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LYHENNELUETTELO 
 

Lyhenteet: 

 

VU3 Vuorivillan valmistuslinja 

VU10 Vuorivillan valmistuslinja 

HT High Temperature-eristeen tuotantolinja 

K20 Vuorivillakourun tuotantolinja 

K21 Vuorivillakourun tuotantolinja 

K22 Vuorivillakourun tuotantolinja 

PRIPS Paroc Oy Lappeenranta: tuotannon ohjausjärjestelmä perustuotannossa 

PUH Puhallusvillan tuotantolinja 

TIPPIS  Paroc Oy Lappeenranta: raportointijärjestelmä teknisten eristeiden 

tuotannossa  

IFS Paroc Oy Lappeenranta: tuotannon ohjausjärjestelmä teknisten eristeiden 

tuotannossa 

 

Yksiköt: 

 

a Vuosi 

kg Kilogramma 

t Tonni 

% Prosentti 

m3/d Kuutiota päivässä 
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1 JOHDANTO 
 

Yksi kestävän kehityksen saavuttamisen kulmakivistä on maapallon rajallisten resurssien 

kestävä käyttö (United Nations, 1987). Ekologisesta näkökulmasta materiaalien epätehokas 

käyttö aiheuttaa päästöjä, tuhoaa ekosysteemeitä ja rapauttaa luonnonvaroja (Halme et al., 

2007. s. 126). Kansainvälisessä ja kansallisessa lainsäädännössä onkin kiinnitetty 

enenevässä määrin huomiota kestävään resurssien käyttöön ja jätteiden vähentämiseen 

hukattujen materiaalivirtojen ja ekologisten vaikutusten minimoimiseksi. 

 

Yritysten näkökulmasta tiukentuvat ympäristöön ja jätteiden hallintaan liittyvät säädökset 

merkitsevät kasvavia jätteiden käsittelykustannuksia sekä paineita tuotantoprosessien ja 

tuotteiden kehittämiseen. Toisaalta ympäristöasioiden hallinnalla voi olla myös positiivisia 

vaikutuksia liiketoimintaan (Lovio, R & Kuisma, M. 2004. s. 27). Tuotantoprosessien 

parempi materiaalitehokkuus vähentää sekä raaka-aine- että jätteiden käsittelykustannuksia 

ja auttaa yrityksiä vastaamaan paremmin niukentuvista raaka-aineista johtuvaan raaka-

ainekustannusten kasvuun. Ympäristönäkökohdista tehdyt prosessi- ja tuoteinnovaatiot 

voivat auttaa yritystä sekä parantamaan mainettaan että tavoittamaan uusia asiakasryhmiä.  

 

Pyrittäessä parempaan jätevirtojen hallintaan ja suurempaan materiaalien käytön 

tehokkuuteen ensimmäisenä lähtökohtana on selvittää riittävällä tasolla tuotannon 

materiaalivirrat, sillä se mahdollistaa sekä parannusmahdollisuuksien systemaattisen 

etsimisen ja niiden sisältämän säästöpotentiaalin arvioimisen (Mikkonen, 2004; 

Elinkeinoelämän keskusliitto, 2008). Lisäksi yrityksen on oltava selvillä lainsäädännön 

vaatimuksista ja niiden kehitysnäkymistä, jotta parannusmahdollisuuksia osataan arvioida 

myös niiden näkökulmasta (Woodard & Currant Inc, 2006. s. 27-28). 

1.1 Tavoitteet, rakenne ja rajaukset 
 

Tämän työn tavoitteena on luoda teollisuusyritykselle riittävä tietotaito ja edellytykset 

jätevirtojen hallinnan kehittämiseen ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena 

on luoda johtamisnäkökulmasta mineraalivillaeristeitä valmistavalle Paroc Oy 

Lappeenrannan tehtaille riittävät tiedot jätevirtojen hallinnan parantamiseen sekä 

jätevirtojen systemaattiseen vähentämiseen tulevaisuudessa. Jo syntyneiden jätteiden 
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turvallisen käsittelyn tekniikoiden sijasta painopisteenä on koko jätteiden syntyketjun 

hallinta aina ennaltaehkäistä hyötykäyttömahdollisuuksien parantamiseen. Vaikka työn 

empiirinen osa käsittelee case esimerkkinä yhtä yritystä, voidaan työn alkuosaa sekä 

empiirisessä osassa käytettyjä menetelmiä hyödyntää myös muiden tuotantolaitosten 

jätevirtojen hallinnan kehittämisessä. 

 

Työn alkuosassa kuvataan, miksi jätevirtojen hallinnan kehittäminen on yrityksen 

näkökulmasta kannattavaa käsittelemällä kahta teollisuusyrityksen kannalta keskeistä 

jätevirtojen hallinnan parantamisen kannustinta: jätteisiin kohdistuvaa viranomaissäätelyä 

sekä mahdollisuutta saavuttaa kilpailuetua paremmalla jätevirtojen hallinnalla. Tämän 

jälkeen työssä käsitellään keinoja jätevirtojen hallinnan parantamisen. Tavoitteena oli 

luoda konkreettinen kuva siitä, kuinka jätevirtojen hallinnan parantamisessa päästään 

alkuun sekä millaisella keinovalikoimalla jätevirtoja voidaan vähentää.   

 

Keskeisiksi tekijöiksi jätevirtojen hallinnan kannalta havaittiin prosessien 

materiaalivirtojen riittävä tunteminen sekä niiden pohjalta parannusmahdollisuuksien 

systemaattinen etsiminen, lainsäädännön vaatimusten ja kehitysnäkymien selvittäminen, 

säästöarvioiden tekeminen materiaalitehokkuuteen tähtäävistä ratkaisuista sekä henkilöstön 

sitouttaminen. Havaituista keskeisistä aloitustoimenpiteistä lainsäädännön vaatimusten 

kehitysnäkymiä käsiteltiin jo jätteiden hallinnan motiiveja kuvaavassa kappaleessa. 

Motivaattoreita kuvaava osa voidaan nähdä myös lähtökohtana henkilöstön sitouttamiseen. 

Työn empiirisen osassa lopuista aloitustoimenpiteistä suoritetaan mineraalivillaa 

valmistavan tuotantolaitoksen osalta tuotantoprosessin materiaalivirtojen selvittäminen 

materiaalitaseiden avulla sekä esitetään ratkaisuehdotuksia sille, kuinka näitä virtoja 

voitaisiin tulevaisuudessa seurata systemaattisesti, mikä mahdollistaisi jätevirtojen 

hallintaan liittyvien toimenpiteiden arvioinnin ja jatkuvan parantamisen. Lisäksi tehdyn 

materiaalivirtojen systemaattisen tarkastelun pohjalta esitetään joitakin ehdotuksia 

jätteiden vähentämiseksi ja lasketaan niille kustannusvaikutukset.  
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1.2 Työn toteutus 
 

Työ toteutettiin Tytti Brucen kandidaattityönä sekä Timo Siiskosen erikoistyönä. Työn 

Paroc Oy Lappeenrantaa koskeva empiirinen osuus toteutettiin kevään ja kesän 2007 

aikana, jonka vuoksi kyseisessä osiossa käytetyt luvut ovat silloisia uusimpia 

mittaustuloksia eli vuodelta 2006. Työn alkuosan kappaleita on sen sijaan kirjoitettu 

osittain myöhemmin ja niissä oleva data on päivitetty vastaamaan työn julkaisuhetkellä 

saatavissa olevaa uusinta tietoa.  

 

Työn alkuosan kappaleet 2-5 toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja ne ovat kokonaan 

Brucen kirjoittamia. Paroc Oy Lappeenrantaa koskevaa osuus on kirjoitettu molempien 

kirjoittajien yhteistyönä. Empiirisessä osassa tuotannon materiaalitaseet selvitettiin 

pohjautuen tehtaalla käytössä olevien mittausten ja tehtyjen koeajojen tuloksiin sekä 

tuotantohenkilöstöä haastattelemalla saatuihin arvioihin. Kehitysehdotuksissa 

hyödynnettiin lisäksi yrityksen sisäisiä tutkimustuloksia ja raportteja Paroc Oy:n muilta 

tehtailta. Koska työn onnistumisen kannalta oli tärkeää, että molemmilla tekijöillä oli 

mahdollisimman tarkka tuntemus tehtaan prosesseista ei työn empiiristä osaa voida tarkasti 

jakaa kahteen osaan, vaan molemmat osallistuivat tasapuolisesti tiedon keruuseen ja 

käsittelyyn. Karkeasti voidaan kuitenkin jakaa Brucen vastanneen pääasiassa 

perustuotannon, lamellikoneen, verkkomattokoneen sekä erikoistuotteiden tuotannon 

materiaalitaseiden laskennasta sekä parannusehdotuksista tehtaan jätemittauksiin. 

Siiskosella oli vastaavasti päävastuu tuotannon yleiskuvauksesta, puhallusvillan 

tuotannosta, kourueristeiden tuotannosta, varastosta sekä jätemäärien vähentämiseen 

liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.   
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2 TEOLLISUUDEN JÄTTEET JA NIIDEN HALLINTA 
 

Tämän kappaleen tarkoituksena on antaa lukijalle taustatietoa teollisuuden jätteistä ja 

niiden hallinnasta. Jätetilastojen lisäksi kappaleessa käydään läpi työn kannalta keskeisiä 

määritelmiä jätteisiin ja niiden hallintaan liittyen.  

2.1 Jätteen määritelmä 
 

Yleisesti lainsäädännössä jätteeksi on luokiteltu aine tai esine, jonka sen haltija on 

poistanut tai aikoo poistaa käytöstä (Jätelaki 646/2011; EY:n jätedirektiivi 2008/98/EY).  

Toisaalta voidaan määritellä, että tuote muuttuu jätteeksi hetkellä, jolla se ei enää pysty 

täyttämään omistajan sille asettamaa tarkoitusta (Pongraz 2009 s. 93), jolloin jätteen 

määritelmää ei enää ole yksiselitteinen. Objektin hyödynnettävyys omistajan näkökulmasta 

riippuu esimerkiksi käytössä olevan teknologian tasosta sekä jätteen syntypaikasta. 

Toisaalta kohde, joka toisen prosessin näkökulmasta on jätettä, voi toisesta näkökulmasta 

olla raaka-ainetta.  Tämän vuoksi yhtä tärkeää kuin määritellä, mikä on jätettä, on 

määritellä milloin jokin tuote ei ole jätettä tai lakkaa olemasta jätettä. (Pongraz, 2002. s. 

67-85.) 

 

Vaikka lainsäädännön tavoitteissa jätteiden synnyn ennaltaehkäisy on jo pitkään ollut 

etusijalla tavoitteissa, lainsäädännön määrittelyt ja velvoitteet ovat kuitenkin keskittyneet 

jo syntyneiden jätteiden turvalliseen hallintaan liittyviin velvoitteisiin, mikä on yritysten 

näkökulmasta toisaalta hankaloittanut käyttökelpoisten jätteiden hyötykäyttöä ja toisaalta 

luonut heikosti kannusteita jätteiden synnyn ennaltaehkäisyyn  (Pongraz, 2002. s. 67-79). 

Viimevuosien aikana jätteen määritelmää sekä EY:n että sen myötä suomalaisessa 

lainsäädännössä on kuitenkin tarkennettu kattamaan myös sen, milloin määrittelyn kohde 

lakkaa olemasta jätettä (end-of-waste). Lisäksi uusia kannusteita materiaalien käytön 

kokonaistehokkuuden parantamiseen on luotu (Jätelaki 646/2011; EY:n jätedirektiivi 

2008/98/EY; Ympäristöministeriö. 2008). 
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2.2 Teollisuuden jätteet Suomessa 
 

Teollisessa yhteiskunnassa syntyvät jätevirrat voidaan yksinkertaistetusti esittää kuvan 2 

mukaisesti (mukaillen: Tchobanoglous et al. 1993. p. 6). 

 

Raaka-
aineet

Tuotanto

Sukundääri 
tuotanto

Kuluttaja

Talteenotto ja 
prosessointi

Loppusijoitus

Raaka-aineiden
hankinnan jätteet

Tuotannon jätteet

Raaka-aineet, tuotteet ja 
talteen saadut materiaalit

Jäte materiaalit

 
Kuva 1. Yhteiskunnassa syntyvät jätevirrat (mukaillen: Tchobanoglous et al. 1993. p. 6). 

 

Kuvasta voidaan havaita jätteitä syntyvän prosessin joka askeleella aina raaka-aineiden 

hankinnasta loppukäyttäjälle asti. Materiaalikierron jokaisella askeleella tehdyt valinnat 

vaikuttavat loppusijoitukseen päätyvien jätteiden määrään. Kuva osoittaa, että syntyvien 

jätteiden määrään vaikuttavat raaka-aineiden kulutus sekä materiaalien talteenotto ja 

uudelleen käyttö. Yksinkertaisesta konseptistaan huolimatta näiden muutosten 

aikaansaaminen teollisessa yhteiskunnassa on osoittautunut haastavaksi, sillä 

materiaalivirtojen kokonaisvaltainen hallinta vaatii laajaa ja systemaattista 

lähestymistapaa, kun taas jätteet syntyvät yksittäisten toimijoiden toimesta. 

(Tchobanoglous et al. 1993. p. 6.) 

 

Vuonna 2009 Suomessa syntyi yhteensä noin 85 miljoonaa tonnia jätettä. Näistä suurin osa 

eli noin 80 % oli mineraalijätettä, joka syntyi lähes kokonaan mineraalien kaivamisen sekä 

rakentamisen yhteydessä nostaen kyseiset sektorit myös merkittävimmiksi jätteiden 

tuottajiksi. Toinen merkittävä jätekomponentti olivat puujätteet, joista suurin osa syntyi 
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teollisuudesta sekä maa- ja metsätaloudessa. Syntyneiden jätteiden määrät sektoreittain 

sekä kultakin sektorilta syntyneet jätejakeet on esitetty kuvissa 2 ja 3. (Tilastokeskus, 

2010) 

 

 
Kuva 2. Syntyneiden jätteiden jakautuminen Suomessa 2009 sektoreittain (Tilastokeskus, 2009). 

 

 
 

Kuva 3. Syntyneiden jätteiden jakautuminen Suomessa 2009 sektoreille jätelajeittain 

(Tilastokeskus, 2010). 

 

 

 

Maa-‐	  ja	  
metsätalous	  sekä	  
kalastus	  2,6	  Mt	  

Mineraalien	  kaivu	  	  
46,7	  Mt	  

Teollisuus	  12,3	  Mt	  

Energiantuotanto	  
1,5	  Mt	  

Rakentaminen	  	  
18,8	  Mt	   Palvelut	  ja	  

koAtaloudet	  3,0	  Mt	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
90%	  

100%	  
Muut	  jäFeet	  

MineraalijäFeet	  

LieFeet	  

Sekalaiset,	  ml.	  KoAtalousjäFeet	  

Eläin-‐	  ja	  kasvijäFeet	  

PuujäFeet	  

Muovi-‐	  ja	  kumijäFeet	  

Paperi-‐	  ja	  pahvijäFeet	  

LasijäFeet	  

MetallijäFeet	  
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2.2.1 Teollisuuden jätteet Suomessa 

 

Teollisuuden jätteiksi luokitellaan yleisesti teollisen toiminnan prosesseissa ja tuotteiden 

valmistuksessa syntyvät jätevirrat (Tchobanoglous, 1993. s. 7). Vuonna 2009 teollisuuden 

jätteitä syntyi Suomessa yhteensä noin 12 miljoonaa tonnia, mikä oli noin 14 % 

syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä (Tilastokeskus, 2010). Asukaslukuun verrattuna 

Suomi on teollisuusjätteiden kokonaismäärissä Euroopan eniten tuottavien valtioiden 

joukossa, mikä johtuu massa- ja paperiteollisuuden sekä perusmetallien tuotannon 

suhteellisen suuresta määrästä asukaslukuun verrattuna (Huhtinen, K. et al. 2007. s. 17). 

Tämä voidaan havaita myös jätteiden jakautumisesta sektoreittain ja jätelajeittain. 

Teollisuuden jätteistä suurin osa syntyi sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (38 %) 

sekä massan paperin ja paperituotteiden valmistuksessa (30 %). Muita merkittävimpiä 

jätteiden tuottajia olivat kemikaaliteollisuus sekä metallien jalostus.  Jätelajeista 

puuperäiset jätteet muodostivat lähes 60 % kaikista teollisuuden jätteistä toisen 

merkittävän jätelajin ollessa mineraalijätteet noin 20 % osuudella. Jätteiden jakautuminen 

eri teollisuuden sektoreille on esitetty kuvassa 4 ja jakautuminen jätelajeittain kuvassa 5. 

 

 
Kuva 4. Teollisuuden jätteiden jakautuminen Suomessa 2009 sektoreille (Tilastokeskus, 2010). 

 

Elintarvikkeet	  ja	  
juomat	  0,8	  Mt	  

TeksAili-‐	  ja	  
nahkatuoFeet	  0,01	  

Mt	  

Sahatavaran	  ja	  
puutuoFeet,	  4,619	  

Massa-‐,	  paperi-‐	  ja	  
paperituoFeet	  

3,7	  Mt	  

Koksin,	  öljy	  ja	  
ydinpolFoaine	  

0,04	  Mt	  

Kemikaalit,	  kumi-‐	  
ja	  muovituoFeet	  

1,7	  Mt	   Ei-‐metallisten	  
mineraalituoFeet	  

0,2	  Mt	  

Metallien	  jalostus	  
ja	  metallituoFeet	  

1,2	  Mt	  

Koneet	  ja	  
sähkötuoFeiden	  	  

0,07	  Mt	  
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Kuva 5. Teollisuuden jätteiden jakautuminen Suomessa 2009 sektoreille jätelajeittain 

(Tilastokeskus, 2010). 

2.3 Jätteiden hallinta 
 

Jätteiden hallinnan tavoitteena yleisesti on vähentää jätteiden muodossa hukattuja 

resursseja sekä pienentää jätteiden aiheuttamia ympäristöhaittoja. Jätteiden hallinnan 

keinot on esitetään yleisesti sarjana keskenään hierarkkisia vaihtoehtoja, joiden rajaukset, 

luokittelu ja järjestys vaihtelevat hieman. Suppeimmassa käsityksessä jätteiden hallinta 

voidaan nähdä jo syntyneiden jätteiden kierrätyksen, turvallisena käsittelynä ja 

loppusijoituksena, kun taas laajemmat määrittelyt pitävät ensisijaisina keinoina ennalta 

ehkäisemään materiaalin päätymisen jätteeksi. (Pongraz 2002 s. 67-79; Tchobanoglous, 

1993. s. 15-16; OECD, 1997. s 5; 2000. s.37-38; Woodard & Curran Inc., 2006 s. 76; 

Riemer & Kristoffersen, 1999. s. 30-31; European Commission, 2011.) 

 

Jätteiden hallinnan keinojen jaottelussa yleisesti käytettyjä termejä ovat jätteiden 

ennaltaehkäisy, jätteiden minimointi sekä hävittäminen, jota voidaan myös kutsua jätteiden 

hallinnaksi. Käsitteistä jätteiden minimointi kattaa myös jätteiden ennaltaehkäisyn keinot 

ollen siten laajempi käsite. Jätteiden hallintaan liittyvät luokitukset, niiden suhde toisiinsa 
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sekä eri luokkien sisältämiä keinoja on esitetty kuvassa 6. Kuvan sisältämät käsitteet on 

avattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  

 

Jätteen 
synnyn 

estäminen
Jätteen 

vähentäminen
Tuotteen 
uudelleen 

käyttö

Kierrätys

Energia 
hyötykäyttö

Loppusijoitus

Jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen minimointi

Jätteiden hallinta

Prioriteetti

 
Kuva 6. Jätteiden hallinnan keinot, käsitteet sekä priorisointijärjestys. (mukaillen: OECD, 2000. s 38) 

 

Kuvan mukaisesti jätteiden synnyn ehkäisy on toimintaa, joka tapahtuu ennen kuin tuote 

tai materiaali identifioidaan jätteeksi. Estäminen voi kohdistua joko materiaalien 

kulutukseen myrkyllisyyteen tai energiankulutukseen. Estämistä ovat myös muutokset 

parempaan suuntaan kuten jätteiden välttäminen tai vähentäminen. Jätteiden synnyn 

ennaltaehkäisyllä tarkoitetaan jätteiden synnyn täydellistä ennaltaehkäisyä esimerkiksi 

korvaamalla jätteen sisältämät myrkylliset komponentit jo tuotantovaiheessa vähemmän 

haitallisilla tai vähentämällä tuotannon tai jakelun materiaali-intensiivisyyttä. Jätteen 

vähentämisellä tarkoitetaan haitallisten komponenttien synnyn minimoimista sekä 

tuotannon materiaali- ja energiatarpeen vähentämistä. Tuotteen uudelleen käytöllä 

tarkoitetaan tuotteen moninkertaista käyttöä samaan tarkoitukseen tai käyttöä uuteen 

tarkoitukseen hajottamatta tuotetta välissä sen sisältämiksi materiaaleiksi. (OECD, 2000. s. 

37-40.) 
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Loppusijoitettavan jätteen minimoinnin käsite määritettiin OECD:n koordinoimassa 

työpajassa Berliinissä 1996 (OECD, 1997. s. 5). Työpaja määritteli jätteiden minimoinnin 

kolme keskeistä keinoa, jotka prioriteettijärjestyksissä esitettynä ovat:   

 

1. Jätteiden synnyn ennalta ehkäiseminen tai syntyvän määrän vähentäminen jäte 

lähteellä 

2. Syntyvän jätteen laadun parantaminen esimerkiksi myrkyllisyyttä vähentämällä  

3. Uudelleenkäyttöön, kierrätyksen ja talteenottoon kannustaminen  

Näin ollen jätteen kierrätys ja energiahyötykäyttö eivät ole jätteen synnyn ehkäisyn 

keinoja, mutta luokitellaan silti osaksi jätteen minimoinnin menetelmiä. Jätteiden 

kierrätyksellä tarkoitetaan jätteen käyttöä uuteen tarkoitukseen kunnostuksen tai 

prosessoinnin jälkeen. Kuvan mukaisesti jätteen energiahyötykäytön sijoittuminen osaksi 

minimoinnin keinoja on ollut kiistanalainen. OECD:n (2000. s. 37) mukaan 

energiahyötykäytön luokittelu riippuu toteutustavasta sekä poltettavasta jätteestä. 

 

Esimerkiksi Riemer & Kristoffersen (1999) tulkitsevat OECD:n määritelmää siten, että 

ainoastaan jätteiden uudelleenkäyttö samassa prosessissa, kuin mistä ne ovat syntyneet 

laskettiin jätteen minimoinniksi, kun taas syntyneiden jätteiden laadun parantamista ja 

hyödyntämistä ulkoisissa prosesseissa ei laskettu ennaltaehkäisyksi. Vastaavasti EU:n 

käyttämän määritelmän mukaisesti sivutuotteet lasketaan jätteiksi, jos niitä joudutaan 

merkittävästi kunnostamaan ennen kuin uudelleen käyttö on mahdollista (European 

Commission, 2011). Resurssien käytön optimoinnin kannalta ei kuitenkaan ole väliä 

käytetäänkö tuotannossa syntyvä samassa vai jossakin toisessa prosessissa, kunhan 

syntyvälle sivutuotteelle on käyttötarkoitus, siten että resurssit on kokonaisuudessaan 

hyödynnetty mahdollisimman tehokkaasti. Pongraz (2002. s. 107-110) onkin esittänyt, että 

jätteen ennaltaehkäisyksi tulisi luokitella myös prosessien muokkaaminen sellaisiksi, että 

syntyvälle jätteelle löytyy energiatehokkuuden vaatimukset huomioiden tarve toisen 

prosessin raaka-aineena.  

 

Minimoinnin jälkeen jätteiden hallinnan viimeisenä keinona on turvallinen loppusijoitus. 

Tchobanoglous et al. mukaan tähän liittyviä menetelmiä ovat muokkaus ja kunnostaminen 

sekä loppusijoitus kaatopaikalle. Muokkausmenetelmät voivat olla fysikaalisia, kemiallisia 
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tai biologisia jätteestä riippuen. Tavoitteena on yleisesti jätteen haitallisuuden 

vähentäminen sekä kaatopaikkasijoitusta vaativan massan pienentäminen. Jätettä voidaan 

muokata esimerkiksi tiettyjen ainejakeiden saamiseksi talteen (hyödynnettävät tai 

myrkylliset), jätteen muuntamiseksi vähemmän haitalliseksi sekä muokkauksen tuotteiden 

talteen saamiseksi. Tunnettuja muokkausprosesseja ovat esimerkiksi kompostointi ja muut 

biologiset käsittelyt sekä jätteen poltto energian talteen saamiseksi ja kaatopaikalle 

sijoitettavan massan pienentämiseksi. Loppusijoitus kaatopaikalle jää ainoaksi 

vaihtoehdoksi materiaaleille, joita ei voida kierrättää ja joille ei ole jatkokäyttö sekä 

muokkausprosessien jäännösmateriaaleille. Kaatopaikkasijoituksen ensisijaisina 

tavoitteena tulee olla minimoida jätteiden sijoituksesta ympäristölle aiheutuvat haitat. 

(Tchobanoglous, 1993. s. 15-16.) 

2.3.1 Teollisuuden jätteiden hallinta Suomessa  
 

Jätteiden hallinnan keinojen osalta tavoitelluimpia vaihtoehtoja, jätteiden ennaltaehkäisyä 

ja vähentämistä, on vaikea mitata (OECD, 2000. s. 40). Teollisuuden jätteiden hallinnasta 

löytyykin lähinnä suuntaa-antavaa tilastollista tietoa. Valtakunnallisessa 

jätesuunnitelmassa vuoteen 2005 asetettiin tavoitteeksi teollisuuden jätteiden 

vähentäminen vähintään 15 % vuoden 2005 tasosta. Tämä tavoite toteutui yli odotusten, 

sillä vuodesta 1992 teollisuuden jätemäärä pienentyi 15,4 miljoonasta tonnista 12,0 

miljoonaan tonniin vuodessa. Tilastoituihin määriin kuitenkin vaikutti merkittävästi 

eräiden jakeiden statuksen muuttaminen jätteestä sivutuotteeksi. Lisäksi tuotannon 

painottuminen luonnostaan vähemmän jätettä tuottaville aloille on vaikuttanut tuloksiin. 

Alakohtaisesti materiaalitehokkuuden voidaan kuitenkin todeta kasvaneen joillakin aloilla 

esimerkiksi tuotanto prosesseja muuttamalla. Määrällisen tavoitteen lisäksi teollisuudelle 

asetettiin tavoite jätteen hyödyntämisasteen nostamisesta 70 %:iin. Keskenään 

vertailukelpoisista luvuista massa- ja paperiteollisuuden hyödyntämisaste kasvoi, kun taas 

öljy- ja kemianteollisuuden sekä perusmetalliteollisuuden jätteen hyödyntämisasteet jopa 

laskivat jääden reilusti aloille asetetuista tavoitteista. (Huhtinen, K. et al. 2007. s. 17-20.) 
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3 TEOLLISUUDEN JÄTTEIDEN HALLINTAAN 
KOHDISTUVA VIRANOMAISSÄÄTELY 

 

Jätteisiin kohdistuva viranomaissäätely on toinen keskeisistä kannustimista yritykselle 

jätevirtojen hallinnan parantamiseen. Toisaalta riittävä tuntemus viranomaissäädöksistä ja 

niiden tulevaisuuden kehitysnäkymistä on keskeinen edellytys sille, että yritys osaa 

toimintansa kannalta parhaita mahdollisia kehittämispäätöksiä ja investointeja jätteiden 

minimoimiseen liittyen. Tässä kappaleessa on hyvin yleisellä tasolla kuvattu jätteisiin 

liittyvää sääntelyä sekä viranomaisen jätepoliittisia ohjauskeinoja. Lisäksi kappaleessa on 

pyritty käsittelemään teollisuusyrityksen kannalta keskeiset tulevaisuuden kehityssuunnat.  

3.1 Jätteisiin liittyvät säädökset 
 

Suomen jätelainsäädäntö seuraa EU:n jätelainsäädäntöä. Joiltakin osin Suomalaiset 

säädökset ovat kuitenkin EU-tason säädöksiä tiukempia. Lisäksi Suomen lainsäädäntö 

kattaa joitakin aloja, joista EU:lla ei ole säädöksiä tai ne ovat vasta valmisteilla. (L 

01.03.2000/86; A 01.03.2000/169) 

  

Suomessa jätteisiin liittyvä yleissääntely on kirjattuna Jätelakiin (L 01.01.1994 1072), 

Jäteasetukseen (A 01.01.1994/1390), Ympäristöministeriön asetukseen yleisimpien 

jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (A 01.01.2002/1129) sekä Valtioneuvoston 

päätökseen ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja 

merkitsemisestä (A 01.01.1997/659). Jätealan osalta on kuitenkin käynnissä lainsäädännön 

kokonaisuudistus, jonka pohjalta valmisteltu uusi Jätelaki ja siihen liittyvät muut lait (L 

01.05.2012/646-666) vahvistettiin eduskunnassa 16.6.2011 ja ne tulevat voimaan 1.5.2012. 

Jätelainsäädäntöön liittyvien asetusten valmistelu jatkuu ympäristöministeriössä JÄLKI-

työryhmän ehdotusten pohjalta ja niistä keskeisimmät on tarkoitus saattaa voimaan yhtä 

aikaa uuden lain kanssa. (L 01.05.2012/646-666) 

 

Jätelainsäädännön lisäksi jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja säätelevät keskeisesti myös 

Ympäristönsuojelulaki (L 01.03.2000/86) ja Ympäristönsuojeluasetus (A 01.03.2000/169). 

Jätteisiin liittyviä maksuja ja verotusta puolestaan säädellään verolainsäädännössä. Lisäksi 

jätteistä on annettu lisäsäädöksiä jätelaji- tuote- ja toimialakohtaisesti  (L 01.03.2000/86; A 
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01.03.2000/169.) Jätteisiin liittyvää keskeistä jätesääntelyä ja sen tavoitteita teollisen 

tuotannon näkökulmasta on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

3.1.1 Jätelaki 

 
Uuden Jätelain (L 01.05.2012/646) tavoitteena on ”ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta 

aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja 

haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja 

ehkäistä roskaantumista”. Näiden tavoitteiden pohjalta laissa on säädetty 

etusijaisuusjärjestyksestä, jota kaikessa toiminnassa on noudatettava 

Etusijaisuusjärjestyksen mukaisesti jätehuollossa pyritään: 

 

1. Vähentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta 

2. Valmistamaan jäte uudelleenkäyttöä varten 

3. Kierrättämään jäte 

4. Hyödyntämään jäte muulla tavoin, mukaan lukien energiana 

 

Jos jätteen hyödyntäminen ei ole mahdollista, on se loppukäsiteltävä. 

Etusijaisuusjärjestyksen lisäksi laki asettaa tuotteen valmistajalle, markkinoille saattajalle 

ja jakelijalle huolehtimisvelvollisuuksia, jotka koskevat esimerkiksi säästeliästä raaka-

aineiden käyttöä, jätettä vähentäviä tuotantomenetelmiä ja käytettävien aineiden ja 

lopputuotteiden haitallisuuden minimointia sekä tuotteisiin tarvittavia merkintöjä. 

Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti jätteen alkuperäinen tuottaja taikka nykyinen tai aiempi 

jätteen haltija vastaa jätehuollon kustannuksista.  

 

Jätteen määritelmää on uudessa laissa tarkennettu verrattuna voimassa olevaan Jätelakiin 

(L 01.01.1994/1072). Molempien lakien mukaan ”jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, 

jonka haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan 

käytöstä”. Aiempaa Jätelakia on tulkittu siten, että jätteeksi kirjataan kaikki sivutuotteet, 

joita ei voitu välittömästi ja kokonaisuudessaan käyttää samassa prosessissa, jossa ne olivat 

syntyneet (Merilehto et al. 2007), kun taas uuden lain mukaan jätteeksi ei lueta ainetta tai 

esinettä, joka syntyy tuotantoprosessin sivutuotteena, joka voidaan hyödyntää 

tavanomaisten teollisuusprosessien jälkeen ja jonka jatkokäytöstä on varmuus. Teollisen 
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tuotannon näkökulmasta uudistus on merkittävä, sillä aiempi laki hankaloitti 

teollisuusprosessien sivutuotteiden uusiokäyttöä raaka-aineena luokitellen ne jätteiksi ja 

kohdistaen niihin siten jätteisiin liittyviä lisävelvoitteita ja maksuja sekä sivutuotteiden 

vähentäen potentiaalisten asiakkaiden kiinnostusta ja maksuvalmiutta. (Pongraz 2002 s. 

85-88; Elinkeinoelämän keskusliitto, 2010. s. 19) 

 

EU-lainsäädännön myötä Suomen lainsäädäntöön on kirjattuna varsin vaativa ja 

yksityiskohtainen selvilläolo-, kirjanpito ja raportointivelvoite syntyville jätteille. Uuden 

Jätelain 12§:n mukaan ” Tuotannon harjoittajan ja tuotteen valmistajan on oltava riittävän 

hyvin selvillä tuotannossaan tai tuotteestaan syntyvästä jätteestä, sen terveys- ja 

ympäristövaikutuksista sekä sen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä ja jätehuollosta 

sekä mahdollisuuksista kehittää tuotantoaan tai tuotettaan siten, että jätteen määrä ja 

haitallisuus vähenevät.” (Merilehto et al. 2007 s. 11-12). 

3.1.2 Ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus 

 

Ympäristönsuojelulaki (L 01.03.2000/86) on pilaantumisen torjunnan yleislaki, jonka 

yhtenä osa-alueena on jätelain tapaan jätteiden synnyn ja haitallisten vaikutusten ehkäisy. 

Ympäristönsuojelulaissa säädetään toiminnan luvanvaraisuudesta, jonka osana 

tarkastellaan jätelain vaatimuksien toteutuminen luvan kohteena olevassa toiminnassa. 

Ympäristölupahakemuksen sisältöä tarkennetaan Ympäristönsuojeluasetuksessa (A 

01.03.2000/169), jossa määritellään ympäristölupavelvolliset toiminnan harjoittajat. 

Jätteiden synnyn ehkäisyn ja käsittelyn osalta  asetuksessa määritellään, että 

lupahakemuksen tulee sisältää selvitys jätteiden määrän ja haitallisuuden 

vähentämistoimista sekä niiden keräyksestä, kuljetuksesta hyödyntämisestä ja käsittelystä.  

3.1.3 Valtakunnallinen jätesuunnitelma 

 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on ympäristöministeriön jätelain toteuttamiseksi 

valmistelema suunnitelma, jossa esitetään tavoitteet ja toimet jätteiden määrän ja 

haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi 

10.4.2008 uusimman valtakunnallisen jätesuunnitelman, joka on asetettu vuoteen 2016. 

Suunnitelma korvaa aiemman 1998 vuoteen 2005 asti asetetun jätesuunnitelman. 
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Jätesuunnitelma ei ole lainsäädännöllisesti sitova asiakirja, vaikka asettaakin suuntaviivoja 

jätepoliittiseen ohjaukseen. (Ympäristöministeriö, 2008.) 

 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman 2016 (Ympäristöministeriö, 2008) keskeiset tavoitteet 

mukailevat jätelain tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi Valtakunnallisessa 

jätesuunnitelmassa asetetaan kahdeksan päämäärää, jotka koskevat eri jätehuollon 

sektoreita. Seitsemän näistä on esitetty kuvassa 7 valtakunnallisen jätesuunnitelman 

luokittelun mukaisesti. Kahdeksannen päämäärän muodostaa jätteiden kansainväliset 

siirrot. 

 

Tuotannon ja kulutuksen materiaalitehokkuus

Kierrätyksen tehostaminen

Jätehuollon ilmastovaikutukset

Jätehuollon organisointi

Jätteiden käsittelyn terveys- ja ympäristöhaitat

Vaarallisten aineiden hallinta

Jäteosaaminen

Teollisuus Rakenta-
minen

Maa- ja 
metsätalous

Palvelu,
Muut

sektorit

Yhdys-
kunnat

 
Kuva 7. Valtakunnallisen jätesuunnitelman päämäärät lukuun ottamatta jätteiden kansainvälisiin siirtoihin 

liittyvää päämäärää (Mukaillen: Ympäristöministeriö 2008. s. 35). 

 
Teollisen tuotannon näkökulmasta suunnitelman keskeisimmät tavoitteet liittyvät 

kulutuksen ja tuotannon materiaalitehokkuuden lisäämiseen. Tuotteen 

materiaalitehokkuudeksi määritellään tietyn tarpeen täyttäminen mahdollisimman 

vähäisellä resurssien käytöllä. Tuotannon materiaalitehokkuudella puolestaan tarkoitetaan 

tuotantoprosessien hävikkien minimointia. Materiaalitehokkuuden osalta jätesuunnitelma 

painottaa luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten minimoimista koko tuotteen 

elinkaari huomioiden. Tämän vuoksi tuotepohjainen ympäristöpolitiikka on 

materiaalitehokkuuden edistämisen kulmakivi. Selkeitä kriteereitä materiaalitehokkuuden 
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parannusvaatimuksille ei kuitenkaan aseteta, sillä tehokkaimmat keinot 

materiaalitehokkuuden parantamiselle voivat poiketa suuresti näiden eri tuoteryhmien 

välillä, vaan materiaalitehokkuutta tullaan suunnitelmakauden aikana tarkastelemaan 

tuoteryhmäkohtaisesti. (Ympäristöministeriö, 2008. s. 63.) 

 

Toisin kuin aiemmassa suunnitelmassa teolliselle toiminnan jätteiden vähentämiselle tai 

hyödyntämisasteelle ei myöskään aseteta numeerisia tavoitetta, koska tietämystä eri alojen 

jätteiden hyödyntämisen mahdollisuuksista ja kannattavuudesta ei pidetä riittävän 

kattavana. Sen sijaan suunnitelmassa esitetään siirtymistä toimialakohtaisiin 

materiaalitehokkuussopimuksiin, joissa toimialat asettavat tavoitteita ominaisjätemääriensä 

vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. Sopimuksissa yritykset sitoutuvat pyrkimään 

itse valitsemillaan keinoilla tavoitteeksi asetettuihin nykyistä pienempiin 

ominaisjätemääriin ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen. Osana sopimusta yritykset 

sitoutuvat raportoimaan edistymisestään julkisesti.  (Ympäristöministeriö, 2008. s. 12.) 

3.2 Teollisuuteen kohdistuvat jätepoliittiset ohjauskeinot 
 

Jätelainsäädännön ja sen pohjalta tehdyn jätesuunnitelman velvoitteet ja tavoitteet tuodaan 

käytäntöön erilaisten ohjauskeinojen avulla. Jätepoliittiset ohjauskeinot voidaan jakaa 

neljään luokkaan, jotka ovat hallinnolliset ohjauskeinot, taloudelliset ohjauskeinot, 

informaatio-ohjaus sekä vapaaehtoisuuteen perustuva ohjaus. Hallinnolliset ohjauskeinot 

kattavat ympäristöluvat, lajittelusta ja loppusijoituksesta annetut määräykset sekä jätteen 

tuottajavastuujärjestelmät. Taloudellisiin ohjauskeinoihin luetaan jätemaksut ja jätevero 

sekä avustukset ympäristönsuojelun edistämiseen. Informaatio-ohjausta ovat sekä 

jäteneuvonta että kuluttajalle näkyvä ohjaus kuten erilaiset ympäristömerkit. Vapaaehtoista 

ohjausta ovat esimerkiksi yritysten ympäristöhallintajärjestelmät. Seuraavissa kappaleissa 

on lyhyesti käsitelty teollisuudelle jätteiden osalta kohdistuvia ohjauskeinoja ja niiden 

asettamia velvoitteita.  (Kautto, P. et al, 2000. s. 20-34.) 

3.2.1 Hallinnolliset ohjauskeinot 

 

Hallinnollisista ohjauskeinoista ympäristönsuojelulaissa määritelty ympäristölupa on yksi 

keskeisimmistä jätealaa sääntelevistä ohjauskeinoista, jonka puitteissa toiminnalle voidaan 

asettaa erilaisia jätteitä koskevia velvoitteita ja rajoituksia. Lupamenettely toimeenpannaan 
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tapauskohtaisesti, mikä sekä mahdollistaa tapauskohtaisen joustavuuden että toisaalta 

saattaa tuoda hajontaa lupien painotuksiin ja velvoitteiden tiukkuuteen. Lupa voidaan 

myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. Merkittävin vaikutus teollisen toiminnan 

näkökulmasta lupakäytännöllä on lupien haku eli uuden toiminnan käynnistämisvaiheessa 

tai lupaa uusittaessa, vaikka lupa voidaankin peruuttaa, mikäli määräyksiä on rikottu. 

Myöntämisvaiheen jälkeen luvan ohjausvaikutusta pidetään heikkona. (Kautto, P. et al, 

2000. s. 20-24.)  

 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman edellisellä kaudella (1998-2005) neljä yhdeksästä 

teollisuuden hallinnollis-oikeudellisesta ohjauskeinosta keskittyi ympäristölupien kautta 

tapahtuvan ohjauksen kehittämiseen. Ympäristölupia pyrittiin kehittämään ohjaamaan 

yrityksiä jätteiden synnyn ehkäisyyn. Tehtyjen arviointien mukaan lupaohjauksen 

kehittämisessä onnistuttiin kuitenkin vain osittain (Huhtinen, K. et al, 2007.  s. 33-31,41-

42). Voimassaolevalla jätesuunnitelmakaudella aiotaan keskittyä materiaalitehokkuuden 

vaatimuksiin ympäristöluvissa (Ympäristöministeriö, 2008. s. 13). 

 

Muita hallinnollisia ohjauskeinoja ovat erilaiset lakisääteiset velvollisuudet ja määräykset, 

kuten velvollisuudet lajittelusta ja kaatopaikkoja koskevat määräykset (Kautto, P. et al, 

2000. s. 21). Viimevuosina esimerkiksi biohajoavien jätteiden kaatopaikkasijoitusrajoitteet 

ja kaatopaikkakaasun keräilyyn liittyvät säädökset ovat tiukentuneet vaikuttaen 

jätteenhuollon vaatimuksiin ja kustannuksiin  (Huhtinen, K. et al. 2007. s. 40). 

Vaatimukset saattavat tiukentua edelleen, sillä ympäristöministeriön asettama Biojäte-

energiatyöryhmä on esittänyt biojätteelle kaatopaikkakieltoa 2016 alkaen 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamiseksi (Ympäristöministeriö, 

2010. s. 7-8).  Lisäksi merkittävä hallinnollinen ohjauskeino ovat tuottajavastuu 

järjestelmät, joilla tarkoitetaan määräystä tuottajan lakisääteistä vastuuta tuotteensa 

jätehuollon/uudelleenkäytön järjestämisestä omalla kustannuksellaan 

Tuottajavastuujärjestelmän piiriin kuuluvat moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon tai 

laitteen renkaat, ajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut, lehdet ja 

toimistopaperit sekä pakkaukset. (Ympäristöministeriö, 2011c.) 

3.2.2 Taloudellinen ohjaus 
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Taloudellisissa ohjauskeinoissa jätehuolto pyritän integroimaan kustannusten kautta kohti 

taloudellisia toimintoja. Mahdollisia keinoja ovat mm. maksut, verot, tukiaiset ja sakot 

(Kautto, P. et al, 2000. s. 26). Jätevero pyrkii ohjaamaan jätteiden muodostumisen 

välttämiseen ja syntyneiden jätteiden hyödyntämiseen asettamalla veron yhdyskuntien 

kaatopaikalle toimitettavalle jätteelle määräkohtaisesti. Uusittu jäteverolaki (L 

01.01.2011/1126) vahvistettiin 17.12.2010 tullen voimaan 2011 alusta. Lakimuutoksen 

myötä jäteveron määrää nostettiin 30 eurosta 40 euroon tonnilta vuoden 2011 alusta ja vero 

tulee nousemaan 50 € tonnia kohden vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi laki laajennettiin 

koskemaan myös yksityisiä teollisuuden omia kaatopaikkoja. Toisaalta useimmat 

vientiteollisuuden prosessijätteet suljettiin lain soveltamisalan ulkopuolelle, sillä vero ei 

koske jätteitä, joille ei ole kaatopaikkasijoitusta korvaavaa teknistä hyödyntämis- tai 

käsittelyvaihtoehtoa tai joiden hyödyntämis- ja käsittelyvaihtoehdot eivät ole 

ympäristöllisesti kestäviä eikä jätteitä, jotka voidaan hyödyntää kaatopaikkojen rakenteina. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto. 2010.  s. 19)   

 

Taloudellisen ohjauksen on todettu luovan yleisiä paineita materiaalitehokkuuden 

lisäämiseen tavalla, joka ei kuitenkaan sido yritysten käsiä uusien ratkaisujen 

innovoimisessa. Materiaalitehokkuuden sijaan Suomen nykyisen verotusjärjestelmän on 

kuitenkin todettu kannustavan lähinnä mahdollisimman tehokkaaseen työvoiman käyttöön 

resurssien säästämisen sijasta. Jätesuunnitelman 2016 mukaan verotuksen painopistettä 

tulisi tulevaisuudessa kuitenkin siirtää materiaalitehokkuuteen kannustavammaksi 

soveltuviin luonnonvaroihin kohdistuvalla taloudellisella ohjauksella. 

(Ympäristöministeriö, 2008. s. 14, 36.) Tämä voi tulevaisuudessa lisätä teollisuusyritysten 

kannusteita resurssien tehokkaampaan käyttöön. 

3.2.3 Informaatio-ohjaus 

 

Informaatio-ohjauksen piiriin voidaan lukea jätehuoltoon liittyvän neuvonnan ja tiedon 

tuottamisen lisäksi keinot, jotka vaikuttavat kuluttajien tietoisuuteen jäteasioista. Tällaisia 

ovat esimerkiksi ympäristömerkit, jotka ohjaavat kulutusta kertomalla kuluttajille, mitkä 

ovat ympäristömyönteisempiä tuotteita ja ohjaavat siten teollisuutta tuottamaan 

ympäristöystävällisempiä tuotteita (Linnanen et al., 1997. s. 52). Käytössä olevia virallisia 

jätteitä käsitteleviä ympäristömerkkejä ovat Pohjoismainen Joutsenmerkki sekä EU:n 
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ympäristömerkki. (Ympäristöministeriö. 2011d) Nykyisellä jätesuunnitelmakaudella 

informaatio-ohjauksen tavoitteet painottavat tuotteen koko elinkaaren aikaisen 

materiaalitehokkuus-kriteeristön lisäämistä tuotestandardeihin sekä ympäristömerkkien 

vaatimuksiin (Ympäristöministeriö, 2008. s. 11), mikä voi lisätä yritysten kannusteita 

tuotteiden koko elinkaaren aikaisten vaikutusten huomioimiseen aiempaa suuremmassa 

määrin. 

3.2.4 Vapaaehtoisuuteen perustuva ohjaus 

 

Yritysten viranomaisohjauksen jäykkyyteen pohjautuva kritiikki on vienyt ohjauksen 

painopistettä yhä enemmän vapaaehtoisempiin ja joustavampiin yhteistyöhön perustuviin 

ohjauskeinoihin. Tällaisia ovat vapaaehtoiset ympäristöhallintajärjestelmät sekä 

sopimuksiin perustuva ohjaus. Ympäristöjohtamisjärjestelmät ja niihin liittyen raportointi 

ovat käytössä yhä useammissa yrityksissä yritysten siirtyessä kohti ennakoivampaa 

ympäristönsuojelua. Toisaalta Jätesuunnitelmassa vuodelle 2016 esitetään sopimuksiin 

perustuvan sääntelyn ottamista käyttöön teollisuuden materiaalitehokkuuden 

parantamiseksi tavalla, joka huomioi alakohtaiset erot. (Kautto, P. et al., 2000. s. 34.)  

 

Kuten valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2016 käsittelevässä osiossa todettiin 

tavoitteena olevan materiaalitehokkuuden ohjaus on haastavaa, sillä materiaalitehokkuuden 

parantamisen keinot vaihtelevat huomattavasti eri tuoteryhmien välillä. Yritysten kannalta 

tiukasti normitetut materiaalitehokkuusvaatimukset voivat estää uusia innovaatioita tai 

haitata kilpailua. (Ympäristöministeriö, 2008. s. 63.) Tämän vuoksi valtakunnallisessa 

jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 ehdotetaan siirtymistä vapaaehtoisiin keinoihin 

lukeutuviin toimialakohtaisiin materiaalitehokkuussopimuksiin (Ympäristöministeriö, 

2008. s. 16). Sopimuksia ei ole aiemmin merkittävästi käytetty Suomessa, mutta muualta 

Euroopasta löytyy lukuisia esimerkkejä sopimusohjauksesta. Sopimusten hyvinä puolina 

ovat yritysten suurempi osallistumismahdollisuus, sitoutuminen sekä tapauskohtainen 

joustavuus.. (Kautto, P. et al., 2000. s. 35.) 

 

Suunnitelluissa sopimuksissa mukaan liittyvät toimialajärjestöt tai yksittäiset yritykset 

asettavat tavoitteita ominaisjätemääriensä vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi ja 

sitoutuvat pyrkimään niihin itse valitsemillaan keinoilla. Osana sopimusta yritykset 
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sitoutuvat raportoimaan edistymisestään julkisesti. Tehtävien sopimusten perustaksi on 

tarkoitus selvittää kunkin toimialan keskeisiin prosesseihin liittyviä materiaalitehokkuuteen 

liittyviä kriteereitä, kuten ominaisjätemäärien vaihteluita ja parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan (BAT) mahdollisuuksia jätemäärien vähentämisessä. (Ympäristöministeriö, 

2008. s. 16.) 

 

Yritysten ympäristöasioiden johtamiseen tarkoitetut ympäristöjärjestelmistä yleisimpiä 

Suomessa ovat kansainvälisen ISO 14001-standardin mukainen järjestelmä sekä EU:n 

asetukseen perustuva EMAS-järjestelmä Ympäristöjärjestelmien tarkoituksena on ottaa 

ympäristöasiat systemaattisesti huomioon yrityksen toiminnassa sekä sen kautta 

tunnistamaan ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Järjestelmissä ei aseteta yleisiä 

vaatimuksia ympäristöasioiden hallinnan tasolle. Ulkopuolisen auditoijan järjestelmälle 

myöntämä sertifikaatti osoittaa ainoastaan yrityksen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa ja 

sitoutuvan itse laatimansa jatkuvan parantamisen ohjelman tavoitteisiin. (Lovio, 2004. s. 

123.) 

 

Ympäristöviranomaiset ovat voimakkaasti tukeneet järjestelmien kehittämistä ja 

käyttöönottoa, sillä yritysten sitouttaminen jatkuvaan parantamiseen on koettu hyväksi 

vaihtoehdoksi taloudellisen ohjauksen ollessa poliittisesti epäsuosittua ja säädännölliseen 

ohjaukseen mahdollisuuksien yksityiskohtaiseen sääntelyyn ollessa rajalliset. Yritysten 

näkökulmasta järjestelmät ovat lisänneet suunnitelmallisuutta sekä joustavuutta 

ympäristönsuojelukeinoissa. Ympäristöjärjestelmien tehokkuudesta jätteiden vähentämisen 

keinona on kuitenkin ollut melko ristiriitaisia näkemyksiä. Tutkimukset osoittavat 

esimerkiksi järjestelmän vaikutuksien vaihtelevan yrityksestä toiseen ja että järjestelmät 

eivät ole nopeuttaneet ympäristönsuojelun tason parantamista. Sertifioidun 

ympäristöjärjestelmän omaavien toimipaikkojen on kuitenkin osoitettu selkeästi 

parantaneen jätehuoltoaan. Toisaalta parannukset jätehuollossa ovat pääosin olleet pieniä 

investointeja vaativia, kuten lajittelua ja hyötykäytön parantamista.  Suurempiin 

innovaatioihin, joita tarvitaan tuotannon materiaalihäviöiden vähentämisessä ja 

kokonaisvaltaisessa materiaalitehokkuuden parantamisessa järjestelmien ei ole todettu 

kannustavan. (Lovio, 2004. s. 126; Kvist et. al., 2011. s. 3, 7;  s. 7) 
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4 JÄTTEIDEN HALLINTA YRITYKSEN KILPAILUEDUN 
LÄHTEENÄ 

 
Viranomaisohjauksen tuomien kannusteiden lisäksi toisena keskeisenä jätteiden hallinnan 

motivaattorina yrityksen näkökulmasta on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua paremmalla 

jätteiden hallinnalla. Motivan (2010a.) tekemän tuotelähtöisen ympäristöjohtamisen tilaa 

suomalaisissa yrityksissä tutkineen selvityksen mukaan reilu enemmistö yrityksistä koki 

ympäristöasioiden hallinnan ja ympäristömyönteiset tuotteet taloudellisen menestymisen 

edellytyksiksi. Selvä enemmistö yrityksistä myös kertoi ympäristönäkökohtia pidettävän 

strategisena mahdollisuutena ja yli puolet käytti niitä systemaattisesti 

tuotekehitysprosesseissaan.  Vastaavasti saksalaisten PK-yritysten keskimääräisellä 

kustannusrakenteella materiaalitehokkuuden parantamisella saavutettavan 

säästöpotentiaalin on arvioitu olevan noin 20 % (Schneider, M. 2010). 

 

Tutkimuksessa on kuitenkin käyty paljon debattia siitä, kannattako yritysten panostaa 

ympäristöasioiden hallintaan enemmän kuin lakisääteiset velvollisuudet vaativat. Linnasen 

mukaan vaatimuksia parempi ympäristöasioista huolehtiminen voi hyödyttää yritystä 

kustannussäästöinä, uusina markkinamahdollisuuksina, yrityskuvan paranemisena ja hyvän 

johtamiskäytännön myötä paranevana työmotivaationa (Linnanen et al. 1997. s.12). Lovio 

ja Kuisma (2004 s. 27) puolestaan ovat koonneet nelikenttään paremman 

ympäristönsuojelun tason mahdollisia positiivisia vaikutuksia yritystoimintaan. Heidän 

mukaansa vaikutukset voidaan jakaa lyhyelle ja pitkälle aikavälille sekä välittömiin ja 

välillisiin tekijöihin. Nelikenttä on esitetty alapuolella taulukossa 1. 
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Välittömät	  tekijät:	  pienenevät	  
kustannukset,	  suuremmat	  
kasvumahdollisuudet	  

Välilliset	  tekijät:	  lisääntynyt	  
kysyntä,	  parantunut	  imago,	  
henkilöstön	  motivaatio	  

Ly
hy
t	  a

ik
av
äl
i	  

	  -‐	  Energia	  ja	  materiaalivirran	  
pienentäminen	  uusin	  toimintatavoin,	  
teknologioin	  tai	  tuottein	  
-‐	  Ympäristönsuojelukustannusten	  ja	  -‐
maksujen/verojen	  alentaminen	  uusin	  
toimintatavoin,	  teknologioin	  tai	  tuottein	  
-‐	  Ympäristöonnettomuuksien	  välttäminen	  

	  -‐	  	  Asiakkaiden	  lisäkysyntä	  
ympäristömyönteisille	  tuotteille	  
-‐	  Sijoittajien	  kiinnostus	  hyviin	  
sijoituskohteisiin	  ja	  rahoituslaitosten	  halu	  
välttää	  riskialttiiden	  liiketoimintojen	  
rahoittamista	  
-‐	  Lisäksi	  ympäristönsuojelutuotteiden	  
erityismarkkinat	  

Pi
tk
ä	  
ai
ka
vä
li	   	  -‐	  Tulevien	  kiristyvien	  määräysten	  

ennakointi	  (ei	  huonoja	  investointeja)	  
-‐	  Kasvumahdollisuuksien	  varmistaminen	  
(raaka-‐aineiden	  ja	  energian	  riittävyys,	  
tulevien	  päästörajojen	  alittaminen)	  

	  -‐	  Yrityksen	  maineen	  säilyttäminen	  ja	  
kehittäminen	  asiakkaiden	  ja	  sijoittajien	  
tulevia	  päätöksiä	  ajatellen	  
-‐	  Nykyisen	  tai	  tulevan	  henkilöstön	  
motivointi	  ja	  rekrytointi	  
-‐	  Vapaaehtoinen	  toiminta	  uusiin	  
viranomaismääräyksiin	  vaikuttamiseksi	  

Taulukko 1. Paremman ympäristönsuojelun mahdolliset positiiviset vaikutukset liiketoimintaan (Lovio & 

Kuisma, 2004. s. 27). 

 

Nelikentästä voidaan havaita, että jätteiden ennaltaehkäisyllä ja vähentämisellä on 

saavutettavissa useita positiivisia vaikutuksia liiketoiminnan näkökulmasta. Useat jätteiden 

määrän vähentämiseen liittyvät positiiviset vaikutukset ovat ns. helposti saavutettavia eli 

ovat saavutettavissa lyhyellä aikavälillä ja sisältävät välittömiä positiivisia vaikutuksia 

kuten kustannussäästöjä. Tällainen on esimerkiksi tuotantoprosessien 

materiaalitehokkuuden parantaminen, joka johtaa sekä materiaalikustannusten 

pienenemiseen, kun saman määrän valmistukseen tarvitaan vähemmän raaka-aineita, että 

ympäristönsuojelukustannusten ja verojen vähenemiseen, kun käsittelyä vaativat jätteen 

määrä ja haitallisuus vähenevät (Woodard & Currant Inc., 2006. s. 69). Yritykselle 

syntyvien jätteiden kate on useimmiten negatiivinen ja syntyvien sivutuotteiden arvo 

varsinaisten tuotteiden arvoa pienempi, jonka vuoksi syntyvä jäte voidaan nähdä 

hukattuina resursseina (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2008. s. 27). Esimerkiksi Olgyaiovan 

et al. (2005. s. 10) mukaan tšekkiläisistä Moravian alueen yrityksistä lähes 70 % koki 

paremman jätteiden hallinnan vähentäneen raaka-ainekuluja ja jätteiden 

käsittelykustannuksia.  Mikkosen (2004) tulokset Suomen Pohjois-Pohjanmaan yrityksistä 

olivat samansuuntaisia. Tulosten mukaan lähes 70 % yrityksistä koki hyötyneensä raaka-
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ainehankinnoissa saatujen säästöjen muodossa ja 56 % jätehuoltokustannusten laskun 

myötä.  

 

Paremmalla jätevirtojen hallinnalla on saavutettavissa myös selkeitä hyötyjä pitkällä 

aikavälillä. Jätteisiin liittyvien säädösten ennakointi estää yritystä tekemästä investointeja, 

jotka eivät enää muutamien vuosien kuluttua täytä vaatimuksia jätteiden hallinnan osalta 

tai joista syntyvien jätteiden hallinta tai niiden määrän pienentämiseksi jälkikäteen tehdyt 

korjausinvestoinnit aiheuttavat suuria kustannuksia. Luonnon varojen ja niistä 

valmistettujen raaka-aineiden hintojen oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Lisäksi raaka-

aineisiin kohdistuvat velvoitteet, kuten kemikaaleja koskeva REACH-asetus voivat 

korottaa raaka-aineiden hintoja (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2008. s. 27). Näin ollen 

panostukset tehokkaaseen raaka-aineiden käyttöön parantavat liiketoiminnan edellytyksiä 

tulevaisuudessa.  (Motiva, 2010; Lovio & Kuisma, 2004. s.26-29) 

 

Parempi jätteiden hallinta voi parantaa yrityksen asemaa myös välillisesti esimerkiksi 

ympäristötietoisten asiakkaiden lisääntyneen kysynnän, parantuneen imagon ja henkilöstön 

motivaation kautta. Ennakoiminen ja ympäristöasioiden systemaattinen huomioiminen 

pienentävät sijoittajien näkökulmasta liiketoimintaan liittyviä riskejä. Ennakoiminen ja 

ympäristöasioiden systemaattinen huomioiminen tuo myös pitkällä aikavälillä yritykselle 

paremmat mahdollisuudet vaikuttaa sitä koskeviin viranomaisvelvollisuuksiin. (Motiva, 

2010; Lovio & Kuisma, 2004. s. 26-29; Woodard & Currant Inc., 2006. s. 69-70.) 

 
  



28 
 

5 JÄTTEIDEN HALLINNAN PARANTAMISEN KEINOT 
 

Teollisuusyrityksen näkökulmasta jätteiden hallinnan keinot vastaavat aiemmin 

kappaleessa 2.3 esitettyä jätteiden hallinnan hierarkiaa. Hetkellä, jolloin käyttökelvoton 

jäte on syntynyt, on käytössä olevien hyvien käsittelyvaihtoehtojen määrä rajallinen. 

Tämän vuoksi jätteiden hallinnan keinovalikoimassa on arvioitava käsittelytavan 

valitsemisen lisäksi prosesseja ja syitä, joiden vuoksi käyttökelvoton materiaali eli jäte on 

syntynyt. Jätteiden hallinnan hierarkian mukaisesti käytössä olevat keinot ovat ennalta 

ehkäiseminen, vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys ja hävittäminen. (OECD 2000; 

Woodard & Currant Inc., 2006. s. 27-28.) 

 

Yrityksen näkökulmasta jätteiden hallinnan parantamisen keskeisiä aloitus toimenpiteitä 

ovat: 

 

1. Prosessien materiaalivirtojen selvittäminen 

2. Parannusmahdollisuuksien systemaattinen etsiminen 

3. Lainsäädännön vaatimusten ja niiden kehitysnäkymien selvittäminen 

4. Säästöarvion tekeminen materiaalitehokkuuteen tähtäävistä ratkaisuista 

5. Henkilöstön sitouttaminen ja koulutus 

6. Selkeiden tavoitteiden asettamista ja toteutuksen seuranta 

 (Mikkonen, 2004; Elinkeinoelämän keskusliitto; 2008; Woodard & Currant Inc., 2006. s. 

27-28) 

 

Ensimmäinen välttämätön askel teollisen tuotannon jätteiden hallinnan parantamisessa on 

riittävä tuntemus tuotantoon liittyvistä materiaalivirroista, kuten raaka-aineista, 

apuaineista, sivutuotteista ja jätteistä sekä niiden ominaisuuksista. Aiemmin kappaleessa 3 

esitettyihin lainsäädännön vaatimuksiin vastaamiseksi on eri jätejakeiden ominaisuudet 

tunnettava ja ne on kerättävä, punnittava ja säilytettävä erillään. Lisäksi tarkalla 

kirjanpidolla voidaan välttää yllättäviä jälkikäsittelykustannuksia. Toisaalta riittävän tarkka 

kirjanpito syntyvien jätteiden määristä ja syntymissyistä on avain materiaalitehokkuuden 

parantamiseen. Jätteiden riittävän tuntemuksen avulla saadaan selville jätteiden syntymisen 
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syyt sekä voidaan valita ja perustella jätteiden vähentämiseen tähtäävät investoinnit. 

(Woodard & Currant Inc., 2006. 27-28; Elinkeinoelämän keskusliitto. 2008)  

 

Materiaalitehokkuuden parantamisen esteiksi yrityksissä on tunnistettu se, ettei 

parannusmahdollisuuksia tunnisteta erityisesti omaan ydinosaamiseen kuulumattomilla 

alueilla (Halme et al. 2006 s. 126). Tämän vuoksi seuraavana askeleena materiaalivirtojen 

riittävän tarkasta tuntemisesta on parannuskohteiden systemaattinen etsiminen. Samassa 

yhteydessä on myös syytä tutustua lainsäädännön kehitykseen tulevien velvollisuuksien ja 

vaatimusten huomioimiseksi (Elinkeinoelämän keskusliitto. 2008). Toiseksi merkittäväksi 

materiaalitehokkuuden parantamisen esteeksi on tunnistettu investointeja vaativien 

parannustoimien lykkääntyminen (Halme et al. 2006 s. 126).  Koska 

materiaalitehokkuuden parantamisella on kuitenkin usein selkeää 

kustannussäästöpotentiaalia on järkevää laskea löydettyjen parannuskohteiden sisältämät 

säästömahdollisuudet sekä tulevien lainsäädäntövaatimusten aiheuttamat lisäkustannukset. 

 

Materiaalitehokkuuden parantamisessa koko henkilökunnan sitoutuminen on erittäin 

tärkeää, koska materiaalien käyttöön ja jätteiden hallintaan liittyviin valintoihin vaikuttavat 

kaikki organisaation jäsenet aina tuotekehityksestä prosessi- ja varastotyöntekijöihin. 

Sitouttamista tukena toimivat selkeä tavoitteiden asettaminen sekä tavoitteiden 

toteutumisen systemaattinen seuranta. (Woodard & Currant Inc., 2006. 27-28) 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty käytännön keinoja materiaalitehokkuuden 

parantamiseen. Listattuja keinoja voidaan hyödyntää etsittäessä tuotantoprosessien 

materiaalitehokkuuden parantamismahdollisuuksia. Tässä työssä keinovalikoima on jaettu 

kahteen päänäkökulmaan: laajempaan tuote näkökulmaan sekä tehtaan rajojen sisäiseen 

tuotantoprosessiin keskittyvään näkökulmaan.  

5.1.1 Tuotantoprosessi näkökulma 

 

Omien tuotantoprosessien jätteiden parempi hallinta ja vähentäminen auttavat yritystä 

vastaamaan useisiin kappaleessa 3 esitettyihin säädännöllisiin velvoitteisiin sekä 

saavuttamaan kilpailuetua kappaleessa 4 esitetyllä tavalla. Koska säädännön mukaan 

vastuu on jätteen tuottajalla on teollisen tuotannon harjoittaja vastuussa kaikesta 
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tuotantoprosesseissaan syntyvästä jätteestä, joille asetetaan esimerkiksi raportointi- ja 

jätteiden käsittelyvelvoitteita sekä määrällisiä lupaehtoja. Lisäksi valtakunnallisessa 

jätesuunnitelmassa esitetyt materiaalitehokkuussopimukset saattavat asettaa 

tuotantolaitoksille uusia sitoumuksia materiaalitehokkuuden kasvattamisesta tuotannossa. 

Toisaalta omien tuotantoprosessien materiaalitehokkuuden parantaminen tuo myös 

kilpailuetua esimerkiksi raaka-ainekustannuksien sekä jätteiden käsittelystä aiheutuvia 

kustannuksien pienenemisen myötä. Materiaalitehokkuuden parantamiseksi tehdyt 

toimenpiteet parantavat usein myös prosessien luotettavuutta ja vähentävät 

ympäristöriskiä. 

 

Tuotantoprosessinäkökulmasta tavoitteena on prosessin kehittäminen sellaiseksi, että 

jätteeksi luokiteltavia kohteita syntyy mahdollisimman vähän ja että syntyvät jätevirrat 

ovat mahdollisimman haitattomia. Prosessisuunnittelun keinoja jätteiden kokonaisvaltaisen 

hallinnan parantamiseksi prosessisuunnittelun keinoin on koottu taulukkoon 2.  

 

Minimointi	   	  -‐	  	   Prosessin	  luotettavuuden	  parantaminen	  häiriötilanteista	  
johtuvien	  jätteiden	  vähentämiseksi	  

	  	   	  -‐	  	   Prosessilaitteiden	  ylläpitäminen	  luotettavuuden	  ja	  käyttöiän	  
parantamiseksi	  

	  	   	  -‐	  	   Syntyvien	  sivutuotteiden	  uudelleenkäytön	  mahdollistaminen	  
omassa	  tuotantoprosessissa	  

	  	   	  -‐	  	   Syntyvien	  sivutuotteiden	  käytön	  mahdollistaminen	  	  toisen	  
prosessin	  raaka-‐aineena	  

	  	   	  -‐	  	   Haitallisten	  raaka-‐aineiden	  korvaaminen	  vähemmän	  
haitallisilla	  

	  	   	  -‐	  	   Neitseellisten	  raaka-‐aineiden	  käytön	  minimointi	  
	  	   	  -‐	  	   Energian	  kulutuksen	  minimointi	  
	  	   	  -‐	  	   Veden	  käytön	  minimointi	  
	  	   	  -‐	  	   Käytettävien	  raaka-‐aineiden	  pakkaustarpeen	  minimointi	  
Hallinta	   	  -‐	  	   Syntyvien	  jätteiden	  energiakäytön	  mahdollistaminen	  
	  	   	  -‐	  	   Syntyvien	  jätteiden	  turvallisen	  loppusijoituksen	  

mahdollistaminen	  
Taulukko 2. Jätteiden hallinnan parantaminen prosessinäkökulmasta (Mikkonen, 2005. s. 64-68, Pongraz, 

2002. s. 109; 2009, s. 96; Woodard & Currant Inc., 2006. s. 76) 

5.1.2 Tuotenäkökulma 
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Tuotenäkökulmasta lainsäädännön velvoitteet eivät ole niin yksiselitteiset kuin 

tuotantoprosessin. Joidenkin tuotteiden osalta lainsäädäntö määrää tuottajan vastuulle 

myös tuotteesta huolehtimisen. Lisäksi vapaaehtoisen ohjauksen keinoista esimerkiksi 

ympäristömerkit keskittyvät tuotteen ympäristövaikutuksiin. Viranomaiset saattavat myös 

tulevaisuudessa asettaa vaatimuksia tuotteiden materiaalitehokkuudelle 

energiatehokkuuden tapaan tuoteryhmäkohtaisesti (Ympäristöministeriö, 2008. s. 63; Lilja, 

R. 2009 863-864).	    Yrityksille tuotenäkökulma luo uusia vaihtoehtoja 

ympäristövaikutusten pienentämiseen ja  jatkuvaan parantamiseen siinä vaiheessa, kun 

materiaalitehokkuuden vähentäminen tuotantoteknologialla on edennyt  niin pitkälle, että 

lisäparannukset olisivat liian vaikeita tai kalliita (Jalas, 2004. s. 186-187). Tuottajavastuun 

ulkopuolella olevissa tuotteissa kilpailuedun saavuttamisen mahdollisuudet 

tuotenäkökulmasta liittyvät ennen kaikkea välillisiin ja pidemmän aikavälin tekijöihin, 

kuten tulevien kiristyvien määräyksien ennakointiin, kasvumahdollisuuksien 

varmistamiseen sekä yrityksen maineen parantamiseen, vaikkakin asiakkaiden tarpeen 

täyttäminen vähemmän materiaaleja vaativalla tavalla pienentää myös suoria raaka-aine 

kustannuksia. 

 

Ympäristömyötäisellä tuotesuunnittelulla (Design for environment, DFE) tarkoitetaan 

tuotteen koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten tunnistamista ja merkittävien 

haittojen vähentämistä tuotesuunnittelun keinoin. Suunnittelun perusajatuksia ovat koko 

tuotteen elinkaaren huomioiminen (ns. kehdosta-hautaan ajattelu) ja sen materiaalikiertojen 

tehostaminen kokonaisuutena.  Ympäristömyönteisen tuotesuunnittelun perustavoitteita 

ovat materiaalitehokkuus, tuotteen käyttöiän pidentäminen ja kierrätettävyyden 

parantaminen. Vaikka osa suunnittelun tavoitteista liittyy hierarkkisesti jätteiden synnyn 

estämisen sijaan esimerkiksi kierrätykseen, voidaan ympäristömyönteistä tuotesuunnittelua 

kokonaisuudessaan pitää jätteiden synnyn ennaltaehkäisyn strategiana, sillä siinä jätteiden 

määrään ja laatuun vaikutetaan jo kauan ennen niiden syntymistä. Käytännön keinoja 

ympäristömyönteisen tuotesuunnittelun aloittamiseksi ovat tuotteiden elinkaaren aikaisten 

ympäristövaikutusten selvittäminen sekä tuotekehitys henkilöstön kouluttaminen 

ympäristöasioista.  (Kärnä, 2004. s. 191; Honkasalo et al. 2004) 
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Käytännön keinoja ja tavoitteita tuotteiden aiheuttamien jätteiden  

vähentämiseksi/materiaalitehokkuuden parantamiseksi tuotteen näkökulmasta on esitetty 

taulukossa 3.  

 

Minimointi	   	  -‐	  	   Vastaaminen	  samaan	  tarpeeseen	  tavalla,	  joka	  vaatii	  
vähemmän	  materiaalia	  

	  	   	  -‐	  	   Saman	  tuotteen	  tuottaminen	  pienemmällä	  materiaalimäärällä,	  
jolloin	  pois	  heitettäessä	  syntyy	  vähemmän	  jätettä	  

	  	   	  -‐	  	   Sellaisten	  tuotteiden	  välttäminen,	  jolla	  on	  lyhytaikainen	  
päättyvä	  tarkoitus	  

	  	   	  -‐	  	   Tuotteen	  vaatiman	  neitseellisen	  raaka-‐aineen	  käytön	  
minimointi	  koko	  elinkaaren	  aikana	  

	  	   	  -‐	  	   Materiaali-‐/energiahäviöiden	  minimointi	  tuotteen	  koko	  
elinkaaren	  aikana	  

	  	   	  -‐	  	   Energiankulutuksen	  minimointi	  koko	  elinkaaren	  aikana	  
	  	   	  -‐	  	   Haitallisten	  aineiden	  käytön	  minimointi	  koko	  elinkaaren	  aikana	  

	  	   	  -‐	  	   Tuotteen	  tarvitseman	  pakkausmateriaalin	  vähentäminen	  
	  	   	  -‐	  	   Tuotteen	  käyttöiän	  pidentäminen	  esimerkiksi	  kestävyyttä,	  

huollettavuutta	  ja	  päivitettävyyttä	  parantamalla	  
	  	   	  -‐	  	   Tuotteen	  osien	  kierrätyksen	  mahdollistaminen	  
	  	   	  -‐	  	   Tuotteen	  osien	  materiaalihyötykäytön	  mahdollistaminen	  
Hallinta	   	  -‐	  	   Tuotteen	  energiahyötykäytön	  mahdollistaminen	  
	  	   	  -‐	  	   Tuotteen	  haitattoman	  hävittämisen	  mahdollistaminen	  

Taulukko 3. Jätteiden hallinnan parantaminen tuotenäkökulmasta (Pongraz, 2002. s. 109; 2009, s. 96; 

Woodard & Currant Inc., 2006. s. 76; Kärnä, 2004. s. 189-194) 

 

  



33 
 

6 PAROC OY JA VUORIVILLAN TUOTANTOPROSESSI 
 

Tämän työn empiirisessä osassa tarkastellaan case esimerkkinä rakennustuoteteollisuuteen 

kuuluvan vuorivillaeristeitä valmistavan Paroc Oy:n Lappeenrannan tehtaiden kehittämistä 

materiaalitehokkuuden parantamisen näkökulmasta. Tässä kappaleessa on yleisellä tasolla 

kuvattu Paroc Oy:n toimintaa Lappeenrannassa, vuorivillan tuotantoprosessi sekä 

prosessissa syntyvät jätteet. Kappaleen tarkoituksena on luoda yleiskuva tehtaan 

toiminnasta ja siten taustoittaa seuraavissa kappaleissa esitettyjä materiaalitaseita sekä 

kehitysehdotuksia. Lisäksi kappaleessa esitellään ja avataan myöhemmissä kappaleissa 

käytettävää termistöä vuorivillan tuotantoprosessiin ja jätteisiin liittyen. Kappaleen lisäksi 

keskeisimmät jätteisiin liittyvät termit on koottu ja selitetty liitteeseen 1. Selvitystyö on 

toteutettu kevään ja kesän 2007 aikana, jonka vuoksi selvitystyössä käytetyt luvut ovat 

vuodelta 2006. 

 

Paroc Group on yksi Euroopan johtavista mineraalivilla eristeiden valmistajista. Vuonna 

2006 yrityksellä oli myyntiyhtiöt ja edustustot yhteensä 13 maassa ja liikevaihto oli 350 

miljoonaa euroa. Tuotantoa Paroc Group:lla on Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja 

Puolassa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja Suomessa valmistus tapahtuu 

kolmella paikkakunnalla: Paraisilla, Lappeenrannassa ja Oulussa. Paroc Group valmistaa 

laajan valikoiman erilaisia rakennuseristeitä, teknisiä eristeitä, akustiikkatuotteita ja 

rakennuselementtejä. Tuotteiden tärkeimmät käyttökohteet ovat lämpö-, ääni, ja 

paloeristys. (Kuokkanen, 2006.)  

 

Kivivillan (eli vuorivillan) valmistus alkoi ensimmäisenä Suomessa Lappeenrannassa 

1952. Nykyisin tehtaalla tuotetaan rakennuseristeitä, teknisiä eristeitä eli LVI-, prosessi- ja 

laivaeristeitä sekä akustiikkatuotteita. Tuotanto koostuu rakennuseristevillan 

perustuotannosta, johon kuuluu kaksi vuorivillatuotantolinjaa ja puhallusvillayksikkö sekä 

teknisten eristeiden jatkojalostuksesta, johon kuuluu kolme kourueristetuotantolinjaa, 

verkkomattoeristetuotantolinja, lamellien valmistuslinja (lamellimattokone) ja 

erikoistuotanto-yksikköjä. Lisäksi teknisten eristeiden prosessi- ja tuotekehitys toimii 

Lappeenrannan tehtaan yhteydessä.  Vuonna 2006 tehtaan kokonaistuotanto oli 60 000 t, 

josta noin puolet oli perustuotantoa ja puolet teknisiä eristeitä. (Kuokkanen, 2006.) 
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6.1 Vuorivillan valmistusprosessi 
 

Vuorivillan valmistusprosessissa koostuu raaka-aineiden sulatuksesta, sulan kivimassan 

kuidutuksesta, kuitujen keräilystä vuorivillamatoksi ja maton karkaisemisesta sen 

kovettamiseksi. Karkaistu vuorivilla sahataan sopivan kokoisiksi tuotteiksi tai 

jatkojalostetaan teknisiksi eristeiksi esimerkiksi päällystämällä tai muotoilemalla. 

Valmistusprosessi kuvataan yksityiskohtaisemmin seuraavissa kappaleissa. Kuvassa 8 on 

esitetty vuorivillan valmistusprosessi yksinkertaistettuna. 

 
Kuva 8. Vuorivillan valmistusprosessi (Kuokkanen, 2006). 

 

Valmistuksessa käytettävä raaka-aine kivi toimitetaan laitokselle ulkoisen urakoitsijan 

toimesta. Kivi seulotaan kuljetuksen aikana syntyneen alitteen eli prosessille liian 

hienojakoisen aineen poistamiseksi ja välivarastoidaan siiloihin. Myös koksista seulotaan 

pois alite. Siiloista kiviaines ja koksi syötetään punnituksen kautta kupoliuunissa 

jatkuvatoimisesti tapahtuvaan sulatukseen. Raaka-aineet syötetään uuniin kerroksittain 

tietyssä suhteessa. Uuniin syötettävään palamisilmaan lisätään happea ja se 

esilämmitetään. Koksin palaessa lämpötila nousee noin 1 500 °C, jolloin kivi sulaa. Kiven 

sisältämä rauta vajoaa raskaampana kupoliuunin pohjalle, josta se poistetaan. 

Häiriötilanteissa sulaa kivimassaa voidaan joutua ohjaamaan prosessin ohi hiekalla 

pohjustettuun varastokammioon, josta se kuljetetaan kaatopaikalle lajiteltavaksi.  

(Kuokkanen, 2006; Pylkkö, 2006.) 
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Sulatuksessa syntyvää ylimääräistä lämpöä käytetään tehdasrakennuksen lämmittämiseen. 

Yhdellä tuotantolinjalla jäähdytysvettä haihtuu noin 20 m3/d. Koksin polton ja sulatuksen 

yhteydessä syntyneet savukaasut puhdistetaan tekstiilisuodattimilla ja jälkipoltetaan. 

Jälkipoltosta saatavaa energiaa hyödynnetään polttoilman esilämmityksessä. Jos 

prosessissa tapahtuu virhe ja savukaasujen lämpötila nousee liian korkeaksi, savukaasut 

joudutaan ohjaamaan hiukkassuodattimien ohi vaurioiden välttämiseksi. (Ratilainen 2006; 

Pylkkö, 2006.) 

 

Sulanut kivimassa ohjataan uunista linkoon kuidutukseen. Lingon nopeasti pyörivät 

linkopyörät kuiduttavat massan. Osa kuiduista on liian karheita tai niissä on helmiä, jonka 

takia ne erottuvat keräilyvaiheessa painovoiman johdosta linkojätteeksi.  Syntyneisiin 

kuituihin lisätään hartsia sideaineeksi ja seos kerätään keräilykammiossa imuilman avulla 

keräilyrummulle. Imuilma johdetaan vuorivillasuodattimen kautta ulos. Keräilyrummulta 

kuitumassa laskostetaan halutun paksuiseksi matoksi kuljettimelle. Syntynyt 

vuorivillamatto kovetetaan karkaisemalla. Ennen karkaisu-uunia vuorivillamatto 

puristetaan halutun paksuiseksi. Karkaisu-uunissa vuorivillamattoa kuumennetaan, jolloin 

sideaineet kovettavat maton. Uunit käyttävät polttoaineena joko maakaasua tai 

Lappeenrannan suljetulta kaatopaikalta saatavaa biokaasua. Karkaisussa vapautuu 

sideaineesta peräisin olevia yhdisteitä kuten fenolia, formaldehydia ja ammoniakkia. 

Syntyneet savukaasut johdetaan vuorivillasuodattimen läpi ulos. (Kuokkanen, 2006; 

Pylkkö 2006; Ratilainen, 2006.) 

 

Karkaisun jälkeen villamatto jäähdytetään imemällä sen läpi kylmää ilmaa. Seuraavaksi 

matto sahataan halutun kokoisiksi paloiksi. Noin puolet Lappeenrannan tehtaiden 

raakavillasta pakataan suoraan perustuotannon myytäviksi rakennuseristeiksi. Loppuosa 

valmistetusta villasta ohjataan teknisten eristeiden tuotantoon jatkojalostukseen. 

Sahauksessa syntyy jätteenä sahauspölyä ja levyistä ylijääviä vuorivillan paloja. Osana 

perustuotantoa tuotetaan myös paikalleen puhallettavaa eristevillaa eli puhallusvillaa, jota 

valmistetaan karkaistusta villajätteestä repimällä se puhallettavaan muotoon. (Kuokkanen, 

2006; Pylkkö, 2006.) 

 

Teknisten eristeiden valmistuksessa käytetään sekä valmiiksi karkaistua vuorivillalevyä 

että niiden tuotantoon varta vasten vuorivillalinjalla valmistettua karkaisematonta 
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puolivalmistetta eli kourumattoa. Kourumatto kuljetetaan pehmeänä ja muovailtavana 

rullana putkieristeitä eli vuorivillakouruja valmistavalle koneelle, joka muotoilee ne 

karkaisemalla. Jatkojalostuksessa villaa mm. muotoillaan sahaamalla ja pinnoitetaan. 

Jatkojalostuksen raaka-aineena käytetään perustuotannon tuottamien vuorivillalevyjen 

lisäksi myös tuotettuja putkieristeitä. Lisäksi osana erikoistuotteiden tuotantoa 

valmistetaan High Temperature (HT) –eristeitä, joiden raaka-aineena käytetään karkaistua 

villajätettä. (Kuokkanen, 2006; Pylkkö, 2006) 

6.2 Valmistuksessa syntyvät jätteet 
 

Vuonna 2006 Paroc Oy:ssä syntyi prosessijätteitä yhteensä noin 37 500 t. Näistä suurin osa 

sijoitettiin Paroc Oy:n omalle kaatopaikalle. Uusiokäyttöön saatiin yhteensä noin 47 % 

prosessijätteistä. Tässä kappaleessa kuvataan yleisellä tasolla Lappeenrannan tehtaiden 

jätevirrat, niiden syntykohteet ja käsittely. Syntyvien jätteiden määriä ja sijoituskohteita on 

käsitelty tarkimmin seuraavissa kappaleissa. (Ratilainen, 2007.) 

6.2.1 Jätteet Paroc Oy:n omalle teollisuuskaatopaikalle 

 

Tehtaan jätteistä suurin osa eli 21200 t toimitettiin vuonna 2006 omalle 

teollisuuskaatopaikalle. Paroc Oy Ab:lla on Lappeenrannassa sekä pysyvän että 

tavanomaisen jätteen kaatopaikat.  Sijoitettavasta jätteestä 87 % oli pysyviä jätteitä ja loput 

tavanomaisia jätteitä. Tehtaan jätteistä pysyviksi jätteiksi on luokiteltu raaka-ainekiven 

seulonta-alite eli liian hienojakoinen osa, sulajäte eli prosessin ohiajosta syntyvää kivijäte, 

karkaistu villajäte ja linkojäte. Näistä linkojäte sijoitettiin kokonaisuudessaan 

kaatopaikalle. Kiven seulonta-alitetta pystyttiin hyödyntämään kaatopaikan rakenteissa, 

sulajätettä voidaan murskaamisen ja raudanpoiston jälkeen uusiokäyttää ja karkaistua 

vuorivillaa voidaan hyödyntää puhalluseristeen ja High Temperature (HT) –eristeen raaka-

aineena. Myös puristettaviin kontteihin (puristekontti) kerättävät villan sahaus- ja 

hiontapöly luokitellaan pysyväksi jätteeksi. (Ratilainen, 2007.) 

 

Omalle kaatopaikalle sijoitettavaa tavanomaista jätettä ovat karkaisematon villajäte ja 

koksin seulonta-alite. Karkaisematon villajäte syntyy vuorivillojen valmistusprosessien 

yhteydessä, linjojen puhdistuksessa ja putkieristeiden valmistuksessa. Koksin seulonta-
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alitteesta se osa, jota ei pystytä liian kosteuden vuoksi hyödyntämään, joudutaan 

sijoittamaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. (Ratilainen, 2007.) 

6.2.2 Hyötykäytettävä jäte 

 

Yhteensä Parocilla pystyttiin vuonna 2006 hyödyntämään tai käsittelemään vajaa 50 % 

kaikista jätteistä. Noin 70 % jätteistä käytettiin omassa toiminnassa ja loput kuljetettiin 

muualle hyötykäyttöön. Omassa toiminnassa hyödynnettäviä jätejakeita olivat jo edellä 

mainitut sulajäte ja karkaistu villajäte sekä hiekkajäte ja rikkoutuneet puulavat. Sulajäte 

voidaan lajittelun jälkeen hyödyntää osittain uudelleen prosessin raaka-aineena ja 

karkaistusta vuorivillajätteestä voidaan käyttää puhallettavan eristevillan (puhallusvillan) 

tai HT -eristeiden raaka-aineena. Hiekka käytetään kaatopaikan tukirakenteisiin. 

Rikkoutuneet puulavat käytetään energiaksi joko omassa prosessissa kupoliuunin 

sytytyksessä tai toimitetaan polttoaineeksi lämmitystarkoitukseen. (Ratilainen, 2007.) 

 

Muualla hyötykäytetyistä jätteistä merkittävimmät olivat vuorivillasuodinjäte ja 

sulatusprosessin rautajäte. Vuorivillasuodinjäte on vuorivillasuotimen pohjalle ja kanaviin 

kertyvää hartsipitoista vuorivillajätettä. Suodinjäte toimitetaan kompostoitavaksi Etelä-

Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Kompostoinnissa syntynyt multa käytetään Parocin 

kaatopaikan maisemointiin. Syntynyt rautajäte toimitetaan Kuusakoski Oy:lle. Näiden 

lisäksi muualla hyödynnettäväksi toimitettiin muovia Lassila & Tikanojalle, metalliromua 

Kuusakoski Oy:lle, paperia ja pahvia Hyötypaperi Oy:lle ja koksin seulonta-alitetta 

Nordkalk Oy:lle energianlähteeksi. (Ratilainen, 2007.) 

6.2.3 Jätteet kunnalliselle kaatopaikalle 

 

Tavanomaista jätettä kaatopaikalle toimitettavaksi syntyi vuonna 2006 n. 150 t. Tämä 

koostui tuotannon kuivajätteistä, tuotanto- ja sosiaalitilojen yhdyskuntajätteestä ja 

rakennusten purkujätteistä. Nämä toimitettiin Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:lle. (Ratilainen, 

2007.) 
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6.2.4 Ongelmajätteet 

 

Ongelmajätteet toimitettiin hävitettäviksi Ekokem Palvelu Oy:lle. Vuonna 2006 niitä 

syntyi noin 5 t. Tähän kuuluivat esimerkiksi käytetyt voiteluöljyt, loisteputket, maalijätteet, 

liuottimet ja lyijyakkuromu. Kupoliuunin suodinpölyn kloridi ja fluoridi arvot ylittävät 

ongelmajätteelle asetetut raja-arvot ja tulevina vuosian myös se tullaan toimittamaan 

ongelmajätteenä Ekokemille kunhan soveltuva käsittelytapa saadaan selvitetyksi. 

(Ratilainen, 2007.) 
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7 PAROC OY: TUOTANNON MATERIAALITASEET 
 

Kuten aiemmin materiaalitehokkuuden keinoja käsittelevässä kappaleessa 5 todettiin 

materiaalitehokkuuden parantamisen edellytyksenä teollisuusyrityksessä on riittävän tarkka 

prosessijätteiden tunteminen ja hallinta. Työn empiirisessä osassa tarkastellaan case 

esimerkkinä rakennustuoteteollisuuteen kuuluvan vuorivillaeristeitä valmistavan Paroc 

Oy:n Lappeenrannan tehtaiden materiaalivirtoja sekä niihin liittyen kehittämistarpeita ja 

mahdollisuuksia. Tavoitteena on selvittää vuorivillan valmistusprosesseille aiemmin vain 

osittain tunnettu materiaalitase sekä esittää selvitystyössä tehtyjen havaintojen pohjalta 

ehdotuksia jätevirtojen seurannan ja hyödyntämisen kehittämiseen.  Koko materiaalitaseen 

lisäksi erityisen kiinnostuksen kohteena olivat prosessin villajätteet, joiden kulusta oli 

eniten epävarmuutta. 

 

Tässä kappaleessa on esitetty tehdyn selvitystyön pohjalta arviot Paroc Oy Ab:n 

Lappeenrannan tehtaan vuorivillan tuotantoprosessien materiaalivirroista. 

Materiaalitaseiden laskemisen lisäksi selvitystyön tavoitteena oli löytää ja dokumentoida 

käytössä oleviin mittauksien keskinäinen vertailtavuus ja niihin liittyvät epävarmuudet. 

Materiaalitase ja jätevirrat selvitettiin vertaamalla eri raportointijärjestelmiä keskenään, 

haastattelemalla henkilöstöä käytännön työtavoista sekä kokoamalla yhteen tehtaalla 

tehtyjen tutkimuksien ja koeajojen tulokset. Tämän perusteella laskettiin materiaalitaseet 

sekä osastokohtaisesti että koko tehtaalle. Osana dokumentointia on lisäksi esitetty käytetyt 

arvioit, tehdyt oletukset ja näihin liittyvät epävarmuudet. 

7.1 Yleisiä havaintoja jätteisiin liittyvistä mittauksista 
 

Selvityksen tekohetkellä Paroc Oy Ab:n Lappeenrannan tehtailla on käytössä kolme 

rinnakkaista raportointi/tuotannonohjausjärjestelmää: koko tehtaan ja varastot kattava 

raportointijärjestelmä IFS, teknisten eristeiden tuotannonohjausjärjestelmä TIPPIS ja 

perustuotannon tuotannonohjausjärjestelmä PRIPS.  Näistä IFS:n raportointi perustuu 

tuotetietoihin ja tuotteiden kappalemäärien raportointiin. TIPPIS ja PRIPS järjestelmissä 

tiedot perustuvat sekä laskennallisiin tietoihin, kappalemäärien raportointiin että 

punnituksiin.  Kaikille järjestelmille yhteistä on se, että jätevirrat on huomioitu lähinnä 

tuotannon ohjauksen näkökulmasta. Näin ollen jätevirtoja ei joko ole saatavissa 
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raportoinnista suoraan lainkaan, tiedot ovat epävarmoja tai niitä ei ole eritelty riittävän 

yksityiskohtaiseksi. Lisäksi epävarmuutta aiheuttaa määrien raportointi kappaleina 

punnitusten sijaan, jolloin massat joudutaan laskemaan esimerkiksi tuotetietoihin 

perustuen. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin eri järjestelmien sisältämien 

materiaalivirtatietojen laskentaperusteita ja niiden keskinäistä vertailukelpoisuutta.  

 

Raportointi järjestelmien lisäksi tietoa jätevirroista saatiin tehtaan portilla tehtävistä 

punnituksista sekä punnituksista, joita tehdään toimitettaessa jätteitä jatkokäsittelyyn. 

Massat ja lavamäärät kirjataan Jätemäärät -raporttiin. Punnituksessa astioiden ja autojen 

tyhjäpainoille eli punnitustaaralle käytetyistä vakioarvoista auto- ja lava-kohtaisesti 

aiheutuu systemaattista virhettä mittaustuloksiin, kun välineisiin kertyy esimerkiksi lunta 

tai jätettä. Tehtyjen koeajojen mukaan tyhjän kuorma-auton massa on keskimäärin 300 kg 

käytettyä punnitustaaraa suurempi, johtuen mm. lavoihin kertyvästä villasta ja lumesta 

(Ratilainen, 2007). Vakiotaarasta johtuva virhe korjattiin koeajotulosten mukaisesti 

kaikissa kyseisellä vaa’alla tehdyistä mittauksista, joita jouduttiin hyödyntämään 

taselaskennassa. Laskentaperiaate ja tulokset on esitetty taulukoituna liitteessä 2. Lisäksi 

ulkona säilytettäviin punnittaviin jakeisiin kertyy kosteutta, joka myös aiheuttaa 

systemaattista virhettä punnitustuloksiin. Näiden epävarmuuksien vuoksi tehtaan portilla 

tehtävien punnitusten käyttöä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan välttämään 

taselaskennassa.   

7.2 Perustuotanto 
 

Perustuotanto käsittää vuorivillantuotantolinjat VU3:n ja VU10:n, jotka molemmat 

valmistavat valmiita eristelevyjä, karkaisemattomia kourumattopuolivalmisteita ja 

karkaistuja vuorivilla-aihioita teknisten eristeiden tuotantoon. Molempien koneiden 

materiaalitaseet on työn yksinkertaistamiseksi käsitelty yhtenä kokonaisuutena, sillä 

molemmat valmistavat melko tasaisesti kaikkia tuotteita. Lisäksi osaksi perustuotantoa 

lasketaan puhallusvillan tuotantolinja. Koska kyseinen linja käyttää raaka-aineena muiden 

yksiköiden jätteitä on se laskennassa huomioitu omana kokonaisuutenaan.  

Perustuotannossa käytetään tuotannon ohjaukseen ja raportointiin koko Paroc-konsernin 

yhteistä PRIPS-järjestelmää. (Ratilainen, 2007.) 
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Kappaleissa 7.2.1 - 7.2.6 on esitetty vuorivillatuotantolinjojen materiaalitaseen 

laskentaperusteet. Laskennan tulokset syntyvien jätteiden osalta ja johtopäätökset on 

esitetty kappaleessa 7.2.7. Lisäksi perustuotannon materiaalitase kokonaisuudessaan sekä 

jätteiden jakautuminen määränpäittäin on esitetty liitteissä 3-5.  

7.2.1 Raaka-aineet 

 

Prosessiin syötetty kivi punnittiin eräkohtaisesti uuniin syötettäessä. Osa raaka-aineena 

käytetystä kivestä oli ohiajoissa syntynyttä sulajätettä, joka lajittelun jälkeen kuljetettiin 

kaatopaikalta takaisin tehtaalle ja tällöin punnittiin tehtaan portilla. Taselaskennassa kivien 

osalta päädyttiin kuitenkin käyttämään ainoastaan uuniin syötettäessä tehtyjä punnituksia 

tehtaalle tuotaessa tapahtuvien punnitusten suurten virhelähteiden vuoksi (kts. kpl 7.1 ja 

liite 2). Kivien lisäksi prosessiin syötetään energialähteeksi koksia, josta suurin osa 

muuttuu savukaasuiksi. Koksin tuhkaksi muuttuvasta osuudesta merkittävä osa jää 

kuitenkin savukaasujen jätteenä punnittaviin suodattimiin, jonka vuoksi koksin tuhka on 

huomioitu osana taselaskentaa. Myös koksin massan laskennassa käytettiin uuniin 

syötettäessä tehtävän punnituksen tulosta. Vuorivillan valmistuksessa käytetyn koksin 

tuhkapitoisuus vaihtelee välillä 3-15 % (Leth-Miller et. al. 2003. p. 2). Parocin käyttämän 

koksin tuhkapitoisuudelle käytettiin taselaskennassa arvioita 8 % (Ratilainen, 2007).  

 

Raaka-aineesta joudutaan ennen prosessiin syöttämistä poistamaan seulonta-alitteena kiveä 

ja koksia, joka oli liian hienojakoista prosessiin. Kiven seulonta-alite punnitaan 

kaatopaikalle vietäessä yhdessä linkojätteen kanssa, joten punnittua tietoa sen määrästä ei 

ole. Seurantatutkimusten perusteella seulonta-alitteen osuus on noin 2-3 % raaka-aine 

kivestä luvun ollessa hieman suurempi talvikuukausina (Ratilainen, 2007). 

Taselaskennassa kiven seulonta-alitteelle päädyttiin käyttämään 2,5 % osuutta raaka-aine 

kivestä. Koksin seulonta-alite kerätään ulkona oleviin astioihin, joista se kuljetetaan joko 

Nordkalk Oyj:lle poltettavaksi tai, alitteen ollessa liian kosteata polttoon, 

karkaisemattoman vuorivillajätteen mukana kaatopaikalle. Molempiin sijoituskohteisiin 

päätyneiden astioiden kappalemäärät raportoidaan, massoja sen sijaan ei tunneta. Seulonta-

alitteen massaa voidaan arvioida astian keskimääräisen massan avulla, jonka on tehtyjen 

koeajojen perusteella todettu olevan noin 1,1 t.  
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Prosessissa käytetty kivi sisältää mm. dolomiittia, josta 46 % muuttuu prosessissa 

hiilidioksidiksi. Savukaasuhäviön määrä riippuu eri kivilaatujen panostussuhteesta ja sen 

määrä voidaan laskea reseptin avulla. Keskimäärin Lappeenrannan tehtaiden käyttämistä 

kivistä noin 9 % muuttuu hiilidioksidiksi, joka kulkeutuu yhdessä poltetusta koksista 

syntyneiden hiukkasten kanssa savukaasuihin (Ratilainen, 2007). Taselaskennassa 

käytettiin PRIPS-raportointijärjestelmän arviota savukaasuhäviölle, joka on laskettu 

käytettyjen kivireseptien sekä raaka-ainekivien keskimääräisten savukaasuhäviöiden 

perusteella.  Prosessissa syntyvä koksipöly ohjataan kupoliuunin tekstiilisuodattimeen. 

Suodattimen pöly punnitaan kaatopaikalle kuljetettaessa. Punnitukseen syntyy taarauksesta 

johtuvaa virhettä, jonka suuruus arvioitiin kuljetettujen lavojen määrän mukaan (kts. kpl 

7.1 ja liite 2). 

7.2.2 Sulatusprosessin jätteet: rauta ja sulajäte 

 

Sulatusprosessissa kiven sisältämä rauta pelkistyy muodostaen uunin pohjalle vajoavaa 

rautajätettä. Lisäksi ohiajoissa syntyy kivisulaa, joka ohjataan hiekalla vuorattuun laariin. 

Rauta- ja sulajäte sekä pohjana oleva hiekka punnittaan kaatopaikalle vietäessä yhteensä. 

Sulatusprosessissa syntyneen raudan osalta taselaskennassa on käytetty PRIPS-

järjestelmän reseptin ja käytettyjen kivien rautapitoisuuksien avulla laskettua arviota. 

Sulajätteen massalle puolestaan on käytetty PRIPS- järjestelmästä saatavaa ohiajoaikoihin 

ja virtauksiin perustuvaa sulajätteen määrän arviota. Hiekan osuus on arvioitu tehtaalle 

kuljetettaessa punnitun massan perusteella. Punnitukseen syntyy taarauksesta johtuvaa 

virhettä, jonka suuruus arvioitiin kuljetettujen lavojen määrän mukaan (kts. kpl 7.1 ja liite 

2). Lisäksi kuljetettavassa hiekassa arvioidaan seurannan perusteella olevan 5 % kosteutta, 

joka myös huomioitiin laskennassa. 

 

Laskennan perusteella saatu tulos oli noin 18 % pienempi kuin taaravirheen (kts. kpl 7.1 ja 

liite 2) osalta korjattu sula-, rauta ja hiekkajätteen yhteispunnitus kosteana. 

Yhteispunnituksen kosteuden ollessa todennäköisesti korkeintaan 5 % ja toisaalta tehtaalle 

tuodun hiekan kosteuden vaikutuksen tulokseen ollessa 1 % luokkaa voidaan arvioida, että 

rautajätteen ja ohiajosulan laskenta PRIPS järjestelmässä antaa todellisuutta pienempiä 

tuloksia.  
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7.2.3 Kuidutuksen jätteet: linkojäte 

 

Liian karheat tai helmiä sisältävät kuidut erotetaan kuidutuksessa linkojätteeksi. Linkojäte 

punnitaan ainoastaan kaatopaikalle vietäessä yhdessä kiven seulonta-alitteen kanssa, minkä 

vuoksi sen massa voidaan selvittää ainoastaan laskennallisesti. Seulonta-alitteen massa 

voidaan laskea aiemmin kappaleessa 7.2.1 kuvatulla tavalla. Kosteutta linkojätteessä on 

arvioitu olevan noin prosentti (Ratilainen, 2007). Taselaskennassa kosteudeksi arvioitiin 1 

%. Lisäksi punnitustuloksesta poistettiin taarauksen aiheuttama systemaattinen virhe (kts. 

kpl 7.1 ja liite 2). 

7.2.4 Keräilyn suodinjäte sekä sideaineet 

 

Keräilyvaiheessa kuituihin lisätään sideaineita ja syntynyt seos kerätään imuilman avulla 

rummuille. Myös syötettävien sideaineiden massa lasketaan PRIPS-järjestelmässä reseptin 

avulla. Materiaalitaseessa käytettiin sideaineiden kuivalle massalle laskettuja arvoja. 

Suodinjäte on keräilyilman puhdistuksessa syntyvä sideainepitoinen suodinlevy sekä 

suotimen pohjalle ja kanaviin kertyvä hartsipitoinen vuorivillajäte. Jätejae koostuu vedestä, 

jota kompostointia varten tehtyjen koemittausten perusteella on noin 10 %, 

vuorivillasuodin levyistä sekä niihin kertyneestä sideaineesta (Ratilainen, 2007). 

Käytettyjen suodinlevyjen massa saadaan selville niiden tuotannon perusteella. Suodinjäte 

punnitaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä kompostoitavaksi vietäessä. Punnittua lukua 

voidaan pitää luotettavana.  

7.2.5 Karkaisematon kuitujäte: linjojen puhdistus ja sekunda 

 

Perustuotannon puolella karkaisematonta vuorivillajätettä syntyy linjojen puhdistuksen 

yhteydessä, lajinvaihtojen yhteydessä sekä kun karkaisematonta tuotetta joudutaan 

sekundoimaan. Kaikki syntyvä karkaisematon villajäte kuljetetaan Paroc Oy Ab:n 

Lappeenrannan tehtaiden tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Karkaisematon villajäte 

punnitaan kuljetuksen yhteydessä, mutta tässä punnituksessa on perustuotannon jätteiden 

lisäksi mukana myös kourujen valmistuksessa teknisten eristeiden puolella syntyvä 

karkaisematon villajäte. Lisäksi tulokseen vaikuttavat taaravirhe (kts. kpl 7.1 ja liite 2) 

sekä linjojen puhdistuksesta ja ulkosäilytyksestä villaan imeytyvä kosteus. Lisäksi 
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epävarmuutta aiheuttaa myös koksialitteen punnitseminen samoilla lavoilla sen ollessa 

liian kosteaa hyötykäyttöön. (Ratilainen, 2007.) 

 

Linjan puhdistuksessa syntyvän jätteen sekä koko karkaisemattoman villajätejakeeneri 

komponenttien osuuksia sekä kosteuksia on seurattu vuonna 2003. Tällöin koko jätejakeen 

vesipitoisuudeksi saatiin keskimäärin 30 %, näytteiden kosteuden kuitenkin vaihdellessa 

välillä 1-78 %. Pelkän linjojen puhdistusjätteen kosteuden arvioitiin olevan keskimäärin 

noin 45 % vaihdellen välillä 30 – 70 % (Ratilainen, 2007). Luotettavan kosteus arvion 

tekeminen onkin suurista vaihteluista johtuen erittäin vaikeaa, mikä aiheuttaa suuren 

epävarmuuden karkaisemattoman villajätteen massojen laskentaan. Toisaalta 

perustuotannon tuottaman karkaisemattoman sekundan ja kourueristetuotannon raaka-

aineena käytettävän kourumaton kosteuden on pitkäaikaisessa seurannassa varsin 

luotettavasti mitattu olevan 1,5 %  (Ratilainen, 2007). 

 

Johtuen portilla tehtävän punnituksen sisältämistä suurista epävarmuuksista 

taselaskennassa karkaisemattoman villajätteen massaa arvioitiin pyrkimällä erittelemään 

sen sisältämät jakeet, joiden kosteus on paremmin tunnettu. Se osa karkaisemattomasta 

villajätteestä, joka poistetaan sekundana perustuotannon valmistuslinjalta tai syntyy 

lajinvaihdosten yhteydessä, punnitaan ennen ulkovarastointia yhdessä perustuotannossa 

syntyneen karkaistun vuorivillajätteen kanssa. Osa jätteestä raportoidaan PRIPS-

järjestelmässä puhallusvillan raaka-aineeksi kelpaavaksi ja osa suoraan jätteeksi. 

Puhallusvillan raaka-aineeksi kelpaamattomia jakeita ovat ainoastaan päällystetty ja 

karkaisematon villajäte. Näin ollen raportoinnin avulla voidaan arvioida karkaisemattoman 

jätteen määrää. Pinnoitettujen tuotteiden valmistusta seurattiin 2004. Tällöin pinnoitettuja 

oli noin 5 % kaikista perustuotannon tuotteista ja näistä 80 % todettiin puhallusvillan 

tuotantoon kelpaaviksi. Tämän perusteella voidaan arvioida, että kaikista perustuotannon 

villajätteistä karkaistua, mutta puhallusvillan tuotantoon kelpaamatonta on korkeintaan 1 

%. Loput puhallusvillan valmistukseen kelpaamattomiksi raportoiduista jätteistä voidaan 

luokitella karkaisemattomiksi. (Ratilainen, 2007). 

 

Kourujen valmistuksessa syntyvästä vuorivillan karkaisemattomasta jätteestä suuri osa 

syntyy sekundoitaessa virheellisiä kourumattorullia. Näiden massa voidaan vuositasolla 

laskea melko tarkasti vertaamalla raaka-aineeksi perustuotannon puolelta toimitettujen 
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kourumattorullien massaa kourukonelinjoille syöttämisen yhteydessä punnittujen rullien 

massaan. Tämän lisäksi kourukoneella tapahtuu hävikkiä raaka-aineiden syötössä olevan 

punnituksen jälkeen ja ennen karkaistujen kourujen punnitusta. Seurannan perusteella tästä 

noin puolet arvioidaan karkaisemattomaksi villajätteeksi. (Pylkkö, 2007.) 

 

Edellä kuvatun laskennan perusteella voitiin muut kuin linjojen puhdistuksessa syntyvät 

karkaisemattoman villajätteen komponentit laskea kohtuullisella tarkkuudella. 

Vuorivillalinjojen puhdistuksessa syntyvän villajätteen määrää laskettiin taseessa muiden 

karkaisemattomien villakomponenttien perusteella sekä olettamalla 

linjojenpuhdistusjätteen kosteus 45 %:ksi. Muodostetun taseen perusteella linjojen 

puhdistuksessa syntyvän jätekomponentin osuudeksi saatiin 55 % karkaisemattomasta 

villajätteestä, mikä vastaa aiemmin koeajoissa saatuja tuloksia. Karkaisemattoman 

villajätteen keskimääräiseksi kosteudeksi saatiin 32 %, mikä sekin vastaa hyvin aiempia 

koeajotuloksia. Laskenta on esitetty tarkemmin karkaisemattoman vuorivillajätteen 

taseessa liitteessä 4, jossa on esitetty myös villan kosteuteen liittyvä laskenta. 

7.2.6 Karkaistu vuorivillajäte  

 

Perustuotannon karkaistu villajäte koostuu villan leikkauksessa syntyvästä 

reunakaistaleesta, sahauspölystä ja linjoilta poistettavista sekundatuotteista. Karkaistu villa 

voidaan joko käyttää hyödyksi puhallusvillan tai (HT) -tuotteiden valmistuksessa tai 

kuljettaa Paroc Oy Ab:n Lappeenrannan tehtaiden pysyvän jätteen kaatopaikalle. Syntyvän 

karkaistun villajätteen massat on pyritty taselaskennassa erittelemään sekä syntypaikkojen 

että sijoituskohteiden mukaan. 

 

Suurin osa villamaton reunan sahauksen yhteydessä syntyvästä jätteestä siirretään suoraan 

kuljetinta pitkin puhallusvillan valmistukseen. Puhallusvillaksi kelpaamattomat reunat, 

sahauspöly sekä syntyvät reunat aikana, jolloin puhallusvillalaitteisto ei ole tuotannossa,  

ohjataan samalta kuljettimelta perus- ja teknisten eristeiden tuotannon yhteiseen 

puristekonttiin, joka kuljetetaan pysyvän jätteen kaatopaikalle. Vuonna 2006 molempien 

vuorivillakoneiden reunat menivät samaa linjaa pitkin joko puhallusvillan valmistukseen 

tai puristekonttiin. Tämän vuoksi tilanteissa, joissa toisella koneella valmistettiin 

puhallusvillan valmistukseen kelpaamatonta tuotetta, molempien linjojen reunakaistaleet 
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jouduttiin siirtämään puristekonttiin. 2007 tilannetta on parannettu rakentamalla 

molemmille koneille erilliset linjat. (Ratilainen, 2007.) 

 

Reunojen osuutta valmistetun puhallusvillan raaka-aineesta mitattiin vuonna 2004. 

Pinnoitettujen, puhallusvillaksi kelpaamattomien reunojen osuudeksi saatiin noin 7 % 

kaikista reunoista. Koska puhallusvilla tuotannossa on myös taukoja, seurannan perusteella 

arvioitiin että yhteensä noin 10 % reunoista päätyy puristekonttiin. Taselaskennassa 

arviona reunojen yhteenlasketulle määrälle käytettiin PRIPS-järjestelmän tuoteleveyksien 

ja mittasaantien perusteella laskettavaa arviota. Virhettä PRIPS järjestelmän laskentaan 

aiheuttaa kuitenkin raakavillamaton leveyden vaihtelu ajettavan tuotteen leveyden mukaan, 

jota laskenta ei huomioi. Epävarmuutta aiheuttaa myös arvio siitä, kuinka suuri osa 

reunoista päätyy puristekonttiin. Reunojen lisäksi puristekonttiin ohjataan 

valmistuslinjoilla syntyvä sahauspöly, jonka arvioidaan seurannan perusteella olevan noin 

1 % luokkaa tuotannosta. Puristekontti punnittiin pysyvän jätteen kaatopaikalle 

kuljetettaessa, jolloin punnitukseen syntyi hieman systemaattista virhettä (kts. kpl 7.1 ja 

liite 2). Tämä virhe huomioiden taselaskelmat osoittavat kuitenkin selkeästi, että aiemmin 

käytetyillä oletuksilla laskettuna puristekonttiin päätyisi alle puolet todellisesta määrästä. 

Todellisuudessa puristekonttiin arvioitiinkin taselaskennassa päätyneen noin 15 % 

perustuotannon reunakaistaleista. (Ratilainen, 2007.) 

 

Karkaistua sekundavillaa syntyy perustuotannossa karkaisun jälkeen, kun tuotteet eivät 

täytä laatuvaatimuksia, sekä lajinvaihtojen yhteydessä. Lisäksi ongelmat pakkauksessa 

aiheuttavat osan sekundoinneista. Kuten jo aiemmin (kts. kappale 7.2.5) todettiin karkaistu 

ja karkaisematon vuorivillajäte punnitaan perustuotannossa samoilla lavoilla, jolloin 

jätteestä raportoidaan puhallusvillaksi kelpaavaksi ja osa suoraan jätteeksi. Puhallusvillaksi 

kelpaava osa jätteestä on varmuudella karkaistua vuorivillajätettä. Toisaalta karkaistun ja 

puhallusvillan tuotantoon kelpaamattoman jätteen määräksi voidaan edellisessä 

kappaleessa esitellyllä tavalla arvioida 1 % villajätteen kokonaismäärästä, mistä saadaan 

selville karkaistun jätejakeen kokonaismäärä. (Ratilainen 2007) 

 

Koko tehtaalta kertyvä karkaistu villajäte, lukuun ottamatta pientä varastolta suoraan 

kaatopaikalle vietävää osaa, punnitaan kaatopaikalle kuljetettaessa. Punnitustuloksessa on 

taarauksesta johtuvaa virhettä (kts. kpl 7.1 ja liite 2) ja lisäksi sekundan arvioimisen 
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punnitustulosta vääristää kosteus, koska ennen punnitusta sekunda säilytetään ulkona. 

Tehtyjen koemittausten perusteella kosteutta arvioidaan olevan keskimäärin 8 %. 

Kaatopaikkasijoituksen lisäksi karkaistua vuorivillasekundaa kuljetettiin puhallusvillan 

raaka-aineeksi ja HT – tuotteiden valmistukseen. Koska näille valmistuslinjoille eri tehtaan 

osista tulevia jätteitä ei punnita, voidaan perustuotannon sekundavillojen osuutta näiden 

linjojen raaka-aineista arvioida ainoastaan valmistukseen kelpaavan villan osuuksien sekä 

koko tehtaan taseen perusteella.   (Ratilainen, 2007.) 

7.2.7 Tulokset ja yhteenveto vuorivillatuotantolinjojen materiaalitaseesta 

 

Laskennassa taseen virheeksi jäi noin 400 tonnia, mikä vastaa 0,5 prosenttia koko 

materiaalitaseesta. Virhettä voidaankin pitää pienenä kokonaisuuteen suhteutettuna. Taseen 

suurimmat epävarmuudet sisältyvät raaka-aineiden punnituksiin sekä sulatusprosessin 

materiaalivirtoihin, johtuen niiden muuhun taseeseen nähden todella suurista virroista. 

Esimerkiksi jo 1% epävarmuus prosessiin syötettävien kivien punnituksessa voi aiheuttaa 

lähes 1000 t virheen koko taseessa, mikä on monia taseen pienempiä jätevirtoja suurempi 

Sulatusprosessissa tapahtuva kivi materiaalien muuttuminen hiilidioksidiksi, koksin 

sisältämän tuhkan määrä sekä koksin tuhkasta puhdistettuihin savukaasuihin päätyvä osuus 

perustuvat kaikki laskennallisiin arvioihin, mutta muodostavat kuitenkin yhteensä yli 10 % 

osuuden taseesta. Näiden epävarmuuksien vuoksi taselaskennan todettiin antavan 

ainoastaan suuntaa-antavia tuloksia koko perustuotannon materiaalivirroista. Erityisesti 

todettiin, että koko vuorivillalinjojen tuotantoprosessin kattavaa taselaskentaa ei anna 

luotettavia tuloksia selvitettäessä pienempien jätevirtojen kuten villajätteiden määriä, vaan 

näiden osalta laskennassa kannattaa keskittyä tarkemmin rajattuihin, esimerkiksi yhteen 

jätekomponenttiin keskittyviin taseisiin. 

 

Taselaskennassa vuorivillalinjojen poistuvista materiaalivirroista tuotteiden osuudeksi 

saatiin 68 %. Jätteiden (yhteensä 32 % kokonaisuudesta) hyötykäyttöasteeksi laskettiin 62 

%. Taselaskennan perusteella saatu perustuotannon vuorivillalinjojen materiaalitase on 

esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. Hyötykäytettävät jätejakeet kuvassa 9 sekä 

kaatopaikalle sijoitettavat jätejakeet kuvassa 10.  
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Kuva 9. Perustuotannon jätevirrat hyötykäyttöön, yhteensä 14500 t eli 62 % jätteistä 

 
Kuva 10. Perustuotannon jätevirrat kaatopaikalle, yhteensä 9100 t eli 38 % jätteistä. 
 

Perustuotannon vuorivillajätteiden hyödyntämisasteeksi todettiin 82 %. Vuorivillajätteiden 

jakautuminen eri jätekomponentteihin ja määränpäihin on esitetty tarkemmin liitteessä 3-4. 

Lisäksi villajätettä raaka-aineenaan käyttävien puhallusvilla ja HT-eristeen 

valmistuslinjojen raaka-aineiden jakautuminen on esitetty näitä linjoja kuvaavassa 

kappaleessa 7.5. 

7.3 Teknisten eristeiden tuotanto 
 

Teknisten eristeiden tuotanto koostuu kolmesta putkieristeitä valmistavasta kourukoneesta, 

verkkomattokoneesta, lamellikoneesta sekä kourujen jatkojalostuksesta sekä 

erikoistuotetuotannosta. Kourukoneet K20, K21ja K22 käyttävät raaka-aineenaan 

karkaisematonta vuorivillamattoa. Muutoin teknisten eristeiden tuotannon raaka-aineena 

käytetään perustuotannon valmistamaa karkaistua villaa. Lisäksi erikoistuotetuotannossa 

jatkojalostetaan myös teknisten eristeiden puolella valmistettuja aihioita ja Paroc Oy Ab:n 

Paraisten tehtailta tuotuja raskaampia villalevyjä. (Pylkkö, 2007; Siitonen, 2007.) 

Rautajäte	  
13	  %	  

Vuorivillasuo-‐
dinpöly	  6	  %	  

Koksin	  seulon-‐
ta-‐alite	  1	  %	  Hiekka	  	  

11%	  
Reunakaistale	  
(Puh.villa)	  25	  %	  

Karkaistu	  
villajäte	  30	  %	  

Kiven	  seulonta-‐
alite	  14	  %	  

Kupoliuunin	  
suodinpöly	  	  5	  %	  

Linkojäte	  	  
74	  %	  

Sahauspöly	  
(puristekon-‐
Assa)	  5	  %	  

Reunakaistale	  
(puristekon-‐
Assa)	  5	  %	  

Karkaisematon	  
villajäte	  6	  %	   Karkaistu	  

villajäte	  3	  %	  
Koksin	  seu-‐	  

lonta-‐alite	  2	  %	  
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Teknisten eristeiden tuotannon osalta työssä selvitettiin materiaalitaseet 

tuotantolinjakohtaisesti. Erikoistuotetuotannon osalta työ rajattiin kuitenkin käsittelemään 

kokonaisuutta, koska tuotantolinjoja on useita ja niiden jätemäärät ovat pieniä suhteessa 

kokonaisuuteen.  

 

Teknisten eristeiden valmistuksessa käytössä on kaksi eri raportointijärjestelmää. 

Kappalemäärien ja varastojen hallintaan käytetään IFS-järjestelmää. Myös osa koneista 

raportoi suoraan IFS- järjestelmään. Kourukoneilla ja verkkomattokoneella on lisäksi 

käytössä TIPPIS-ohjausjärjestelmä. TIPPIS-järjestelmään tallentuu kappalemäärien lisäksi 

myös esimerkiksi ajoaikoja ja punnitustuloksia. Koska punnituksia on vähän teknisten 

eristeiden puolella jouduttiin keskittymään erityisesti massavirtojen laskennan 

tarkkuuteen.. Koneilla, joilla tuotteita ei punnita, joudutaan massat laskemaan tuotteiden 

myyntitiheyksien perusteella. Todellinen tiheys kuitenkin vaihtelee valmistustoleranssien 

puitteissa. (Pylkkö, 2007; Siitonen, 2007.) 

7.3.1 Kourueristeiden valmistus 

 

Kourukoneille perustuotannosta toimitettavan materiaalin määrä voitiin selvittää tarkasti, 

sillä perustuotannossa valmistuvat tuotteet punnitaan. Tästä materiaalista osa joudutaan 

kuitenkin sekundoimaan ennen tuotantoon siirtämistä, kun virheelliset kourumattorullat 

löydetään käyttöönoton yhteydessä. Myös kourukoneille syötetyt raaka-aineet punnitaan ja 

kirjataan TIPPIS- järjestelmään. Mittausten erotuksesta voidaan laskea ennen käyttöön 

ottoa sekundoitujen kourumattorullien massa.  

 

Kourumatto sisältää kosteutta, joka haihtuu karkaistaessa.  Pitkäaikaisten 

seurantamittausten perusteella kourumatto sisältää kosteutta 1,5 % massasta, jonka 

laskettiin taseessa haihtuvan kokonaisuudessaan.. Karkaisun jälkeen kourujen päät 

leikataan. Seurannan perusteella kourujen päiden keskimääräinen osuus syötetystä raaka-

villasta on 8 %. Sahauspöly, jonka osuus seurannan perusteella on noin 1 % käytetystä 

raakavillasta, ohjataan puristekonttiin. Kourujen päät ohjataan koneesta riippuen joko 

kuljettimilla puhallusvillan valmistukseen tai puristekonttiin tai keräysastiaan, jossa ne 

kuljetetaan HT:lle, puhallusvillan valmistukseen tai jätteiden keräysaltaaseen. Kuten jo 
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aiemmin mainittiin, valmiit kourut punnitaan, jonka jälkeen ne erotellaan sekunda ja 

priimakouruihin sekä lasketaan.  

 

Myös valmistuneet kourut lasketaan ja punnitaan. Ensimmäisen punnituksen jälkeen ja 

ennen karkaistujen kourujen punnitusta voi syntyä sekä karkaisematonta että karkaistua 

villajätettä esimerkiksi tuotantoprosessin häiriöiden vuoksi. Seurannan perusteella tästä 

noin puolet arvioidaan karkaisemattomaksi villajätteeksi (Pylkkö, 2007). Kyseisen jätteen 

kokonaismäärä laskettiin taseesta punnitustulosten erotusten avulla poistamalla ensin muut 

häviöt.   

 

Punnituksen jälkeen syntyneiden sekundakourujen massa voidaan laskea melko 

luotettavasti punnitusten ja kappalemääräkirjanpidon perusteella ajoerän toteutuneen 

kappalemassan mukaan. Sekundakourujen määränpäistä ei kuitenkaan ole tietoa. 

Sekundakourut saatetaan ohjata mihin tahansa määränpäähän: puhallusvillan tai HT-

tuotteiden valmistukseen tai jätteen keräysbunkkeriin. Osa kouruista on päällystettyjä ja 

siten sopimattomia puhallusvillan tai HT-eristeiden valmistukseen, mutta päällysteitä 

saatetaan myös repiä irti. Sekundakouruja saatetaan myös heittää kourunpäille tarkoitetulle 

repijälle. Näin ollen sekundakourujen määränpäät joudutaan arvioimaan taselaskennan 

avulla. (Pylkkö, 2007; Siitonen, 2007.) 

 

Kourukone 20 tuottaa päällystämättömiä ulkohalkaisijaltaan 206 – 1311 mm kouruja. 

K20:n sahauksessa syntyvät kourunpäät ohjattiin kuljetinta pitkin suoraan puristekonttiin. 

Myös syntyvä sahauspöly imettiin puristekonttiin. (Pylkkö, 2007; Siitonen, 2007.) 

Kourukoneen 20 raaka-aineista saatiin taselaskennan perusteella tuotteiksi 81 %. 

Syntyneistä jätteistä käytettiin hyödyksi 25 %. Kourukone 20 materiaalitaseen laskenta on 

esitetty liitteessä 6. Syntyvät jätevirrat määränpäittäin on esitetty kuvassa 11 sekä liitteessä 

7. 
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Kuva 11. K20 vuorivillajätteet määränpäittäin, yhteensä 300 tonnia. 

 

Kourukone 21 tuottaa ulkohalkaisijaltaan 52 – 206 mm kouruja. Näistä 56 % on 

pinnoitettuja ja 44 % pinnoittamattomia. K21:llä sahatut kourunpäät, kuljetetaan kuupilla 

High Temperature -tuotteiden valmistukseen erikoistuotetehtaalle tai puhallusvillan 

valmistukseen riippuen kummassa on tilaa. Taselaskennassa 80 % kourunpäistä oletettiin 

kuitenkin kuljetettaviksi HT-eristeiden tuotantoon, sillä HT-eristeiden tuotannon raaka-

aineista 2/3 on kourunpäitä, mutta muiden kourukoneiden kourunpäät ohjautuivat 

kuljettimia pitkin joko puhallusvillan tuotantoon tai puristekonttiin.  Sekä päällystetyt että 

päällystämättömät sekundakourut taltioidaan samoille kehikoille, mistä ne päätyvät 

kaatopaikalle, koska koneen pakkauspäässä ei ole tilaa kahdelle erilliselle kehikolle. 

Vuoden 2008 investointiohjelman mukaan koneelle tullaan rakentamaan murskain ja 

kuljetin suoraan puhallusvillan valmistukseen (Pylkkö, 2007;Siitonen 2007.)  

Taselaskennan mukaan K21:n raaka-aineista 84 % saatiin hyödynnettyä tuotteiksi. 

syntyneiden jätteiden hyötykäyttöasteeksi saatiin 51 %.  Materiaalitaseen laskenta on 

esitetty liitteessä 6. Syntyvät jätevirrat määränpäittäin on esitetty liitteessä 7 sekä kuvassa 

12. 
 

 
Kuva 12. K21 vuorivillajätteet määränpäittäin, yhteensä 390 tonnia. 

Sahauspöly	  
kaatopaikalle	  

(puristekonW)	  5	  %	  

Kourunpäät	  	  
kaatopaikalle	  
(puristekonWi)	  	  

40	  %	  

Karkaisematon	  
sekunda	  

kaatopaikalle	  	  7	  %	  

Karkaistu	  villajäte	  
PUH-‐valmistukseen	  

24%	  

Karkaistu	  villajäte	  
kaatopaikalle	  	  

24	  %	  

Sahauspöly	  	  
kaatopaikalle	  

(puristekonW)	  6	  %	  Kourunpäät	  PUH-‐
valmistukseen	  

9%	  

Kourunpäät	  HT-‐
valmistukseen	  

38%	  

Karkaisematon	  
sekunda	  

kaatopaikalle	  7	  %	  

Karkaistu	  villajäte	  
kaatopaikalle	  

40%	  
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Kourukone 22 tuottaa kouruja, joiden ulkohalkaisija on välillä 82 – 427 mm. K22 tuottaa 

suurimman osan kourutuotannosta ja toimii tilauskannasta riippuen useimmiten viidessä 

vuorossa. 82 % K22:n kouruista on päällystettyjä. Tämän perusteella taselaskennassa 

arviointiin noin 85 % osuuden kouruista päätyneen suoraan kaatopaikalle. Lopuista 

kouruista noin 10 % arvioitiin heitetyn kourunpäiden repijälle ja loput ohjatuksi 

puhallusvillan valmistukseen.  Vuonna 2006 kourunpäät siirrettiin puhallusvillan 

valmistukseen 16 - 07 ja puristekonttiin 07 - 16 tammikuusta heinäkuuhun. Tämän jälkeen 

kaikki päät pyrittiin käyttämään puhallusvillan valmistukseen. Näin ollen voidaan arvioida 

noin viidesosan kourunpäistä ja repijälle heitetyistä kouruista päätyneen puristekonttiin. 

(Pylkkö 2007; Siitonen 2007.) Taselaskennassa K22:n raaka-aineista 85 % arvioitiin 

päätyneeksi tuotteiksi. Syntyneiden jätteiden hyötykäyttöasteeksi laskettiin 16 %. K22 

materiaalitaseen laskenta on esitetty liitteessä 6. Syntyvät jätevirrat määränpäittäin on 

esitetty liitteessä 7 sekä kuvassa 13. 

 

 
Kuva 13. K22 vuorivillajätteet määränpäittäin, yhteensä 670 tonnia. 

7.3.2 Lamellikone  

 

Lamellikone valmistaa ohuita villasuikaleita eli lamelleja, jotka liimataan kiinni 

alumiinipinnoitteeseen. Lamellien sahauksessa syntyy karkaistua villajätettä käyttämättä 

jääneistä ja sekundaraaka-aineista sekä virheellisistä lamelleista ja villasta leikattavista 

reunasuikaleista. Vuonna 2007 sahausteräpakkojen leveyksiä säädettiin siten, että 

reunasuikaleita syntyy vähemmän. Kaikki syntyvät jätteet kerätään samoille lavoille ja 

syntyviä reunoja ei voida käyttää puhallusvillan valmistuksessa tukkeutumisen vuoksi, 

jonka vuoksi lamellikoneen jätteitä ei käytännössä käytetä lainkaan puhallusvillan 

Sahauspöly	  
kaatopaikalle	  

(puristekonW)	  6	  %	  
Kourunpäät	  PUH-‐
valmistukseen	  10	  %	  

Kourunpäät	  
kaatopaikalle	  

(puristekonW)	  41	  %	  

Karkaisematon	  
sekunda	  

kaatopaikalle	  6	  %	  

Karkaistu	  villajäte	  
PUH-‐valmistukseen	  

5	  %	  

Karkaistu	  villajäte	  
kaatopaikalle	  32	  %	  
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valmistuksessa.  Sahauspöly imetään puristekonttiin ja reunasuikaleet kuljetetaan joko HT 

-eristeiden valmistukseen tai kaatopaikalle. Toiminnan seurannan perusteella 

hyödyntämisasteeksi oletettiin noin 20 %. (Klemi 2007.)  Taseen perusteella lamellikoneen 

raaka-aineista 75 % saatiin hyödynnettyä tuotteiksi. Syntyneiden jätteiden 

hyötykäyttöasteeksi saatiin 18 %. Lamellikoneen materiaalitaseen laskenta on esitetty 

liitteessä 6. Syntyvät jätevirrat määränpäittäin on esitetty liitteessä 7 sekä kuvassa 14. 
 

 
Kuva 14. Lamellikoneen vuorivillajätteet määränpäittäin, yhteensä 114 tonnia. 

7.3.3 Verkkomattokone 

 

Verkkomattokone ompelee vuorivillalevyyn kiinni verkon, jonka tarkoituksena on tukea 

tuotetta. Lisäksi vuorivillalevy voidaan ennen ompelua pinnoittaa esimerkiksi alumiinilla 

tai lasikuidulla. Ompelukoneella syntyy kahdenlaista villajätettä: käyttämättä jääneitä 

raaka-aineita sekä koneen läpäisyn jälkeen sekundoituja villalevyjä, joissa on päällyste ja 

ompelulangat mukana. Käyttämättä jääneet raaka-aineet voidaan hyödyntää sellaisenaan 

puhallusvillan tuotannossa. Niiden massa laskettiin vertaamalla perustuotannosta tuotuja 

raaka-aineita verkkomattokoneella käytettyihin. Taseessa hyödyntämisasteeksi on 

työtapojen seurannan perusteella oletettu 50 %. Verkkomattokoneella käytössä oleva tieto 

massoista perustuu laskentaan teknisten kuutioiden perusteella, sillä punnituksia ei ole 

käytössä. Tietoja voidaan kuitenkin pitää riittävän luotettavina taselaskentaan.  

Sekundaverkkomattolevyt eivät kelpaa hyötykäyttöön, sillä vaikka ommeltu rautaverkko 

joudutaankin repimään sekundoinnin jälkeen irti levystä, levyyn jää aina metallijäämiä. 

Näin ollen ne joudutaan viemään kaatopaikalle. Myös niiden massa saadaan riittävällä 

tasolla selville sekundoitujen kappaleiden avulla. (Pylkkö, 2007; Siitonen, 2007.) 

Verkkomattokoneen raaka-aineiden hyödyntämisasteeksi saatiin 98%. Syntyneiden 

Sahauspöly	  
kaatopaikalle	  

(puristekonW)	  8	  %	  

Karkaistu	  villajäte	  
HT-‐valmistukseen	  

18%	  

Karkaistu	  villajäte	  
kaatopaikalle	  

74%	  



54 
 

jätteiden hyötykäyttöasteeksi saatiin 15 %. Verkkomatokoneen materiaalitaseen laskenta 

on esitetty liitteessä 6. Syntyvät jätevirrat määränpäittäin on esitetty liitteessä 7 sekä 

kuvassa 15.  

 

 
Kuva 15. Verkkomattokoneen vuorivillajätteet määränpäittäin, yhteensä 226  tonnia. 

7.3.4 Erikoistuotteiden tuotanto 

 

Erikoistuotetuotanto (ETT) tuottaa esimerkiksi laivaeristeitä, akustiikka- ja sisäkattolevyjä, 

sekä High Temperature – eristeitä. Tuotteet ovat useimmiten asiakkaan tarpeiden mukaan 

räätälöityjä. ETT käyttää raaka-aineinaan muiden tuotantolinjojen tuotteita, Paroc Oy:n 

Paraisten tehtailta tuotua painavampaa villamattoa sekä jätevillaa High Temperature – 

eristeiden valmistukseen. ETT-osasto koostuu lamellikoneesta, levylinjasta, jolla 

vuorivillalevyjä leikataan ja hiotaan, päällystyslinjasta, lankasahasta, jolla muotoillaan 

tuotteita, HT-tuotteiden valmistuksesta sekä LV-osien valmistuksesta eli kourujen 

erikoiskappaleista kuten kulmat ja T-yhteet. (Klemi, 2007.) 

 

Pienten ja muuttuvien valmistuserien, monimutkaisempien valmistusketjujen sekä 

raportoinnin puutteellisuuden takia erikoistuotetuotannon jätemääristä ei kerätä eriteltyjä 

lukuja. Saatavilla olevat tiedot käytettyjen raaka-aineiden ja tuotettujen jätteiden massoista 

perustuvat IFS-järjestelmässä raportoituihin kappalemääriin ja teknisiin kuutioihin. Niitä 

voidaan kuitenkin pitää riittävän tarkkoina materiaalitaseen laskennan näkökulmasta. 

Erikoistuotetuotannolla on oma puristekonttinsa sahauspölylle. Puristekonttiin imetään 

pölyn lisäksi myös sahausreunoja. Puristekontti punnitaan kaatopaikalle vietäessä, joten 

taarauksesta johtuvan mittausvirheen (kts. kpl 7.1 ja liite 2) poistamisen jälkeen kyseisiä 

tietoja voidaan käyttää sahauspölyn ja sahattujen reunojen määrän arvioimiseen taseessa. 

Karkaistu	  villajäte	  
PUH-‐valmistukseen	  

15%	  Karkaistu	  villajäte	  
kaatopaikalle	  

85%	  



55 
 

Lopun kulutettujen raaka-aineiden ja valmistettujen tuotteiden välisestä erotuksesta 

laskettavan hävikin voidaan olettaa olevan sekundaa. Tästä suurin osa (80 %) oletettiin 

työtapojen seurannan perusteella hyödynnetyn HT-tuotteiden valmistuksessa ja loppujen 

päätyneen kaatopaikalle (Klemi, 2007). Erikoistuotteiden tuotannon raaka-aineiden 

hyödyntämisasteeksi saatiin 80 %. Tuotettujen jätteiden hyötykäyttöasteeksi saatiin 10 %. 

Materiaalitaseen laskenta on esitetty liitteessä 6. Syntyvät jätevirrat määränpäittäin on 

esitetty liitteessä 7 sekä kuvassa 16. 

 

 
Kuva 16. Erikoistuotetuotannon vuorivillajätteet määränpäittäin, yhteensä 290  tonnia. 

7.3.5 Yhteenveto teknisten eristeiden tuotannon materiaalitaseista 
 

Teknisten eristeiden tuotannon materiaalitaseissa suurimman epävarmuuden aiheuttaa 

punnitusten vähäisyys. Punnitusten vähyyden vuoksi taseessa jouduttiin turvautumaan 

laskennallisina arvioihin, joista erityisesti jätteiden määränpäiden arviot perustuvat 

mittausten sijaan epävarmoihin haastatteluihin ja työtapojen seurantaan. Tulokset 

konekohtaisten jätteiden määränpäiden osalta ovatkin lähinnä suuntaa antavia. Koko 

teknisten eristeiden osalta tuloksia voidaan kuitenkin pitää luotettavampana.  

 

Taselaskennassa koko teknisten eristeiden tuotannon raaka-aineiden 

hyödyntämisprosentiksi saatiin 89 %. Jätteiden keskimääräiseksi hyötykäyttöasteeksi 

saatiin 20 %. Hyötykäytetyistä jätteistä 51 % kuljetettiin HT-eristeiden ja 49 % 

puhallusvillan valmistukseen. Kaatopaikalle päätyneistä jätteistä 56 % oli karkaistua 

sekundaa puristekontissa, 40 % muuta karkaistua villajätettä ja 4 % karkaisematonta 

villajätettä. 
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kaatopaikalle	  
(puristekonWi)	  

80	  %	  

Karkaistu	  villajäte	  
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7.4 Varasto 
 

Arvio varastolla rikkoutumisen tai kastumisen vuoksi sekundoidun vuorivillan 

kokonaismassalle saadaan IFS-raportoinnista, jonka perusteella massat voidaan laskea 

tavoitetiheyksien perusteella. Sekundoitujen villojen todellinen massa on hieman tätä 

suurempi. Lisäksi varastolta on erikseen punnittu ulos kasattua vuorivillajätettä 

kaatopaikalle vietäessä. Tämän massa saadaan punnitustuloksista, jotka on korjattava 

taaravirheen eliminoimiseksi. Tuotteen ja vaurion laadusta, sekä puhallusvillan 

valmistuksen tilanteesta riippuen muut kuin ulos kasatut jätteet toimitetaan puhallusvillan 

raaka-aineiksi tai kaatopaikalle. Päällystettyjen tuotteidenkin hyödyntäminen olisi 

mahdollista jos päällysteet saataisiin irrotettua nopeasti ja halvalla, tällä hetkellä tähän ei 

ole olemassa kannattavaa toimintatapaa. Varaston kirjanpidossa jätevilloille raportoidaan 

sekundointi-syyt. Sekundointi-syiden mukaan vuonna 2006 vioittuneista tuotteista 11 % 

toimitettiin suoraan jätteeksi, 20 % puhallusvillan raaka-aineeksi ja loppu 69 % kirjattiin 

koodilla muu. Seurannan perusteella muu-koodilla kirjatuista suurin osa päätyy yleensä 

kaatopaikalle.  (Turunen, 2006.) Varaston jätteiden hyötykäyttöasteeksi saatiin 

taselaskennassa 31 %. Varaston jätteiden jakautuminen eri määränpäihin on esitetty 

kuvassa 17 sekä liitteessä 8.  

 

 
Kuva 17.Varaston jätteiden jakautuminen, yhteensä 1440 tonnia. 

7.5 Jätteitä hyötykäyttävät tuotantolinjat 
 

Parocin Lappeenrannan tehtaiden tuotanto kattaa kaksi yksikköä, puhallusvillan 

valmistuksen ja HT-eristeiden valmistuksen, jotka käyttävät raaka-aineenaan karkaistua 

villajätettä. Niiden jätevirtojen kannalta erityisen luonteen vuoksi yksiköt päätettiin 

Karkaistu	  
villajäte	  

ulkovarastosta	  
kaatopaikalle	  

10	  %	  

Karkaistu	  
villajäte	  

kaatopaikalle	  59	  
%	  

Karkaistu	  
villajäte	  

puhallusvillalle	  
31	  %	  
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käsitellä taselaskennassa omana kokonaisuutenaan, vaikka tehtaan rakenteessa 

puhallusvillan valmistus lasketaankin osaksi perustuotantoa ja HT-eristeiden tuotanto 

teknisten eristeiden erikoistuotteiden tuotantoa. Seuraavissa kappaleissa on taselaskennan 

perusteella eritelty näillä koneilla hyötykäytetyt jätteet. 

7.5.1 Puhallusvillan valmistus 

 

Puhalluseristeen raaka-aineena käytetään karkaistua villajätettä, joka revitään 

puhallettavaan muotoon ja pakataan.. Puhalluseristeen raaka-aineet koostuvat suoraan 

vuorivillalinjoilta kuljetinta pitkin ohjatuista villan reunakaistaleista, kourukoneilta niin 

ikään kuljettimella siirretyistä kourun päistä sekä käsin koneelle syötettävästä 

villasekundasta. Käytettävän villan on oltava päällystämätöntä. Lisäksi esimerkiksi 

lamellikoneen reunakaistaleet eivät sovi valmistukseen, koska ne voivat tukkia repijän. 

Puhallusvillan tuotannon tuotteet punnitaan, joten niiden massa tunnetaan tarkasti. Sen 

sijaan käytetyn sekundavillan lähteistä ei kirjata. (Raitavuo, 2007.) 

 

Puhallusvillan valmistusprosessissa syntyvän jätteen määrää voidaan pitää marginaalisena, 

jonka vuoksi niitä ei huomioitu taselaskennassa. Näin ollen taseessa voitiin keskittyä 

selvittämään puhallusvillan raaka-aineiden jakautumista eri yksiköiden välille. Raaka-

aineiden kulutuksen jakautuminen eri vuorivillalaatujen ja yksiköiden välille on esitetty 

kuvassa 18 sekä liitteessä 9. 

 
Kuva 18. Puhallusvillan raaka-aineiden jakautuminen eri yksiköiden jätejakeisiin, yhteensä 7300 tonnia. 

 

 

 

Perustuotanto:	  
reunakaistaleet	  	  

41	  %	  

Perustuotanto:	  
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Varasto	  5	  %	  
Kourukone	  22:	  
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Kourukone	  20:	  
sekunda	  1	  %	  
Muut	  1	  %	  
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7.5.2 High Temperature -eristeet 

 

High Temperature eli HT-eristeiden valmistuksessa sekundavuorivillasta, bentoniitista ja 

eräistä muista kemikaaleista ja vedestä tehdään kovia kuumuutta kestäviä eristeharkkoja. 

Raaka-aineena käytetään kourujen päitä sekä levytavaraa, josta noin 2/3 on kourujen päitä 

(Klemi, 2007.). Kulutettuja raaka-aineita ei punnita, mutta massa saadaan laskettua 

tuotantotiedoista. Puhallusvillan tuotannon tapaan HT-eristeiden tuottamaa jätemäärää 

voidaan pitää marginaalisena, joten taselaskennassa on keskitytty käytettyjen raaka-

aineiden lähteisiin. Kuvassa 19 sekä liitteessä 9 on esitetty HT:n raaka-aineiden 

jakautuminen eri yksiköiden sekundoista. 

 

 
Kuva 19. High Temperature- eristeiden valmistuksen raaka-aineet, yhteensä 249  tonnia. 
 

7.6 Yhteenveto materiaalitaseista 
 

Taselaskennassa koko tehtaan raaka-aineiden hyödyntämisasteeksi saatiin 71 % ja jätteiden 

hyötykäyttöasteeksi 56 %. Kuvissa 20 ja 21 on esitetty hyötykäytettävät ja kaatopaikalla 

loppusijoitettavien jätekomponenttien osuudet jätejakeittain. 

 
Kuva 20. Lappeenrannan tehtaiden jätteet kaatopaikalle (44% jätteistä), yhteensä 12000  t. 
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Kuva 21. Lappeenrannan tehtaiden jätteet hyötykäyttöön  (56% jätteistä), yhteensä 15000  t 
 

Teknisten eristeiden ja perustuotannon prosessien erilaisista luonteista johtuen syntyvien 

jätteiden kokonaismäärien vertailu eri yksiköiden välillä ei ole mielekästä. Tehtaan 

villajätteiden osalta vertailua voidaan kuitenkin tehdä, mikä oli myös yksi taselaskennan 

tavoitteista Taselaskennan perusteella koko tehtaan villajätteet vastasivat noin 50 % 

kaikista tuotannon jätteistä. Niiden hyötykäyttöasteeksi saatiin 66 %. Kuvassa 22 on 

esitetty hyötykäytettävän villajätteen jakautuminen eri yksiköiden välille ja kuvassa 23 

puolestaan kaatopaikalle sijoitettavan villajätteen jakautuminen yksiköittäin. Lisäksi 

tehtaan eri tuotantolinjojen jätteen hyötykäyttöasteita voidaan vertailla taulukossa 4. 

Taulukosta voidaan havaita hyötykäyttöasteiden vaihtelevan merkittävästi eri yksiköiden 

välillä perustuotannon hyötykäyttöasteen kuitenkin ollessa kokonaisuudessaan 

huomattavan suuri teknisten eristeiden tuotantoon verrattuna.  

 

 
Kuva 22. Lappeenrannan tehtaiden villajätteet hyötykäyttöön yksiköittäin (66% jätteistä), yhteensä 15000  t. 
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Kuva 23. Lappeenrannan tehtaiden villajätteet kaatopaikalle yksiköittäin (34% jätteistä), yhteensä 4600  t. 

 

 
Hyötykäyttöaste 

Raaka-aineista 
tuotteeksi 

Kourukone 20 25 % 81 % 
Kourukone 21 51 % 84 % 
Kourukone 22 16 % 85 % 
Kourukoneet 28 % 84 % 
Verkkomattokone 15 % 98 % 
Lamellikone 18 % 75 % 
Erikoistuotteet 10 % 80 % 
Perustuotanto  82 % 68 % 

Taulukko 4. Villajätteiden hyötykäyttöasteet ja raaka-aineiden hyödyntämisasteet yksiköittäin. 
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8 PAROC OY: JÄTEMITTAUSTEN PARANTAMINEN 
 

Materiaalien käytön tehostamisen ja jätteiden vähentämisen toimenpiteiden kannalta sekä 

luotettava tieto nykytilasta että mahdollisuus jätevirtojen jatkuvaan seurantaan ja 

parantamistoimenpiteiden vaikutuksien arviointiin ovat välttämättömiä. Luotettavat 

jätetiedot tarjoavat työkalut parannustoimenpiteiden ja investointien arviointiin sekä 

toisaalta kehityksen ja onnistumisten seurantaan. Edellisessä kappaleessa esitetystä 

materiaalivirtojen laskennasta kävi selvästi ilmi, että tehtaalla syntyviä jätevirtoja ei voida 

käytössä olevien mittausten puitteissa luotettavasti laskea materiaalitaseiden avulla. Lisäksi 

niiltäkin osin, joilta taselaskenta tuo lisätietoa jätevirroista, perustuu se yksittäisotokseen, 

eikä esimerkiksi jätevirtojen muutoksia pystytä seuraamaan. Tässä kappaleessa on esitetty 

keinoja jätemittausten parantamiseen pääosin nykyisten järjestelmien ja laitteiden 

puitteissa. Tehdyt ehdotukset antavat kuitenkin myös hyvän pohjan jätemittausten 

huomioimiseen myös tulevissa kehityshankkeissa, kuten tehtaan raportointijärjestelmiä 

uusittaessa. 

8.1 Ympäristöseurantataulukko 
 

Lähes kaikki tehtaan jätteitä kuvaavat mittaukset sekä raportointi toimivat tuotannon 

ehdoilla eikä tieto siirry osastolta toiselle. Nykyisessä järjestelmässä yhtenäisen jätevirta-

arvion saaminen koko tehtaalta on joiltakin osin jopa mahdotonta, koska eri yksiköiden 

keräämät tiedot eivät vastaa toisiaan. Kuten jo johdannossa todettiin, materiaalivirtojen 

tehostamisen kannalta koko tehtaan kattavat, jatkuvat ja vertailukelpoiset jätetiedot ovat 

kuitenkin välttämättömyys. Yksi mahdollisuus tähän olisi muodostaa koko tehtaan 

jätevirrat yhteen kokoavan jäteseurantatyökalu. Yhteisessä järjestelmässä raportointi ja 

tietojen keruu perustuisivat yhteisiin pelisääntöihin, jolloin tieto olisi luotettavampaa. 

Toisaalta työkalun avulla olisi mahdollista seurata esimerkiksi jätevirtojen määrän 

muutoksia sekä koko tehtaan osalta että tuotantolinjakohtaisesti pidemmällä aikavälillä, 

kun nykyinen järjestelmä perustuu satunnaisotoksiin. Saatavat tulokset helpottaisivat 

esimerkiksi tehokkaimpien parannuskohteiden etsimistä ja investointien suuntaamista 

oikeisiin kohteisiin sekä motivoisivat jatkuvaan parantamiseen. 
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Jäteseuranta työkalussa tarvittavat arvot löytyvät tehtaan eri raportoinneista ja tuotannon 

ohjausjärjestelmistä (PRIPS; TIPPIS; IFS, punnitukset kaatopaikalle vietäessä). Nykyisten 

järjestelmien puitteissa vaadittujen tietojen kokoaminen niistä yhteen ei ole mahdollista. 

Käytännössä jäteseuranta vaatisikin tällä hetkellä oman taulukkonsa tai tietokantansa, 

jonka tiedot haetaan muista järjestelmistä. Tietojen päivitystä ei todennäköisesti pystyttäisi 

kokonaan automatisoimaan. Tarvittavat tiedot voitaisiin kuitenkin päivittää kuukausitasolla 

manuaalisesti eri yksiköistä valittujen vastaavien toimesta.  

 

Tulevaisuudessa tehdasjärjestelmiä uusittaessa jätteisiin liittyvä tiedonkeruu kuitenkin 

tulisi automatisoida ja sisällyttää osaksi niitä. Työkalun muodostamisen yhtenä etuna 

olisikin se, että siinä  määriteltäisiin jätevirtojen seuraamisen kannalta tarpeelliset suureet 

eri osastoilta toisiaan vastaavassa muodossa ja niiden laskentamallit. Siten taulukkoa 

voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää määritettäessä ja lisättäessä ympäristöjohtamisen 

kannalta tarpeellisia mittauksia tehdasjärjestelmiin. Seuraavissa kappaleissa on esitetty 

parannusehdotuksia ja laskutapoja, joiden avulla osa nykyisin tuntemattomista suureista 

voitaisiin määrittää seurantatyökalussa. 

8.2 Jätteiden säilytystilan kattaminen 
 

Suurimmat epävarmuudet lähteet karkaistun ja karkaisemattoman villajätteen määrän 

laskennassa aiheuttavat kosteus ja puuttuvat punnitukset. Yksinkertainen tapa saada lisää 

luotettavuutta kaatopaikalle viedyn villan punnituksiin olisi katoksen lisääminen jätteen 

keräilypaikalle. Vaikka katos ei kokonaan poistaisikaan keräilypaikalle valuvaa vettä, 

pienentäisi se huomattavasti sadeveden ja lumen joutumista villan sekaan ja näin 

kaatopaikalle vietävän villan punnituksen virhemarginaalia. Tarkempi punnitustulos antaisi 

pohjan laskea joidenkin valmistusyksiköiden jätemäärille tarkempia arvioita tarvitsematta 

lisätä uusia punnituksia. Oman teollisuuskaatopaikan täyttymisen myötä Paroc saattaa 

tulovaisuudessa joutua käyttämään kunnallista kaatopaikkaa. Tällöin katosinvestointi 

maksaisi itsensä nopeasti takaisin, sillä jätteen sisältämä vesi lisäsi massan perusteella 

määräytyviä jätemaksuja. Arvioidulla 8 % sadeveden keskimääräisellä osuudella 

vuositasolla virhettä syntyisin noin 250 t. 
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8.3 Mittausvirheet portin vaa’alla 
 

Tehtaan portilla tehtävässä jätepunnituksessa käytettävien autojen ja lavojen tyhjäpainolle 

eli taaralle käytetään määritettyjä vakioita. Koska käytettyihin lavoihin jää kiinni jätettä ja 

talvella lunta, aiheutuu mittaukseen systemaattista virhettä. Tässä selvityksessä 

taaravirheelle käytettiin arviota 300 kg/lava (kts. Liite 2). Vuonna 2006 tehtyjen 

koepunnitusten mukaan taaravirhettä oli esimerkiksi 400 kg täydellä tankilla . Arvion 

perusteella kokonaisvirheeksi syntyvän määrässä saadaan yhteensä noin 1100 t vuosittain. 

Tämä voitaisiin välttää lisäämällä portille automaattitaaraus, jolloin tehtaalle tulevat autot 

punnittaisiin määritellyin väliajoin tyhjillään.  

8.4 Märkäjäte 
 

Kaatopaikalle vietävän karkaisemattoman villajätteen määrän punnitukseen suurimman 

epävarmuuden aiheuttaa kosteus. Johtuen jätteen sisältämistä koostumukseltaan erilaisista 

osista, kosteuden määrittäminen luotettavasti on lähes mahdotonta. Satunnaisotoksissa 

jätteen keräysbunkkerista, johon kaikki karkaisematon villajäte kerätään, kosteus on 

tehtyjen mittausten mukaan vaihdellut 1 – 78 %. Suurin osa kosteudesta on peräisin 

vuorivillalinjojen puhdistuksen yhteydessä syntyvästä jätejakeesta, jonka kosteus on 

vaihdellut välillä 30 – 70 %. Näiden epävarmuuksien vuoksi eri sekundakomponenttien 

massan laskeminen luotettavasti punnitustuloksen perusteella on käytännössä mahdotonta.  

8.4.1 Perustuotanto 

 

Kuten edellisessä kappaleessa perusteltiin, taselaskennan sijaan perustuotannossa 

sekundoitava karkaisemattoman villajätekomponentti on selvitettävissä ainoastaan 

parantamalla perustuotannon omaa raportointia. Tällä hetkellä karkaistu ja karkaisematon 

vuorivilla sekunda punnitaan perustuotannon puolella yhdessä. Jos kyseiset jätejakeet 

kerättäisiin eri lavoille, voitaisiin ne raportoida ja punnita erikseen. Näin saataisiin 

luotettavat lukuarvot molempien jätejakeiden sekundoille. Tällöin myös karkaisemattoman 

villajätteen kosteus tunnettaisiin luotettavasti (pitkäaikaismittausten perusteella 1,5 %).  
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Eniten epävarmuutta karkaisemattoman vuorivillajätteen massan punnituksessa 

kaatopaikalle vietäessä aiheuttaa linjojen puhdistuksessa syntyvä erittäin kostea jäte. 

Nykyisin linjojen puhdistusjäte punnitaan ainoastaan yhdessä muun kaatopaikalle vietävän 

karkaisemattoman jätteen kanssa, jolloin kosteutta on mahdotonta määrittää luotettavasti 

suuren vaihtelun vuoksi. Järkevin tapa tämän jätekomponentin massan selvittämiseen on 

laskeminen vähentämällä portilla tehtävästä punnituksesta muiden linjojen tunnetut 

sekundat, jolloin jätejakeen massa saataisiin selville kohtuullisella tarkkuudella. Edellä 

kuvatut laskennat voitaisiin toteuttaa jäteseurantatyökalussa. Laskukaava on esitetty 

liitteessä 10 (yhtälö 1).  

8.4.2 Tekniset eristeet 

 

Teknisten eristeiden tuotannossa karkaisematonta vuorivillajätettä syntyy ainoastaan 

kourutuotannossa. Suuri osa tästä jätekomponentista syntyy, kun kourumattoja 

sekundoidaan ennen tuotantolinjoille siirtämistä. Tämä jätejae on melko luotettavasti 

selvitettävissä kuukausitasolla vertaamalla perustuotannosta lähteneiden kourumattorullien 

massaa teknisten eristeiden puolella kourukoneille syötettäessä punnittujen 

kourumattorullien massaan. Koska perustuotannon ja teknisten eristeiden raportointi toimii 

erillään, ei kyseistä erotusta saada suoraan liitettyä nykyiseen raportointiin, mutta se 

voitaisiin toteuttaa jäteseurantatyökalussa.. Laskentayhtälö ennen linjalle syöttämistä 

syntyneelle karkaisemattomalle villalle on esitetty liitteessä 10 (yhtälö2). 

 

Kourutuotannossa syöttöpunnituksen jälkeen mutta ennen karkaisua syntyvän villajätteen 

massaa voidaan arvioida ainoastaan laskennallisesti, koska ennen seuraavaa valmiiden 

kourujen punnitusta syntyy hävikkiä myös haihtumisessa, kourunpäiden sahauksessa ja 

poistettaessa jo karkaistuja virheellisiä kouruja.  Näistä haihtuminen ja sahaushävikki ovat 

laskettavissa seurannassa saatujen arvioiden perusteella. Karkaistun ja karkaisemattoman 

jätekomponentin erottamisen osalta tilannetta voitaisiin parantaa ohjeistamalla työntekijät 

poistamaan virheelliset kourut vasta punnituksen jälkeen. Näin voitaisiin olettaa lähes 

kaiken muun punnitusten välisen hävikin olevan karkaisematonta villajätettä. 

Laskentayhtälöt tälle jätejakeelle sekä kourutuotannon karkaisemattoman jätteen 

kokonaismäärälle on esitetty liitteessä 10 (Yhtälöt 3 ja 4). 
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8.5 Karkaistu vuorivillajäte 
 

Karkaistun vuorivilla jätteen määrän selvityksessä suurimmat virhelähteet ovat 

kaatopaikalle vietäessä portilla punnittavan jätteen massan tuntematon kosteus sekä 

epäselvyys siitä, mistä karkaistut jätteet. Vaihtoehtoja ovat joko punnitusten lisääminen 

ja/tai punkkerin kattaminen. Syntyvä vuorivilla sekundaa saatetaan kaatopaikan lisäksi 

toimittaa joko puhallusvillan tai HT-tuotteiden valmistukseen.  

8.5.1 Perustuotanto 

 

Perustuotannossa syntyvä vuorivilla sekunda punnitaan yhdessä karkaisemattoman 

vuorivillajätteen kanssa. Kuten jo karkaisematonta vuorivillajätettä käsiteltäessä todettiin, 

ratkaisu tähän olisi kyseisten jätejakeiden kerääminen ja punnitseminen erillään. Toinen 

perustuotannossa syntyvä karkaistu vuorivillajätejae on tuotannossa sahattavat reunat. 

Vuonna 2006 molempien vuorivillakoneiden reunakaistaleet menivät samaa linjaa pitkin, 

joko puristekonttiin tai puhallusvillan valmistukseen. Laskennallinen arvio reunojen 

kokonaismäärälle saadaan PRIPS-raportoinnista. Yksi vaihtoehto olisi jatkuvan 

punnituksen asettaminen kuljettimien yhteyteen. Tilan ahtauden vuoksi tämä on kuitenkin 

hankalaa.  Jonkinlainen arvio puhallusvillan valmistukseen käytettyjen reunojen määrästä 

voitaisiin myös saada punnitsemalla puhallusvillan muita raaka-aineita (katso kohta 4.6 

Puhallusvillan raaka-aineiden punnitus). Tämä vaatisi kuitenkin myös teknisten eristeiden 

tuotannosta puhallusvillaksi kuljetinta pitkin siirrettävien kourunpäiden määrän 

selvittämistä. Myös niiden punnitsemisen haasteena on tilojen ahtaus. 

 

Jos PRIPS-raportoinnin reunakaistaleen laskennan arvioidaan olevan riittävän luotettava, 

voisi yksi mahdollisuus reunapalojen määränpäiden selvittämiseen olla PRIPS-

raportoinnin reunat –sarakkeen jakaminen kahteen osuuteen siten, että reunat 

raportoituisivat eri sarakkeisiin sen mukaan ohjataanko niitä puristekonttiin vai 

puhallusvillan valmistukseen. Tämä voitaisiin toteuttaa lisäämällä PRIPS-järjestelmään 

yhteydessä oleva määränpääkytkin, jolta tulevan datan mukaisesti reunat raportoituisivat. 
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8.5.2 Tekniset eristeet 

 

Teknisten eristeiden valmistuksessa punnitusten lisääminen ei useimmissa tapauksissa ole 

mielekäs keino parantaa karkaistun villajätteen mittauksia johtuen lukuisista eri 

tuotantolinjoista ja ahtaista tiloista. Koska jätteet syntyvät useissa eri kohteissa, ei niiden 

kerääminen yhteisille lavoille punnittavaksi ole mielekästä. Sen sijaan raportointia 

kehittämällä ja vertaamalla muiden osastojen mittauksiin voitaisiin monin osin päästä 

melko järkeviin arvioihin jätevirroista.  

 

Teknisten eristeiden tuotannon tuottaman karkaistun vuorivillajätteen kokonaismäärä on 

melko yksinkertaista saada selville kulutettujen hankittujen raaka-aineiden, kulutettujen 

raaka-aineiden ja tuotannon erotuksista laskemalla. Koska kourutuotantoa lukuun ottamatta 

koneiden kuluttamat raaka-aineet ja tuotettu priima tuotetietojen ja kappalemäärien 

perusteella punnitsematta, olisi tulosten luotettavuuden varmistamiseksi keskeistä käyttää 

toteutuneita tiheyksiä tuotteen tavoitetiheyksien sijaan. Tämä vaatisi kuitenkin koko 

tehtaan yhteisen raportoinnin kehittämistä, sillä tiedot toteutuneista tiheyksistä 

puolivalmisteiden osalta löytyvät ainoastaan perustuotannon raportoinnista. 

Kourutuotannon karkaistun sekundan kokonaismäärä saadaan laskettua melko luotettavasti 

kappaleittain raportoitujen sekundakourujen ja punnituksen perusteella saatavien 

toteutuneiden tiheyksien avulla sekä muuttamalla työtapoja edellisessä kappaleessa 

esitetyllä tavalla. 

 

Edellä kuvattukokonaismäärän laskenta ei kuitenkaan vielä auta selvittämään syntyvän 

sekundan hyötykäyttöasteita. Jos perustuotannon tuottama karkaistu villajäte punnitaan 

tulevaisuudessa erillään karkaisemattomasta ja jätebunkkeri saataisiin katettua luotettavien 

mittaustulosten saamiseksi portilta ja puhallusvillaksi vietävät sekundat saataisiin punnittua 

ja kirjattua (kts. kpl 8.6), voitaisiin koko teknisten eristeiden karkaistu villasekunda eri 

määränpäihin laskea.  

 

Kourunpäiden osalta punnitseminen on ahtaiden tilojen vuoksi käytännössä mahdotonta, 

joten niiden määrän selvittäminen mahdollista ainoastaan laskemalla. Syntyvien 

kourunpäiden massan laskenta tulisi toteuttaa perustuotannon reunalaskennan tapaan joko 

kourutuotannon raportointijärjestelmässä tai jäteseurantatyökalussa. Lähes kaikki 
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kourutuotannon kourunpäät tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan kuljettimilla joko 

puhallusvillan tuotantoon tai puristekonttiin. Tämän jälkeen kuljettimella eri määränpäihin 

ohjattujen kourunpäiden massat voitaisiin eritellä vastaavalla määränpäälaskurilla kuin 

perustuotannon reunojen osalta esitettiin kappaleessa 8.3.1. Jos puhallusvillan tuotannon 

raaka-aine mittauksia pystytään parantamaan kappaleessa 8.6 esitetyllä tavalla, saataisiin 

myös astioilla hyötykäyttöön vietyjen kourunpäiden massa selville tulevaisuudessa. 

8.5.3 Varasto 

 

Kaikki varaston raportoinnissa puhallusvillaksi merkitty sekunda ei koskaan päädy 

puhallusvillan valmistukseen. Tämän vuoksi raportointi nimikkeitä olisi syytä muuttaa 

sekaantumisen välttämiseksi. Vaihtoehtoja ovat joko parempi koordinointi siten, että 

puhallusvillaksi kelpaavaksi merkitään vain ne villat jotka todellisuudessa sinne menevät 

tai se, että nimikkeeksi vaihdetaan esimerkiksi ”puhallusvillaksi kelpaava”. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa ongelmana on se, että villaa sekundoitaessa ei sen määränpäästä useimmissa 

tapauksissa ole vielä tietoa, vaan osa puhallusvillan valmistukseen kuljetettavasta 

sekundasta viedään vasta varastoinnin jälkeen. Jälkimmäinen vaihtoehto puolestaan vaatii 

mittauksien järjestämistä puhallusvillan valmistukseen (kts. 8.6), jotta saadaan 

todellisuudessa selville, kuinka suuri osa varaston sekundasta hyötykäytetään. Lisäksi 

nykyiset ”Muu syy” – koodit olisi hyvä poistaa, koska tuotteessa on oltava selkeä vika, 

minkä perusteella se sekundoidaan. 

8.6 Puhallusvillan raaka-aineiden punnitus 
 

Puhallusvillan valmistukseen käytetään raaka-aineena kourunpäitä, perustuotannon 

reunakaistaleita sekä sivusta syötön kautta karkaistua villasekundaa tehtaan kaikilta 

osastoilta. Tällä hetkellä osastoilla kirjataan puhallusvillan valmistukseen käytetyksi kaikki 

sekundavilla, joka teoreettisesti voidaan käyttää. Käytännössä kuitenkin suuri osa näistä 

villoista päätyy kaatopaikalle, kun puhallusvillan kapasiteetti ei riitä tai villat pilaantuvat 

ulkosäilytyksen vuoksi. Tällä hetkellä minkäänlaista informaatiota siitä, mitkä villat 

todellisuudessa päätyvät kaatopaikalle ei ole. 

 

Koska mittausjärjestelmät eri osastoilla ovat hyvin erilaisia eivätkä ole yhteydessä toisiinsa 

olisi yksinkertaisin tapa puhallusvillan raaka-aineiden selvittämiseen punnita sen raaka-
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aine varastoihin tuotava villa tuonnin yhteydessä, ja samalla kirjata osasto, mistä kyseistä 

villaerää tuodaan. Tämä vaatisi ainoastaan kirjausjärjestelmän kehittämisen sillä tarvittava 

vaaka on jo olemassa. Järjestely ei myöskään vaatisi kohtuuttomasti henkilöstö 

voimavaroja vaa’an hyvästä sijainnista johtuen. Tämän järjestelyn jälkeen 

avoimiksi/laskennallisiksi komponenteiksi jäisivät ainoastaan reunakaistaleet sekä 

kourunpäät, joiden osalta laskentaa voitaisiin kehittää edellisissä kappaleissa kuvatulla 

tavalla. 
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9 PAROC OY: JÄTEMÄÄRIEN VÄHENTÄMINEN 
 

Kuten teoriaosassa todettiin yrityksellä on lukuisia mahdollisuuksia parantaa 

materiaalitehokkuuttaan. Tässä kappaleessa on käsitelty muutamia materiaalitaseen 

selvittämisen yhteydessä löydettyjä jätemäärien vähentämiseen tähtääviä 

parannusehdotuksia ja arvioitu niiden kannattavuutta. Tehdyissä ehdotuksissa keskitytään 

erityisesti villajätteisiin työn tavoitteiden mukaisesti. Tulevaisuudessa kuitenkin myös 

muiden prosessijätteiden osalta parannusehdotuksia kannattaa etsiä systemaattisesti. 

 

Paroc on jo pitkään pyrkinyt käytettyjen raaka-aineiden hyötykäyttöasteen nostamiseen ja 

prosessien luotettavuuden parantamisekseen pyrkien siten vähentämään syntyvän jätteen 

määrää. Lisäksi useimmille prosessissa syntyville jätteille on olemassa kaatopaikkaa 

parempi käsittelymahdollisuus. Toistaiseksi joidenkin prosessi-investointien ja 

vaihtoehtojen kustannukset on kuitenkin arvioitu liian suuriksi saatavaan hyötyyn nähden. 

Tulevaisuudessa tilannetta todennäköisesti muuttaa se, että tehtaiden omalta 

teollisuuskaatopaikalta loppuu tila, jolloin jätteille on löydettävä uusia loppukäsittely-

mahdollisuuksia, joiden kustannukset ovat todennäköisesti nykytilannetta suurempia.  

9.1 Linkojätteen ja kuidun takaisinpuhallus  
 

Paroc Oy on kehittänyt prosessin, jonka avulla hienojakeista materiaalia voidaan syöttää 

takaisin prosessiin. Menetelmän avulla voidaan olennaisesti vähentää syntyvän 

vuorivillajätteen määrää. Lisäksi menetelmän käyttö vähentää kiviraaka-aineen määrää ja 

sulatuksen energiamäärää, jolloin koksia kuluu vähemmin ja siitä aiheutuvat päästöt 

ilmakehään pienenevät. Vastaava laite on ollut käytössä Oulussa vuodesta 2002 ja on 

olennainen osa laitoksen jätteiden käsittelyä. Prototyypin kehitys on johtanut siihen että 

viimevuosina sen käyttöaste on saatu nostettua lähelle 100 %. yli 2000 tonnia jätettä 

vuodessa on voitu käsitellä menetelmän avulla, mikä vastaa noin 20 % Lappeenrannan 

tehtaiden linkojätteestä ja kaatopaikalle päätyvästä vuorivillakuitujätteestä.  (Ratilainen 

2007) 
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9.1.1 Hyödyt ja haasteet 

 

Järjestelmä pienentää sulatus kustannuksia verrattuna pelkän kiven sulattamiseen. Koska 

koksia ja hiiltä sisältävää dolomiittia tarvitaan vähemmin, hiilidioksidi päästöt pienenivät 

n. 4 %. Myös rikkipäästöt pienenivät huomattavasti noin 10 %. Laitteiston huolto ja 

ylläpito maksavat Oulussa noin 20€/syötetty jätetonni. Tämä huomioiden säästön raaka-

aineissa, koksissa ja kaatopaikkamaksuissa syntyisi Lappeenrannassa lähes 200€ jokaista 

käsiteltyä jätetonnia kohden. Tämä tarkoittaisi lähes 500 000 € säästöjä vuodessa, jos laite 

olisi vastaavan kokoinen kuin Oulussa. Kaatopaikkakustannukset on laskettu Paroc Oy:n 

Lappeenrannan tehtaiden oman tehdaskaatopaikan aiheuttamien kustannusten mukaan. 

Siirtyminen tulevaisuudessa yleisen kaatopaikan käyttöön tilan loppuessa omalta 

tehdaskaatopaikalta tai yksityisten kaatopaikkojen siirtyminen jäteveron alaiseksi nostavat 

merkittävästi säästöpotentiaalia. Saavutettavien hyötyjen takia vastaavan laitteiston 

asentamista Lappeenrantaan voidaan pitää hyvin todennäköisesti kannattavana. 

(Ratilainen, 2007.) 

 

Koska laitteen tekniikkaa ja käytettävyyttä on testattu jo pitkään, ei se todennäköisesti 

aiheuta odottamattomia kustannuksia. Haasteena Lappeenrannan tehtaiden näkökulmasta 

on kuitenkin tilan puute (Ratilainen, 2007). Perustuotannon tuotantotilat ovat jo käytössä 

olevan laitteiston näkökulmasta tarkasti mitoitetut. Laitteiston vaatiman lisätilan ja 

rakenteiden takia investointi kustannukset saattavat nousta suuriksi. Säästöpotentiaalin 

ollessa suuri vaaditut investointikustannukset kannattaa kuitenkin ehdottomasti selvittää. 

9.2 Puhallusvillan valmistusprosessin kehittäminen 
 

Puhaltamalla levitettävää rakennuseristettä kutsutaan puhallusvillaksi. Puhallusvillaa 

Lappeenrannassa valmistaa yksi kone. Tuotannon raaka-aineeksi voidaan yleisesti ottaen 

käyttää kuivaa ja päällystämätöntä karkaistua vuorivillasekundaa, joitakin pieniksi 

leikattuja jakeita lukuun ottamatta. Näin ollen puhallusvillan valmistuksella voidaan 

merkittävästi vähentää tehtaan jätevirtoja. Tuotannon  haasteita ovat kuitenkin 

puhallusvillan epätasainen kysyntä, kapasiteetin riittämättömyys sekä menetelmän 

sopimattomuus monille villajakeille. (Pylkkö, 2007.) 
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Järjestelmän kapasiteettia olisi mahdollista nostaa automatisoimalla villan käsisyöttö sekä 

parantamalla tuotannossa käytettyä repijää, jolloin suurempi osa jätevilloista soveltuisi 

valmistukseen. Tuotannon kustannuksia voidaan alentaa pakkauksen automatisoinnilla, 

mikä vähentää kustannuksia.  Koska puhallusvillan markkinat eivät pysty kattamaan koko 

syntyvän karkaistun vuorivillajätteen käyttöä puhallusvillaksi, ei valmistuksen kapasiteetin 

lisääminen suuressa määrin ole kysynnän säilyessä ennallaan kannattavaa. Koska Parocin 

oma kaatopaikka tulee täyttymään tulevaisuudessa, on ilman muita 

uudelleenkäyttöinvestointeja kannattavinta priorisoida ne jätejakeet, joiden 

kaatopaikkasijoitus tulee kalleimmaksi. Muista villajätteistä poiketen puristekonttiin 

päätynyt karkaistu villajäte joudutaan sijoittamaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. 

Tämän vuoksi mahdollisimman suuri osa nykyisin puristekonttiin menevästä jätteestä tulisi 

kontin sijaan saada ohjattua kuljettimilla puhallusvillan raaka-aineeksi.  

 

Jos puhalluseristeen menekki tulevaisuudessa riittää kapasiteetin nostamiseen, muodostuu 

tärkeäksi myös vuorivillan varastoiminen sekundoinnin jälkeen. Kastunut villa on 

käyttökelvotonta puhallusvillan valmistuksessa, joten sekundavillaa olisi kyettävä 

varastoimaan riittävästi katetuissa tiloissa. Tähän palataan myös kappaleessa 9.3. Tehdyt ja 

suunnitellut investoinnit kourunpääsekundan puhaltamiseksi suoraan puhallusvillan 

valmistukseen vähentävät vuorivillasekundan varastointiin tarvittavaa tilaa. 

9.3 Varasto 
 

Vaikka vuorivilla on hyvin säilyvä ja säätä kestävä tuote, voi liika kosteus pilata sen ja 

etenkin tekniset eristeet ovat alttiita pilaantumiselle. Paroc Oy Ab Lappeenrannan tehtailla 

yksi suurimpia varaston ongelmia on tilan vähyys.  Tehdasalue rajoittuu hankalasti kahteen 

tiehen ja Nordkalk oy:n kaivantoon. Tästä johtuen alue on hankalan muotoinen pitkulainen 

ja varastoja on hajautetusti useissa paikoissa, Eri tuotenimikkeiden runsaus (2000-3000 

aktiivista) ja suhteellisen pienet eräkoot hankaloittavat varaston toimintaa. Useiden 

varastointi paikkojen takia lastaus ja sisäiset siirtokustannukset muodostavat huomattavan 

menoerän. Valitettavasti lähes kaikki mahdollinen tila tehdasalueella on jo käytetty. 

(Turunen, 2006.) 
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Varaston tilan vähyydenvuoksi valmiita tuotteita joudutaan varastoimaan osin ulkona. 

Ulkovarastoinnissa tuote altistuu aina säälle, mikä voi johtaa tuotteen laadun alenemiseen. 

Koska kaikille valmiillekaan tuotteille ei riitä varastotilaa, on sekundatuotteita täysin 

mahdotonta varastoida suojaisiin paikkoihin. Koska puhallusvillatuotannon raaka-ainetarve 

vaihtelee runsaasti, olisi tärkeää, että potentiaalista raaka-ainetta pystyttäisiin varastoimaan 

riittävästi kuivassa. Nyt suuri osa varastolta tulevasta karkaistusta vuorivillajätteestä 

joudutaan sijoittamaan kaatopaikalle liian pitkän ulkona tapahtuneen varastoinnin 

aiheuttaman kostumisen takia. (Turunen, 2006.) 

9.3.1 Tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet 

 

Koska suurin osa varaston ongelmista johtuu tilan vähyydestä, olisi varastojen 

kehittämisellä suuria myönteisiä vaikutuksia. Kohtuullisen pienilläkin investoinneilla, 

kuten varastohyllyillä voitaisiin tilannetta parantaa. Lisäksi jos varastotilaa olisi käytössä 

enemmän, myös sekundoituja tuotteita voitaisiin varastoida kuivassa ja hyödyntää 

puhallusvillan raaka-aineina tarvevaihteluista huolimatta. Oman kaatopaikan täyttyessä 

tämä vaihtoehto muodostuu investoinneiltaan huomattavasti kannattavammaksi tai 

jätteiden käsittelykustannusten noustessa.  

 

Varastojen sisäisissä kuljetuksissa trukkien korvaaminen kuljettimilla toisi säästöjä, kun 

lastauksessa tapahtuneiden tuotteiden rikkoutumisien aiheuttaman sekundan syntyminen 

vähenisi. Lastauksen keskittäminen yhteen paikkaan auttaisi nopeuttamaan lastauksia, 

vähentäisi tarvetta varata tuotteita parantaen näin varastotilan riittävyyttä. Varaston 

tietojärjestelmän kehittämisellä voitaisiin nopeuttaa tuotteiden löytymistä, mikä myös 

vapauttaisi varastotilaa, jolloin tuotteita ei tarvitsisi säilyttää ulkona. Näillä menetelmillä 

olisi vuonna 2006 tehdyn logistiikkaselvityksen mukaan mahdollista saada 

Lappeenrannassa melkein 500.000 € säästöt vuodessa. (Turunen, 2006.) 

 

Joissakin tilanteissa varastolla olisi puhallusvillan valmistukseen kelpaavaa jätevillaa, 

mutta tieto siitä, että puhallusvillan raaka-aine varastossa olisi tilaa, ei kulje osastojen 

välillä. Tätä tilannetta voitaisiin tehokkaimmin parantaa paremmalla osastojen välisellä 

kommunikoinnilla esimerkiksi asettamalla molemmille osastoille asiasta huolehtivat 

vastuuhenkilöt sekä henkilöstön koulutuksella. (Turunen, 2006.) 
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10 YHTEENVETO 
 

Tämän työn tarkoituksena oli luoda teollisuusyritykselle riittävä tietotaito ja edellytykset 

jätevirtojen hallinnan kehittämiseen ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Jätevirtojen 

hallinnan aloittamisen kannalta keskeisiksi toimenpiteiksi havaittiin prosessin 

materiaalivirtojen riittävä tunteminen, lainsäädännön vaatimusten kehitysnäkymien 

selvittäminen, parannuskohteiden systemaattinen etsiminen, säästöarvion tekeminen 

materiaalitehokkuuteen tähtäävistä ratkaisuista sekä henkilöstön sitouttaminen. Työssä 

keskityttiin näihin toimenpiteisiin mineraalivillaa tuottavan teollisuusyrityksen 

näkökulmasta sekä kuvattiin keinoja materiaalitehokkuuden kehittämisen jatkamiseen 

tulevaisuudessa. 

 

Edellä kuvatuista toimenpiteistä työn teoriaosassa kuvattiin lainsäädännön kehitysnäkymiä 

sekä jätteiden vähentämisen toista keskeistä motiivia, kilpailuedun saavuttamista. 

Teollisuusyrityksen kannalta keskeisimmiksi lainsäädännön kehitysnäkymiksi havaittiin 

keväällä voimaan tulevan uuden jätelain muuttunut määritelmä sivutuotteelle, joka voi 

helpottaa jätteen uusiokäyttöä, jäteveron nouseminen ja ulottaminen koskemaan myös 

teollisuuskaatopaikkoja sekä Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 linjatut 

toimialakohtaiset materiaalitehokkuussopimukset, joiden käytännön vaikutuksista ei 

kuitenkaan vielä ole tietoa. Velvoitteiden täyttämisen lisäksi parempi 

materiaalitehokkuuden havaittiin voivan tuoda myös merkittävää kilpailuetua. Raaka-aine- 

ja jätteiden hallintakustannusten pienenemisen lisäksi etua voidaan saavuttaa esimerkiksi 

asiakkaiden ja sijoittajien positiivisen suhtautumisen myötä. 

 
Jätteiden käsittelyn motivaattoreiden lisäksi osana työn teoriaosuutta käsiteltiin keinoja, 

joilla yritys voi parantaa materiaalitehokkuuttaan. Aloitustoimenpiteiden jälkeen kaksi 

keskeistä näkökulmaa materiaalitehokkuuden parantamisessa ovat prosessinäkökulma sekä 

tuotenäkökulma. Prosessinäkökulmassa keskitytään tuotantoprosessien 

materiaalitehokkuuden parantamiseen esimerkiksi vähentämällä saman tuotteen 

valmistukseen tarvittavaa raaka-ainemäärää. Tuotenäkökulmassa huomion kohteena on 

tuotteen koko elinkaari ja sen  aikaisen materiaalinkulutuksen minimoiminen. Molemmista 

näkökulmista löytyy lukuisia keinoja materiaalitehokkuuden parantamiseksi. 
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Työn empiirisessä osassa toteutettiin mineraalivillaa valmistavan Paroc Oy Ab:n 

Lappeenrannan tehtaan osalta materiaalitehokkuuden parantamisen keinoista prosessin 

materiaalivirtojen selvittäminen materiaalitaseiden avulla. Materiaalitaseen perusteella 

koko tehtaanraaka-aineiden hyödyntämisasteeksi todettiin 71 % asteen vaihdellessa 68 

%:sta aina 98 %:iin eri tuotantolinjojen välillä. Jätteiden keskimääräiseksi 

hyötykäyttöasteeksi todettiin 56 % sen vaihdellessa 15 %:sta 82 %:iin. Laskennan 

epävarmuuksien vuoksi lukuja voidaan kuitenkin pitää lähinnä suuntaa antavina. 

 

Materiaalitehokkuuden kehittämisen kannalta jätevirtojen tunteminen ja niiden 

seuraaminen on keskeisessä asemassa parannuskohteiden löytämiseksi ja tehtyjen 

investointien ja toimenpiteiden arvioimiseksi. Taseen laskemiseksi tehdyn selvitystyön 

pohjalta työssä esitettiin kehitysehdotuksia mittauksiin, joista keskeisimmät liittyivät 

jätetietojen kokoamiseen eri järjestelmistä jäteseurantatyökaluksi tietojen seurattavuuden ja 

luotettavuuden parantamiseksi. Lisäksi työssä ehdotettiin joidenkin mittausten lisäämistä ja 

työtapojen muuttamista olemassa olevien mittausten luotettavuuden parantamiseksi.  

 

Mittausten parantamisen lisäksi työssä esitettiin muutamia ehdotuksia jätteiden 

vähentämiseksi sekä arvioitiin niiden kannattavuutta. Esitetyt toimenpiteet liittyivät kuidun 

ja linkojätteen takaisinpuhallukseen tuotantoprosessiin, villajätettä raaka-aineenaan 

käyttävän puhallusvillan tuotannon kehittämiseen sekä tuotteiden varastoinnin 

kehittämiseen hävikin pienentämiseksi. Nämä ovat kuitenkin vain yksittäisiä esimerkkejä 

kehitysmahdollisuuksista. Näiden lisäksi uusia kehitysehdotuksia kannattaakin etsiä 

materiaalitaseiden antamien tietojen sekä jätevirtojen kehittymisen seurannan antamien 

tulosten pohjalta systemaattisesti tulevaisuudessa. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. 

 
Sulajäte   Sulatusprosessin ohiajotilanteissa syntyvä kivijäte 

Linkojäte   Linkouksessa erottuvat liian karkeat tai helmiä sisältävät kuidut 

Karkaistu villajäte  Sisältää tuotannossa ja varastolla sekundoituja tuotteita, 

tuotantolinjoilta häiriötilanteissa poistettua karkaistua villaa 

sekä esimerkiksi tuotetta sahattaessa syntyneitä reunoja 

Karkaisematon villajäte Sisältää Linjojen puhdistuksessa syntyvää karkaisematonta 

villajätettä, kourumattoa sekä vuorivillalinjoilta sekundoitua 

karkaisematonta villaa 

Kourumatto   Karkaisematon puolivalmiste kourueristeiden valmistukseen 

Puhallusvilla  Perustuotannon osana valmistettava puhaltamalla asennettava 

karkaistu eristevilla 

HT –eriste  Erikoistuotetuotannossa valmistettava High Temperature - 

eriste 

Kiven seulonta-alite  Ennen uuniin syöttämistä eroteltava liian hienojakoinen kivi 

Koksin seulonta-alite  Ennen uuniin syöttämistä eroteltava liian hienojakoinen koksi 

Puristekonttijäte  Puristettavaan konttiin ohjattava karkaistu villajäte, joka 

koostuu pääosin sahauspölystä sekä tuotteesta sahattavista 

reunakaistaleista 

Vuorivillasuodinjäte  Vuorivillasuotimen pohjalle ja kanaviin kertyvää hartsipitoista 

vuorivillajätettä 

Punnitustaara  Punnittavien autojen ja astioiden tyhjäpaino 
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Liite 2. 

 
Tehtaan portin punnituksen taarauksesta aiheutuvan virheen korjaamisessa käytetty 

laskenta sekä korjatut punnitustulokset. 

 

  
punnittu 

[t] 
lavoja 
[kpl] 

virhe 
[t/kpl] virhe [t] 

tarkis-
tettu [t] 

Tehtaalle tuotu kierrätyskivi 1857 91 0,3 27 1830 
Sula/rauta/hiekka kaatopaikalle 7850 427 0,3 128 7722 
Hiekka kaatopaikalta 1625 78 0,3 23 1602 
Kupolirauta Kuusakoski Oy:lle 2214  -  0,0 0 2214 
Linkojäte/kivi-alite kaatopaikalle  9057 566 0,3 170 8887 
Kupariuunin suodinpöly 470 163 0,3 49 421 
Suodinjäte kompostiin EKJH:lle 1095  -  0,0 0 1095 
Karkaisematon vuorivillajäte kp:lle 2938 349 0,3 105 2833 
Karkaistu villajäte kp:lle 2828 1764 0,3 529 2299 
ETT Villajäte puristekontissa kp:lle 656 101 0,3 30 626 
Muu Villajäte puristekontissa kp:lle 1470 186 0,3 56 1414 
Karkaistu vuorivillajäte varastolta 160 67 0,3 20 140 

Liite 2. Taulukko 1. Korjatut punnitustulikoset portin vaa’alta.  
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Liite 3. 
Perustuotannon materiaalitase.  

 

  m [t]   
Tehtaalle tuotu uusi kivi 80600 Laskettu uuniin syötetyn kiven perusteella 
Tehtaalle tuotu kierrätyskivi 1600 Laskettu uuniin syötetyn kiven perusteella 
Uuden kiven seulonta-alite -2000 Laskettu osuutena syötetyistä kivistä (2,5 %) 
Koksin seulonta-alite 300 Laskettu osuutena syötetystä koksista (2,5 %) 
Kierrätyskiven seulonta-alite -40 Laskettu osuutena syötetyistä kivistä (2,5 %) 
Koksi uuniin 11800 Punnitus uuniin syötössä. oletus, kuiva . (Lähde PRIPS) 
Uusi kivi uuniin 76900 Punnitus uuniin syötössä, oletus:kuivia (Lähde:PRIPS) 
Kierrätyskivi uuniin 1600 Punnitus uuniin syötössä, oletus: kuivia  (Lähde: PRIPS) 
Kivi raaka-aineet yhteensä 78500 Laskettu 
Koksin tuhka 900 Koksin tuhkapitoisuus 8 % (n.n) 
Savukaasuhäviö -8000 Laskettu reseptistä  kivilajien mukaan (Lähde:PRIPS) 
Pelkistynyt rauta -1900 Laskettu reseptistä kivilajien mukaan (Lähde:PRIPS) 
Kupoliuunin suodinpöly punnittu -400 Punnitus, taara korjattu (Lähde:portin punnitustulokset) 
Ohiajosula -2800 Laskettu ohiajoajan ja virtauksen perusteella (Lähde:PRIPS) 
Linkojäte (kuiva) -6700 Punnittu, taara ja kosteus (1 %) korjattu (Portin punnitustul.) 
Sideaineet 1100 Laskettu reseptin perusteella, kuiva (Lähde: PRIPS) 
Öljy 100 Laskettu reseptin perusteella, kuiva (Lähde: PRIPS) 
Pöly vuorivillasuotimeen (kuiva) -900 Punnittu (Lähde: EKJH), väh. kosteus 10 % ja villalevyt 
Karkaisematon villajäte linj. puhd. -1200 Laskettu taseesta 
Reunakaistale -3200 Laskennallinen tuotetiedoista (Lähde: PRIPS) 
Sahauspöly -500 Laskettu 1% priimatuotannosta 
PUH kelpaamaton karkaistu sek.  -50 Laskettu, 1 % punnitusta villajätteestä  (Lähde PIRPS) 
PUH kelpaava karkaistu sekunda -4100 Laskettu taseesta 
Karkaisematon sekunda (kuiva) -500 Laskettu taseesta, vähennetty kosteus (1,5 %) 
Karkaistu priima -43000 Punnittu pakkauksen yhteydessä (Lähde: PRIPS) 
Karkaisematon priima kuiva -8000 Punnittu (Lähde: PRIPS), Vähennetty kosteus (1,5 %) 
Priima yhteensä  -50900 Priima yhteensä kuivana 
Taseen virhe -400   

Liite 3. Taulukko 1. Perustuotannon materiaalitase. 
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Liite 4. 
Karkaisematoman villajätteen jakautuminen ja kokonaiskosteuden laskenta. 

 

  
m, 
kostea kosteus m, H2O m, kuiva 

Karkaisematonta kp:lle yht. Tonnia 2938       
Punnituksen virhe 100       
Linjojen puhdistusjäte 210 45 % 950 1160 
Perustuotanto, karkaisematon sekunda 530 1,50 % 10 520 
Reklamoidut puolivalmisteet 10 1,50 % 0 10 
Tekn. eristeet karkaisematon sekunda 90 1,50 % 1 90 
Kourukone 20: Karkaisematon sekunda 20 1,50 % 0 20 
Kourukone 21: Karkaisematon sekunda 30 1,50 % 0 30 
Kourukone 22: Karkaisematon sekunda 40 1,50 % 1 40 
    YHT. 960 1870 
  Keskimääräinen kosteus.  32 % 

Liite 4. Taulukko 1. Karkaisematon villajäte. 
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Liite 5. 
Perustuotannon villajätteiden jakautuminen eri määränpäihin. 

 

Perustuotannon villajätteet m [t] 
Yhteensä 9480 
Sahauspöly puristekonttiin 510 
Reunakaistale 3160 
      Reunakaistale puristekonttiin 430 
      Reunakaistale puhallusvillan valm. 3590 
Karkaisematon villajäte 520 
      Karkaisematon villajäte linjojen puhd. 1160 
      Karkaisematon sekunda  520 
Karkaistu villajäte 4120 
      Karkaistu villajäte PUH-valmistukseen 4400 
      Karkaistu villajäte HT-valmistukseen 0 
      Karkaistu villajäte kaatopaikalle 280 

 Liite 5. Taulukko 1. Perustuotannon vuorivillajätteen jakautuminen eri määränpäihin. 
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Liite 6. 
Teknisten eristeiden tuotannon materiaalitaseet. 

 

Kourukone 20 m [t]   
Puolivalmisteen kulutus 1490 Punnittu (Lähde: TIPPIS) 
Kosteuden haihtuminen 20 Laskennallinen, puolivalmisteessa 1,5 % kosteutta 
Sahatut kourunpäät 120 Laskennallinen, 8 % puolivalmisteesta 
Sahauspöly 20 Laskennallinen, 1 % puolivalmisteen kulutuksesta 
Sekunda ennen punnitusta 60 Laskennallinen punnituksista ja muista häviöistä 
    Karkaistu 40 Laskettu: 33% ennen punnitusta sekundoidusta 
    Karkaisematon 20 Laskettu: 66 % ennen punnitusta sekundoidusta 
Punnitut kourut 1270 Punnitut kourut, priimaa ja sekundaa (Lähde: TIPPIS) 
Sekunda kourut 100 Laskennallinen kpl ja  tiheyden mukaan (Lähde: TIPPIS) 
Tuotteet 1170 Laskennallinen kpl ja  tiheyden mukaan (Lähde: TIPPIS) 

Liite 6. Taulukko 1. Kourukone 20 materiaalitase 

 

Kourukone 20 m [t]   
Puolivalmisteen kulutus 2300 Punnittu (Lähde: TIPPIS) 
Kosteuden haihtuminen 30 Laskennallinen, puolivalmisteessa 1,5 % kosteutta 
Sahatut kourunpäät 180 Laskennallinen, 8 % puolivalmisteesta 
Sahauspöly 20 Laskennallinen, 1 % puolivalmisteen kulutuksesta 
Sekunda ennen punnitusta 90 Laskennallinen punnituksista ja muista häviöistä 
    Karkaistu 60 Laskettu: 33% ennen punnitusta sekundoidusta 
    Karkaisematon 30 Laskettu: 66 % ennen punnitusta sekundoidusta 
Punnitut kourut 1970 Punnitut kourut, priimaa ja sekundaa (Lähde: TIPPIS) 
Sekunda kourut 100 Laskennallinen kpl ja  tiheyden mukaan (Lähde: TIPPIS) 
Tuotteet 1870 Laskennallinen kpl ja  tiheyden mukaan (Lähde: TIPPIS) 

Liite 6. Taulukko 2. Kourukone 21 materiaalitase. 

 

Kourukone 20 m [t]   
Puolivalmisteen kulutus 4200 Punnittu (Lähde: TIPPIS) 
Kosteuden haihtuminen 60 Laskennallinen, puolivalmisteessa 1,5 % kosteutta 
Sahatut kourunpäät 340 Laskennallinen, 8 % puolivalmisteesta 
Sahauspöly 40 Laskennallinen, 1 % puolivalmisteen kulutuksesta 
Sekunda ennen punnitusta 130 Laskennallinen punnituksista ja muista häviöistä 
    Karkaistu 80 Laskettu: 33% ennen punnitusta sekundoidusta 
    Karkaisematon 40 Laskettu: 66 % ennen punnitusta sekundoidusta 
Punnitut kourut 3630 Punnitut kourut, priimaa ja sekundaa (Lähde: TIPPIS) 
Sekunda kourut 160 Laskennallinen kpl ja  tiheyden mukaan (Lähde: TIPPIS) 
Tuotteet 3470 Laskennallinen kpl ja  tiheyden mukaan (Lähde: TIPPIS) 

Liite 6. Taulukko 3 . Kourukone 22 materiaalitase. 
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Lamellikone m [t]   
Puolivalmisteen kulutus 470 Laskennallinen tilavuuksista ja tavoitetiheyksistä (Lähde: IFS) 
Hävikki yht. 110 Laskettu taseesta 
     Sahauspöly 10 Laskettu 2% puolivalmisteen kulutuksesta 
     Hukkapalat 90 Laskettu 20 % puolivalmisteen kulutuksesta 
     Sekunda yht. 10 Laskettu taseesta 
Tuotteet 350 Laskennallinen tilavuuksista ja tavoitetiheyksistä (Lähde: IFS) 

Liite 6. Taulukko 4 . Lamellikoneen materiaalitase. 

 

Erikoistuotteiden tuotanto m [t]   
Puolivalmisteen kulutus 3850 Laskennallinen tilavuudesta ja tavoitetiheyksistä (Lähde: IFS) 
Sahauspöly ja reunat  630 Punnittu puristekontti (Lähde: Portin punnitukset) 
Sekunda 160 Laskettu taseesta 
Tuotteet 3070 Laskennallinen tilavuudesta ja tavoitetiheyksistä (Lähde: IFS) 

Liite 6. Taulukko 5 . Erikoistuotetuotannon materiaalitase. 
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Liite 7. 
Teknisten eristeiden villajätteiden jakautuminen eri määränpäihin. 

 

Kourukone 20 m [t] 
Jätteet yhteensä 300 
Sahauspöly puristekonttiin 20 
Kourunpäät yhteensä 120 
      Kourunpäät PUH-valmistukseen 0 
      Kourunpäät HT-valmistukseen 0 
      Kourunpäät puristekonttiin 120 
Karkaisematon sekunda  20 
Karkaistu villajäte yhteensä 140 
      Karkaistu villajäte PUH-valmistukseen 70 
      Karkaistu villajäte HT-valmistukseen 0 
      Karkaistu villajäte kaatopaikalle 70 

Liite 7. Taulukko 1 . Kourukone 20. Jätteiden jakautuminen eri määränpäihin. 

 

Kourukone 20 m [t] 
Jätteet yhteensä 390 
Sahauspöly puristekonttiin 20 
Kourunpäät yhteensä 180 
      Kourunpäät PUH-valmistukseen 40 
      Kourunpäät HT-valmistukseen 150 
      Kourunpäät puristekonttiin 0 
Karkaisematon sekunda  30 
Karkaistu villajäte yhteensä 160 
      Karkaistu villajäte PUH-valmistukseen 0 
      Karkaistu villajäte HT-valmistukseen 0 
      Karkaistu villajäte kaatopaikalle 160 

Liite 7. Taulukko 2 . Kourukone 21, jätteiden jakautuminen eri määränpäihin. 

 

Kourukone 20 m [t] 
Jätteet yhteensä 670 
Sahauspöly puristekonttiin 40 
Kourunpäät yhteensä 340 
      Kourunpäät PUH-valmistukseen 70 
      Kourunpäät HT-valmistukseen 0 
      Kourunpäät puristekonttiin 270 
Karkaisematon sekunda  40 
Karkaistu villajäte yhteensä 250 
      Karkaistu villajäte PUH-valmistukseen 30 
      Karkaistu villajäte HT-valmistukseen 0 
      Karkaistu villajäte kaatopaikalle 210 
      Karkaistu villajäte puristekonttiin 10 

Liite 7. Taulukko 3. Kourukone 22, jätteiden jakautuminen eri määränpäihin. 
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Verkkomattokone m [t] 
Jätteet yhteensä 230 
Karkaistu villajäte yhteensä 230 
      Karkaistu villajäte PUH-valmistukseen 30 
      Karkaistu villajäte HT-valmistukseen 0 
      Karkaistu villajäte kaatopaikalle 190 

Liite 7. Taulukko 4. Verkkomattokone, jätteiden jakautuminen eri määränpäihin 
 

Lamellikone m [t] 
Jätteet yhteensä 110 
Sahauspöly puristekonttiin 10 
Karkaistu villajäte yhteensä 110 
      Karkaistu villajäte PUH-valmistukseen 0 
      Karkaistu villajäte HT-valmistukseen 20 
      Karkaistu villajäte kaatopaikalle 80 

Liite 7. Taulukko 5. Lamellikone, jätteiden jakautuminen eri määränpäihin 
 

Erikoistuotteiden tuotanto m [t] 
Jätteet yhteensä 790 
Sahauspöly puristekonttiin 630 
Karkaistu villajäte yhteensä 160 
      Karkaistu villajäte PUH-valmistukseen 0 
      Karkaistu villajäte HT-valmistukseen 80 
      Karkaistu villajäte kaatopaikalle 80 

Liite 7. Taulukko 6. Erikoistuotetuotanto, jätteiden jakautuminen eri määränpäihin 
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Liite 8. 
 

Varaston jätteiden jakautuminen määränpäittäin. 

 

Varasto jätettä yht. tonnia 1440 
Villajäte ulkoa kaatopaikalle 140 
Sekundoitu villa 1300 
      Sekundoitu kaatopaikalle 850 
      Sekundoitu puhallusvillalle 460 

Liite 8. Taulukko 1. Varaston jätteet. 
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Liite 9. 
 

Villajätettä hyötykäyttävien tuotantolinjojen käyttämät raaka-aineet lähteittäin. 

 

Karkaistua jätettä PUH:lle yht. tonnia 7330 
Perustuotanto: reunat 3590 
Perustuotanto: sekunda 4400 
Varasto 460 
Verkkomattokone: ylijäämä 
puolivalmiste 30 
Kourukone 20: kourunpäät 0 
Kourukone 21: kourunpäät 40 
Kourukone 22: kourunpäät 70 
Kourukone 20: sekunda 70 
Kourukone 21: sekunda 0 
Kourukone 22: sekunda 30 

Liite 9. Taulukko 1. Puhallusvillan raaka-aineiden jakautuminen lähteittäin. 
 

Karkaistua jätettä HT:lle yht. tonnia 250 
Lamellikone: hukkapalat 20 
Kourukone 20: kourunpäät 0 
Kourukone 21: kourunpäät 150 
Kourukone 22: kourunpäät 0 
Kourukone 20: sekunda 0 
Kourukone 21: sekunda 0 
Kourukone 22: sekunda 0 
Erikoistuotteiden tuotanto: sekunda 80 

Liite 9. Taulukko 2. High Temperature eristeet, raaka-aineet eri lähteistä. 
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Liite 10. 
 

Yhtälöitä materiaalitaseen punnitsemattomien jätejakeiden massan arvioimiseksi. 

 

Perustuotannon linjojen puhdistusjäte:  

 

x
mmm

m TSKVPSKVPKV
PLKV −

−−
=

1
._.__

._
    (1)

 

 

PKVm _  =       Erikseen punnittu ja raportoitu perustuotannon 

karkaisematon jäte  

                     TSKVm ._  =   Määritelty seuraavassa yhtälössä 2 

 x = Linjojen puhdistusjätteen kosteus massaosuutena villasta 

 

Teknisten eristeiden karkaisematon kourumattojäte ennen linjalle syöttämistä: 

 

x
mm

m KKMPKM
SKM −

−
=

1
__

1._
    (2) 

 

PKMm _  =       Perustuotannossa tuotetun kourumaton punnittu massa  

   KKMm _  =   Kourukoneelle syötettäessä punnittu kourumatto 

 x = Kourumaton kosteus, seurantamittausten perusteella 1,5 % 

 

Teknisten eristeiden kourumattojäte linjalle syöttämisen jälkeen: 

 

x
mm

m KTKKM
SKM −

−
=

1
_

2._
      (3)

  

KTm =             Kourukoneen punnittu bruttotuotanto 
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Teknisten eristeiden karkaisematon villajäte: 

 

2._1._._ SKMSKMTSKV mmm +=
    (4) 

 

 


