyviä asi-

oita, kuluttajien näkökulmasta pohdittuna. Argumenttina tässä olisi, että pakkauksessa on käy-

tetty kierrätysmuovimateriaalia, jonka takia pakkaus näyttää tältä. Kehityspolkuna kierrätys-

muovimateriaalin paksuus, eli alussa paksuudessa voitaisiin joustaa, mutta kehityksen tulisi oh-

jautua muoviresurssien minimoimiseen ja pakkauksien ohentumiseen. Kierrätysmuovimateri-

aalin ja siitä valmistettava tuote ei saisi olla kustannuksiltaan paljon kalliimpaa kuin neitseelli-

nen tuote. Tämä heijastuu suoraan lopputuotteen hintaan, mikä voi vaikuttaa kuluttajien osto-

käyttäytymiseen. Laadusta, säilyvyydestä ja suorituskyvystä ei voida tinkiä, koska tällöin hei-

kennetään pakkauksen perustehtävää. Koko valmistusprosessin täytyy toimia moitteetta ja 

muovin työstönopeuksien täytyy pysyä korkealla, jotta tekeminen on kannattavaa. Kierrätettä-

vien muovijakeiden lajittelua tulee saada kehitettyä ja määriteltyä tarkemmin, jotta esimerkiksi 

sulaindeksien tuomat ongelmat eivät näkyisi prosessissa niin suuresti kalvopuolella. (Yritys D:n 

edustaja, haastattelu, 12.2.2021) 

 

Haaste kierrätysmuovin käytölle elintarviketeollisuudessa on elintarvikekelpoisuuden hyväk-

syntä lukuun ottamatta PET-kierrätyspulloja. Kierrätysmuovin käytölle on erittäin hankala 

saada elintarvikehyväksyntää, koska muovijakeen alkuperäistä käyttötarkoitusta on haasteel-

lista kontrolloida. Toinen haaste kierrätysmuoveissa on niiden tasalaatuisuus, koska tällöin 

muovimateriaali koostuu usean muovityypin yhdistelmistä. Kierrätysmuovimateriaalia on hyö-

dyllistä käyttää siellä, missä sitä voidaan käyttää ja pyrkiä keksimään uusia käyttötarkoituksia 

koko ajan. Mahdollisuuksia nähdään paljon, koska parannettavaa on niin pakkauksissa kuin 
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niiden materiaaleissa, jotta ruokahävikki ei johtuisi ainakaan pakkauksista. Elintarviketeolli-

suuden logistiikkaketju ei toimisi ilman pakkauksia. Kierrätysmuovimateriaalin rooli nähdään 

kasvavana tulevaisuudessa ja yhtenä mahdollisuutena kierrätysmuovin käytölle elintarvikete-

ollisuudessa nähdään kemiallisen kierrätyksen tuomat mahdollisuudet. Tällä hetkellä kierrätys-

muovimateriaalin käytön haasteena on elintarviketeollisuudessa niiden teknilliset ominaisuu-

det, jotta tätä voitaisiin käyttää ohuen kalvon valmistamiseen. Jos kierrätysmuovijae kerättäisiin 

sekajätteestä erottelemalla, ei tämä muuttaisi kierrätysmuovin pääsyä elintarviketeollisuuteen. 

Hyväksyttävyys ja vaadittavat tekniset ominaisuudet olisivat samat. (Yritys D:n edustaja, haas-

tattelu, 12.2.2021) 

 

Yritys E on tuotemerkin omistaja elintarviketeollisuudessa. Muovipakkauksia yrityksessä käy-

tetään elintarvikkeiden pakkaamiseen. Käytettävät muovipakkaukset koostuvat suurimmaksi 

osaksi joustopakkauksista ja määrällisesti muovia käytetään vähän. Pussityyppiset pakkaukset 

saapuvat valmiina ja kalvorullat valmiiksi painettuna, josta yritys muokkaa pakkauksia saumaa-

malla. PET-muovia käytetään rasianomaisissa pakkauksissa. Yritys on edistänyt muovinkierrä-

tystä ja muovin kierrätettävyyttä kehittämällä ja muokkaamalla käytettäviä muovipakkauksia 

siten, että näitä voidaan kierrättää mahdollisimman tehokkaasti ja että nämä soveltuvat kierrä-

tykseen. Kierrätettävälle uusiomuoville tulisi kuitenkin löytää uusia käyttökohteita, jotta kier-

totalous kehittyisi ja tuotteiden kehittäminen on jatkossakin järkevää. Elintarviketeollisuudessa 

kierrätysmuovin käyttöä tulisi tarkastella lainsäädännöllisillä uudistuksilla ja kierrätysjärjestel-

män puhtautta kehittää niin, että uusiomuovia voidaan turvallisesti käyttää elintarvikkeen 

kanssa suorassa kontaktissa. Tällä hetkellä lainsäädäntö ei ole yhtenäinen kaikkien käyttötar-

koituksien osalta. Esimerkiksi uusiomuovista valmistetut kaupan muovikassit ovat sallittuja 

elintarvikkeiden kuljetukseen, mutta teollisuudessa käytettävät kuljetuslaatikot vastaavaan pa-

katun elintarvikkeen kuljettamiseen eivät ole lainsäädännössä mahdollista (Yritys E:n edustaja, 

haastattelu, 15.2.2021) 

 

Elintarviketeollisuudessa muut kuin rPET-pakkaukset valmistetaan neitseellisestä muovimate-

riaalista. Materiaalilta vaadittavat ominaisuudet määräytyvät elintarvikelainsäädännön ja tuo-

teturvallisuuden mukaan eli materiaalin on oltava elintarvikekäyttöön hyväksytty. Muovimate-

riaalin teknilliset ominaisuudet määräytyvät tuotekohtaisista ja pakkauskoneen vaatimien kri-

teerien mukaisesti. Pakkauksen on täytettävä sen perustehtävä ja suojata tuotetta, ettei ruoka-

hävikkiä syntyisi. Elintarvikelainsäädäntö estää kierrätysmuovimateriaalin käytön, mutta jos 
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tämä olisi mahdollista olisi vaatimustasot samat koskien tuoteturvallisuutta, elintarvikehyväk-

syttävyyttä ja pakkauksen perustehtävän täyttämistä. Kriittiset ominaisuudet määräytyvät pit-

kälti pakattavan tuotteen mukaan, mutta yleisesti tuotteen on oltava pakattavissa ja turvallisuu-

desta ei voida tinkiä missään nimessä. Kierrätysmateriaalin käytössä uskotaan, että kuluttaja ja 

brändinomistaja on valmis hyväksymään kierrätysmateriaalin vaikutuksen pakkauksen visuaa-

lisiin ominaisuuksiin. Elintarvikelainsäädäntöä tulisi edistää siihen suuntaan, että kierrytys-

muovimateriaalia voitaisiin käyttää jossain yhteydessä ja sitä kautta parantaa niiden saata-

vuutta. Kierrätysmuovin suorituskyvyn tulisi olla sama, jotta muoviprosessin ratanopeudet ja 

koneellinen käsittelyteho pysyvät korkealla. Muovin paksuntamista ei nähdä järkevänä vaihto-

ehtoehtona, koska tällöin muovin käyttö määrällisesti kasvaisi. Yleisesti elintarviketeollisuuden 

toimijoilla olisi kyllä halukkuutta käyttää kierrätysmuovimateriaalia toiminnassaan.  (Yritys 

E:n edustaja, haastattelu, 15.2.2021) 

 

Haasteena kierrätysmuovinmateriaalin käytölle nähdään niiden kysyntä sekä rajalliset käyttö-

kohteet, joita olisi löydyttävä lisää tulevaisuudessa. Kierrättämistä tulisi saada kehitettyä siten, 

ettei uutta muovia tuotettaisi koko ajan lisää, vaan kierrätysmuoveja pystyttäisiin käyttämään 

enemmän ja tehdä näistä uusia muoveja. Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön minimointi 

on tärkeää, johon voidaan vaikuttaa myös muovipakkausmateriaalien osalta. Trendiä elintarvi-

keteollisuudessa on monomateriaalien käyttö pakkauksissa, jolla voidaan mahdollistaa pak-

kauksien kierrätyskelpoisuus. Elintarviketeollisuudessa monomateriaalin käytön esteenä 

useimmiten on elintarvikkeen säilyvyyden pakkaukselle asettamat vaatimukset. Esimerkiksi 

monomateriaalimuovit eivät anna valosuojaa valoherkälle elintarvikkeelle ja silloin ruokahävi-

kin välttämiseksi on järkevämpää käyttää paremman suojaominaisuuden omaavia laminaatteja. 

Kierrätys on tulevaisuudessa tärkeää ja materiaalien pitää kiertää systeemissä omana materiaa-

linaan. Tämä on ekologisin ja tulevaisuudessa toivottavasti myös kustannustehokkain vaihto-

ehto. Kierrätysmuovimateriaalin rooli ja käyttö nähdään kasvavana tulevaisuudessa. Esteenä ja 

viivästyttäjänä elintarviketeollisuudessa nähdään lainsäädäntö ja sitä kautta saatavuus. Kehitys-

ehdotuksena on, että joustopakkauspuolelle tulisi löytyä tai kehittyä vastaava suljettu PET- 

muovipullokierrätys tulevaisuudessa. Toisena mahdollisuutena nähdään kemiallisen kierrätyk-

sen tuomat mahdollisuudet palauttaa kierrätettävä muovimateriaali neitseellisen veroiseksi. 

Vaikka muovijae eroteltaisiin sekajätteestä keräämällä ei tämä vaikuttaisi suhtautumiseen saada 

kierrätysmuovimateriaaleja elintarviketeollisuuden primääripakkauksiin. (Yritys E:n edustaja, 

haastattelu, 15.2.2021) 
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Yritys F on tuotemerkin omistaja elintarviketeollisuudessa ja täten muoviteollisuuden asiakas, 

joka käyttää runsaasti muovia tuotteidensa pakkaamisessa. Yrityksessä käytettävät muovipak-

kaukset ovat pääosin öljypohjaisia ja neitseellisestä muovimateriaalista valmistettuja elintarvi-

keteollisuuteen hyväksyttyjä pakkauksia ja kuljetusalustoja. Juomapulloista kerättyä rPET-

kierrätysmuovia yritys käyttää tray-alustaratkaisuissa mahdollisuuksien mukaan. Pakattavissa 

kalvotuotteissa kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia ei pystytä käyttämään, koska kyseessä ole-

vaa materiaalia ei ole toistaiseksi hyväksytty elintarvikekäyttöön. Yritys käyttää sekä valmiiksi 

tehtyjä muovipakkauksia, että itse lämpömuovattuja, kova- ja paksummista kalvoista muotoil-

tuja pakkauksia. Yleisin käytettävissä oleva muovipakkausmateriaali on barrier-kalvo ja pakat-

tavat tuotteet ovat valmisruoka- tai ruuan valmistukseen käytettäviä tuotteita päivän eri hetkiin. 

Barrier-kalvolla tarkoitetaan kalvoa, jolla pystytään suojaamaan tuotetta esimerkiksi hapelta, 

vesihöyryltä ja valolta. Pakkauksissa käytetään tuotteiden säilyvyyden parantamiseksi suoja-

kaasua. Pakkausmateriaalin vaatimukset määräytyvät pakattavan tuotteen ominaisuuksien ja 

vaatimuksien sekä käytettävän pakkauslinjan mukaisesti. Pakkaaja määrittelee materiaalia kos-

kevat tekniset vaatimukset, mutta sen kehitys on muovimateriaalin tuottajalla. Lopullinen ma-

teriaalivalinta tulee tehdä siten, että se tukee, sekä tuotteen vaatimuksia kuten tavoiteltua säily-

vyysaikaa että valittua tuotannollista prosessia. Tuotteen ominaisuudet ovat siis avaintekijöitä 

pakkausmateriaalivalinnoissa. Vaatimukset ovat samat niin neitseellisellä materiaalilla kuin 

kierrätysmuovimateriaalilla. (Yritys F:n edustaja, haastattelu, 15.2.2021) 

 

Muoviteollisuudessa tuotannollinen tehokkuus tulee olla korkea, jos tehdään liian suuria laa-

dullisia kompromisseja, niin kustannustehokkuus heikkenee. Konekannan kehittämistä ja yllä-

pitoa pidetään myös tärkeänä. Yleisesti ottaen muoviteollisuudessa näkyy Lean-periaate, eli 

muovin käyttöä optimoidaan eikä ylipakkaamista tai liian vahvoja materiaaleja suosita. Säily-

vyydestä, suorituskyvystä ja laatuvaihtelusta ei olla valmiita tinkimään. Tällöin prosessi heik-

kenisi ja tehtävä työ hidastuisi. Hinnan hetkellinen muutos voidaan hyväksyä, mutta tämäkään 

ei saisi olla jatkuvaa muutosta, koska se näkyisi kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Värin kanssa 

voidaan tehdä kompromisseja. Muovipakkauksen paksuntaminen olisi ristiriidassa Lean-peri-

aatteen kanssa, koska tällöin kulutetaan enemmän materiaalia. Muovit ovat hyvin pitkälle viri-

tettyjä, eli ohuella monikerroksisella barrier-kalvolla saadaan loistavia suojausmahdollisuuksia. 

Vastaavan suojausominaisuuden luominen vaihtoehtoisilla uusilla materiaaleilla voi johtaa 



65 

 

muovien paksuntamiseen ja tämä puolestaan luo omat haasteensa esimerkiksi yritysten kone-

kantaan. Pakkauksissa tulee lisäksi olla paljon informatiivista tietoa, joka on usein valmiiksi 

painettu pakkaukseen. (Yritys F:n edustaja, haastattelu, 15.2.2021) 

 

Haasteena kierrätysmateriaalin käytölle elintarviketeollisuudessa koetaan materiaalin saata-

vuus, hinta ja miten raaka-aine saadaan sellaiseksi, että se vastaa elintarviketeollisuuden lain-

säädäntöä ja hyväksyttävyyttä. Ratkaisuksi tähän nähdään kemiallisen kierrätyksen kautta tule-

vat raaka-aineet. Toisena haasteena koetaan teollisuuden tavoitteiden eroavuudet eli teollisuu-

dessa tulisi sopia yhteiset tavoitteet, jotta koko prosessiketju tukisi samoja asioita. Mahdolli-

suutena kierrätysmuovin käytölle nähdään kierrätysmuovin roolin kasvu ja uusien käyttökoh-

teiden löytyminen. Elintarvike- ja lääketeollisuus ovat uusien käyttökohteiden kannalta haasta-

vimmat, mutta tutkimustyö on jatkuvaa. Euroopan unionin direktiivien tulisi olla selkeämmät 

ja tavoitteenmukaisemmat vastaten todellisuutta. Yritykset ovat sitoutuneita kierrätykseen ja 

kiertotalouteen, mikä näkyy esimerkiksi pakkaavan teollisuuden ja kauppojen tekemissä kier-

rätyslupauksissa ja materiaalin käyttöön liittyvissä asioissa. Haastavaksi nämä lupaukset näh-

dään muun muassa siksi, että kierrätyskelpoisen materiaalin määritelmä eroaa eripuolilla maa-

ilmaa. Ratkaisuksi tähän voisi olla tuotekohtaiset globaalit standardit, jotka määrittelisivät tiet-

tyjen tuotteiden valmistamisen samoilla kriteereillä kaikkialla. Tällöin kierrätysmuovimateri-

aalin käytölle voisi löytyä enemmän käyttökohteita ja valmistaminen olisi tehokkaampaa. Tällä 

hetkellä kierrätysmuovin käyttöönottoa elintarviketeollisuudessa viivästyttää prosessin toimi-

vuus, lait ja säädökset. Kuluttajat odottavat, että kierrätysmuovimateriaalista valmistettujen 

tuotteiden tarjonta kasvaa tulevaisuudessa. Vaikka kierrätettävä muovijae eroteltaisiin sekajät-

teestä ei suhtautuminen kierrätysmuovin käyttöön elintarvikkeiden osalta muuttuisi, koska pro-

sessi olisi käytännössä sama. Esilajittelun vastuu on tällä hetkellä kuluttajalla ja varsinainen 

lajittelu tapahtuu jo muovilinjalla. Tämän kaltaisen muutoksen vaikutus näkyisi enemmänkin 

kierrätysasteessa. (Yritys F:n edustaja, haastattelu, 15.2.2021) 

 

Haastattelun tavoitteisiin liittyen, kierrätysmuovimateriaalin käyttöönottohalukkuutta löytyy 

asiantuntijatasolla ja kunnianhimoiset tavoitteet ovat yhtenäisiä eri tuotemerkkien omistajilla ja 

muovin valmistajilla. Eri tahojen tulisi rohkeammin selvittää mihin kaikkeen kierrätysmuovia 

voidaan käyttää ja hyödyntää. Kiertotalousajattelu tulee lisääntymään ja teknologiaratkaisut 

mullistavat alaa tulevaisuudessa. Elintarviketeollisuudessa hyväksyttävyyttä tulisi tukea lakien 
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ja säädöksien uudelleen tarkastelulla ja mahdollisuuksien kartoittamisella. (Yritys F:n edustaja, 

haastattelu, 15.2.2021) 

 

Yritys G on muoviteollisuuden teollinen toimija, joka valmistaa muovipakkauksia pääsääntöi-

sesti elintarviketeollisuuteen. Pieni osa yrityksen valmistamista pakkauksista on non-food puo-

len pakkauksia. Elintarviketeollisuuteen valmistettavien muovipakkauksien raaka-aineena toi-

mivat neitseelliset elintarviketeollisuuteen hyväksytyt muoviraaka-ainemateriaalit. Elintarvike-

pakkauksiin käytettävät muovilaadut ovat tarkoin säädeltyjä ja kontrolloituja, niin että tuotetur-

vallisuus voidaan aina taata. Muovimateriaalien elintarvikekelpoisuus varmistetaan aina mig-

raatiotesteillä. Tyypillisiä elintarvikepakkauksiin käytettäviä muovimateriaaleja ovat polypro-

peeni, polystyreeni ja polyeteeni. Tällä hetkellä käytännössä ainoa kaupallisesti saatavilla 

oleva, elintarvikekelpoinen eli Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA) hyväksymä, 

kierrätysmuovi on rPET ja sitä käytetään eniten Food Service segmentin tarjoilupakkauksissa, 

juomapikareissa ja muissa segmentin sovelluksissa. EFSA valvoo elintarviketeollisuuden pak-

kausmateriaalien käyttöä ja hyväksyntää. (Yritys G:n edustaja, haastattelu, 18.2.2021) 

 

Pakkauksissa käytettävät materiaalit sekä niiden vaatimukset määrittelee asiakas. Vaatimukset 

koostuvat koko prosessin vaatimuksista materiaalin valmistajalta aina kuluttajalle asti. Elintar-

viketeollisuus sanelee tuotekohtaiset tekniset ominaisuudet, mitkä pakkauksen on täytettävä. 

Pakkauksen perustehtävä ja suojata tuotetta. Muut tekniset ominaisuudet määräytyvät esimer-

kiksi pakkauslinjaston mitoitusominaisuuksien mukaisesti eli muoto ja toleranssit huomioiden 

sekä logistiikan pakattavuuden mukaisesti eli kuinka pakkaus vie mahdollisimman vähän tilaa. 

Neitseellisen ja kierrätysmuovimateriaalista valmistettujen pakkauksien vaatimustasot ovat sa-

mat. Elintarviketeollisuudessa vaadittavat ominaisuudet on täytyttävä ja materiaalin on oltava 

elintarviketeollisuuteen hyväksytty. Elintarviketeollisuudessa kompromissien tekeminen on 

hankalaa, koska kaikkien vaatimuksienmukaisuudet on täytyttävä tai asiakas ei hyväksy tuo-

tetta. Jos jostain ominaisuudesta olisi mahdollista joustaa, niin liittyisi joustopakkauksen väriin. 

rPET-tuotteiden osalta värivaihtelua on jo havaittavissa. Elintarvikepakkauksissa on hyvin han-

kala tehdä muilta osin kompromisseja, koska vaatimustasot ovat korkeat niin käyttötarkoituk-

sessa mutta myös valmistusprosessissa. (Yritys G:n edustaja, haastattelu, 18.2.2021) 

 

Elintarviketeollisuudessa kierrätysmuovin käytön suurin haaste on sen saatavuus ja käytön li-

sääminen, koska jäljitettävyyttä ei voida todentaa kuin suljetun kierron rPET-muoveissa, joissa 
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käyttötarkoitukset ja niiden ominaisuudet ovat puolestaan rajattuja. Mahdollisuuksia muovin 

käytölle on paljon, koska kysyntää on ja kierrätysmuovimateriaalin käyttö tulee kasvamaan tu-

levaisuudessa, tämä kuitenkin vaatii koko kierrätysketjun uudelleen organisoimista. Elintarvi-

keteollisuudessa tämä näkyy todennäköisesti vasta kemiallisen kierrätyksen tuomien mahdolli-

suuksien kautta. Elintarviketeollisuudessa elintarvikekelpoisuus on suurin este, miksei oteta 

käyttöön kierrätysmuovimateriaalista valmistettuja pakkauksia. Hävikin vähentäminen on elin-

tarviketeollisuudessa pääprioriteetti, koska ruuan hiilijalanjälki on paljon suurempi kuin sitä 

suojaavan pakkauksen. Vaikka muovijae kerättäisiin keskitetyistä lajittelulaitoksissa sekajät-

teen seasta ei tämä muuttaisi teknistä suhtautumista kierrätysmuovimateriaalin käyttöön elin-

tarviketeollisuudessa. Tämän tyyppinen muutos vaikuttaisi enemmänkin kierrätysmuovimate-

riaalin saatavuuteen ja keräystehon kasvuun. (Yritys G:n edustaja, haastattelu, 18.2.2021) 

 

Yrityksen vapaa sana aiheeseen liittyen kohdistuu koko arvoketjussa mukana olevien tahojen 

yhteistyön tiivistämiseen ja koko prosessin kehittämiseen tavoitteena toimiva kiertotalous. Ku-

luttajien informoiminen ja heidän esilajittelunsa tärkeys koetaan yhtenä tärkeä asiana prosessin 

kehittämisessä. Muovi on hyvä materiaali, sillä sitä pystytään kierrättämään useita kertoja eikä 

se menetä sen ominaisuuksiaan kovinkaan helposti. Uusin EU-lainsäädäntö (mm. SUP-

direktiivi) muovien osalta koetaan hyvin tulkinnan varaiseksi ja epäselväksi, koska määritelmät 

ovat vajavaisia eikä täten vastaa täysin todelliseen käytäntöön tai ongelmaan. Muoviteollisuus 

elää koko ajan ja on muutoksen edessä. (Yritys G:n edustaja, haastattelu, 18.2.2021) 

 

Yritys H on muovialan yhteistyöjärjestö, joka edistää pakkausalan yleisiä toiminnan edellytyk-

siä Suomessa. Pakkasalaan kuuluu koko pakkausarvoketju aina materiaalin valmistajalta kulut-

tajarajapintaan saakka.  Muovi on toiseksi tärkein pakkausmateriaali Suomessa. Muovit ovat 

synteettisiä ihmisen valmistamia materiaaleja, joilla pyritään ratkaisemaan täsmällisiä ongel-

mia, joita ei luonnosta löytyvillä materiaaleilla saada ratkaistua. Muovien ehdoton kilpailukyky 

muihin materiaaleihin on niiden tarkoin hallituissa teknillisissä ominaisuuksissa. Muovin käy-

tön ja sen suosion menestystekijöitä ovat olleet sen halpa hinta, tekninen toimivuus, hallittavuus 

ja muovattavuus. Pakkauksissa käytettävien muovimateriaalien valinta perustuu niiden teknil-

lisiin ominaisuuksiin eli haetaan tiettyjä ominaisuuksia tiettyyn käyttötarkoitukseen. Muovima-

teriaaleja pystytään muovaamaan lisäaineilla ja muilla muoviyhdisteillä vastaamaan vaadittavia 

ominaisuuksia. Muovimateriaalin ja vaadittavat ominaisuudet päättää asiakas, joka yhdistää 
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pakkauksen ja pakattavan tuotteen. Laki säätelee kuitenkin pakkaustoimintaa, mitä muovima-

teriaalia saa käyttää ja mitä ei saa käyttää. Tämä näkyy erityisesti elintarviketeollisuuden tuo-

teturvallisuudessa ja lainsäädännössä. Raaka-aineen toimittajan tehtävänä on kehittää muovi-

materiaaleja vastaamaan markkinoilla törmättyihin ongelmiin. (Yritys H:n edustaja, haastattelu, 

18.2.2021) 

 

Neitseellisen ja kierrätysmuovista valmistetun muoviraaka-aineen vaatimustasot ovat periaat-

teessa samat. Kierrätysmateriaalin käyttöönoton kynnys nousee korkeaksi elintarvike- ja ter-

veyspuolella, jossa materiaalien täytyy olla turvallista ja elintarviketeollisuuteen hyväksyttyjä, 

eikä niistä saa esimerkiksi irrota mitään ylimääräistä pakattavaan tuotteeseen. Kierrätysmuovin 

käyttö ei saa nostaa riskitasoa siltä osin, että siitä tulisi jollain tasolla hallitsematonta. Jos jostain 

ominaisuudessa täytyisi tehdä kompromissi, niin olisit nämä yrityksen mukaan väriin, paksuu-

teen ja laatuvaihteluihin liittyviä asioita, ehkä jopa hintakin tiettyyn pisteeseen asti. Säilyvyy-

destä ja suorituskyvystä ei voida tinkiä. Kompromissien tekeminen non-food puolella eroaa 

elintarvikepuolella siten, että elintarviketeollisuudessa vaatimustasojen nähdään nousevan en-

tisestään, joka hankaloittaa kompromissien tekemistä. Kierrätysmuovimateriaalien käyttö elin-

tarviketeollisuudessa nostaa riskitasoja. Non-food puolella kierrätysmuovimateriaalin käytölle 

on enemmän pelivaraa ominaisuuksien heikentämisessä ja kompromisseissa. (Yritys H:n edus-

taja, haastattelu, 18.2.2021) 

 

Haasteista, hyödyistä ja mahdollisuuksista keskustelua herätti, mihin kierrätysmateriaalia voi-

taisiin käyttää, ettei se aiheuta hallitsemattomia riskejä. Lakien säätäjien ja poliittisten päättä-

jien tulisi uskoa siihen, että jos pystytään luomaan uusia käyttötarkoituksia kierrätysmuovima-

teriaalille, missä sitä voidaan käyttää ja saadaan käyttää, loisi tämä yksityisille markkinoille 

kilpailua ja uusia yrityksiä. Tulevaisuudessa muovit tullaan todennäköisesti tekemään biomas-

sasta, jolloin koetaan tärkeäksi lisätä suljettuja kiertoja uusille muovityypeille. Mahdollisuutena 

muovialalla, olisi pyrkiä luomaan muoviraaka-aineelle arvoa, jota on järkevää kerätä. Kaupal-

lisia muovityyppejä on monia, joiden hyödyntäminen on todella haastavaa. Jos kierrätysmuo-

vijae kerättäisiin sekajätteestä erottelemalla, puhtauksien osalta tulisi lisähaasteita. Muovit oli-

sivat likaisempia ja epähygieenisempiä kuin tällä hetkellä erilliskerätyt muovit. Keräyksen ja 

lajittelun kannalta muutos koetaan järkeväksi ja kustannustehokkaammaksi, mutta suhtautumi-

nen kierrätysmuovimateriaalin käyttöön ei välttämättä muuttuisi. Kemiallisen kierrätyksen hyö-
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dyt palauttaa muovijäte vastaamaan neitseellistä raaka-ainetta, nähdään mahdollisuutena muo-

vin kierrätyksessä. Muovit ovat hyvin nerokkaita materiaaleja, joita tarvitaan nyt ja ehdotto-

masti tulevaisuudessa, mutta muovien luontoon heittäminen täytyy pystyä estämään ja muoveja 

täytyy pystyä kierrättämään tulevaisuudessa tehokkaammin. Kierrätysmenetelmien kehittämi-

nen vastaamaan kaikkien muovityyppien kierrätystä on tärkeää. Toisaalta kierrätysmuovimate-

riaalien käyttöönottoa estää ja viivästyttää ristiriita elintarvikekontaktimateriaali lainsäädännön 

ja kierrätys- ja kiertotalousajattelun välillä, mitkä eivät tue riittävästi toisiaan. Siiloajattelusta 

on päästävä eroon ja ajateltava päätöksien ja lakien vaikutusta alan muihin osiin. (Yritys H:n 

edustaja, haastattelu, 18.2.2021) 

 

Yritys I toimii kierrätysmenetelmien asiantuntijaroolissa haastattelussa. Tutkimuksen edetessä 

koettiin tärkeäksi haastatella mekaanista ja kemiallista kierrätysmenetelmää harjoittavan yri-

tyksen ajatuksia tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Haastattelussa ei juu-

rikaan paneuduttu haastattelupohjan kysymyksiin vaan keskusteltiin kierrätysmuovin haas-

teista, höydyistä ja mahdollistajista. Näkökulmana keskustelussa oli, miten kemiallinen kierrä-

tys nähdään mekaaniseen kierrätykseen verrattuna. 

 

Mekaanisen kierrätyksen haasteena on se, että ei pystytä tuottamaan yhtä korkealaatuista muo-

vipellettiä kuin fossiilisesta raaka-aineesta, koska muovijätteessä olevat muovit ovat aina eri-

laisia muoviseoksia. Erilaisia ominaisuuksia saman muovityypin sisällä ei pystytä mekaanisen 

kierrätyksen keinoin erottelemaan. Kierrätysmenetelmä tunnistaa valtamuovityypit omikseen, 

mutta muovityypin sisällä olevia seoksia ja laatuominaisuuksia kierrätysmenetelmä ei pysty 

tunnistamaan. Mekaanisen kierrätyksen muoviraaka-aine on aina eri ominaisuuksilla olevaa 

muoviseosta, joka ei vastaa fossiilista muoviraaka-ainetta. Lisäksi mekaanisessa kierrätysme-

netelmässä muovia ei nykyisillä menetelmillä pystytä puhdistamaan tarpeeksi hyvin, jotta se 

voitaisiin hyväksyä esimerkiksi elintarviketeollisuuteen käytettäväksi. Mekaanisen kierrätyk-

sen hyötynä on sen ympäristöystävällisyys. Menetelmässä ei käytetä yhtä paljon energiaa kuin 

kemiallisessa kierrätyksessä, jolloin hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti vähäisemmät. 

Kierrätysaste syötettävän muoviraaka-aineen eli jätteen ja siitä valmistuvien kierrätysmuovi-

pellettien välillä on suuri mekaanisessa kierrätysmenetelmässä. Mekaaninen kierrätysmene-

telmä on myös edullista verrattuna kemialliseen kierrätykseen. (Yritys I:n edustaja, haastattelu, 

18.2.2021) 
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Pyrolyysi kemiallisena kierrätysmenetelmänä tuottaa raaka-ainetta höyrykrakkerille, joka tekee 

siitä eteeniä tai propeenia. Muoviteollisuustehtaat jatkojalostavat eteenistä ja propeenista poly-

eteeniä tai polypropeenia. Kemiallisessa kierrätyksessä kerätty muovijäte pilkotaan kemikaa-

lien tai lämpötilan avulla takaisin lähtöaineeksi eli polymeerit pilkotaan takaisin hiilivedyksi, 

joita käytetään korvaamaan raakaöljypohjaista syöttöainetta höyrykrakkereilla. Kemiallisesta 

kierrätyksestä saatavasta raaka-aineista pystytään valmistamaan eteeniä ja propeenia, jotka ovat 

täysin samalla puhtaus- ja laatutasolla kuin fossiilisesta raaka-aineesta valmistetut eteenit ja 

propeenit. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kemiallisen kierrätyksen raaka-aineesta valmistetuista 

eteenistä ja propeenista valmistetut polyeteenit ja polypropeenit ovat identtisiä fossiilisesta 

raaka-aineesta valmistettujen muovien kanssa. Kemiallinen kierrätysmenetelmä pystyy siis 

tuottamaan identtistä muovia fossiiliseen raaka-aineeseen verrattuna. Valmistettavat muoviso-

vellukset ja muovin käyttökohteet ovat verrattavissa neitseelliseen raaka-aineeseen, jolloin 

kierrätysmuovin hyväksyttävyys esimerkiksi elintarviketeollisuudessa ja muissa vaativissa so-

velluksissa on mahdollista. Haasteena kemiallisessa kierrätysmenetelmässä on sen vaatimat 

korkean lämpökäsittelyn prosessit, jotka käyttävät energiaa paljon. Tämä voi heijastua korkei-

siin hiilidioksidipäästöihin. Korkean lämpökäsittelyn prosessi ei myöskään ole kovin selektii-

vistä, mikä tarkoittaa sitä, että eteenin ja propeenin saanti muovijätteestä laskee. Kierrätysaste 

ei ole sataprosenttinen, koska syöttöaineesta ohjautuu osa toisiin sovelluksiin kuin muovimate-

riaalin raaka-aineen raaka-aineeksi. Tällä hetkellä kemiallinen kierrätys on myös kalliimpaa 

kuin mekaaninen kierrätys. (Yritys I:n edustaja, haastattelu, 18.2.2021) 

 

Kemiallinen kierrätysmenetelmä on tällä hetkellä kehittymisvaiheessa, joka näkyy sen korke-

assa hinnassa ja tämänhetkisessä käytettävyydessä. Kemiallisen kierrätysmenetelmän uskotaan 

kuitenkin parantavan kustannuskilpailukykyään tulevaisuudessa. Kaikki isot petrokemian toi-

mijat tutkivat kemiallisen kierrätyksen mahdollisuuksia ja pyrkivät löytämään kustannustehok-

kaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun ennen kilpailijoitaan. Kemiallisen kierrätysmenetelmän 

kehittyminen nähdään tapahtuvan jo lähitulevaisuudessa ainakin polyeteenin ja polypropeenin 

osalta. Kehittymisen ja käyttöönoton aikatauluun vaikuttaa kuitenkin EU:n sääntelypolitiikka. 

Kemiallinen kierrätysmenetelmä on ainakin aluksi kallista, joten se vaatii käynnistyäkseen jon-

kinlaista tukimekanismia EU:lta. Kemiallisen kierrätysmenetelmän ei koeta syrjäyttävän me-

kaanista kierrätysmenetelmää, vaan molemmat toimivat rinnakkain tulevaisuudessa. Mekaani-

nen kierrätysmenetelmä tulee myös kehittymään paljon ja sen kustannustehokkuus tekee siitä 
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kannattavan myös tulevaisuudessa. Markkinoilla vallitseva kysyntä nähdään määrittelevänä te-

kijä eri kierrätysmenetelmien käytön suhteessa. Se osa mikä soveltuu mekaaniseen kierrätyk-

seen, ohjautuisi sinne ja loppuosa, jota ei voida mekaanisesti kierrättää tulisi ohjautua kemial-

liseen kierrätykseen. (Yritys I:n edustaja, haastattelu, 18.2.2021) 

 

6.6 Toisen haastattelukierroksen yhteenveto 

Haastattelut toteutettiin suunnitellulla aikataululla onnistuneesti. Tutkimuksen edetessä koettiin 

tärkeäksi haastatella mekaanista ja kemiallista kierrätysmenetelmää harjoittavan yrityksen aja-

tuksia tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä, joten haastatteluotantaan lisättiin 

yksi yritys alalta. Haastatteluun valitut yritykset ja niitä edustavat henkilöt olivat mielellään 

mukana haastatteluissa ja kertoivat omia näkemyksiään heidän toimialansa näkökulmasta. 

Haastatteluun valitut yritykset sijoittuvat muoviteollisuuden eri toimialoille, elintarviketeolli-

suuteen, non-food teollisuuteen ja asiantuntijajärjestöihin. Näkökulmat ja lähestymistavat ai-

heeseen on pyritty tuomaan esille kirjoitetuissa tiivistelmissä. Haastatteluun osallistui lopulta 

viisi elintarviketeollisuuteen kohdistettavaa yritystä, yksi non-food puolen muovinvalmistaja, 

kaksi alan yhteistyöjärjestöä ja kemiallista kierrätystä harjoittava yritys. Yleisesti ottaen kier-

rätysmuovimateriaalin hyväksyttävyydessä, haasteissa, esteissä sekä mahdollistajista vastauk-

set ovat hyvin samantyyppisiä ja verrattavissa toisiinsa. Toimialanäkökulma näkyy selkeämmin 

haastattelussa tehdyssä taulukossa 8, missä selvitettiin, minkälaiset arvot ja periaatteet ohjaavat 

yrityksien toimintaa taulukon aiheiden mukaisesti.  

 

Kaikista haastatteluista kirjoitettiin tiivistelmä anonyymisti yrityksen toimialan näkökulmasta 

hakien vastauksia haastattelupohjassa esitettyihin kysymyksiin. Tiivistelmät hyväksytettiin ja 

asiavirheet sekä väärinymmärrykset korjattiin haastateltavan henkilön toimesta, joten voimme 

todeta tiivistelmien olevan haastateltavien omia näkemyksiä ja mielipiteitä aiheesta. Tauluk-

koon 7 on kerätty kaikkien haastateltavien henkilöiden esille nostamia asioita kierrätysmuovi-

materiaalin hyväksyttävyyteen, haasteisiin, esteisiin ja mahdollistajiin vaadittavien ominai-

suuksien, kompromissiominaisuuksien, sekajätteestä lajitteluun, käytön ja roolin sekä muiden 

esille nousseiden asioiden osalta.  
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Taulukko 7. Kierrätysmuovimateriaalin hyväksyttävyys, haasteet, esteet ja mahdollistajat 

 Hyväksyttävyys Haasteet Esteet Mahdollistajat 

Vaadittavat 

ominaisuu-

det 

- Täyttää pak-

kauksen perus-

tehtävän 

- Säilyvyys 

- Suorituskyky 

- Laatuvaihtelut 

- Paksuus 

- Liian tiukat vaati-

mukset tiettyjen 

käyttökohteiden 

osalta 

- Lainsäädäntö, elintar-

vikehyväksyttävyys, 

tuoteturvallisuus, sää-

dökset 

- Monomateri-

aalien käyttö 

- Kemiallinen 

kierrätys 

Kompro-

missi omi-

naisuudet 

- Väri 

- Hinta tiettyyn 

pisteeseen asti 

- Paksuus 

- Pakkauksen pe-

rustehtävän hei-

kentäminen 

- Ruokahävikin li-

sääntyminen 

- Riskitason nousu 

- Pakkauksen tulee kes-

tää sille asetetut käyt-

tövaatimukset ja käyt-

töominaisuudet 

- Monomateri-

aalien käyttö 

- Uusia käyttö-

kohteita 

- Mekaaninen 

kierrätys 

Kerätään 

sekajät-

teestä lajit-

telemalla 

- Vaatimukset 

olisivat samat 

- Epäpuhtauksia 

enemmän 

- Tahtotila, päättäjien 

asenteet 

- Keräyskus-

tannuksien 

lasku ja ke-

räysasteen 

kasvu 

Käyttö ja 

rooli 

- Käytön vaati-

muksia tulisi 

tarkastella uu-

siksi 

- Täytyisi löytää 

uusia käyttökoh-

teita 

- Lainsäädäntö, elintar-

vikehyväksyttävyys, 

tuoteturvallisuus ja 

säädökset 

- Käyttö näh-

dään kasva-

vana 

Muut - Yleisesti kaikki teollisuuden toimijat ovat kiinnostuneita kierrätysmuovin käytöstä 

ja aihetta pidetään tärkeänä 

- Kuluttajat odottavat, että kierrätysmuovimateriaalista valmistettujen tuotteiden tar-

jonta kasvaa tulevaisuudessa 

 

Vaadittaviin ominaisuuksiin liittyen vastaukset olivat hyvin saman kaltaisia. Pakkauksen on 

täytettävä sen perustehtävä eli suojattava tuotetta, joten säilyvyydestä, suorituskyvystä ja laatu-

vaihtelusta ei voida tinkiä. Pakkauksen paksuuteen liittyen vastaukset jakautuivat siten, että 

tietyt henkilöt kokivat ominaisuuden mahdollisena kompromissina ja toiset eivät olisi valmiita 

tinkimään pakkauksien paksuudesta. Vastausta perusteltiin siten, että tämänhetkinen kehitystyö 

on ollut pakkauksien ohentamista ja muovimateriaalin käytön minimoimista. Haasteena vaadit-

tavista ominaisuuksista nähtiin liian tiukat vaatimukset tiettyjen käyttökohteiden osalta. Es-

teenä suurimmalle osalla käyttötarkoituksia koettiin lainsäädäntö, elintarvikehyväksyttävyys, 

tuoteturvallisuus ja säädökset. Kierrätysmuovimateriaalin käytön mahdollistajina koettiin mo-

nomateriaalien käyttö ja kemiallisen kierrätyksen tuomat mahdollisuudet. Ominaisuudet, joista 

voitaisiin tehdä tai tehdään jo kompromisseja olivat väri, joissakin sovelluksissa, ja hinta tiet-

tyyn pisteeseen asti. Yritykset, jotka kokivat pakkauksien paksuntamisen mahdollisuutena, pai-

nottivat kuitenkin, että kehityksen tulisi ohjautua pakkauksien ohentamiseen, koska muovima-
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teriaalin käyttöä tulisi minimoida. Haasteena näissä kompromisseissa on pakkauksen perusteh-

tävän heikentäminen, resurssien kuluttaminen, riskitason nostaminen ja elintarviketeollisuu-

dessa mahdollisen ruokahävikin lisääntyminen. Kompromissien käyttöönoton esteitä ovat 

edellä mainittujen haasteiden kautta tapahtuva pakkauksen perustehtävän heikentyminen ja 

käyttöominaisuuksien huonontaminen. Mahdollisuutena kompromisseille nähdään myös mo-

nomateriaalien käytön lisääntyminen, mekaanisen kierrätyksen kehittyminen ja uusien käyttö-

kohteiden keksiminen, missä käyttövaatimukset eivät ole tarkoin laissa säädetyt.  

 

Jos kierrätysmuovimateriaalin raaka-aine eli jäte kerättäisiin sekajätteestä erottelemalla, ei tämä 

muuttaisi kierrätysmuovin hyväksyttävyyttä. Vaatimustasot kierrätysmuovimateriaalille olisi-

vat samat ja haasteena olisi enemmänkin muovien epäpuhtaudet, koska tällä hetkellä muovien 

puhdistaminen tapahtuu kuluttajien toimesta. Esteenä tämän tyyppiselle toiminnalle on yleinen 

tahtotila ja päättäjien asenteet, missä halutaan antaa vastuuta lajittelusta muovipakkauksien ku-

luttajille. Mahdollisuutena tämän tyyppiselle keskitetylle lajittelulaitokselle nähdään enemmän-

kin yleiset vaikutukset keräyskustannuksien laskuun ja kierrätysasteen kasvuun. Kierrätysmuo-

vimateriaalin käyttöä ja sen roolia hyväksyttävyyden kannalta tulisi tarkastella käyttövaatimuk-

sien ja lakien näkökulmasta uusiksi, jolloin esteenä olevia käyttökohteita olisi tulevaisuudessa 

enemmän. Kierrätysmuovimateriaalin käyttö nähtiin kuitenkin kasvavana ja lisääntyvänä tule-

vaisuudessa. 

 

Muita esille nousseita aiheeseen liittyviä asioita olivat, että yleisesti kaikki teollisuuden toimijat 

ovat kiinnostuneita kierrätysmuovin käytöstä ja aihetta pidetään tärkeänä nyt ja tulevaisuu-

dessa. Kuluttajien näkökulmasta odotetaan, että kierrätysmuovimateriaalista valmistettujen 

tuotteiden tarjonta kasvaa tulevaisuudessa ja näitä olisi enemmän saatavilla, jotta kuluttaja voi 

tehdä oman osuutensa kiertotaloudessa.  

 

Haastattelussa selvitettiin, minkälaiset arvot ja periaatteet ohjaavat yrityksien toimintaa ja 

kuinka he suhtautuvat erilaisiin kiertotalouteen sidoksissa oleviin asioihin. Taulukoon 8. on 

kerätty kaikkien yrityksien vastaukset jaoteltuna toimialakohtaisesti non-food, elintarviketeol-

lisuuden ja yhteistyöjärjestöjen osalta.  
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Taulukko 8. Yrityksiä ohjaavat arvot ja periaatteet kiertotaloudessa (punainen edustaa elintarviketeolli-

suutta, vihreä edustaa non-food teollisuutta ja sininen edustaa yhteistyöjärjestöä) 

 Erittäin tärkeä Tärkeä Kohtalainen Vähäinen 

Resurssitehokkuuden li-

sääminen 

XXXXX XXX   

Hävikin vähentäminen XXXX XXX X  

Kierrätysmateriaalien 

käyttö nyt 

X X XXX XXX 

Kierrätysmateriaalien 

käyttö tulevaisuudessa 

XX XXXXX  X 

Pakkausmateriaalien elin-

kaaren pidentäminen 

X XXXXX X X 

Tiiviimpi yhteistyö eri yh-

teistyökumppanien kes-

ken 

XXX XXXX X  

Lainsäädäntö ja säädökset XXXXX XX X  

Kiertotalousajattelu 

 

XXX XXXXX   

Kuluttajien asenteet 

 

XXX XXX X  

Teknologiaratkaisujen 

hyödyntäminen 

XX X XXXXX  

Tuotteiden säilyvyyden 

parantaminen 

XXX XXXX X  

 

Ylätasolla vastaukset kaikkien toimialojen edustajien kesken ovat hyvin samantyyppisiä ja ar-

vomaailmaltaan verrattavia. Vastauksissa näkyy yrityksien sijoittuminen toimialalle, koska 

non-food puolella esimerkiksi lait ja säädökset eivät vaikuta tekemiseen niin paljoa kuin elin-

telintarviketeollisuudessa. Elintarviketeollisuudessa kaikkia aiheita pidettiin suurimmaksi 

osaksi erittäin tärkeänä tai tärkeänä, lukuun ottamatta kierrätysmuovimateriaalin käyttöä nyt ja 

tulevaisuudessa, koska säädökset ja vaatimukset alalla ovat todella tarkat. Käytön lisääntymi-

nen nähdään kuitenkin kasvavana tulevaisuudessa. Vastauksien hajonta elintarviketoimialalla 

toimivien yrityksien välillä johtuu siitä, että mukana oli niin muovipakkauksien valmistajia 

kuin tuotemerkkien omistajia eli pakkaajia.  

 

 

  



75 

 

7 MUOVIPAKKAUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYSTAVOITTEET 

SUOMESSA 

 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon tehokkaampaa muovipakkauksien 

kierrättämisen tulisi olla, jotta Euroopan parlamentin kierrätysmuovitavoitteet toteutuisivat. 

Tässä tarkastelussa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen keräämää avointa dataa mark-

kinoille saatetuista pakkausmateriaaleista ja niiden kierrätyksestä. Työssä käytettävä data on 

esitetty liitteessä 1. Euroopan parlamentti on asettanut kierrätystavoitteet pakkausmateriaaleille 

kierrätyksen tehostamiseksi ja kiertotalouden kiihdyttämiseksi. Tutkimuksen pääpaino on muo-

vipakkausjätteessä ja sen kierrätyksessä. Tutkimuksen data-analytiikkatarkastelu toteutettiin 

Excel-taulukkolaskentasovelluksella. 

 

7.1 Lähtötilanne ja datan kuvaus 

Pirkanmaan ELY-keskus laatii ja toimittaa pakkaus- ja pakkausjätetilastoja vuosittain Euroo-

pan komissiolle (Pirkanmaan ELY -keskus 2019). Liitteen 1 tilastot ovat vuosilta 2003–2019, 

johon on eritelty pakkausmateriaaleittain markkinoille saatetut pakkaukset ja niiden hyödyntä-

minen. Tilasto on julkaistu 11.12.2019. Tilaston pakkausmateriaalit jakautuvat viiteen materi-

aaliin: lasi, muovi, paperi, pahvi ja kartonki, metallit sekä puu. Tilasto jakautuu seitsemään 

sarakkeeseen markkinoille saatetut pakkaukset, jotka ovat verrattavissa syntyneeseen pakkaus-

jätteeseen tonneissa, kierrätetty materiaalina tonneissa, hyödynnetty materiaali tonneina, kier-

rätysaste prosentteina, hyödyntämisaste prosentteina, uudelleenkäytetty tonneina ja uudelleen-

käyttöaste prosentteina. Tilastoissa on oletettu pakkausjätteitä syntyvän saman verran kuin niitä 

on saatettu markkinoille. Tilastoissa on myös ilmoitettu aikaisempi kierrätystavoite, jota on tar-

kasteltu työn teoriaosuudessa. 

 

Alla esitetyllä kuvalla 15 tilaston ajanjaksotarkastelu pakkausjätteet tonneittain osoittaa, että 

paperi ja kartonkijätteitä on tuotettu markkinoille eniten kaikkina tarkasteluvuosina. Seuraa-

vaksi eniten puupakkausjätettä. Muovi-, lasi- ja metallijätteet erottuvat näistä, muovin ollessa 

kolmanneksi suurin pakkausjätteiden häntäpäässä tonnimäärällisesti. 
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Kuva 15. Pakkausjätteet tonneittain vuosina 2003–2019 

 

Kuvioon on lisätty trendiviivat pisteinä materiaalikohtaisesti, jotka kuvaavat arvojen nousu- ja 

laskusuhdanteita tarkasteluvälillä. Laskusuhdannetta ei esiinny minkään materiaalin kohdalla. 

Selvää noususuhdannetta esiintyy muovi-, lasi- ja puupakkauksissa. Paperi ja kartonki ja me-

tallipakkauksista syntyvän jätteen trendi on vaakatasossa eli ei ole havaittavissa suurempia 

lasku- tai noususuhdanteita. Tutkimuksen keskipisteenä olevan muovipakkausjätteen määrä on 

kasvanut melkein 50 tonnia tarkasteluaikavälillä. Tarkastellessa samojen pakkausmateriaalijät-

teiden kierrätysastetta samalla aikavälillä, kuva 16 osoittaa, että kierrätysasteet jakautuvat sel-

västi kahteen eri kategoriaan. Kierrätysasteittain pakkausjätteistä paperi- ja kartonki-, lasi- ja 

metallipakkauksia kierrätetään eniten, kun taas muovi- ja puujätteitä heikoiten. Viimeisten tar-

kasteluvuosien luvut osoittavat, että muovin ja puun kierrätysasteiden voidaan ennustaa olevan 

jyrkässä nousussa lähitulevaisuudessa. Käytetyssä datassa kierrätysprosentti on laskettu kierrä-

tettyjen pakkausjätteiden määrä jaettuna markkinoille saatettujen pakkauksien määrällä mate-

riaalikohtaisesti. 
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Kuva 16. Pakkausjätteet kierrätysasteittain vuosina 2003–2019 

 

Paperi- ja kartonki-, metalli-, muovi- ja puupakkausjätteiden kierrätysasteet ovat lineaarisesti 

yhdenmukaisia ja nousevia. Lasipakkausjätteiden kierrätysaste vaihtelee suuresti 40–100 pro-

sentin välillä, ja arvoissa on havaittavissa syklimäisyyttä eli toistuvaa samankaltaista muutosta. 

Syklimäisyys näkyy kolmen ja viiden vuoden välein, jolloin arvot laskevat tai nousevat. Tutki-

muksen keskiössä olevien muovipakkausjätteiden kierrätysaste on selvässä nousussa ja suurin 

nousu on tapahtunut vuoden 2017 jälkeen. Tämä selittyy vuona 2016 voimaan tulleella kaato-

paikka-asetuksella ja kotitalousjätteiden aloitetulla erilliskeräyksellä muovien osalta.  

 

7.2 Muovipakkauksien kierrätysennustemalli 

Seuraavat ennustekuviot muovipakkauksien kierrätysennusteista on tehty Excelin sisäisellä en-

nustetaulukko-toiminnolla. Ennustemenetelmä ennustaa tulevan arvon tiedossa olevien arvojen 

perusteella käyttämällä eksponentiaalinen tasoitus -ennustemenetelmää. Eksponentiaalinen ta-

soitus on yleisin käytetty aikasarjamenetelmä, missä painotetaan uusimpia arvoja ja painoarvo 

laskee eksponentiaalisesti aiemmin historiassa toteutuneille arvoille. Eksponentiaalisen tasoi-

tuksen ennustevirhe korjaa aiempia tasoitettuja arvoja. Tasoitusvakion voi ennusteen tekijä va-

lita itse. Eksponentiaalisesti tasoitetun ennusteen laskentakaava on esitetty alla olevassa kaa-

vassa. (Mentzer & Moon 2005, 85) 
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𝐹𝑡+1 =∝ 𝐴𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡  

 

jossa:  𝐹𝑡+1= Eksponentiaalisesti tasoitettu ennuste seuraavalle kaudelle t + 1 

 𝐹𝑡= Eksponentiaalisesti tasoitettu ennuste nykyiselle kaudelle t 

 𝐴𝑡= Toteutunut nykyisen kauden t myynti 

 ∝ = Tasoitusvakio, 0 < ∝ < 1 

 

Kyseinen ennustemenetelmä kuuluu kvantitatiivisiin aikasarja-analyyseihin. Ennustetut arvot 

ovat historiallisten arvojen jatke valitulle ennustejaksolle, joka noudattaa aikajanan arvomallia. 

Luottamusväli on määritelty 95 prosenttiin ennusteessa, jota kutsutaan eksponentiaalisen tasoi-

tuksen kaavassa tasoitusväliksi. Diplomityössä ennustetaan vuoden 2025 kierrätysastetta. Eks-

ponentiaalisen tasoitus -ennusteen uskottavuuden takia, yli viiden vuoden ennusteiden tekemi-

nen ei ole uskottavaa. Tilastollista dataa on 19 vuodelta ja koska Euroopan parlamentin kierrä-

tystavoite on asetettu vuodelle 2025, on ennuste oleellista määrittää kyseiselle vuodelle kuvan 

17 mukaisesti. 

 

 

Kuva 17. Muovipakkausjätteiden kierrätysennuste 2020–2025 alkuperäisillä arvoilla 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen keräämillä alkuperäisillä historiaan perustuvilla arvoilla tehty en-

nuste osoittaa, että vuonna 2025 kierrätysaste olisi 47 prosenttia. Tällöin Euroopan parlamentin 

asettamiin kierrätystavoitteisiin ei ihan päästäisi. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, 
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kuinka paljon tehokkaampaa muovipakkauksien kierrätyksien tulisi olla, jotta Euroopan parla-

mentin kierrätysmuovitavoitteet toteutuisivat. Tutkimuksessa käytetyn tilaston laskentaperus-

teena kierrätysprosentille oli kierrätettyjen pakkausjätteiden määrä jaettuna markkinoille saa-

tettujen pakkauksien määrällä. Historiatietoon perustuvan ennusteen, kierrätettyjen pakkausjät-

teiden määrän tulisi olla 7 prosenttia korkeampi, jotta vuonna 2025 kierrätysaste muovipak-

kausjätteissä saavuttaisi 50 prosentin kierrätystavoitteen. Alla olevassa kuvassa 18 on esitetty 

muovipakkausjätteiden kierrätysennuste 7 prosenttiin korotetuilla arvoilla 2018–2025, jolloin 

tavoite saavutettaisiin. 

 

 

Kuva 18. Muovipakkausjätteiden kierrätysennuste 2020–2025 korotetuilla arvoilla 

 

7.3 Muovipakkausjätteiden kierrätysennusteen analysointi 

Tilastollisessa tarkastelussa ja ennusteiden valossa, kierrätystavoitteiden saavuttaminen saat-

taisi olla mahdollista vuoteen 2025 mennessä. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että tilastot mää-

rittelevät muovipakkausjätteiden määrän yhtä suureksi kuin markkinoille saatetut pakkaukset. 

Kierrätysaste lasketaan näistä markkinoille saatetuista pakkauksista, jolloin tilastot olettavat, 

että kaikki markkinoille saatetut pakkaukset kerätään. Tätä laskentatapaa tulisi muuttaa vastaa-

maan todellisuutta, koska pakkausjäte päätyy usein luontoon tai väärään jäteastiaan. Tulee kui-

tenkin huomioida, että maailma on muuttunut paljon vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa 
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määräyksien, tekniikan ja ihmisten käyttäytymisen saralla. Alla oleva kuva 19 esittää muovi-

pakkauksien kierrätysasteen muutosprosenttiarvot vesiputouskaaviolla. Kaaviossa on nähtä-

vissä lukusarjojen positiiviset ja negatiiviset arvot kumulatiivisesti vuodesta 2003 vuoteen 2019 

asti. 

 

 

Kuva 19. Muovipakkausjätteen kierrätysasteen muutosprosentti kumulatiivisesti 2003–2019 

 

Kuvion perusteella kierrätysaste on noussut 120 prosenttia tilastoinnin alkamisesta. Vuonna 

2016 voimaan tullut kaatopaikka-asetus ja erilliskerätyn kotitalousmuovijätteen kierrätys näkyy 

positiivisena kehityssuuntana kuviossa. Viimeisen neljän vuoden aikana muovipakkauksien 

kierrätyksenmuutosprosentti on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna eniten.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Diplomityötutkimuksen tavoitteena oli selvittää kierrätysmuovimateriaaleista valmistettujen 

pakkauksien käyttöönottohalukkuus, hyväksyttävyys, mahdollistajat ja esteet teollisuudessa 

sekä tarkastella ja ennustaa kierrätysmuovipakkauksille asetettujen kierrätystavoitteiden toteu-

tumista. Työssä sivuutettiin myös samaa tavoitteellisuutta sähkö- ja elektroniikkaromujen 

osalta. Työn tavoitteiden saavuttamiseksi työssä vastataan kolmeen tutkimuskysymykseen, 

mitkä ovat esitetty taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. Tutkimuskysymykset ja vastaukset 

Tutkimuskysymys Elintarviketeollisuus Non-food teollisuus 

Mikä on kierrätysmuo-

vituotteita käyttävien 

yritysten halukkuus ot-

taa käyttöön kierrätys-

materiaaleja pakkauk-

sissaan ja siihen liitty-

vät esteet ja mahdollis-

tajat? 

Kierrätysmuovimateriaalia haluttai-

siin käyttää enemmänkin, mutta elin-

tarvikelainsäädäntö estää tämän. 

Elintarviketeollisuudessa pyritään 

vähentämään muovinkäyttöä ja teke-

mään entistä helpommin kierrätettä-

viä muovipakkauksia. Muovin vä-

hentäminen näkyy pakkauksien 

ohentamisessa ja edistämällä kierrä-

tystä käyttämällä monomateriaaleja 

pakkauksissa. 

 

Halukkuutta kierrätysmuovima-

teriaalin käytölle on paljon, 

mutta rajoitteena koetaan kierrä-

tysmuovimateriaalin saatavuus, 

eli ei saada riittävää määrää, riit-

tävän puhdasta ja oikeanlaista 

materiaalia tiettyyn käyttötarkoi-

tukseen. Lait ja säädökset rajoit-

tavat kierrätysmateriaalin käyt-

töä, niissä sovelluksissa missä se 

voisi olla mahdollista.  

Millä materiaaliominai-

suuksilla teollisuusyri-

tykset ovat halukkaita 

hyväksymään kierrätys-

muovituotteiden käytön 

pakkauksissa? 

Pääperiaatteena pakkauksen tulee 

kestää sille asetetut käyttövaatimuk-

set ja vastata sille asetettuihin lakei-

hin ja säädöksiin koko sen elinkaaren 

ajan, tinkimättä sen säilyvyydestä, 

suorituskyvystä tai laadusta, Jos elin-

tarviketeollisuudessa kierrätysmuovi-

materiaalia voitaisiin käyttää, tällöin 

voitaisiin sallia väriin, paksuuteen ja 

hintaan liittyviä muutoksia tiettyyn 

pisteeseen asti. 

Kierrätysmuovimateriaalin käy-

töllä on enemmän toleranssia 

ominaisuuksien heikentämisessä 

ja kompromisseissa non-food te-

ollisuudessa. Kompromisseja 

pystytään tekemään väriin, pak-

suuteen ja hintaan liittyen, kun-

han tuote kestää sille asetetut 

käyttövaatimukset ja käyttöomi-

naisuudet. 

Kuinka paljon tehok-

kaampaa muovipak-

kauksien kierrätyksen 

tulisi olla, jotta Euroo-

pan parlamentin kierrä-

tystavoitteet toteutuisi-

vat? 

Numeraalista arvoa on mahdotonta arvioida, koska lainsäädäntö ja oh-

jeistukset ovat muuttuneet radikaalisesti tarkasteltavan ajanjakson aikana. 

Voidaan kuitenkin todeta, että haasteena on kerätä riittävä määrä kierrä-

tykseen kelpaavaa muovijätettä laskentatapaan perustuen.  

 

Yleisesti kaikilla toimialoilla muovimateriaalia, muovituotteita, kierrätysmuovimateriaalia ja 

kierrätysmuovituotteita jo käyttävien, valmistavien tai osittain käyttävien tai valmistavien yri-
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tykset ovat halukkaita selvittämään voidaanko heidän toiminnassaan hyödyntää kierrätysmuo-

via. Esteinä kierrätysmuovimateriaalin käytölle eri toimialoilla koetaan tämänhetkisten lakien 

ja säädöksien korkeat kriteerit, jotka estävät kierrätysmuovimateriaalin käytön tietyissä sovel-

luksissa. Jotta uusia käyttökohteita kierrätysmuovimateriaalin käytölle löytyisi, tulisi lakeja ja 

säädöksiä tarkastella uusiksi niiden sovelluksien kannalta, missä kierrätysmuovimateriaali pys-

tyttäisiin hyödyntämään. Tämä näkyisi non-food teollisuudessa ensimmäisenä, koska kierrätys-

muovimateriaalista valmistettujen tuotteiden oletetaan olevan teknisesti yhtä kestäviä kuin neit-

seellisestä muovimateriaalista valmistetut tuotteet. Kemiallisen kierrätyksen mahdollisuudet 

palauttaa kierrätysmuovijäte vastaamaan neitseellistä muoviraaka-ainetta nähdään suurena 

mahdollisuutena tulevaisuudessa lisätä kierrätysmuovimateriaalin käyttöä kaikilla toimialoilla 

ja etenkin elintarviketeollisuudessa.  

 

Tiettyjä pakkauskohtaisia materiaaliominaisuuksia on mahdotonta osoittaa tämän tutkimuksen 

tulosten kautta, millä teollisuusyritykset olisivat valmiita ottamaan käyttöönsä kierrätysmuo-

vista valmistetun pakkauksen toiminnassaan. Pakkauksilta vaadittavat ominaisuudet määräyty-

vät pakattavan tuotteen vaatimuksien mukaisesti. Työssä keskityttiin kotitalouksista erilliske-

rättyihin muovijätteisiin, joista valmistetaan kierrätysmuovigranulaattia. Kerätystä muovijät-

teestä saatavat ja valmistettava kierrätysmuovigranulaatti on väriltään harmahtavaa ja epäpuh-

dasta, mikä estää sen käytön hyvin monessa primääripakkauksessa. Pääperiaatteena pakkauk-

sen tulee kestää sille asetetut käyttövaatimukset ja käyttöominaisuudet koko sen elinkaaren 

ajan, tinkimättä sen säilyvyydestä, suorituskyvystä tai laatuvaihteluista. Käyttötarkoituksesta 

riippuen, kierrätysmuovimateriaaleissa voidaan sallia väriin, paksuuteen ja hintaan liittyviä 

muutoksia tiettyyn pisteeseen asti, kunhan kehityssuunta on puhtaampaan, ohuempaan ja edul-

lisempaan materiaaliin päin.  

 

Diplomityössä sivuutettiin myös samoja tavoitteita käyttöönottohalukkuudesta, hyväksyttävyy-

destä, mahdollistajista ja esteistä sähkö- ja elektroniikkaromujen osalta. On todettava, että SER-

tuotteista saatavia muoveja, ei juurikaan käytetä kierrätysmuovipakkauksissa. Kyseiset muovit 

ovat ruiskuvalumuoveja, likaisia ja sisältävät huomattavia määriä lisä- ja palonestoaineita use-

amman vuoden takaa, joka estää niiden uusiokäyttöä. SER-tuotteista saatavien muovien uu-

siokäyttökohteet ovat sekundäärisiä, ei visuaalisesti näytillä, eikä käyttökohteissa, missä on tek-

nillisiä vaatimuksia tai säädöksiä. Kyseessä on siis huomattavasti hankalampi muovityyppi 

kierrätyksen kannalta, kuin erilliskerätyt kotitalousmuovit. 
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Tutkimuksen kolmantena tutkimuskysymyksenä oli tarkastella tilastollisin menetelmin EU:n 

asettamaa kierrätystavoitetta muovipakkauksien osalta ja tämän toteutumista. Tehdyn ennuste-

analyysin tuloksien pohjalta on melkeinpä mahdotonta vastata suoraviivaisesti esitettyyn tutki-

muskysymykseen. Muovijätteiden keräämisen tehostamiseksi ja kierrätyksen mahdollista-

miseksi on tehty jatkuvasti kehitystyötä ja tässä asiassa ollaan keskellä muutosta. Vuonna 2016 

voimaan tulleen kaatopaikka-asetuksen ja kotitalousjätteiden erilliskeräyksen vaikutukset ovat 

alkaneet näkymään vasta viime vuosina kierrätysasteiden nousussa. Asetetut kierrätystavoitteet 

ovat haasteellisia, mutta eivät mahdottomia. Haasteena on enemmänkin kerätä riittävä määrä 

kierrätykseen kelpaavaa muovijätettä ja ylipäätänsä kerätä jätettä talteen, ettei se päätyisi luon-

toon tai katukuvaan roskaksi.  

 

Diplomityötutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan pitää luotettava, koska työ on koottu eri 

muovitoimialojen asiantuntijoiden lausunnoista. Asiantuntijat pohtivat vastaavanlaisia kysy-

myksiä päivittäisissä töissään jatkuvasti. Tutkimus on kuitenkin hyvin pintapuolinen katsaus 

aiheeseen, koska muovityyppejä ja muovityyppien sisäisiä ominaisuuksia on useita, eikä näihin 

tämän tutkimuksen puitteissa perehdytty niin laajasti, tutkimuksen ollessa enemmänkin yleis-

katsaus aiheeseen. Hyvänä jatkotutkimusaiheena olisi selvittää, kuinka suuri osuus eri muovi-

toimialojen muovituotteista vaatisivat kemiallista kierrätystä ja kuinka suuri osuus mekaanista 

kierrätystä, joka osaltaan määrittelisi kierrätysmenetelmien toiminnanvaatimuksia tarkemmin. 
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9 YHTEENVETO 

 

Diplomityötutkimus oli osa PLASTin-hanketta, jonka tavoitteena oli selvittää kierrätysmuovi-

materiaaleista valmistettujen pakkauksien käyttöönottohalukkuus, hyväksyttävyys, mahdollis-

tajat ja esteet teollisuudessa ja tarkastella kierrätysmuovipakkauksille asetettuja kierrätystavoit-

teita Suomessa. Tutkimus koostui teoriaosuudesta, haastattelututkimuksesta ja tilastollisesta en-

nustetutkimuksesta.  

 

Haastattelututkimukset jakautuivat kahteen haastattelukierrokseen. Ensimmäinen haastattelu-

kierros toteutettiin PLASTin-hankkeessa mukana oleville yrityksille keräten lähtötasotietoa ai-

heesta, tutkimuskysymyksistä sekä potentiaalisia yrityksiä haastattelututkimuksen toiselle kier-

rokselle. Ensimmäisen haastattelukierroksen tuloksissa vertailtiin kierrätysmuovimateriaalia 

neitseelliseen muovimateriaaliin kappaleen 6.3 mukaisesti. Toinen haastattelukierros toteutet-

tiin hankkeen ulkopuolisille yrityksille, jotka toimivat elintarviketeollisuudessa muovinvalmis-

tajina tai käyttäjinä, non-food teollisuusyritykselle ja muovialan yhteistyöjärjestöille. Toisen 

haastattelukierroksen tavoitteena oli vastata tutkimuskysymyksiin sekä tarkemmin haastattelu-

pohjan kysymyksiin analysoiden näitä toimialakohtaisesti kappaleen 6.6 mukaisesti. Tilastolli-

sessa ennustetutkimuksessa analysointiin uusinta saatavilla olevaa avointa kierrätysdataa mark-

kinoille saatetuista muovipakkauksista ja niiden hyödyntämisestä vuosina 2003-2019. Ennus-

tetutkimuksessa toteutettiin aikasarja-analyyseihin kuuluva eksponentiaalinen tasoitettu en-

nuste ja tästä saatuja tuloksia ja niiden luotettavuutta analysoitiin kappaleessa 7.3. Tutkimuksen 

lopuksi tehtiin johtopäätökset kappaleen 8 mukaisesti, jaotellen tutkimuskysymyksiin vastaa-

minen elintarviketeollisuuden ja non-food teollisuuden näkökulmiin kierrätysmuovimateriaa-

leista. 

 

Lopputuloksena voi todeta, että kierrätysmuovin käyttö ja siihen sidoksissa olevat toiminnot, 

lait, säädökset ja kierrätysmenetelmät ovat jatkuvassa muutoksessa ja todennäköisesti jatkavat 

kehittymistään myös tulevaisuudessa. Sen myötä aiheen tutkimista voisi olla mielenkiintoista 

jatkaa pidemmälle lähitulevaisuudessa, varsinkin kun ympäristötietoisuuden ja siihen liittyvien 

teemojen voidaan ajatella nousevan yhä tärkeämmäksi ohjaavaksi tekijäksi koko yhteiskun-

nassa. 
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