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In this Bachelor’s thesis new plastic recycling technologies are presented. The 

technologies in question haven’t put into operation in a bigger scale. The objective of the 

thesis is to create an overview of promising new technologies and at the same time 

compare them to technologies used nowadays. The thesis undergoes how new 

technologies help to catch up with the objectives of the legislation and what is position of 

new technologies in relation to mechanical recycling. The thesis also includes the 

challenges of the plastic which could be fixed with recycling techniques. The Bachelor’s 

thesis has done using literature. 

The Bachelor’s thesis gives an idea of the process flow of the new recycling technologies 

and their benefits and challenges. The main result of the thesis is related to the 

possibilities of the new technologies in the field of plastic recycling. Especially the 

benefits over the current situation are the essential results. Discussion summarizes the 

most important differences between the recycling technologies. This Bachelor’s thesis 

can be used as basic information for example to find out the relationship between new 

technologies and legislation or to familiarize with differences between new plastic 

recycling technologies.  
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1 JOHDANTO 

Nykypäivänä yhteiskunta on hyvin kulutuskeskeinen, minkä seurauksena muovien 

kulutus on kasvanut siinä ohella hyvin voimakkaasti. Muovit tuovat paljon hyötyjä 

elämäämme ja ovat auttaneet kehityksen eteenpäin viemistä omalta osaltaan. Niiden 

käytöstä löytyy kuitenkin myös haasteita, joita pyritään ratkaisemaan jatkuvasti 

kehittyvin teknologioin. Muovien haasteet liittyvät lähinnä niiden elinkaaren 

loppupäähän. Nämä muovien haasteet aiheuttavat ympäristössä negatiivisia vaikutuksia 

niin meri- kuin maaekosysteemeille sekä ihmisille. Nykyiset kierrätysteknologiat eivät 

ole tarpeeksi tehokkaita tai ympäristöystävällisiä hoitamaan näitä haasteita, joten uusien 

teknologioiden kehittäminen on erityisen tärkeää. Teknologioiden kehittymistä 

vauhdittaa EU:lta tuleva lainsäädäntö, joka antaa ohjeita johdattaen kehitystä 

kestävämpään muovin kiertotalouteen. Tällaista lainsäädäntöä ovat EU:n muovistrategia 

sekä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisen direktiivi. Näihin 

pohjautuu Suomen omaa muovikehitystä ohjaava muovitiekartta. Tässä työssä käsitellään 

teknologioita, joiden avulla pyritään ratkaisemaan muovien käytön jälkeisen käsittelyn 

haasteita muovin ominaisuuksien ja lainsäädännön valossa. Erityisesti keskitytään 

muovin kierrätykseen liittyviin teknologioihin, joita ei vielä ole otettu käyttöön suuressa 

mittakaavassa. Työssä pyritään lisäksi vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaista muovin käyttö ja käsittely on nykyisin? 

2. Mitä tavoitteita lainsäädäntö ja strategiat ovat asettaneet muovien kierrätykselle? 

3. Miksi uusia muovien kierrätysmenetelmiä on tarpeen kehittää? 

4. Millaisia uusia teknologioita on kehitetty muovin kierrätykseen? 
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2 YLEISTÄ MUOVEISTA 

2.1 Kemiallinen rakenne 

Muovien rakenneaineet eli monomeerit koostuvat lähinnä hiilestä ja vedystä, mutta niissä 

on usein mukana myös muita aineita, kuten happea, typpeä ja klooria. Eri aineiden sekä 

hiilen ja vedyn erilaisten rakenteiden avulla on mahdollista muodostaa monenlaisia 

monomeerejä. (Uusi-Kinnala 2020) Muovien jaottelu perustuu polymeereihin, jotka 

koostuvat pitkistä monomeeriketjuista. Molekyyliä voidaan kutsua polymeeriksi, kun se 

koostuu yli 50 monomeeristä. (Asikainen 2021a) Muovin rakenne määrää sen käyttö- ja 

kierrätysmahdollisuudet. (Uusi-Kinnala 2020)  

Muovien kemiallinen rakenne määrittää niiden ominaisuuksia sekä niiden jakoa erilaisiin 

muovityyppeihin. Yksi mahdollinen tapa jakaa muovit eri kategorioihin on niiden 

muokattavuus. Tällöin muovit jaetaan kesto- ja kertamuoveihin. Kestomuovien 

polymeerit ovat kiinnittyneet toisiinsa heikoilla sidoksilla. (Plasthouse 2021) 

Kertamuovit taas muodostavat vahvoja sidoksia jähmettyessään. Kestomuovien heikot 

sidokset mahdollistavat kierrätyksen, sillä niitä voidaan lämmittämisen avulla muovata 

uudelleen. (Uusi-Kinnala 2020). Kestomuoveista esimerkkinä on kuvassa 3 esiintyvät 

valtamuovien monomeerit. Kuten kuvasta nähdään, jokaisen kuvassa esiintyvän muovin 

rakenneyksiköt ovat hyvin erilaisia toisiinsa nähden. 

 

Kuva 1. Kestomuoveja: (a) polypropeeni (PP), (b) polyeteeni (PE), (c) polystyreeni (PS), 

(d) polyeteenitereftalaatti (PET), (e) polyvinyylikloridi (PVC). 
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Monomeerit voivat olla rakenteelta hyvinkin erilaisia, mutta muokattavuuden 

takaamiseksi niiden muodostamien sidosten on oltava tarpeeksi heikkoja. (Plasthouse 

2021) Vaikka kestomuovit sopivat kierrätykseen muokattavuutensa vuoksi, voi niiden 

rakenne sisältää kierrätystä vaikeuttavia komponentteja. Tästä esimerkkinä 

polyvinyylikloridin sisältämä kloori, joka aiheuttaa korroosiota sekä vaikeuttaa muiden 

muovien kierrätystä. (CircHubs 2018) Kloorin lisäksi muun muassa bromi haittaa muovin 

kierrätystä, mikäli sitä esiintyy polymeerin rakenteessa. Kertamuovien kierrätys ei ole 

mahdollista, sillä ne muodostavat jähmettyessään polymeeriverkon, joka hajoaa, kun sitä 

lämmittää riittävästi (Plasthouse 2021). Kuvasta 4 näkee, miten kestomuovien ja 

kertamuovien jähmettymisessä luomat rakenteet eroavat toisistaan. 

 

Kuva 2. (a) Kestomuovin ja (b) kertamuovin polymeerirakenteet. 

Ylempänä kuvassa on kestomuovin rakenne ja alempana kertamuovin polymeeriverkko. 

Molemmat ovat tosi yksinkertaistettuja versioita rakenteista. Kertamuovien luomien 

”ylimääräisten” sidosten vuoksi niitä ei ole mahdollista muokata enää uudestaan sen 

jälkeen, kun sidokset ovat jo päässeet syntymään. Toisin sanoen sidokset estävät 

polymeeriketjujen liikkumisen toistensa lomitse lämmitettäessä. Kestomuovit taas eivät 

muodosta näitä sidoksia, joten ne pystyvät muuttumaan jopa juoksevaksi, kun lämpötila 

on tarpeeksi korkea. (Majamaa 2012) 
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2.2 Muovin käytön ja kysynnän nykytila 

Muovien tuotanto on laajentunut suhteellisen lyhyessä ajassa huomattavasti. Muovia 

käytetään useissa eri tarkoituksissa ja sen hyödyntäminen moneen eri käyttötarkoitukseen 

on helppoa.  

 

Kuva 3. Euroopan muovin kysyntä [%] segmenteittäin vuonna 2020. (Plastics Europe 

2021) 

Kuvasta 1 nähdään, että muoveja käytetään useilla eri sektoreilla. Vuonna 2020 noin 40 % 

tuotetusta muovista meni pakkausten materiaaliksi, vaikka viime aikoina pakkauksien 

muovimäärää on vähennetty melko runsaasti muuttuneen lainsäädännön vuoksi. 

Rakentaminen on toinen suuri muovien kulutuskohde, mutta sen osuus käytetystä 

muovista on noin 20 % eli vain puolet pakkauksien osuudesta. Muiden osa-alueiden 

muovin tarve on yhteensä noin 40 % kaikesta muovin kysynnästä. (Plastics Europe 2021)  

Muovien elinkaareen kuuluu muitakin osia kuin sen käyttäminen. Elinkaari koostuu 

kokonaisuudessaan raaka-aine öljyn hankkimisesta polymeerien valmistamiseen, 

polymeerien valmistamisesta, muovien valmistamisesta, muovituotteiden käytöstä sekä 

muovien kierrätyksestä tai elinkaaren loppumisesta. (Luhtala 2018) Muovituotteiden 

käytön ja kierrätyksen tai elinkaaren lopun välissä muovijätteet on kerättävä, jotta ne on 

mahdollista viedä käsittelyyn. Keräyksen jälkeen muoveilla on kolme vaihtoehtoa: 

kierrätys, energian hyödynnys tai loppusijoitus. 

40,50%

20,40%

8,80%

6,20%

4,30%

3,20%

16,70%

Pakkaukset

Rakentaminen

Autoteollisuus

Sähkö ja elektroniikka

Kotitalous, vapaa-aika ja urheilu

Maatalous
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Kuva 4. Muovijätteen käsittely Euroopassa vuonna 2020. (Plastics Europe 2021) 

Lähes 75 % muovijätteestä Euroopassa menee tällä hetkellä energian hyödynnykseen tai 

kierrätykseen, mutta loppusijoitukseen menevän muovijätteen osa on silti huomattava, yli 

23 %. Kierrätyksen osaa olisi hyvä kasvattaa kierrätystekniikoita kehittämällä, jotta 

loppusijoitukseen päätyvien muovijätteiden määrää voitaisiin vähentää. 

Loppusijoitukseen päätyvän muovin määrän vähentäminen olisi myös hyvä ottaa 

huomioon jo valmistuksesta lähtien, jotta määrää voitaisiin vähentää tehokkaammin. 

Suurin osa muoveista valmistetaan fossiilista alkuperää olevista materiaaleista. Koko 

maailman mittakaavassa muoveja valmistetaan suuria määriä. Esimerkiksi vuonna 2016 

muoveja valmistettiin koko maailmassa n. 335 miljoonaa tonnia, mikä on erittäin suuri 

määrä. Kuitenkin vain 4–6 % koko maailmassa kulutetusta raakaöljystä käytetään 

muovien tuotantoon. (Luhtala 2018) Tämä johtuu siitä, että muovit valmistuvat usein 

öljyn tuotannon sivutuotteena, minkä vuoksi niiden valmistaminen on suhteellisen 

helppoa. (Ekokumppanit Oy 2021) Muoveja on myös mahdollista valmistaa 

biopohjaisista raaka-aineista. Erilaisten raaka-aineiden lisäksi muovilaatuja on runsaasti 

erilaisia, mutta ne voidaan jakaa esimerkiksi kahteen eri kategoriaan eli kestomuoveihin 

ja kertamuoveihin. Tämä jako ei kuitenkaan ole täysin selkeä, sillä joissakin muoveissa 

saattaa esiintyä molempia muovilaatuja samaan aikaan. Muoveja voi jakaa myös muihin 

kategorioihin, kuten teknisiin, erikois- ja valtamuoveihin. Mikään muovien jako ei ole 

kovinkaan yksioikoinen ja biopohjaiset muovit sekoittavat tätä entisestään.  

(Ekokumppanit Oy 2021) Voidaan kuitenkin nimetä viisi eri valtamuovia, joita käytetään 

useissa eri käyttökohteissa, jolloin ne ovat hyvin yleisiä. Valtamuoveja ovat polyeteeni, 

34,6%

42,0%

23,4%

Kierrätys
Energian hyödynnys
Loppusijoitus
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polypropeeni, polyvinyylikloridi, polyeteenitereftalaatti ja polystyreeni. Polymeerejä 

harvoin käytetään sellaisenaan, sillä niihin lisätään usein lisä- ja täyteaineita muun 

muassa parantamaan kestävyyttä ja helpottamaan jatkojalostusta. Lisäaineina voidaan 

käyttää erilaisia väriaineita, lujiteaineita ja voiteluaineita. (Luhtala 2018) 

2.3 Muovin hyödyt 

Muoveissa on hyötyjä, joita olisi lähes mahdotonta korvata jollakin muulla materiaalilla. 

Muovi on ominaisuuksiltaan hyvin teollisuuden tarpeisiin soveltuva sekä monipuolinen 

eri muovilaatujensa ja muokattavuutensa johdosta. Teollisuuden näkökulmasta muovin 

hyviä ominaisuuksia ovat sen hallittavuus, edullisuus ja muokattavuus. Muovia on 

helpompi muokata kuin useita muita materiaaleja. Kestomuoveja voidaan muokata aina 

uudestaan ja muovi on mahdollista muokata lähes mihin tahansa muotoon. Esimerkiksi 

muovista voi tehdä puutarhaan ohutta rastasverkkoa tai paksua puutarhaletkua. Muovin 

useat eri laadut takaavat sen, että muovia on mahdollista käyttää moneen eri 

tarkoitukseen. Siitä todisteena on sen käyttö muun muassa ruuanvalmistusvälineissä ja 

taskulampuissa. Molemmat eroavat toisistaan käyttötarkoitukseltaan ja käyttötavaltaan, 

mutta muovin käyttö on mahdollista molempien tuotteiden materiaaliksi. Edullisuuden 

takia se on myös hyvin sopiva raaka-aine sarjatuotantoon. Esimerkiksi tietokoneesta ei 

joudu maksamaan niin suurta hintaa, sillä useat osat on tehty muovista. Edullisuus johtuu 

siitä, että muovia on helppo tuottaa ja se syntyy öljynjalostusprosessien sivutuotteena. 

(Ekokumppanit Oy 2021) 

Helpon tuotannon vuoksi muoveja käytetäänkin paljon pakkauksissa. Useat ruuat 

pakataan muoviin, sillä se soveltuu hyvin pakkausmateriaaliksi keveytensä ja 

eristävyytensä vuoksi. Muovi on lisäksi ilmatiivistä, joten ruoka säilyy pitempään, kun 

ilman happi ei pääse vaikuttamaan siihen. (Muoviteollisuus ry 2019) Näin ollen 

ruokahävikki olisi todennäköisesti suurempaa, mikäli ruokaa ei pakattaisi muoviin. 

Tämän lisäksi muovi suojaa ruokaa valolta sekä varastoinnin ja kuljetuksen aiheuttamilta 

mahdollisilta kolhuilta. (Ekokumppanit Oy 2021) Muovin erityisen hyvä eristyskyky 

näkyy käytännössä, kun sitä käytetään esimerkiksi sähköjohtojen eristeenä. Mikäli 

sähköjohtojen eriste ei olisi riittävää eristyskyvyltään, aiheuttaisi se hengenvaarallisen 

tilanteen johdon käyttäjälle. Kyseiseen tarkoitukseen muovi on myös halpa ratkaisu. 

Muovin keveys taas mahdollistaa päästöjen vähentämisen kuljetuksessa, sillä kevyempi 

lasti kuluttaa vähemmän polttoainetta kuin painava lasti. (Muoviteollisuus ry 2019) 
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Kevyiden muovipakkauksien onkin todettu säästävän välillisesti vuodessa 27 miljoonaa 

tonnia öljyä. (Ekokumppanit Oy 2021) Tämän vuoksi muovia hyödynnetään myös 

autojen ja lentokoneiden tuotannossa, sillä kevyempi ajoneuvo kuluttaa vähemmän 

polttoainetta. Pienempi polttoaineen kulutus taas tarkoittaa vähemmän päästöjä 

ilmakehään. (Muoviteollisuus ry 2019) Lisäksi muovin käyttö säästää muutakin kuin 

polttoainetta esimerkiksi rakentamisessa muovin käyttäminen säästää noin 2300 

miljoonaa gigajoulea energiaa tehtyjen tutkimusten mukaan. (Ekokumppanit Oy 2021) 

Energian säästöä tapahtuu myös esimerkiksi LED valojen käytössä, sillä niissä 

hyödynnetään muovin optista ominaisuutta, jolloin valon kirkkaus kaksinkertaistetaan 

muovin avulla ja energiaa ei tarvitse käyttää niin paljon kirkkaan valon aikaansaamiseksi. 

(Muoviteollisuus ry 2019) 

2.4 Muovien haasteet 

Muoveissa on hyötyjen lisäksi myös haasteita, joiden vuoksi muovien 

kierrätysteknologioita olisi hyvä kehittää jatkuvasti. Muovien käyttö on suurta sen hyvien 

ominaisuuksien ja edullisuutensa vuoksi. Edullisuus johtaa kuitenkin muovin 

hyödynnykseen kohteissa, joissa jokin muu materiaali olisi kestävämpi, mutta myös 

kalliimpi valinta. Muoveja käytetään helposti käyttötarkoituksiin, joissa tuotteen käyttö 

on kertaluonteista tai muulla tavoin lyhytaikaista. Tästä esimerkkinä kauppojen 

hedelmäosastojen muovipussit. Erityisesti haasteita aiheuttaa muovin elinkaaren 

loppuosa. Muovien jättäminen ympäristöön aiheuttaa muun muassa mikromuovia ja 

muoveihin lisättyjen lisäaineiden liukenemista ympäristöön. Liukenemisen lisäksi 

muoveihin lisätyt lisäaineet aiheuttavat poltettaessa vaarallisia palamistuotteita, joiden 

käsittelyyn tarvitaan oikeat menetelmät. Kotioloissa näiden palamistuotteiden 

oikeaoppinen käsittely ei ole mahdollista, joten ne vapautuvat ilmakehään. Muovien 

polttaminen aiheuttaa myös paljon hiilidioksidipäästöjä, sillä muovit on valmistettu 

öljypohjaisista raaka-aineista. (Asikainen 2021b) Muovin polttaminen on lähes 

verrattavissa öljynpolttoon hiilidioksidipäästöjensä perusteella. (Ekokumppanit Oy 2021) 

Lisäksi muovin öljypohjaisten raaka-aineiden valmistamisessa ja öljyn hankkimisessa on 

omat haasteensa. Öljy voi karata ympäristöön poraamisessa, kuljetuksessa sekä sen 

jalostuksessa. Ympäristössä öljy aiheuttaa useita haittoja eliöille ja kasvillisuudelle. 

Erityisen haitallista se on päätyessään meriin, sillä siellä öljy voi tuhota kokonaisia 

ekosysteemejä. Biopohjaiset muovit eivät ole valmistettu öljypohjaisista raaka-aineista, 

mikä vähentää runsaasti niiden ympäristöhaasteita verrattuna fossiilista alkuperää oleviin 
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muoveihin. Tämän vuoksi biopohjaisten muovien kierrätyksen tarkastelu jätetään tässä 

työssä pois ja keskitytään fossiilista alkuperää oleviin muoveihin.  

Öljyn lisäksi muovi aiheuttaa haasteita päätyessään ympäristöön. Mereen on kertynyt ja 

kertyy edelleen suuria määriä muovia. Siitä todisteena ovat valtavat muovijätelautat 

valtamerissä. Muovin hajoaminen kestää satoja vuosia, minkä vuoksi se on pitkäaikainen 

ongelma ympäristöön jätettynä. Nämä ympäristöön jätetyt muovit hajoavat pienemmiksi 

osasiksi meressä, mistä tuloksena syntyy mikromuovia. (Ekokumppanit Oy 2021) 

Hajoaminen johtuu UV-säteilystä ja meriveden sisältämästä hapesta. Mikromuovit 

päätyvät meristä eliöihin, jolloin muita eliöitä syöviin eliöihin mikromuoveja alkaa 

kertymään runsaasti. Mikromuovit voivat päätyä myös ihmiseen ravinnon kautta. 

(Asikainen 2021b) Vesistöissä mikromuovit vajoavat ajansaatossa pohjaan 

pohjasedimentteihin, josta niitä on enää vaikeaa poistaa. Kaikkia mikromuovien 

haittavaikutuksia ei kuitenkaan tunneta vielä, mutta mikromuovia löytyy meristä paljon 

tämänhetkisen tietämyksen mukaan. Muovien hajoaminen ympäristössä ei ole ainut tapa, 

jolla mikromuoveja päätyy ympäristöön. Mikromuovia syntyy myös muovin tuotannossa 

ja käytössä. (Ekokumppanit Oy 2021) Tämän lisäksi muovit aiheuttavat muissakin 

muodoissa haittoja eliöille. Jotkin eläimet saattavat esimerkiksi syödä muovin palasia 

luullessaan niitä ruuaksi. Osa eliöistä myös sotkeutuu muoveihin ja samalla saattavat 

kuolla puristuessaan niihin. (Asikainen 2021b) 
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3 MUOVEJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN JA 

STRATEGINEN VIITEKEHYS 

EU antaa pohjan Suomelle muoveihin liittyvälle lainsäädännölle. Suuresti vaikuttaneet 

lainsäädännöt ovat EU:n muovistrategia sekä EU:n direktiivi tiettyjen muovituotteiden 

ympäristövaikutuksen vähentämisestä. Tässä kappaleessa käsitellään EU:n lainsäädäntöä 

ja strategiaa sekä Suomen omaa strategiaa, jolla pyritään toteuttamaan lainsäädännön 

asettamat tavoitteet. 

3.1 EU:n muovistrategia 

EU:n muovistrategian tarkoitus on luoda pohjaa kestävälle muovien kiertotaloudelle, 

jossa muovien kierrättämisnäkökulma otettaisiin huomioon koko muovin arvoketjussa. 

Muovistrategiassa on kuvailtu muovin kiertotalouden visio, johon Euroopassa tullaan 

pyrkimään strategiassa ehdotettujen toimenpiteiden avulla. Visiossa mainitut tavoitteet 

liittyvät muovipakkauksien kierrätysasteen parantamiseen, kierrätysmuovin käytön 

lisäämiseen, kierrätysprosesseja haittaavien aineiden poistamiseen muoveista, muovia 

korvaavien materiaalien kehittämiseen sekä Euroopan aseman parantamiseen 

kierrätyslaitteiden ja -teknologioiden osalta. Lisäksi visiossa mainittiin erilliskeräyksen 

ja kierrätysmuovin lisääminen uusien työpaikkojen luomiseksi sekä 

hiilidioksidipäästöjen ja Euroopan riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista.  

Visiossa kaavailtiin myös hyvää pohjaa sosiaalisille innovaatioille ja yrittäjyydelle. 

Näihin kuuluvia tavoitteita olivat kansalaisten tietoisuus muovin kierrätyksestä, 

kestävämmät kulutusmallit, yritysten herääminen muovijätteen ehkäisyn 

liiketoimintamahdollisuuksiin, roskaantumisen väheneminen, mikromuovia ehkäisevien 

ratkaisujen kehittyminen sekä tieteellisen tiedon paraneminen innovatiivisten 

ratkaisuiden kera. Vision lisäksi muovistrategiasta löytyy toimenpiteitä, joilla visiota 

lähdetään toteuttamaan. Strategiassa esitetään toimenpiteiden vaikutusten arviointi, 

mikäli nähdään toimenpiteellä huomattavia sosioekonomisista vaikutuksista. Muovin 

kierrätyksen taloudellisten näkökohtien ja laadun parantamiseen liittyvät toimenpiteet 

ovat kierrätysnäkökohtien huomiointi jo suunnitteluvaiheessa, kierrätetyn muovin 

kysynnän lisääminen sekä erilliskeräyksen ja lajittelun parantaminen ja 

yhdenmukaistaminen hajanaisuutta ja eroavaisuutta vähentämällä. Muovijätteiden ja 

roskien vähentämiseen liittyvät toimenpiteet ovat muovijätteiden estäminen joutumasta 
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ympäristöön, selkeän sääntelykehyksen luominen biohajoaville muoveille sekä 

mikromuoveihin liittyvän tutkimuksen lisäämistä. Strategiassa pyritään myös lisäämään 

innovointien ja investointien edistämistä kiertotaloudessa toimenpiteiden avulla. Tähän 

liittyviin toimenpiteisiin kuuluu vaihtoehtoisten raaka-aineiden kehittäminen sekä 

rahastojen luominen innovaatioita varten. Lisäksi strategiassa mainitaan 

maailmanlaajuisista toimista, joihin kuuluu sellaisten toimien tukeminen, jotka edistävät 

parhaita käytäntöjä. EU:n muovistrategian tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kuuluu näiden 

lisäksi useita muita. Uudet muovin kierrätysteknologiat liittyvät jokaiseen strategian 

tavoitteeseen jollakin tavalla, joten ne ovat keskeisessä asemassa muovistrategian 

toteuttamisessa. (Euroopan komissio 2018) 

3.2 SUP-direktiivi 

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvä direktiivi EU 

2019/904 tarkoituksena on nimensä mukaan ehkäistä ja vähentää tiettyjen 

muovituotteiden vaikutuksia ympäristöön sekä edistää kiertotalouteen siirtymistä 

innovatiivisilla ratkaisuilla tehostaen samalla sisämarkkinoiden toimintaa. Artikloissa 4-

10 kerrotaan eri toimenpiteitä, joita muovituotteiden täytyy suorittaa. Jokaisessa 

artiklassa on määritelty erikseen, mitä muovituotteita kyseiseen artiklaan kuuluu. Artikla 

4 sisältää määräykset muun muassa elintarvikepakkauksien ja juomamukien 

kunnianhimoisesta ja pysyvästä vähentämisestä. Artikla 5 taas sisältää kiellon direktiivin 

B osassa lueteltujen ja oxo-hajoavien muovien olemisesta markkinoilla. B osaan kuuluu 

muun muassa juomien sekoitustikut, vanupuikot ja ruokailuvälineet. Artikla 6 kertoo 

ohjeita sekä C osan että F osan muovituotteille. F osaan kuuluvat juomapullot täytyy olla 

vähintään 25 % kierrätettyä muovia alkaen vuodesta 2025. Lisäksi vuodesta 2030 alkaen 

kaikkien pullojen keskiarvona täytyy kierrätettyä muovia olla vähintään 30 %. Direktiivin 

liitteen D osassa lueteltujen muovituotteiden määräykset löytyvät kohdasta artikla 7. 

Tässä muovituotteille määrätään merkittäväksi sopivat jätehuoltovaihtoehdot sekä 

vältettävät loppukäsittelyvaihtoehdot. Lisäksi muovituotteisiin tulisi merkitä tuotteen 

sisältämä muovi ja sen haitalliset ympäristövaikutukset. Näihin D osan muovituotteisiin 

kuuluu terveyssiteet, kosteuspyyhkeet, suodattimelliset tupakkatuotteet sekä juomamukit. 

Artiklaan 8 kuuluu liitteen E osan tuotteet. E osa on jaettu kolmeen eri jaksoon. I jaksoon 

kuuluu muun muassa elintarvikepakkaukset, joiden laajennetun tuottajan vastuun 

kustannuksista sekä artiklassa luetelluista kustannuksista niiden tuottajien täytyy vastata. 

E osan II ja III jaksoissa lueteltujen tuotteiden tuottajiin pätee artiklassa 8 mainitut 



15 

 

kustannukset, kuten tuotteista aiheutuvasta roskaantumisen puhdistamisesta. III jaksoon 

kuuluu näiden lisäksi keräämiskustannukset. II jaksossa tuotteina ovat kosteuspyyhkeet 

ja ilmapallot, kun taas III jaksossa mainitaan suodattimelliset tupakkatuotteet. Jo 

artiklassa 6 mainittu F osa esiintyy myös artiklassa 9, jossa annetaan määräys F osan 

muovituotteiden erilliskeräyksestä. Artiklan mukaan kyseisten muovituotteiden 

erilliskeräys täytyy olla 77 % viimeistään vuonna 2025 ja vuonna 2029 erilliskeräyksen 

pitäisi olla 90 %. Viimeiseen muovituotteiden määräyksiä sisältävään artiklaan 10 

sisältyy liitteen G osassa luetellut muovituotteet sekä muovia sisältävät kalastusvälineet. 

Näiden tuotteiden kohdalla artiklassa määrätään antamaan kuluttajille tietoja sekä 

kannustamaan heitä vastuulliseen käyttäytymiseen. G osa sisältää useat tuotteet, joita on 

mainittu muissa osissa pois lukien B ja C osan tuotteet. Artiklojen toteutumista seurataan 

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen avulla. Jäsenvaltiot toimittavat tiedot jokaisen 

kalenterivuoden osalta sähköisesti komissiolle. (Direktiivi EU2019/904) 

Meriin joutuvan muovin vähentäminen on suurin syy direktiivin olemassaololle. Tärkein 

syy meressä olevan muovin määrän vähentämiselle on mikromuovi ja sen vähentäminen. 

Kyseinen teema on nostettu esille sekä strategiassa että direktiivissä. Mikromuovi on 

suuri ongelma, jonka vuoksi siihen liittyviä säädöksiä on tehtävä ja tilannetta parantavien 

keinojen kehitystä tapahtuu jatkuvasti. Uudet muovin kierrätysteknologiat voivat auttaa 

vähentämään meriin päätyvän muovin määrää omalta osaltaan ja vaikuttaa näin myös 

mikromuoviongelmaan. (Direktiivi EU2019/904) 

3.3 Suomen muovitiekartta 

EU:n lainsäädännöt ovat yleispäteviä ja niitä sovelletaan useaan maahan. EU-maat 

poikkeavat toisistaan suuresti monessa suhteessa, jonka vuoksi jokaisen maan täytyy 

löytää oma tapa saattaa EU:n muovistrategia käytäntöön. Suomessa tätä tarkoitusta 

hoitamaan päätettiin ottaa Suomen muovitiekartta, jonka laati ympäristöministeriön 

asettama yhteistyöryhmä, joka toimi yhdessä asiantuntijasihteeristön kanssa. 

(Ympäristöministeriö 2022a) Muovitiekartassa kerrotaan toimenpiteitä, joiden avulla on 

mahdollista päästä kestävään muovin käyttöön ja toteuttaa EU:n asettamaa 

muovistrategiaa. (Ympäristöministeriö 2022b) Kuvassa 5 on havainnollistettu 

muovitiekartan kymmenen eri toimenpidettä, jotka johdattavat Suomessa muovin 

kiertotaloutta kestävämpään suuntaan.  
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Kuva 5. Suomen muovitiekartan toimenpiteet. (Ympäristöministeriö 2022a) 

Muovitiekartan toimenpiteillä pyritään neljään tavoitteeseen, jotka ovat muovien 

haittojen vähentäminen, muovin kierrätyksen tehostaminen, korvaavien ratkaisujen 

löytäminen sekä turhan kulutuksen välttäminen. Toimet, joilla näihin tavoitteisiin 

pyritään pääsemään liittyvät taloudellisiin keinoihin, muovin käsittelyn parantamiseen 

sekä kansalaisten informoimiseen muoviongelmasta ja muovin oikeaoppisesta 

kierrättämisestä. (Ympäristöministeriö 2022b) Muovin uudet kierrätysteknologiat 

esiintyvät keskeisessä osassa kahdessa muovitiekartan toimenpiteessä. Toinen näistä on 

muovin monipuolisten kierrätysratkaisuiden käyttöönotto. Uudet kierrätysteknologiat 

ovat keskeisessä roolissa tässä toimenpiteessä, sillä niiden avulla on mahdollista 

kierrättää yhä enenevissä määrin erilaatuisia muoveja, joita ei ole aiemmin pystytty 

kierrättämään. Tämän lisäksi eri paikassa ja eri tavalla syntyville muovijätteille voidaan 

löytää sopivampia ja ympäristöystävällisempiä kierrätysratkaisuja monipuolisemmasta 

kierrätysteknologiavalikoimasta. (Ympäristöministeriö 2020a) Suomen muovitiekartan 

toimenpiteeseen maatalous- ja puutarhamuovien kierrätyksen tehostaminen liittyy myös 

uudet kierrätysteknologiat. Näiden muovien kierrättämiseen liittyvät teknologiat eivät ole 

vielä kovin kehittyneet, vaikka maataloudessa ja puutarhoissa käytetään melko paljon 

muovia. Esimerkiksi muovia käytetään rehujen kietomiseen paaleiksi ja marjapensaat 

suojataan muovisilla suojaverkoilla. Toisin sanoen tässä osa-alueessa on tarvetta uusille 

kierrätysteknologioille. Näin ollen uudet kierrätysteknologiat ovat keskeinen osa Suomen 

muovitiekarttaa ja sen tavoitteiden saavuttamisessa. (Ympäristöministeriö 2020b) 
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Tiekartassa on kuvattu toimenpiteiden lisäksi muovin arvoketju (Kuva 6), jossa avulla eri 

osa-alueet, joihin täytyy vaikuttaa kokonaisvaltaisen muutoksen aikaansaamiseksi. 

 

Kuva 6. Suomen muovitiekartan muovin arvoketju. (Ympäristöministeriö 2022b) 

Arvoketjussa on lisäksi mainittu tahoja, joiden avulla näitä osa-alueita voidaan kehittää 

kohti muovitiekartan tavoitteita. Jotta muovitiekartassa mainitut toimenpiteet 

pystyttäisiin toteuttamaan, tarvitaan siihen jokaista arvoketjussa mainittua tahoa. 

Tutkimuksen, lainsäädännön, yhteistyön ja kansalaisten täytyy toimia hyvin yhdessä, 

jotta muovin uusiokäyttöä voidaan parantaa entisestään. Tiekartan tavoitteisiin kuuluva 

muovin kierrätyksen tehostaminen näkyy ketjussa, sillä siinä kaikki muovi hyödynnetään 

jollakin tavalla. Kuvasta ei lähde nuolta muovin loppusijoitukseen, vaan muovit menevät 

elinkaarensa loppupäässä joko uusiokäyttöön tai polttoon. (Ympäristöministeriö 2022b) 

Arvoketjusta nähdään, että tavoitteiden saavuttamiseksi on kehitettävä muovin prosesseja 

jo tuotesuunnittelusta lähtien aina kierrätykseen asti. Tavoitteita ei saavuteta, mikäli 

keskityttäisiin pelkästään johonkin yksittäiseen vaiheeseen. Siitä huolimatta muovin 

kierrätys on olennainen vaihe ketjussa ja sen merkitys on muovien kierron kannalta suuri. 
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4 NYKYISET MUOVIEN KÄSITTELYMENETELMÄT 

Tässä luvussa käsitellään muovin käsittely- ja kierrätysmenetelmiä aiemmin esitettyjen 

pohjatietojen valossa. Nykyisten kierrätysteknologioiden valikoima ei ole kovin laaja, 

joten muovin kierrätys on hyvin yksipuolista. Tämän vuoksi tarvitaan uusia teknologioita 

parantamaan kierrätyksen mahdollisuuksia. 

4.1 Mekaaninen kierrätys 

Mekaaninen kierrätys on tällä hetkellä yleisin ja tehokkain muovien kierrätysmenetelmä, 

sillä saadaan paras lopputulos, kun siinä käytetty muovijäte on puhdasta ja sisältää vain 

yhtä muovilaatua ilman jäämiä muista laaduista. (Asikainen 2021c) Menetelmällä on 

kierrätetty vuonna 2018 Euroopassa syntyneistä muovijätteistä noin 9,3 miljoonaa tonnia. 

(Civancik-Uslu et al. 2021) Suuresta kierrätyskapasiteetista huolimatta mekaanisessa 

kierrätyksessä materiaali heikkenee jokaisella kierrätyskerralla, joten muovin kierrätystä 

ei ole mahdollista jatkaa loputtomiin tällä menetelmällä. (Astikainen 2012) 

Mekaanisessa kierrätyksessä tapahtuu termistä, oksidatiivista ja mekaanista hajoamista, 

jonka vuoksi polymeerin mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat. Termisessä 

hajoamisessa polyamidien heikentyminen johtaa N-C sidoksien hajoamiseen ja amiinin 

muodostumiseen. Toisin sanoen terminen hajoaminen heikentää polymeeriketjuja. 

Oksidatiivista hajoamista esiintyy polyamideissa ja se tarkoittaa hapettumista. 

Mekaaninen hajoaminen tarkoittaa taas tilannetta, jossa hajoaminen tapahtuu 

fysikaalisesti ei niinkään kemiallisesti, kuten aiemmissa tapauksissa. Muovi hajoaa siis 

murskaksi. (Mohammadali et al. 2021) Mekaanisen kierrätyksen prosessi ja sen 

tärkeimmät välivaiheet on esitetty kuvassa 7. Mekaaninen kierrätys alkaa muovijätteiden 

erottelusta. Muovituotteet, jotka koostuvat useasta eri muovilaadusta, tekevät 

ensimmäisestä vaiheesta hankalan. Erottelun jälkeen muovit pestään, sulatetaan ja 

granuloidaan muovipelleteiksi. 
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Kuva 7. Mekaanisen kierrätyksen vaiheet. 

Mekaaniseen kierrätykseen kuuluvat vaiheet ovat muovijätteen jauhaminen, peseminen, 

tiivistäminen, plastisointi, jäähdytys ja lopuksi granulointi.  Jauhamisessa muovijätteet 

jätteet murskataan pieniksi paloiksi, jolloin tapahtuu mekaaninen hajoaminen. Murskattu 

muovijäte pestään tämän jälkeen, sillä mekaanisessa kierrätyksessä saadaan paremman 

laatuista kierrätystuotetta, kun käytetty muovijäte on puhdasta. Pesemisen jälkeen 

jauhettu muovi tiivistetään, mikä auttaa muovin estottomampaa kulkemista prosessissa. 

Seuraavassa vaiheessa eli plastisoinnissa muovi sulatetaan, jotta muovi on tarpeeksi 

notkeaa pellettien muodostamiseen. Tämän jälkeen sulatettua muovia jäähdytetään 

hiukan, jotta massan käsittely olisi helpompaa seuraavassa vaiheessa. Lopuksi tehdään 

vielä granulointi eli massa pursotetaan nauhaksi, jonka jälkeen siitä leikataan pellettejä 

uuden muovin valmistusta varten. (Asikainen 2021c) 

Mekaanisessa kierrätyksessä syntyy pelkästään harmaata muovia, sillä kaikki eri väriset 

muovit sekoittuvat keskenään kierrätyksessä. Tämän lisäksi mekaanisella kierrätyksellä 

kierrätettyä muovia ei voida käyttää elintarvikepakkauksissa, sillä se ei ole välttämättä 

tarpeeksi puhdasta kyseiseen käyttöön. Tämä tilanne esiintyy silloin, kun mekaanisessa 

kierrätyksessä on käsitelty useita eri muovilaatuja. Tällöin kyseisellä menetelmällä 

kierrätettyä muovia voidaan käyttää tuotteissa, joissa muovin puhtaus ei ole tärkeää. 

Tällaisia tuotteita ovat muun muassa muovipussit, rakennustuotteet ja puutarha käyttöön 

menevät tuotteet. (Ekokumppanit Oy 2021) Mekaanisesti kierrätetyn muovin 

käyttäminen elintarvikepakkauksissa on mahdollista kuitenkin, jos kierrätykseen on 

käytetty vain yhtä muovilaatua. (Järvelä & Järvelä 2015) Tästä esimerkkinä on PET-

pullojen kierrätys. Tähän kuuluu useampi vaihe, jotka ovat lipeällä tehty hydrolyysi, 

mekaaninen kierrätys ja jälkikristallointi. Tämä tapa kierrättää PET-muovia on yksi 

eniten käytetyistä tavoista kierrättää sitä. PET on helpon ja yleisen kierrätystapansa 
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vuoksi yksi kierrätetyimmistä muovilaaduista. (Mohammadali et al. 2021) Mekaanista 

kierrätystä ei toteuteta kaikilla muovilaaduilla, sillä taloudelliset seikat hankaloittavat sen 

käyttöönottoa. Esimerkiksi polypropeenin, polystyreenin, polyeteenikalvojen ja 

sekapolyolefiinien taloudellista kannattavuutta on tutkittu mekaanisessa kierrätyksessä. 

Toisin sanoen kyseisten muovilaatujen kierrätys olisi mahdollista, mutta useissa 

Euroopan maissa näin ei tehdä taloudellisista syistä, minkä seurauksena nämä 

muovilaadut poltetaan tai viedään kaatopaikalle kierrättämisen sijasta. (Macarena et al. 

2021) 

4.2 Muovin hyödyntäminen energiana 

Suurin osa Euroopassa syntyvästä muovijätteestä päätyy energiana hyödynnykseen. 

(Plastics Europe 2021) Energian hyödynnyksessä muovijätteitä poltetaan 

jätevoimaloissa, mistä saadaan energiaa ja lämpöä hyötykäyttöön esimerkiksi 

kaukolämmöntuotantoon. Tällä keinolla on mahdollista vähentää kaatopaikalle päätyvän 

muovin määrää ja saadaan muovin sisältämä energia hyötykäyttöön sekä estetään muovin 

lisäaineiden liukeneminen luontoon. (Ekokumppanit Oy 2021) Muovista saadaan paljon 

energiaa, sillä se omaa korkean energiasisällön, joka on jopa kivihiileen verrattavissa 

oleva (Astikainen 2012). Lisäksi jätteenpolttolaitosten muovin polttoprosesseissa on 

riittävän tehokas sähkö- ja lämpöenergian talteenotto. (Maocai et al. 2021) 

Muovin hyödyntäminen energiana on kuitenkin viimeinen vaihtoehto ennen 

kaatopaikkasijoitusta, sillä materiaalien hyödyntäminen kierrätyksessä neitseellisten 

materiaalien korvaajana on parempi vaihtoehto resurssien käytön kannalta kuin 

materiaalin hyödyntäminen energian lähteenä.  Jätteenpoltto on kuitenkin vienyt 

mekaaniselta kierrätykseltä potentiaalia viime vuosina, sillä se on muovijätteen 

keräämisen kannalta helpompi toteuttaa kuin mekaaninen kierrätys. Mekaaniseen 

kierrätykseen muovijätteet täytyy kerätä erikseen muista jätteistä, kun taas energian 

hyödynnyksessä muovijätteet voivat olla muiden jätelajien kanssa samassa. 

Muovijätteiden poltossa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että jätteenpolttolaitoksen pitää 

olla tarpeeksi hyvin varusteltu. Erityisesti palokaasujen käsittelyn täytyy toimia hyvin, 

sillä joidenkin muovien poltossa syntyy myrkyllisiä ja korroosiota aiheuttavia yhdisteitä.  
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5 MUOVIEN KIERRÄTYKSEN UUDET TEKNOLOGIAT  

Uusia teknologioita on kehitetty useita erilaisia ja monipuolisesti eri tavoin toimivia. 

Erityisesti kemiallisia kierrätysteknologioita on kehitetty useampia. Teknologiat ovat eri 

vaiheissa käyttöönotossa ja kaupallistumisessa, mutta kaikkia uusia teknologioita 

yhdistää kuitenkin se, ettei niitä ole vielä otettu käyttöön suuressa mittakaavassa. 

Teknologioiden vieminen eteenpäin on tärkeää, jotta kierrätystä saataisiin lisättyä ja 

polttoon sekä kaatopaikalle menevän muovin määrää saataisiin vähennettyä. Näistä 

kolmesta muovin elinkaaren lopun vaihtoehdoista kierrätys on kaikista parhain 

vaihtoehto ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta, mihin lainsäädännössä myös 

pyritään. Seuraavissa kappaleissa uudet teknologiat on jaoteltu kemiallisiin, termisiin ja 

biologisiin menetelmiin. 

5.1 Kemiallinen kierrätys 

Kemiallista kierrätystä on viety käytäntöön jo aiemmin. Uusia menetelmiä kehitetään ja 

tutkitaan, jotta ne saataisiin mahdollisimman tehokkaiksi. Kemiallisen kierrätyksen 

menetelmiä on olemassa useita, mutta ne kaikki kuitenkin perustuvat suurempien 

polymeerimolekyylien hajottamiseen pienemmiksi molekyyleiksi, joista on käsittelyn 

jälkeen mahdollista valmistaa uusia muovituotteita tai muita hyödyllisiä tuotteita. 

Kemiallisen kierrätyksen menetelmien avulla on mahdollista myös hajottaa polymeerejä 

jopa lyhyemmiksi hiilivedyiksi ja typpiyhdisteiksi. (Tenhunen-Lunkka 2020) Seuraavissa 

alakappaleissa perehdytään tarkemmin erilaisiin kemiallisiin menetelmiin. 

5.1.1 Pyrolyysi 

Pyrolyysi on kemiallinen menetelmä, jonka kehitys on viety jo suhteellisen pitkälle. Se 

on termokemiallinen menetelmä, jossa hajotetaan muovijätettä termisesti tai 

vaihtoehtoisesti katalyyttisesti hapettomassa ympäristössä tai höyryssä. Menetelmä 

perustuu polymeerien ketjujen katkeamiseen korkeissa lämpötiloissa. Pyrolyysissä, toisin 

kuin mekaanisessa kierrätyksessä, on mahdollista hyödyntää prosessin lähtöaineena 

useita erilaisia muovilajeja, joten kyseinen menetelmä sopii hyvin muovisekajätevirran 

kierrätykseen.  (Roschier ym. 2019) Kuvassa 8 on esitetty pyrolyysiprosessin eri vaiheet 

havainnollisemmassa muodossa sekä tuotteiden poistumistiet. Muovijätteiden 

pyrolyysissä käytetään lämpötilana 200 - 1300 astetta. Aluksi pyrolyysissä lämmitetään 
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muovijätettä, jonka jälkeen uutetaan happi pyrolyysikammiosta. Seuraavaksi hiilipitoinen 

sivutuote kerätään ja lopuksi tapahtuu fraktiointi sekä kondensaatio, josta syntyy 

pyrolyysiöljyä. (Maqsood et al. 2021)  

 

Kuva 8. Pyrolyysiprosessi (Teittinen ym. 2020) 

Pyrolyysissä syntyy nestemäistä tuotetta, joka voidaan jalostaa polttoaineeksi ja 

kemikaaleiksi. Lopputuotteet ovat useimmiten hiiltä ja kaasua sekä päätuotteena syntyvää 

pyrolyysiöljyä. Päätuotetta on mahdollista hyödyntää muissa prosesseissa ja siitä voidaan 

valmistaa esimerkiksi polttoainetta.  Pyrolyysin lopputuotteiden laatu riippuu siitä, 

kuinka hyvin prosessissa käytettävä materiaali on esilajiteltu ja puhdistettu ennen 

prosessointia. Pyrolyysiöljystä valmistettu diesel on parempi vaihtoehto ympäristön 

kannalta verrattuna fossiilisista polttoaineista valmistettuun dieseliin. On arvioitu, että 

pyrolyysillä tuotetun dieselin vedenkäyttö oli 58 % vähempää ja kasvihuonekaasuja 

syntyi 14 % vähemmän kuin fossiilista alkuperää olevan dieselin valmistuksessa. 

Pyrolyysi on hyvä menetelmä jo muovijätteen kierrätyksen vuoksi, mutta myös 

pienempien hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Hiilidioksidia ei pääse syntymään suurta 

määrää hapettoman prosessiympäristön vuoksi. Lisäksi pyrolyysissä on yleisesti parempi 

hyötysuhde kuin mekaanisessa kierrätyksessä. Hyötysuhteet kuitenkin vaihtelevat 

muovilaatujen ja täyteainepitoisuuksien mukaan. Pyrolyysin toteuttaminen vaatii paljon 

energiaa, jonka tuottaminen aiheuttaa päästöjä. Täysin päästötön ratkaisu se ei siis ole ja 
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usein pyrolyysi tuottaa termisen käsittelyn vuoksi enemmän päästöjä kuin mekaaninen 

kierrätys. (Roschier ym. 2019) 

 

Pyrolyysiä on aloitettu viemään käytäntöön pienin askelin. Myös Suomessa on erilaisia 

kyseistä menetelmää hyödyntäviä yrityksiä, joissa kehitetään toimintaa jatkuvasti 

eteenpäin. Pohjanmaan Hyötyjätekeskuksella on toimintaa, jossa hyödynnetään 

pyrolyysiä. Hyötyjätekeskuksella kierrätetyt muovit päätyvät muovi- ja petrokemian 

käyttöön. Kiertoketju taas on rakentamassa laitosverkostoa, jossa on tarkoitus kierrättää 

autonrenkaita öljynjalostukseen pyrolyysin avulla. Ulkomailta pyrolyysiteknologiaan 

pohjautuvia kokeiluja löytyy useita. Osa niistä toteutetaan suuremmassa mittakaavassa 

kuin Suomessa olevat pyrolyysihankkeet. Esimerkkinä saksalaisen BASF-yrityksen 

kehityshanke, jossa ChemCycling tuottamaa pyrolyysiöljyä käytetään korkealaatuisten 

muovimateriaalien tuottamisessa. Kyseisessä kehityshankkeessa tuote tuotetaan 

pyrolyysin avulla sellaisista muovijätteistä, joita ei ole aiemmin voitu kierrättää. 

(Roschier ym. 2019) 

 

5.1.2 Kaasutus 

Kaasutus on myös termokemiallinen kierrätysprosessi pyrolyysin lisäksi. (Roschier ym. 

2019) Siinä muovijäte syötetään suoraan kaasuttimeen, jossa se reagoi savustuksessa 

käytettynä aineena höyryn kanssa. (Saebea et al. 2020) Lopputuotteena kaasutuksesta 

saadaan synteesikaasua, jota on mahdollista käyttää peruskemikaalien muodostamisessa. 

Prosessista saadaan synteesikaasun lisäksi metanolia, jota on mahdollista käyttää 

sekundaaristen kemikaalien valmistuksessa. Näitä sekundaarisia kemikaaleja, kuten 

olefiineja, käytetään päivittäisten tuotteiden valmistukseen. (Roschier ym. 2019) 

Useat pyrolyysin hyvät puolet pätevät myös kaasutukseen. Kaasutuksessa on siis 

mahdollista käyttää puhdistamatonta ja lajittelematonta muovijätettä ja aivan kuten 

pyrolyysissäkin puhtaampi muovijäte tuottaa parempilaatuisempaa lopputuotetta. 

(Roschier ym. 2019) Kuvassa 9 on esitetty kaasutusprosessin vaiheet. 
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Kuva 9. Kaasutusprosessi (Roschier ym. 2019) 

Myös kaasutusta on aloitettu viemään käytäntöön Suomessa. Esimerkiksi Lahti Energian 

jätteenkaasutuslaitoksella tuotetaan kaasua, joka hyödynnetään energiana. Alankomaissa 

taas kaasutusteknologiaa ollaan viemässä eteenpäin suuremmassa mittakaavassa, sillä 

sinne on suunnitteilla laitosinvestointi muutoin kierrätyskelvottomien muovien 

kaasutuksella kierrättämistä varten. (Roschier ym. 2019) Laitoksessa olisi tarkoitus 

tuottaa päätuotteena kestävää lentopolttoainetta 360 000 tonnista jätteitä vuodessa. 

Hankkeen tuotannon arvioidaan alkavan vuonna 2025 tai 2026. (F+L Asia 2021) 

5.1.3 Solvolyysi 

Solvolyysi on kierrätysmenetelmä, jossa käytetään hyväksi polymeerimatriisin 

liuottamista. Tästä käytetään myös nimitystä liuotuskierrätys. Menetelmän avulla 

muovien kemikaalit on mahdollista ottaa talteen.  (Muoviteollisuus ry 2021) Solvolyysi 

on kemiallisia rakenteita säilyttävä menetelmä eikä siihen sisälly muovijätteiden 

käsittelyä korkeissa lämpötiloissa, joten päästövähenemät ovat samaa luokkaa verratessa 

mekaaniseen kierrätykseen. Kaasutukseen ja pyrolyysiin verrattuna solvolyysin 

saavuttama päästövähenemä on suurempi. Solvolyysillä ei ole kuitenkaan mahdollista 

kierrättää yhtä monipuolisesti muovilaatuja kuin kaasutuksella ja pyrolyysillä, joten se ei 

sovellu muovisekajätevirran kierrättämiseen. (Roschier ym. 2019) 
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5.1.4 Hydrokatalyyttinen nesteytys 

Osa kemiallisista kierrätysmenetelmistä on kehitetty suhteellisen pitkälle, jopa 

kaupallistumisen rajoille asti. Hydrokatalyyttinen nesteytys tarvitsee vähemmän energiaa 

kuin muut termokemialliset prosessit, minkä vuoksi menetelmä on halvempi. Tämä voi 

olla syy sille, miksi kyseistä menetelmää on kehitetty suhteellisen nopeasti verrattuna 

muihin menetelmiin. Tekniikka, jota kyseisessä menetelmässä käytetään, perustuu 

nesteytykseen. Tarkoituksena on pilkkoa polymeerit, mikä tapahtuu nesteyttämällä 

muovijätettä superkriittisessä vedessä tai vesihöyryssä. Höyry toimii tarkoituksessa 

paremmin kuin konvektionaaliset termokemialliset prosessit, sillä se pystyy vaikuttamaan 

isolla pinta-alalla. (Roschier ym. 2019) 

5.2 Terminen kierrätys 

Termistä kierrätystä voidaan hyödyntää synteettisten tekokuitujen kierrätyksessä. Tämä 

kierrätysmenetelmä sopii siis lähinnä tekstiileille, jotka koostuvat synteettisistä kuiduista. 

Sana terminen paljastaa jo kierrätystavan, sillä menetelmässä käytetään lämpöä 

tekstiilikuitujen sulattamiseen. Tarkemmin kuvattuna kierrätysprosessissa 

tekstiilimateriaalit muutetaan granulaateiksi rouhimalla ja sulattamalla. Tämän jälkeen 

granulaateista sulakehrätään tekstiilikuitua, jota voidaan käyttää muovi- ja 

komposiittituotteiden raaka-aineena. (Rantanen 2020) Tekstiilien raaka-aineeksi 

kierrätetyt synteettiset kuidut eivät enää sovellu, sillä prosessissa kuitujen elastisuus on 

heikentynyt. (Bethell 2016) Jotta terminen kierrätys toimisi, täytyy eri materiaalit lajitella 

niiden sulamislämpöjen mukaan. Jopa pienet eri sulamislämmön omaavan materiaalin 

jäämät voivat vaikuttaa heikentävästi kierrätetyn lopputuotteen mekaanisiin 

ominaisuuksiin. Termisen kierrätyksen kierrätyssyklit ovat rajallisia, sillä kierrätyksen 

aikana polymeerien kiteisyys ja molekyylipaino muuttuvat. Myös hapettumisen aikana 

syntyvät funktionaaliset ryhmät aiheuttavat polymeerin soveltuvuuteen heikennystä. 

(Rantanen 2020) Vaikka termisellä kierrätysmenetelmällä on rajansa, on se esimerkiksi 

polyesterin kierrätyksen tapauksessa kuitenkin halvempi vaihtoehto kuin kemiallinen 

kierrätysmenetelmä. Terminen kierrätys soveltuu hyvin polyesterille, polypropeenille 

sekä polyamidille, jotka ovat kaikki tekstiileissä paljon käytettyjä kuituja. (Kamppuri ym. 

2019) 
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5.3 Biotekninen kierrätys  

Bioteknistä kierrätystä voidaan kutsua myös depolymerisaatioksi. Biotekninen kierrätys 

tapahtuu mikrobien ja entsyymien avulla. Siinä ei tarvita korkeita lämpötiloja, sillä 

mikrobit ja entsyymit pystyvät toimimaan matalammissa lämpötiloissa. Mikrobit ja 

entsyymit mahdollistavat myös likaisen muovin kierrätyksen. Tämä on mahdollista, 

koska mikrobit ovat eläviä ja ne osaavat itse hakeutua käsiteltävän muovin luo. 

Bioteknisessä kierrätyksessä ei siis tarvitse erotella eri muovilaatuja toisistaan eikä 

muovin puhdistaminen ja lajittelu vaikuta lopputuotteen laatuun parantavasti. Näiden 

lisäksi mikrobeja on mahdollista muokata tuottamaan erilaisia lopputuotteita halutun 

tuloksen mukaan. Erilaisia entsyymejä taas voidaan käyttää sen mukaan, mitä 

hajotustuotetta halutaan syntyvän. (Koivuranta 2019) Bioteknistä kierrätystä on 

mahdollista tehdä aina yhä uudestaan, sillä muoviaineksen laatu ei huonone 

kierrätyksessä. (Carbios 2021) Bioteknisestä kierrätyksestä löytyy hyvien 

ominaisuuksien lisäksi myös heikkouksia, kuten kaikista muistakin 

kierrätysteknologioista. Mikrobeja tarvitaan useita erilaisia sellaisen muovijätteen 

kierrättämiseen, jossa on paljon erilaisia muovilaatuja. Tämä johtuu siitä, että mikrobit 

voivat erikoistua vain yhteen muovilaatuun. Yksi mikrobi ei siis pysty käsittelemään 

useampaa erilaista muovilaatua. Biotekninen kierrätys voi tämän lisäksi olla myös 

hidasta, sillä mikrobeilla menee aikaa muovien hajottamiseen. (Koivuranta 2019) 

Bioteknistä kierrätystä ei kuitenkaan ole vielä saatettu teolliseen mittakaavaan, mutta se 

on kokeiluvaiheessa. Demonstraatiolaitosta ollaan rakentamassa Clermont-Ferrandiin. 

Laitoksen avulla voidaan valmistella prosessille tekniset asiakirjat ja niiden avulla 

pystytään suunnittelemaan sekä rakentamaan teollisuusyksikkö entsymaattista kierrätystä 

varten. (Carbios 2021). Kuvassa 10 on esitetty, miltä biotekninen muovien 

kierrätysprosessi voisi tulevaisuudessa näyttää. 
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Kuva 10. Hahmotelma tulevaisuuden bioteknisestä kierrätyksestä. (Koivuranta 2019) 

Kierrätysprosessin ensimmäinen vaihe on likaisen muovijätteen laittaminen 

murskaimeen, josta murskattu muovimassa kulkee pitkin kuljetushihnaa UV-valo 

esikäsittelyyn. Tämän jälkeen muovimassa päätyy itse fermentaatioon eli mikrobien ja 

entsyymikäsittelyyn. Fermentoitu aines jatkaa matkaansa kahteen erottimeen, joista 

toinen erottaa kiinteän aineen nesteestä ja toinen erottaa eri nesteet toisistaan. Erotettu 

kiinteä aine jatkaa matkaansa biomassakuljettimen kautta takaisin 

fermentaatiovaiheeseen. Myös toisessa erottimessa erotettu neste kulkee 

vedenpuhdistuksen jälkeen uudestaan fermentaatioon. Molemmat erottimet läpäissyt aine 

on syntyvää tuotetta. (Koivuranta 2019) Tämän lisäksi bioteknisestä kierrätyksestä 

tehdään selvitystä kyseisen menetelmän käytöstä vaatekuitujen kierrätyksessä. (Ioniqa 

2021) 
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6 POHDINTA 

Uusista teknologioista löytyy vastauksia nykyisten käsittelymenetelmien ongelmiin ja 

useisiin muovin ympäristöhaasteisiin. Taulukosta 1 nähdään, että uudet teknologiat 

tuovat ratkaisuja esimerkiksi muovisekajätteiden kierrätykseen ja kierrätyskertojen 

rajallisuuteen. 

Taulukko 1. Muovien vaihtoehtoisia kierrätysmenetelmiä ja niiden ominaisuuksia. 

Vaihtoehtoinen  

käsittelymenetelmä 

Sopii muovi-

sekajätteelle 

Tarvitsee 

lämpöä 

Tuottaa 

muovituotteiden 

raaka-ainetta 

Tuottaa 

jotain muuta 

Loputon 

kierrätys 

Mekaaninen 

kierrätys 

Energiana  

hyödynnys 

Pyrolyysi 

Kaasutus 

Solvolyysi 

Hydrokatalyyttinen 

nestetys 

Terminen kierrätys 

Biotekninen kierrätys 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Mekaanisessa kierrätyksessä on hyvin tarkkaa muovijätteiden puhtaus ja muovilaatujen 

samanlaisuus hyvän kierrätystuotteen syntymiseksi. Tätä ominaisuutta on parannettu 

osaan uusista teknologioista. Myös kierrätetyn muovin hygieenisyys on parempaa uusien 

muovin kierrätysteknologioiden avulla. Mekaanisen kierrätyksen läpikäynyttä muovia 

taas ei voi hyödyntää elintarvikepakkauksissa muuten kuin PET-pulloissa.  

Biotekninen kierrätys näyttäytyy lupaavana teknologiana, sillä siinä yhdistyy useita 

muovin kierrätystä edistäviä ominaisuuksia. Erityisen lupaavana teknologiaa voidaan 
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pitää, jos tulevaisuudessa mikrobien ja entsyymien muokkaaminen eri muovilaatujen 

hajottajana tehostuu. Bioteknisestä kierrätyksestä lupaavan tekee kokonaisuudessaan 

kaikki sen hyvät puolet, jotka ovat vähäinen lämmöntarve, muovisekajätteiden 

kierrätyksen mahdollistaminen sekä mahdollisuus kierrättää muovia loputtomasti ilman, 

että sen laatu heikkenisi kierrätyksen aikana. Monet uudet kierrätysteknologiat tarvitsevat 

paljon energiaa suuren lämmöntarpeen vuoksi, mutta bioteknisessä kierrätyksessä 

lämmöntarve on matala, jolloin energiantarve on tässä suhteessa huomattavasti pienempi 

muihin teknologioihin verrattuna.  

Kemiallisen kierrätyksen menetelmät perustuvat muovin rakenneosien erottamiseen 

esimerkiksi lämmön tai liuoksen avulla. Kierrätyksen jatkuvuuden kannalta rakenteita 

säästävät menetelmät olisivat parempia, mutta termistä käsittelyä hyödyntävien 

teknologioiden tuottamat tuotteet, kuten pyrolyysiöljy, olisivat hyviä korvaajia nykyisin 

käytetyille vaihtoehdoille, kuten dieselille, ympäristöystävällisemmän valmistuksen 

vuoksi. Näin ollen on tärkeää kehittää monenlaisia kierrätysmenetelmiä eteenpäin, jotta 

saataisiin useita erilaisia lopputuotteita yhä tehokkaammin. 

Muovin kierrätyksen tehostuminen tuottaa erittäin hyviä tulevaisuuden näkymiä omalta 

osaltaan. Ideaalitilanteessa tarpeeksi kehitetyillä ja tehokkailla uusilla 

kierrätysteknologioilla olisi mahdollista kierrättää lähes kaikki syntyvä muovijäte ja näin 

minimoida päästöt sekä hukkaan menevän materiaalin määrä. Tämä olisi 

lainsäädännönkin kannalta hyvä tilanne, johon strategioilla ja direktiiveillä pyritäänkin 

pääsemään. Tehokkaiden kierrätysteknologioiden avulla on myös mahdollista vähentää 

hiilidioksidipäästöjä sekä vähentää riippuvuutta loppuun kuluvista fossiilisista 

luonnonvaroista. Kierrätysteknologiat kehittyvät vähitellen tähän suuntaan, mutta 

kyseisestä ideaalitilanteesta ollaan vielä suhteellisen kaukana. Jatkuvasti kehittyvät 

kierrätysteknologiat antavat kuitenkin toivoa tulevaan. 
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