
         
 

   10.9.2021 

 
  

Kirjoittaja: Kari Rönkkö, Paimion Kehitys Oy, 050 301 8303 
Ohjaaja: Mika Ingi, Paimion Kehitys Oy, 040 758 7963 
 
Kiitokset: Kansanedustaja Esko Kiviranta, TEM, Paimion ja Sauvon seudun yritykset ja maatilat sekä Turku AMK 
kiertotaloustiimi. Erikoiskiitokset yhteistyöstä Rester Oy, LSJH Oy ja Oili Jalonen Oy. 

 

 

 

 

 

REBORN IN PAIMIO- KÄSIKIRJA Vol. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

   10.9.2021 

 
  

Sisällys 
1 JOHDANTO ...................................................................................................................................................... 3 

2 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ (kevät 2021) .......................................................................................... 4 

2.1 AGROBIOMASSA ...................................................................................................................................... 6 

2.2 AKUT JA AJONEUVOT ............................................................................................................................... 8 

2.3 MUOVIT ................................................................................................................................................... 9 

2.4 PAKKAUKSET .......................................................................................................................................... 13 

2.5 RAKENTAMINEN JA RAKENNUKSET ....................................................................................................... 15 

2.6 TEKSTIILI ................................................................................................................................................. 17 

3 HYPOTEESEJÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA ................................................................................... 20 

3.1 AGROBIOMASSA .................................................................................................................................... 20 

3.2 AKUT JA AJONEUVOT ............................................................................................................................. 23 

3.3 MUOVIT ................................................................................................................................................. 27 

3.4 PAKKAUKSET .......................................................................................................................................... 33 

3.5 RAKENTAMINEN JA RAKENNUKSET ....................................................................................................... 34 

3.6 TEKSTIILIT ............................................................................................................................................... 36 

3.6.1 Kuvaus Paimion tekstiiliekosysteemin arvoketjusta - hankenäkökulma ............................................ 41 

4 PAIMION PALVELUMALLI .............................................................................................................................. 42 

5. PAIKALLISIA ROOLEJA ARVOKETJUISSA TAI VERKOSTOISSA ........................................................................ 44 

5.1 MITEN ETEENPÄIN ................................................................................................................................. 46 

LIITE 1: Kansallisia lakeja ja niiden muutosehdotuksia - agrobiomassa .......................................................... 48 

LIITE 2. Kansainvälisiä ja kansallisia muovialan yhteenliittymiä ...................................................................... 51 

LIITE 3: Vähähiiliseen rakentamiseen liittyviä selvityksiä ................................................................................ 55 

LIITE 4 PAIMION JA SAUVON 4Q2019 ALKUKYSELYN TULOKSET .................................................................... 58 

LIITE 5: KIERTOTALOUDEN LIIKETOIMINTAMALLIT VALMISTAVASSA TEOLLISUUDESSA (Kiertotalouden 

työkirja suomalaisille pk-yrityksille) ................................................................................................................ 60 

 

 

 
 

 

 

 



         
 

   10.9.2021 

 
  

1 JOHDANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAIMION KEHITYS OY 

• on Paimion kaupungin ja Paimion Yrittäjät ry:n yhdessä omistama yhtiö, jonka tehtävänä on kehittää 

Paimion seudun elinvoimaa. - www.paimionkehitys.fi 

• Yhtiön toimintaideana on rakentaa strategiassaan määritettyihin kohteisiin erilaisia 

kumppaniverkostoja, joilla on yhteinen intressi. Uskomme, että yhteinen intressi ja sen ympärille 

rakentuva luottamus ja yhteistyö, moninkertaistaa niiden tahojen määrän, jotka työskentelevät 

Paimion seudulle tärkeiden asioiden puolesta. 

• Yhtiön strategiassa työnkohteet ovat jaettu kolmeen pääosa-alueeseen, joihin pääsemiseksi jokaiselle 

niistä on rakennettu omat työvälineet:  

1. Sisämarkkinoiden ja palveluiden kehittäminen – SunPaimio  

2. Seudun työpaikkojen lisääminen – Paimio Innovation Hub  - jonka yhtenä kärkihankkeena on 

Kiertotalouden palvelumalli, jolla pyritään vastaamaan kiertotalouteen painottuvien yritysten 

tarpeisiin– Paimio Kiertotalouskampus 

3. Uusien pääomien ja investointien saaminen Paimion alueelle – Paimion Leijonienluola 

http://www.paimionkehitys.fi/
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2 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ (kevät 2021) 
Ilmastonmuutoksen torjunta on nostanut kiertotalouden ja vähähiilisyyden tavoittelun poliittisen 

päätöksenteon keskiöön. Suomi onkin valtiona monella tapaa sitoutunut kestävään kehitykseen.   

Esimerkiksi Suomi on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuonna 2015 laaditun 

kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030), missä jäsenvaltiot sitoutuivat edistämään 17 

SDG-tavoitetta (Sustainable Development Goals). https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-

kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet 

EU Komissio taasen julkaisi 11.12.2019 Green Deal -ohjelman (Vihreä Uusi Sopimus) ja 11.3.2020 

siihen liittyvän toimintasuunnitelman. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437 

Kyseisessä toimintasuunnitelmassa hahmotetaan toimenpiteitä, joihin EU:n jäsenvaltioiden on 

ryhdyttävä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäristön monimuotoisuuden vähentämiseksi – 

samalla edistäen jäsenvaltioiden taloudellista kasvua ja kilpailukykyä. EU:n (nykyisenä) tavoitteena 

on ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä.  

EU:n komission tavoitteena on julkaista tarkempia ”kestäviin tuotteisiin” liittyviä ohjauskeinoja 

(politiikkoja) vuoden 2021 loppupuolella. Tähän liittyvää tiedotusta on hyvä seurata seuraavien 

sivustojen kautta: https://ekosuunnittelu.info/ ja https://www.ecodesignworkingplan20-24.eu/ 

Kestävien Tuotteiden Aloite (Sustainable Product Initiative eli SPI) tulee laajentamaan 

ekosuunnitteluvaatimuksia energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle. Ympäristöministeriön 

26.5.2021 tilaisuuden mukaan SPI-lainsäädäntöhanke laajentaa vaatimukset mm. elektroniikkaan, 

ICT:hen, tekstiileihin, huonekaluihin ja vaikutukseltaan merkittäviin välituotteisiin kuten teräkseen 

ja sementtiin. Samalla kiertotalousasiat tulevat vahvemmin mukaan ekosuunnitteluun energian 

rinnalle: kestävyys, korjattavuus, kierrätettävyys, haitalliset aineet ja kemikaalit.   

SPI:in mukana on todennäköisesti tulossa seuraavia säädöksiä:  

• Yleiset tuotteiden kestävyysperiaatteet  

• EU:n säännöt, jotta tuottajat ovat vastuussa enemmän  

o kiertotuotteiden toimittamisesta ja puuttumisesta ennen kuin tuotteista tulee jätteitä  

o pakollisista kestävyysmerkinnöistä   

o tietojen luovuttamisesta markkinatoimijoille digitaalisen tuotepassin muodossa   

• EU:n sääntöjen vahvistaminen julkisille hankinnoille tuotteiden pakollisten kestävyyden 

vähimmäisvaatimusten asettamiseksi   

• Vaatimukset sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamiseksi koko tuotteen elinkaaren aikana 

• Toimenpiteet tuotantoprosesseissa  

o esimerkiksi kierrätetyn sisällön tai uudelleenkäsittelyn helpottamiseksi ja vaarallisten aineiden 

käytön seuraamiseksi tällaisissa prosesseissa   

• Myymättömien kestotavaroiden tuhoamiskielto  

Muita kiinnostavia ohjauskeinoja voisivat olla seuraavat asiakokonaisuudet: 

 

 

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ekosuunnittelu.info/
https://www.ecodesignworkingplan20-24.eu/
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• EU Ecolabel -ympäristömerkki: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news.html 

EU Ecolabel -ympäristömerkki voidaan myöntää kaikille tuotteille ja palveluille, paitsi ruualle, 

juomille, lääkkeille ja lääketieteellisille laitteille. Nykyinen tuotekatalogi löytyy täältä: 

http://ec.europa.eu/ecat/ 

Suomessa Ympäristömerkintä Suomi Oy hallinnoi sekä Joutsenmerkkiä 

(https://joutsenmerkki.fi/; eli Pohjoismainen Ympäristömerkki eli Nordic Ecolabeling) että EU 

Ympäristömerkkiä (http://eu-ymparistomerkki.fi/).  

Joutsenmerkin ja EU Ecolabel:in välinen suhde on huomionarvoista: Pohjoismaisena 

organisaationa Joutsenmerkki / Nordic Ecolabeling osallistuu EU Ecolabel -kriteeristöjen 

kehittämiseen – ollen samalla usein myös kehityksen eturintamassa. Siksi tarkastelemalla uusia 

Joutsenmerkin alla laadittuja kriteeristöjä voidaan saada etukäteistietoa EU-tason 

regulatiivisestä kehityksestä – viitaten edellä mainittuihin EU:n komission ohjauskeinoihin.  

Joutsenmerkki-logon käyttö tuotepakkauksessa / markkinoinnissa edellyttää valmistajilta 

hyväksyttyjen kriteeristöjen (vaatimusten) täyttämistä. Vuonna 2020 (siis EU Green Deal 

toimeenpanosuunnitelman julkaisun jälkeen) julkistettiin uusia kriteeristöehdotuksia alla 

mainituille tuotekategorioille. Tässä käsikirjassa ei lähdetä avaamaan näitä kriteeristöjä 

yksittäisten vaatimusten tasolla, mutta mainittakoon tässä yleisellä tasolla, että ko. 

kriteeristöjen yksityiskohtiin on piilotettu uusia ja pakottavia vaatimuksia mm. 

kierrätystekstiilin ja -muovin käytön osalta. Toisaalta kyseessä on toistaiseksi vapaaehtoinen 

ohjelma. 

o Tekstiili- ja nahkatuotteet 

o Huonekalut ja kalusteet 

o Lelut 

o Hotelli- ja konferenssikeskukset 

• Green Public Procurement (GPP): https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

Uskomme, että tämä osa-alue tulee painottumaan tulevaisuudessa julkisten hankintojen kautta. Katso 

tämän kohdan osalta myös alla teema Tekstiili. 

Lähteet: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-product-policy ja 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/  

EU:n jätesäädöspaketti 

tuli voimaan 4.7.2018, ja se oli pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 5.7.2020 

mennessä. Sen vaikutus tulee näkymään kierrätyskelpoisen jätteen määrän selvänä kasvuna. 

Tämä jätesäädöspaketti käsitti 4 direktiiviä, joilla muutetaan kuutta jätealan direktiiviä: 

• Jätedirektiivin muutos 2018/851 

• Pakkausjätedirektiivin muutos 2018/852 

• Kaatopaikkadirektiivin muutos 2018/850 

• Romuajoneuvo-, paristo- ja SER-direktiivien muutos 2018/849. 

Tässä ei lähdetä avaamaan ko. direktiivien sisältöjä, mutta todetaan, että jätelainsäädännön 

kansallisesta uudistuksesta on lisätietoa täällä: www.ym.fi/jatesaadospaketti 

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news.html
http://ec.europa.eu/ecat/
https://joutsenmerkki.fi/
http://eu-ymparistomerkki.fi/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-product-policy
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/
http://www.ym.fi/jatesaadospaketti
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Seuraavassa käsitellään edellä mainittua EU-tason regulatiivinen säätelymuutosta enemmän 

teemakohtaisesti. 

 

2.1 AGROBIOMASSA 
Terminologiaa 

Agrobiomassa on yleisnimi maataloudesta peräisin oleville biomassoille. Sanaa peltobiomassa 

käytetään usein samassa tarkoituksessa, mutta peltobiomassa on agrobiomassan osajae. Muita 

agrobiomassoja ovat lanta, liete, pilaantunut rehu, naatit sekä elintarviketeollisuuden sivutuotteet 

kuten esimerkiksi teurasjätteet, rankki ja hera. 

Peltobiomassa tarkoittaa pelloilla tai turvetuotannosta vapautuneilla alueilla kasvatettuja 

energiakasveja (esimerkiksi ruokohelpi ja öljykasvit) ja viljantuotannon sivutuotteita (olki), joita 

voidaan käyttää polttoaineena tai joista voidaan jalostaa kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita. 

Myös järviruo’on katsotaan kuuluvan ominaisuuksiensa puolesta peltobiomassoihin. 

Lähde: www.motiva.fi 

EU regulaation muutoksia ja kansallisia toimeenpanosuunnitelmia 

EU:n energiapolitiikassa pyritään uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen 

edistämiseen. Ensimmäisenä sitä pyrittiin edistämään ”RES”-direktiivillä (2009/28/EY). Ko. 

vaatimukset ja kestävyyskriteerit saatettiin Suomessa voimaan Lailla biopolttoaineista ja 

bionesteistä (393/2013, jäljempänä ”kestävyyslaki”).  

RES-direktiiviä muutettiin vuonna 2015 ”ILUC”-direktiivillä, jonka lakimuutokset tulivat voimaan 

Suomessa 3.7.2017.  

”RED II”-direktiivi (2018/2001; ” Renewable Energy – Recast to 2030”) jatkaa ja kiristää RES-

direktiivissä asetettuja tavoitteita vuoteen 2030 asti. RED II:n mukaan vuoteen 2030 mennessä 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on nostettava EU:ssa 32 prosenttiin energian 

loppukulutuksesta ja 14 prosenttiin liikenteen energian loppukulutuksesta. 

RED II-direktiivissä kestävyyskriteereiden soveltamisalaa laajennettiin (liikenteessä käytettävien 

biopolttoaineiden ja biokaasun sekä bionesteiden lisäksi) koskemaan kiinteiden ja kaasumaisten 

biomassojen käyttöä sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannossa.  

YHTEENVETO 

• Kierrätyskelpoisen jätteen tarjonta kasvaa, ja syntyy painetta löytää sille liiketaloudellisesti järkevää 

uusiokäyttöä. 

• EU Komissio yrittää luoda ohjauskeinoja, joiden kautta se voi ohjata (keppi) ja kannustaa (porkkana) 

eurooppalaisia toimijoita lisäämään uusiomateriaalien käyttöä tuotteissaan.  

http://www.motiva.fi/
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Direktiivissä asetettiin lisäksi liikenteessä käytetyille biopolttoaineille ja biokaasulle alatavoitteita 

tietyistä raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden käytön edistämiseksi sekä raja-arvoja 

tietyistä raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille. (Katso liite1) 

Kansallisella tasolla RED II -direktiivin uudet kestävyyskriteerit toimeenpantiin Kestävyyslain 

1.1.2021 voimaan tulleella muutoksella eli Hallituksen esityksellä eduskunnalle laiksi 

biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (HE 70/2020).  

Samalla ns. osoitusvelvollisuus laajeni koskemaan myös vähintään 20MW:n kiinteitä 

biomassapolttoaineita ja 2MW:n kaasumaisia biomassapolttoaineita käyttäviä laitoksia. 

Kestävyyden osoittaminen on edellytyksenä, jotta biopolttoaineet, bionesteet ja 

biomassapolttoaineet voidaan laskea kansalliseen uusiutuvan energian osuuteen. Lisäksi 

kestävyyden osoittaminen on edellytys muun muassa:  

• Biopolttoaineen tai biopolttoöljyn jakeluvelvoitteeseen laskemiselle  

• Alhaisemmalle verotukselle 

• Valtiontuen ehtojen täyttymiselle 

• Bionesteiden ja biomassapolttoaineiden nolla-päästökertoimelle 

Biopolttoaineiden jakeluvelvollisuus 

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007, jäljempänä 

“jakeluvelvoitelaki”): Vuonna 2020 jakeluvelvoite on 20 prosenttia.  

• Jakeluvelvoitelain muutoksella (419/2019) säädettiin jakeluvelvoite vuodesta 2021 eteenpäin. HE 

70/2020 myötä biometaani sisällytetään jakeluvelvoitteeseen. 

• Vuonna 2021 biopolttoaineiden jakeluvelvoite on 18 prosenttia ja se nousee vuosittain niin että vuonna 

2029 ja sen jälkeen se on 30 prosenttia. ILUC-direktiivin mukanaan tuomasta raaka-aineiden 

tuplalaskennasta luovutaan kokonaan vuoden 2020 jälkeen.  

• Jakeluvelvoite ei koske bionesteitä.  

• Velvoite koskee jakelijoita, joiden kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittama moottoribensiinin, 

dieselöljyn ja biopolttoaineiden määrä on vähintään miljoona litraa. 

Biopolttoöljyn jakeluvelvollisuus 

Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä (418/2019, jäljempänä biopolttoöljyn jakeluvelvoite- 

laki) annettiin 29.3.2019. 

• Siinä asetetaan velvoite korvata osa lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa 

moottoreissa käytetystä kevyestä polttoöljystä vuodesta 2021 alkaen biopolttoöljyllä.  

• Vuonna 2021 jakeluvelvoite on kolme prosenttia nousten prosenttiyksiköllä joka vuosi kunnes 2028 ja 

sen jälkeen jakeluvelvoite on 10 prosenttia.  

• Velvoite koskee jakelijoita, joiden kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittama biopolttoöljyn määrä 

on vähintään miljoona litraa. 

Lähde: Energiavirasto: Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohje 29.10.2020. 
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EU Clean Vehicles Directive (Puhtaiden Ajoneuvojen Hankintadirektiivi, CVD) 

EU-tasolla agrobiomassan markkinakysyntää ohjaa osaltaan myös EU Clean Vehicles Directive. Se 

ei ota suoraan kantaa biopolttoaineisiin mutta ohjaa julkisten hankintojen vaatimuksia.   

 

 

Direktiivi edellyttää puhtaille ajoneuvoille vähimmäisosuuksia julkisen sektorin ostoa, 

vuokrausta, osamaksukauppaa koskevissa sopimuksissa sekä palveluhankinnoissa. Vaatimuksia 

sovelletaan ainoastaan uusiin hankintoihin, jotka ylittävät hankintalainsäädännön kynnysarvot. 

• Henkilö- ja pakettiautot: 38,5% uusista oltava "puhtaita" (ennen 2025 loppua max 50 g/km; 2025 

jälkeen 0 g/km));  

• Raskas kalusto (N2, N3): 9% uusista oltava "puhtaita" ennen 2025 loppua, 15% 2025 jälkeen; 

• Linja-autot: 41% oltava "puhtaita” ennen 2025 loppua, 59% 2025 jälkeen.                                                                      

• Raskas kalusto + linja-autot: Biopolttoaineiden tuotannossa ei ole käytetty ns. "high-ILUC" raaka-

aineita. 

CVD direktiivin päivitys hyväksyttiin 7/2019. Hallituksen esitys kansallisesta toimeenpanosta 

annettiin eduskuntaan keväällä 2020, voimaantulo kesällä 2021. 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM051:00/2019 Em. uusista laista lisätietoja liitteessä 1. 

 

2.2 AKUT JA AJONEUVOT 
Euroopan autoteollisuus tuottaa vuodessa yli 12 miljoonaa ELV-ajoneuvoa (End of Life Vehicles) ja 

noin 12 miljoonaa tonnia jätettä. Romuajoneuvoja koskeva nykyinen ELV-direktiivi on kuitenkin jo 

20 vuotta vanha (2000/53/EC; https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306)  

20 vuodessa autojen tuotanto on kokenut paljon muutoksia, koskien erityisesti uusien 

teknologioiden ja komponenttien käyttöä autoissa. Tärkeimmät näistä ovat muovit, hiilikuidut, 

elektroniikka ja akut.  Ko. direktiiviä ollaankin parhaillaan uudistamassa: uusi direktiiviehdotus on 

tarkoitus julkaista 2Q2022. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12633-Revision-of-EU-legislation-on-end-of-life-vehicles  

EU Green Deal:in toimeenpano-ohjelma taasen julkaistiin 11.3.2020, ja sen mukaisesti EU on 

parhaillaan luomassa uutta säädöskehystä, jonka puitteissa mm. akkujen ja paristojen 

kierrätysastetta ja kierrätysmateriaalien osuutta parannetaan sekä romuajoneuvojen tiettyjen 

materiaalien pakollista kierrätysosuutta nostetaan.  

Tulevan uuden ELV-direktiivin säädösten on tarkoitus olla yhdenmukaisia EU Green Deal:in 

tavoitteiden kanssa. 

 

Puhdas ajoneuvo on ajoneuvo, joka kulkee biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä. 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM051:00/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12633-Revision-of-EU-legislation-on-end-of-life-vehicles
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12633-Revision-of-EU-legislation-on-end-of-life-vehicles
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Akkujen ja paristojen tuottajavastuu  

Kaikkia paristojen ja akkujen maahantuojia ja valmistajia koskee tuottajavastuu. Tuottajavastuu 

koskee myös ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä maahantuotuja paristoja ja akkuja. Vastuu 

perustuu jätelakiin (646/2011) ja valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista (520/2014).   

Lainsäädännössä paristot ja akut on pitkään jaettu kolmeen luokkaan: 

• kannettaviin 

• ajoneuvoissa käytettäviin 

• teollisuusparistoihin ja akkuihin 

Ajoneuvoakkuja ja muita lyijypohjaisia akkuja maahantuova tai valmistava yritys voi hoitaa 

tuottajavastuun liittymällä tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy:n jäseneksi tai tekemällä 

hakemuksen tuottajarekisteriin. Keräyksen ja kierrätyksen käytännön järjestämisestä vastaavat 

Akkukierrätys Pb Oy:n yhteistyökumppanit, kuten akkukaupat, autohuollot, purkamot, 

jätelaitokset, romukauppiaat ja monet muut tahot. 

Kannettavia litium-ajoneuvoakkuja maahantuova tai valmistava yritys voi hoitaa tuottajavastuun 

liittymällä tuottajayhteisö Recser Oy:n jäseneksi tai tekemällä hakemuksen tuottajarekisteriin. 

Kannettavia litiumajoneuvoakkuja ovat muun muassa mopojen, moottoripyörien, mönkijöiden, 

skoottereiden ja päältä ajettavien ruohonleikkureiden käynnistysakut. 

Lähteet: https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu/Akut_ja_paristot ja 

https://akkukierratyspb.fi/ 

Hybridi- ja sähköautojen yleistyessä on noussut esille tarve kierrättää myös lithium-

ajoneuvoakkuja. Kuten edellä mainitusta jaottelusta ilmenee, on kyseessä uusi luokka, jolle ei ole 

aikaisemmin ollut omaa tuottajayhteisöä.  

• Tuottajavastuu-asemaa haetaan tekemällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. 

Tuottajarekisteriin voidaan hyväksyä yritys, joka perustaa kustannuksellaan koko maan kattavan 

keräysverkoston ja järjestää kierrätyksen ja muun jätehuollon. 

 

2.3 MUOVIT 
Muovilla on tärkeä osa nykyaikaista kansantaloutta. Sen tuotantoon, käyttöön sekä elinkaaren 

loppuun liittyy kuitenkin haasteita. Näihin haasteisiin yritetään vastata EU:n muovistrategiassa 

2030 (EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa): 

https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm 

Muovistrategian tavoitteena on mm. suojella ympäristöä ja vähentää kertakäyttömuovien 

kulutusta sekä saada vuoteen 2030 mennessä muovipakkaukset kierrätettäviksi. Suomessa 

muovistrategian toimenpide-ehdotukset on jalkautettu kansallisiksi toimenpide-ehdotuksiksi 

Muovitiekartassa. https://muovitiekartta.fi/ Katso lisätietoja toimenpide-ehdotuksista liitteestä 2. 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu/Akut_ja_paristot
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu/Akut_ja_paristot
https://akkukierratyspb.fi/
https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
https://muovitiekartta.fi/
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Muovistrategian julkistamisen jälkeen EU on toistaiseksi julkaissut vasta yhden uuden direktiivin 

(EU 2019/904; direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä eli ns. 

kertakäyttämuovidirektiivi), mutta on todennäköistä, että muovistrategian toimeenpanoon 

liittyvää lainsäädäntöä julkaistaan vielä merkittävästi lisää.  

Direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä:  

EU komissio julkaisi 28.5.2018 Kertakäyttömuovi-direktiivin eli Single-Use Plastic - eli SUP 

direktiivin (EU 1019/904). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3927 

Siinä ehdotetaan mm. tiettyjen kertakäyttöisten elintarvikepakkausten kulutuksen merkittävää 

vähentämistä sekä myös suoria kieltoja eräille kertakäyttöisille muovituotteille kuten kalastus- ja 

ruokailuvälineille. Seuraavassa SUP-direktiivin kohdentumisarvio: Lähde: SUP direktiivi / sivu 4. 

Muovitiekartta Suomelle -yhteistyöverkoston TOIMENPIDE-EHDOTUKSET: 

1. Vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta 

2. Selvitetään muoviveron käyttöönottoa 

3. Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa 

4. Parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua rakennustyömailla  

5. Tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista 

6. Otetaan talteenotetun muovin monipuoliset kierrätysratkaisut käyttöön 

7. Panostetaan isosti korvaaviin ratkaisuihin ja perustetaan New Plastics -osaamisverkosto 

8. Nostetaan muovihaaste näkyvästi Suomen kansainväliselle asialistalle 

9. Viedään osaamista ja ratkaisuja 

10. Lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista ja niiden ratkaisuista 

11. Toteutus ja seuranta 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3927


         
 

   10.9.2021 

 
  

 

EU Green Deal toimeenpanosuunnitelma 

EU:n muovistrategiassa mainitaan myös toinen mielenkiintoinen kehityssuunta: vapaaehtoiset 

sitoumukset. Ko. strategiassa kannustetaan muovia käyttäviä teollisuudenaloja vapaaehtoisesti 

sitoutumaan kierrätysmuovin huomattavaan lisäämiseen. Kannustimena tähän toimii puolestaan 

EU Green Dealin toimeenpanosuunnitelmassa mainittu mahdollisuus asettaa kierrätysmateriaalien 

osuutta koskevia pakollisia vaatimuksia esimerkiksi pakkauksille, rakennusmateriaaleille ja 

ajoneuvoille - huomioiden Circular Plastics Alliance (CPA) -foorumin toimet. 

Circular Plastics Alliance  

Circular Plastics Alliance on 245 julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyöfoorumi – kattaen kaikki 

muovin arvoketjut. Sen yhteisenä tavoitteena on kierrätysmuovin käyttöasteen nostaminen 10 

miljoonan tonniin vuoteen 2025 mennessä. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-

plastics-alliance_en 

EU Komissio julkaisi 10.11.2020 tiedonannon CPA-foorumin ensimmäistä tuotoksista:  

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en
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1. Työsuunnitelman kierrätysmuovista tehtävien muovituotteiden suunnittelemiseksi             

(”a work plan on design-for-recycling of plastic products”, 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43688) 

2. Raportti EU:ssa kerätyistä ja lajitelluista muovijätteistä  

(nykytila, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43694) 

3. R&D agendan, joka kohdistuu kierrätysmuoviin 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43693 

1. kohdassa mainittu työsuunnitelma listaa 19 muovituotetta, joita Allianssin jäsenet aikovat 

yhdessä tehdä enemmän kiertäväksi:  

SEKTORI SEKTORI-RELEVANTIT POLYMEERIT SEKTORI-RELEVANTIT TUOTTEET 

MAATALOUS LDPE Kate- ja säiliörehukalvot  

(Mulching and silage films) 

 HDPE Verkkopeitot (Net wraps) 

 PP Narut (Twines) 

RAKENTAMINEN PVC Ikkunaprofilit (Window profiles) 

Sälekaihtimet ?? (Roller shutters) 

Ovet (Doors) 

 HDPE Putket (Pipes) 

 PVC, PP, others Lattiamateriaalit (Flooring)  

Films & sheets 

 EPS Eristysmateriaalit (Insulation) 

AUTOTEOLLISUUS PP Puskurit (Bumpers) 

Runko-osat (Body side) 

Kojelauta (Dashboards) 

PAKKAUKSET LDPE Joustopakkaukset  

(Flexible packaging) 

 PET Juomapullot (Beverage bottles) 

Tarjottimet (Trays) 

 HDPE Kaulukselliset maito- ja pesuainepullot  

(Necked bottles for milk and detergents) 

 PP Ruoka-astiat (Food containers) 
Korkit ja suojukset (Caps and closures) 

 PS Mukit (Cups (FFS)) 
Tarjottimet (Trays) 
Meijerituotteiden pakkaukset (Dairy packaging) 

 EPS Eristysmateriaalit (Insulation) 
Suojausmateriaalit (Protective) 

 

CPA:n on luvannut julkaista lisää muovituotteita ja lisätoimenpiteitä “alkuvuodesta 2021”, mutta 

julkistus on ilmeisesti myöhässä. Alustavan tiedon mukaan toisessa vaiheessa on tarkoitus kattaa 

mm. sähkö- ja elektroniikkatuotteita” (EEE sector; EEE stands for Electronic and Electrical 

Equipment). 

CPA:n sisäisessä työohjelmassa on ainakin seuraavat kolme lisätoimenpidettä:   

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43688
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43694
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43693
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4. muovimateriaalien jäljittämiseen liittyvän monitorointisysteemin  

(a monitoring system to track the plastics materials flows in Europe) 

5. raportin käyttämättömästä potentiaalista mikä liittyy muovijätteen keräämiseen, 

jaotteluun ja kierrättämiseen sekä tarpeellisiin uudistuksiin  

(a report on the untapped potential for more collection, sorting and recycling of plastic 

waste and the necessary improvements to reach the 10 million tonnes target) 

6. Kartoitus tarvittavista investoinneista (mapping of the related investment needs) 

 

 

 

 

2.4 PAKKAUKSET 
Nykyinen pakkausjätettä koskeva EU-direktiivi 94/62/EC on vuodelta 1994: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526 Jätehierarkian mukaisesti 

siinä ensisijaisena tavoitteena on jätteen syntymisen estäminen ja toissijaisena uudelleenkäyttö 

ja/tai kierrättäminen. Ko. direktiivi koskee kaikkia pakkauksia ja pakkausjätettä – riippumatta 

käytetystä materiaalista. Direktiivin liitteessä 2 on mainittu ”oleelliset vaatimukset” 

pakkauksille. Nämä vaatimukset liittyvät: 

• pakkausten valmistamiseen ja koostumukseen, 

• pakkausten uudelleenkäytettävyyteen ja  

• pakkausten talteenotto -luonteeseen (materian kierrätys, energian talteenotto, koostumus tai 

biohajoavuus) 

Pakkausten valmistajien on pystyttävä demonstroimaan, että heidän tuotteensa ovat 

yhteensopivia em. vaatimusten kanssa. Teollisuuden standardit tarjoavat tähän mahdollisuuden.  

Direktiiviä 94/62/EC uudistettiin viimeksi vuonna 2018, jolloin direktiivi EU 2018/852 nosti yleisiä 

ja materiaalispesifisiä pakkausten kierrätystavoitteita: Lähde: 

https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm 

 

On huomionarvoista, että Suomen kansallisen Muovitiekartan näkökulmat ovat hieman erilaisia 

kuin esimerkiksi Circular Plastic Alliancen työsuunnitelmassa mainitut tuotekategoriat.  

Jälkimmäisessä on mielenkiintoista myös muoviteollisuusyritysten laaja sitoutuminen: 

DocsRoom - European Commission (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526
https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45086
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Vuoden 2024 loppuun mennessä EU-maiden onkin kyettävä varmistamaan, että 

tuottajavastuuohjelmat kattavat kaikkia pakkaukset. Näiden ohjelmien on kyettävä täyttämään 

Waste Framework Directive:ssä (2008/98/EC) asetut minimivaatimukset.  

Kansallisesta pakkauslainsäädännöstä 

Elintarvikekelpoisuudesta ja kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuudesta säädetään täällä: 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-

elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalien-turvallisuus-ja-muu-vaatimustenmukaisuus/ 

Vaaralliset aineet: Valtioneuvoston asetuksessa 12.2.2015/124 määritellään vaarallisten aineiden 

kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden 

osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista. Lisätietoja: www.tukes.fi 

Pakkausten tuottajavastuusta 

Suomessa on viisi hyväksyttyä pakkausten tuottajayhteisöä, joilla on yhteinen palveluyhtiö 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Rinki on voittoa tavoittelematon, teollisuuden ja kaupan 

omistama palveluyhtiö. Rinki kerää kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia sekä pienmetalleja. Myös 

kuluttajien pakkauskierrätys on organisoitu RINKI Oy:n toimesta. Pakkausten tuottajavastuu-

asetuksen piirissä ovat yritykset, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen 

markkinoille ja joiden vuotuinen liikevaihto on yli 1 miljoonaa euroa.  

Pakkausten tuottajayhteisöt: 

• Mepak-Kierrätys Oy (metallipakkausten tuottajayhteisö): https://www.mepak.fi/fi/ 

• Puupakkausten Kierrätys PPK Oy: https://www.puupakkauskierratys.fi/  

• Suomen Keräyslasiyhdistys ry: https://rinkiin.fi/tietoa-ringista/suomen-kerayslasiyhdistys/ 

• Suomen Kuitukierrätys Oy: https://www.kuitukierratys.fi/ 

• Suomen Uusiomuovi Oy: http://www.uusiomuovi.fi/ 

 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalien-turvallisuus-ja-muu-vaatimustenmukaisuus/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalien-turvallisuus-ja-muu-vaatimustenmukaisuus/
http://www.tukes.fi/
https://www.mepak.fi/fi/
https://www.puupakkauskierratys.fi/
https://rinkiin.fi/tietoa-ringista/suomen-kerayslasiyhdistys/
https://www.kuitukierratys.fi/
http://www.uusiomuovi.fi/
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2.5 RAKENTAMINEN JA RAKENNUKSET 
Komissio on myös kehittämässä uutta ja kattavaa strategiaa koskien kestävästi rakennettua 

ympäristöä. Sen tavoitteena on edistää kiertotalouden periaatteita rakennusten koko elinkaaren 

ajan esim. seuraavin toimin: 

• käsitellään rakennusalan tuotteiden kestävyyttä tulevan rakennustuoteasetuksen 

tarkistamisen yhteydessä, mukaan lukien kierrätysmateriaalien osuutta koskevien vaatimusten 

mahdollinen käyttöönotto tiettyjen rakennustuotteiden osalta, ja 

• harkitaan EU:n lainsäädännössä asetettujen materiaalien hyödyntämistavoitteiden 

tarkistamista rakennus- ja purkujätteen ja sen materiaalikohtaisten jakeiden osalta. 

 

EU LEVEL(S) 

Em. strategian taustalla on vuonna 2018 julkaistu kestävää rakentamista edistävä LEVEL(S) 

ohjelma. Kyseessä on vapaaehtoinen raportointikehys rakennusten ja rakennetun ympäristön 

ympäristökestävyyden parantamiseksi. EU avasi LEVEL(S):in testivaiheen keväällä 2018, ja 

pilottikohteista saatu palaute julkaistiin helmikuussa 2020 (vähän ennen EU Green Deal:in 

toimeenpanosuunnitelman julkaisua). https://ec.europa.eu/environment/levels_en 

 

LEVEL(S) on Euroopan komission laatima menetelmä rakentamisen resurssitehokkuuden 

mittaamiseen. Se on kehitetty laajassa yhteistyössä EU:n jäsenmaiden sekä kestävän 

rakentamisen ammattilaisten kanssa. Rakennusalan yrityksillä ja järjestöillä on ollut tärkeä rooli 

menetelmän kehittämisessä. LEVEL(S)-menetelmässä on kuusi päätavoitetta: 

• Päätavoite 1: Elinkaaren hiilijalanjälki 

• Päätavoite 2: Resurssitehokas materiaalien käyttö 

• Päätavoite 3: Veden kulutus 

• Päätavoite 4: Terveelliset tilat ja sisäilman laatu 

• Päätavoite 5: Sopeutuminen ilmastonmuutokseen 

• Päätavoite 6: Elinkaarikustannukset 

Kukin päätavoite sisältää useita alakohtia. Useimmat tavoitteet edellyttävät olemassa olevien EN-

standardien (European Norms) käyttöä. Arviointia voidaan tehdä kolmella eri tarkkuustasolla: 

• Yksinkertaistettu arviointi: Yhteinen lähtötaso EU:n rakennusten arviointiin 

• Vertaileva arviointi: Toiminnallisesti samanlaisten rakennusten vertailu 

• Yksityiskohtainen optimointi: Ympäristöindikaattorien laaja käyttö 

Muuttuva kansallinen toimintaympäristö  

LEVEL(S)-menetelmän käyttö on vapaaehtoista. Suomessa ympäristöministeriö tarkastelee 

menetelmää osana vähähiilisen rakentamisen tiekartan toteutusta. Ympäristöministeriön 

tavoitteena on luoda vähähiilisen rakentamisen arviointi- ja raportointimenetelmä, joka 

pohjautuu EN-standardeihin ja ottaa huomioon LEVEL(S)-menetelmän periaatteet. 

Ympäristöministeriö julkaisi 8.5.2020 Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän. Se oli 

lausuntokierroksella 16.6.2020 saakka: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761.  

https://ec.europa.eu/environment/levels_en
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761
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• Oheisen linkin kautta löytyy mm. kooste annetuista lausunnoista: 

https://mrluudistus.fi/uutiset/rakennusten-vahahiilisyyden-arviointimenetelma-koetaan-paaosin-

selkeaksi-ja-kattavaksi-lausuntoyhteenveto-ja-lausunnot-julkaistu/ 

Rakennusteollisuus RT julkaisi 18.6.2020 yhdessä sidosryhmiensä ja ympäristöministeriön kanssa 

vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan: https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta.  

• Työn toteutti Gaia Consulting Oy. Valittuja poimintoja nostettu esiin liitteessä 3. 

Ympäristöministeriö on parhaillaan valmistelemassa Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL:n) 

kokonaisuudistusta: https://mrluudistus.fi/.  

• Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, 

rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen.  

• Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 

loppuun mennessä.  

Vapaaehtoisia sopimuksia 

Regulatiivisen ohjauksen lisäksi rakennusala on vapaaehtoisesti sitoutumassa vähähiiliseen 

tulevaisuuteen: 

• Rakennusteollisuudella on oma Green Deal -sopimus Ympäristöministeriön kanssa liittyen 

kestävään purkamiseen. https://ym.fi/green-deal-sopimukset. Ko. sopimuksen allekirjoittajia 

kannustetaan ”laatimaan vapaaehtoinen purkukartoitus ainakin kokonaisten rakennusten 

purkuhankkeissa ja laajoissa korjaushankkeissa.” Ympäristöministeriö oli jo aikaisemmin 

(15.11.2019) julkaissut kolme opasta rakennusten kestävään purkamiseen: 

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uudet_oppaat_rakennusten_kestavaan_purka(52764) 

o Purkutyöt – opas teettäjälle ja tekijälle 

o Purkukartoitus – opas laatijalle 

o Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin 

• Joutsenmerkin (eli Nordic Ecolabeling:in) rakentamiseen liittyvät kriteeristöt kiristyvät koko 

ajan: Esim. Hotellien, ravintoloiden ja kongressikeskusten osalta uusimman 

kriteeristöehdotuksen lausuntokierros päättyi 8.11.2020.  

https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-hotelleille-ravintoloille-ja-

kongressikeskuksille-on-lausunnolla/ 

Tämän kriteeristön osalta tärkeimmät muutokset liittyivät: 

o Ympäristöjohtamiseen: ”Uutena on jatkuvan parantamisen vaatimus ja resursseja säästävien 

toimenpiteiden pistevaatimus.” 

o Energiaan: ”Energiavaatimuksia on tiukennettu. Energiankulutukselle on ehdotettu yläraja-

arvoa, joka tulee täyttää. Fossiilista lämmitysöljyä ei sallita.” 

o Vedenkulutukseen: ”Vaatimusta on tiukennettu. On asetettu pakollinen veden raja-arvo.  

Ravintoloilla ja kongressikeskuksilla on omat vedenkulutuksen vaatimukset.” 

https://mrluudistus.fi/uutiset/rakennusten-vahahiilisyyden-arviointimenetelma-koetaan-paaosin-selkeaksi-ja-kattavaksi-lausuntoyhteenveto-ja-lausunnot-julkaistu/
https://mrluudistus.fi/uutiset/rakennusten-vahahiilisyyden-arviointimenetelma-koetaan-paaosin-selkeaksi-ja-kattavaksi-lausuntoyhteenveto-ja-lausunnot-julkaistu/
https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta
https://mrluudistus.fi/
https://ym.fi/green-deal-sopimukset
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uudet_oppaat_rakennusten_kestavaan_purka(52764)
https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-hotelleille-ravintoloille-ja-kongressikeskuksille-on-lausunnolla/
https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-hotelleille-ravintoloille-ja-kongressikeskuksille-on-lausunnolla/
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2.6 TEKSTIILI 
EU arvioi, että eurooppalaiset kuluttajat käyttävät, keskimäärin, 26kg tekstiilejä per kuluttaja per 

vuosi, ja että tästä määrästä merkittävä osa (60%) tulee EU:n ulkopuolelta – valmistettuna usein 

pitkissä ja monipolvisissa tuotantoketjuissa. Toisaalta kuluttajat hylkäävät keskimäärin 11kg 

vaatteita per vuosi – johtuen ennen kaikkea ”nopean muodin” muutoksista. Lisäksi EU on 

arvioinut, että alle 1% kaikesta maailman tekstiilijätteestä kierrätetään uusiksi tekstiileiksi (fiber-

to-fiber). 

Kilpailukyky 

EU:n politiikkojen mielestä 3. maiden alemmat tuotantokustannukset sekä alhaisemmat 

ympäristö- ja sosiaaliset standardit luovat 3. maiden tekstiilituottajille epäreilun kilpailuedun. 

Toisaalta eurooppalaiset valmistajat ”kokevat haastavaksi osoittaa, että heidän tuotteensa on 

valmistettu hyväksyttyjen ympäristö- ja työvoimastandardien alaisuudessa”.   

EU:n politikot pitävät EU:n tekstiili- ja muotisektoria globaalisti kilpailukykyisenä erityisesti 

”technical textiles and high-end fashion clothing” tuotteiden osalta. 

Uusi EU:n tekstiilistrategia (the new sustainable product framework) 

Komissio on ehdottanut uutta kattavaa EU:n tekstiilistrategiaa, jonka tavoitteena on luoda 

olosuhteet ja kannustimet lisätä EU:n tekstiilisektorin kilpailukykyä, kestävyyttä ja vastustuskykyä - 

ottaen huomioon sen vahvuudet ja heikkoudet sekä sen ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset. 

Strategia täydentää muita EU:n kiertotalouteen liittyviä aloitteita:  

• the European Green Deal,  

• the Circular Economy Action Plan,  

• the Industrial Strategy and  

• the Chemicals Strategy for Sustainability.  

Tällä aloitteella mahdollistetaan ja kannustetaan kestäviin investointeihin - koskien erityisesti 

tuotantoprosesseja, designia, uusia materiaaleja, uusia liiketoimintamalleja, infrastruktuuria sekä 

kapasiteettia.  

Aloitteen kautta ehdotetaan: 

• Ekosuunnittelutoimenpiteitä (eco-design measures), joilla varmistetaan, että tekstiilituotteet 

soveltuvat kierrätykseen sekä huomioidaan kiertotalouden liiketoimintamallit ja kannustetaan 

vapaa-ehtoisuuteen.(the EU Ecolabel, the New Consumer Agenda, the Bauhaus Initiative) 

• Vaihtoehtoisten raaka-aineiden käytön lisäämistä -> asetetaan kierrätysmateriaalille 

tavoitetasoja. 

• Vaarallisten kemikaalien läsnäolon estämistä -> kiristetään ympäristömerkkien vaatimuksia. 

• Yrityksillä ja yksityisillä kuluttajille mahdollisuutta valita kestäviä tekstiilejä, ja heillä on 

helppo pääsy uudelleenkäyttö- ja korjauspalveluihin. 
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Erityisesti EU tulee tarjoamaan kannustimia ja tukea: 

• tuote palveluna -liiketoimintamalleille 

• kierrätysmateriaaleille ja -prosesseille 

• kansainväliselle yhteistyölle mm. läpinäkyvyyden edistämiseksi 

EU:n tavoitteena on tekstiilien kierrätyksen “korkea taso” kaikissa jäsenmaissaan vuoteen 2025 

mennessä. Uusi tekstiiilistrategia olisi tarkoitus julkaista 3Q2021. 

Lähteet: https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/textiles_en ja  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-

sustainable-textiles 

Julkiset hankinnat 

Julkisten hankintojen osalta on huomioitava myös EU komission Joint Research Centre:n 

11.5.2020 julkaisema Ohje tekstiilien vihreään julkiseen hankintaan (katso myös luvun alussa 

viittaus Green Public Procurement -ohjauskeinoon). Siinä luodaan erilaisia ohjeskenaarioita 

tekstiileihin liittyviin julkisiin ostoprosesseihin. Voidaan olettaa, että tällä tutkimuksella on 

pohjustettu tulevaa julkisiin hankintoihin liittyvää regulaatiota. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/200406_JRC120265_eu_green_public_procurement_

criteria_for_textile_products_and_services_guidance_document.pdf 

 

Joutsenmerkki-ympäristösertifikaati kriteeriehdotus tekstiilien osalta 

Tekstiili- ja nahkatuotteiden osalta uusin kriteeristöehdotus oli lausuntokierroksella 31.7.2020 

saakka: https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-tekstiilien-ja-nahkatuotteiden-kriteeriehdotus-on-

lausunnolla/   

Se sisälsi mm.: 

• Uusia kuituvaatimuksia: ”The fibres in Nordic Swan Ecolabelled textiles must be either organic, 

recycled or produced with a reduced environmental footprint.” 

• Päivitettyjä (kiristettyjä) kemikaalivaatimuksia: mm.: “It must be clearly demonstrated that 

none of the 11 groups of substances from Greenpeace’s Detox My Fashion campaign have 

been used in the production of Nordic Swan Ecolabelled textiles.” 

https://www.greenpeace.org/international/publication/17612/destination-zero/ 

• Tiukempia vaatimuksia energian ja vedenkulutukseen: ”a minimum of BAT practices to reduce 

energy and water consumption.” (BAT -> Paras Käyttökelpoinen Teknologia) 

Huonekalujen ja kalusteiden vastaava ehdotus oli lausuntokierroksella 3.6.2020 saakka: 

https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-huonekaluille-ja-kalusteille-on-

lausunnolla/ 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/textiles_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-sustainable-textiles
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-sustainable-textiles
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/200406_JRC120265_eu_green_public_procurement_criteria_for_textile_products_and_services_guidance_document.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/200406_JRC120265_eu_green_public_procurement_criteria_for_textile_products_and_services_guidance_document.pdf
https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-tekstiilien-ja-nahkatuotteiden-kriteeriehdotus-on-lausunnolla/
https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-tekstiilien-ja-nahkatuotteiden-kriteeriehdotus-on-lausunnolla/
https://www.greenpeace.org/international/publication/17612/destination-zero/
https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-huonekaluille-ja-kalusteille-on-lausunnolla/
https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-huonekaluille-ja-kalusteille-on-lausunnolla/
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Se sisälsi vaatimuksia kuten mm.: 

• ”Tuotteiden uusiutuvien/kierrätettyjen/uudelleenkäytettyjen materiaalien osuudelle 

asetetaan yleinen vaatimus. 

• Kierrätetyn metallin vaatimusta tiukennetaan, kierrätetyn metallin prosentuaalisen osuuden 

on oltava vähintään 70 %. (Vaatimusta sovelletaan, jos metallia sisältyy tuotteeseen vähintään 

30 painoprosenttia.) 

• Huonekalujen komponentit ovat eroteltavissa toisistaan ja takuuvaatimukset. 

• Sohvissa, tuoleissa ja patjoissa käytettävien tekstiilien ja nahan kuiduntuotannolle asetetaan 

uusia vaatimuksia.” 

Lelujen osalta ehdotus oli lausuntokierroksella 10.9.2020 saakka: 

https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-leluille-on-lausunnolla/ 

Se sisälsi uusina vaatimuksina mm.: 

• Vaatimuksia kierrätys- ja uudelleenkäytetyille materiaaleille: esimerkiksi synteettisten kuitujen 

osalta vähintään 50% kuidusta on oltava kierrätettyä (vaatimus 42; koskien leluja, joiden 

painosta enemmän kuin 30% on tekstiilejä). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://joutsenmerkki.fi/joutsenmerkin-kriteeriehdotus-leluille-on-lausunnolla/
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3 HYPOTEESEJÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA 
Tässä luvussa pohditaan tarkemmin erilaisia hypoteesejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia, 

joita Paimio-Sauvon seudulle kartoituksessa on avautumassa.  

3.1 AGROBIOMASSA 
Biokaasulaitoksen toimintaperiaate: (Lähde: HAMK: Biokaasun tuotanto 2015 -ekirja) 

 

Paimioon ollaan perustamassa biokaasulaitosta BioGPaimio Oy:n toimesta. Annettuina 

taustatekijöinä on huomioitava, että BioGPaimio Oy:n 1. reaktorin toimittaja on jo valittu: Envor 

Group Oy:n biokaasulaitos tulee käyttämään raaka-aineina sikojen lietelantaa sekä maatalouden 

kiinteää kasvibiomassaa.  

Tuotoksina tullaan saamaan:  

• biokaasua (paineistettua, CPG eli compressed biogas), 

• mädätysjäännöstä (lietemäistä; ohjataan putkea pitkin jatkokäyttöön) sekä 

• lämpöä ja hiilidioksidia. 

 

Perushypoteesi 1: Biokaasua (biometaania) liikennekäyttöön  

CPG-biokaasu voidaan myydä sellaisenaan kaasukäyttöisten ajoneuvojen liikennekäyttöön 

biokaasulaitoksen viereen tulevassa biokaasupolttoaineen jakelupisteessä. 

Luvussa 2 kuvattiin mm. miten Jakeluvelvollisuuslaki (446/2007) on muuttumassa HE 70/2020 

asetuksen myötä niin että biometaani sisällytetään jakeluvelvoitteeseen. Tämä takaa biokaasulle 

kasvavan markkinakysynnän. 
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Jatkohypoteesi 1.1: Henkilö-, paketti-, linja- ja/tai kuorma-autojen konvertoiminen 

(paineistetun) biokaasun liikennekäyttöön 

Em. markkinakysyntää voidaan edesauttaa myös tuomalla loppukäyttäjien (yritykset ja kuluttajat) 

saataville aikaisempaa laajempi valikoima kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Tähän on kaksi tietä:  

a) Uusien kaasukäyttöisten ajoneuvojen maahantuonti ja vähittäiskauppa tai 

b) Bensiiinimoottoristen käytettyjen ajoneuvojen muuntaminen kaasukäyttöiseksi (CPG-biokaasu). 

Edelliseen skenaarioon vaikuttaa -kansallisten verolinjausten lisäksi - luvussa 2 kuvattu Puhtaiden 

Ajoneuvojen Hankintadirektiivi (CVD direktiivi) ja sen kansallinen toimeenpanolainsäädäntö, joka 

tulee ohjaamaan julkisia hankintoja. Käytännössä ko. regulaatio (ja siihen sidottu tapa millä 

hiilidioksiidipäästöjä mitataan ”pakoputken päästä” -eikä koko elinkaaren osalta) tulee 

voimakkaasti ohjaamaan myös sitä minkälaisia ”puhtaita” ajoneuvoja kuluttajat, yritykset ja 

julkiset toimijat tulevat lähitulevaisuudessa hankkimaan. 

Luvussa 2 mainitun Ramboll Finland Oy:n 30.1.2020 tekemän esityksen, sivun 129, mukaan:  

• Velvoiteluokassa ”pienet autot” (henkilö-, pikkubussi- ja pakettiautot; luokat M1, M2 ja N1) 

käyttövoimavaatimus kohdistunee sähköautoihin.  

• Velvoiteluokassa ”kuorma-autot” (luokat N2 ja N3) käyttövoimavaatimus kohdistunee 

uusiutuvaan dieseliin, maa- ja biokaasuun; jäteautojen ollessa suurin hankintaluokka. 

• Velvoiteluokassa ”linja-autot” (M3-luokan kaupunkibussit) käyttövoimavaatimus kohdistuu 

sähköön. maa- ja biokaasuun sekä uusiutuvaan dieseliin. 

Selvityksestä voi päätellä, että tämän hypoteesin jatkokehitystoimenpiteet kannattaisi 

todenäköisimmin keskittää velvoiteluokkiin ”kuorma-autot” ja ”linja-autot”. 

Toisaalta on huomioitava, että biokaasukäyttöön tarvittavien asennussarjojen asennustyö on 

luvanvaraista työtä. EU:n kaasuasetuksen (2016/426) mukaan kaasujärjestelmiä saavat asentaa 

ainoastaan tehtävään koulutetut ja asennustutkinnon suorittaneet henkilöt. Lisätietoja 

Lämmitysenergiayhdistys ry:n sivuilla: https://www.ley.fi/, joka järjestää Tukesin valtuuttamana 

”kaasuasentajan vastuupätevyyskursseja” kaksi kertaa vuodessa.  

Jatkohypoteesi 1.2: Biokaasuautojen yhteishankinta, leasing ja ylläpito (Tuote palveluna 

ja Jakaminen -liiketoimintamallit) 

Uusien sähkö- ja/tai kaasukäyttöisten kuorma- ja linja-autojen hankintahinta voi osoittautua 

monelle yritykselle kynnyskysymykseksi -tai ainakin päätöksenteon haasteeksi, vaikka muuten 

vaiheittainen siirtyminen paikalliseen biokaasuun kiinnostaisikin. 

Tällöin ratkaisuksi voi osoittautua jonkin 3. osapuolen (operaattorin) ylläpitämä 

palveluliiketoimintamalli, jossa operaattori omistaa biokaasuauton ja palveluntarvitsijat 

sitoutuvat pitkäaikaisin vuokrasopimuksin operaattorin omistamien kaasuajoneuvojen käyttöön. 

Tämä hypoteesi sopisi esimerkiksi toimijoille, joiden autot eivät ole koko ajan omassa ajossa. 

https://www.ley.fi/
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Jatkohypoteesi 1.3: Biokaasulaitoksen tuottamaan lämmintä ilmaa ja hiilidioksidia 

ohjataan putkea pitkin kasvihuonekäyttöön  

Tässä hypoteesissä loppukäyttäjän hyödyt liittyvät säästyneisiin lämmityskuluihin sekä kasvien 

mahdollisuuksiin hyödyntää hiilidioksidia fotosynteesiprosessin aikana – kiihdyttäen kasvustoa. 

Tähän liittyviä keskusteluja on jo käyty BioGPaimio Oy:n taustajoukoissa. 

Jatkohypoteesi 1.4: Nestemäistä biokaasua liikennekäyttöön  

Biometaanista voidaan myös jatkojalostaa nesteytettyä LBG-biokaasua. Gasum Oy avasikin 

12.11.2020 Topinpuistoon Suomen ensimmäisen nesteytettyä biokaasua jalostavan laitoksen.   

https://www.gasum.com/ajassa/ 

Nesteytetyssä muodossa biokaasun energiatiheys on suurempi kuin kaasumaisessa muodossa, 

jolloin se soveltuu paremmin liikennekäyttöön esimerkiksi pitkän linjan kuljetuksissa (rekat, linja-

autot) ja/tai rannikkoalueen meriliikenteessä (esim. lossit). Nestemäiselle biokaasulle (LBG) 

tarkoitettujen säiliöiden valmistuskustannukset ovat kuitenkin huomattavasti kalliimpia kuin 

vastaavat kaasumaiselle biokaasulle (CBG).   

Perushypoteesi 2: Nestemäistä biopolttoöljyä työkone- tai lämmityskäyttöön 

Agrobiomassasta voidaan jalostaa myös nestemäistä biopolttoöljyä.  

Luvussa 2 nostetaan esille Biopolttoöljyn jakeluvelvollisuus eli velvoite korvata osa lämmityksessä, 

työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytetystä kevyestä polttoöljystä vuodesta 

2021 alkaen biopolttoöljyllä. Neste Oyj onkin vastaamassa tähän markkinakysyntää omalla Neste 

MY uusiutuva polttoöljy -tuotteellaan: https://www.neste.com/fi/tiedotteet-ja-uutiset/renewable-

solutions/neste-tuo-uusiutuvan-polttooljyn-markkinoille-ensimmaisena-suomessa-tukena-

tyokoneiden-ja 

Lisäksi on huomioitava, että Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit sekä Senaatti-

kiinteistöt allekirjoittivat syyskuussa 2020 ympäristöministeriön kanssa vapaaehtoisen green deal- 

sopimuksen. Työmailla luovutaan fossiilisista polttoaineista vuoteen 2025 mennessä, ja 

kymmenen vuoden päästä vähintään puolet työkoneista ja kuljetuksista käyttää sähköä, biokaasua 

tai vetyä. https://6aika.fi/paastoja-vahennetaan-kaupunkien-tyomailla-hnry-hankkeen-pilotit-

jouduttavat-kehitysta/ 

Jatkohypoteesi 2.1: Käytössä olevia polttoainepohjaisia työkoneita konvertoidaan 

biopolttoöljykäyttöisiksi 

Vastaavasti kuin hypoteesissä 1.1 on ehkä mahdollista konvertoida olemassa olevia 

maataloustyökoneita biopolttoöljykäyttöisiksi. Tämä hypoteesi vaatii kuitenkin teknistä 

näkemystä.  

Perushypoteesi 3: Orgaanisia kierrätyslannoitteita lannoitekäyttöön kuluttajille 

BioGPaimio Oy:n nykysuunnitelman mukaisesti syntyvä luomukelpoinen mädätysjäännös (rejekti) 

ohjataan lietemäisessä muodossa mukana oleville maatiloille lannoitekäyttöön.  

https://www.gasum.com/ajassa/
https://www.neste.com/fi/tiedotteet-ja-uutiset/renewable-solutions/neste-tuo-uusiutuvan-polttooljyn-markkinoille-ensimmaisena-suomessa-tukena-tyokoneiden-ja
https://www.neste.com/fi/tiedotteet-ja-uutiset/renewable-solutions/neste-tuo-uusiutuvan-polttooljyn-markkinoille-ensimmaisena-suomessa-tukena-tyokoneiden-ja
https://www.neste.com/fi/tiedotteet-ja-uutiset/renewable-solutions/neste-tuo-uusiutuvan-polttooljyn-markkinoille-ensimmaisena-suomessa-tukena-tyokoneiden-ja
https://6aika.fi/paastoja-vahennetaan-kaupunkien-tyomailla-hnry-hankkeen-pilotit-jouduttavat-kehitysta/
https://6aika.fi/paastoja-vahennetaan-kaupunkien-tyomailla-hnry-hankkeen-pilotit-jouduttavat-kehitysta/


         
 

   10.9.2021 

 
  

Em. suunnitelma kuitenkin rajaa toistaiseksi pois (pakatun) vähittäismyynnin kuluttajille. Jotta se 

on olisi mahdollista, ko. mädätysjäännös olisi kyettävä kuivattamaan ja raestamaan niin että 

syntyvä ”pelletti” tai ”neste” olisi hajutonta. Vertailukohtana tässä mallissa on esimerkiksi Fertilex 

Oy:n jalostamo Mynämäellä: https://www.fertilex.fi, jossa jalostetaan märästä lannasta 

luomukelpoisia lannoitteita.  

Pidemmällä tähtäimellä lannoitetuotannon kannattavuusvaikutus (BioGPaimio Oy:n 

operatiiviseen tulokseen) voi osoittautua ratkaisevaksi. Siksi kannattaisi pyrkiä 

biolannoitetuotteiden myyntiin aina kuluttajille saakka, koska kuluttajamyynnissä samasta 

lannoite-erästä (tai paremminkin pakatusta vähittäismyyntierästä) saisi paremman myyntikatteen.  

 

3.2 AKUT JA AJONEUVOT 

Perushypoteesi 1: Kotitalouksien alkaliparistoista materiaaleja uusiokäyttöön 

Kotitalouksien alkaliparistoja kerätään Suomessa siis talteen tuottajayhteisö Recser Oy:n toimesta 

(www.paristokierratys.fi). Mitä liiketoimintamahdollisuuksia tällainen valtakunnallinen 

keräysjärjestelmä voisi avata materiaalien jatkokäytölle? 

Jatkohypoteesi 1.1: Kerätyistä alkaliparistoista hivenaineita orgaanisiin lannoitteisiin 

Esimerkki: Edellisen luvun viimeisessä hypoteesissä esille nostettuun orgaanisten lannoitteiden 

teemaan sopisi skenaario, jossa vanhoista alkaliparistoista erotettaisiin teknisesti hivenaineita 

uusiokäytettäviksi orgaanisissa lannoitteissa. Tarvittavaa teknologiaa on kehittänyt mm. 

TraceGrow Oy (Kärsämäki; https://www.tracegrow.com/).  

Perushypoteesi 2: Romuajoneuvoista kierrätyskelpoisia varaosia tai materiaaleja 

Romutettavista ELV-ajoneuvoista voisi saada ulos tuotoksena  

a. Käytettyjä varaosia, kuten esimerkiksi vaihteistoja, moottoreita ja hammastankoja. Tätä 

tuotevirtaa tarkastellaan alla jatkohypoteesissä 2.1. 

b. Materiaaleja, kuten auton akkuja, metalleja, muovia, tekstiilejä, renkaita, lasia sekä öljyjä. Tätä 

tuotevirtaa tarkastellaan alla jatkohypoteesissä 2.2.  

 

Jatkohypoteesi 2.1: Paikallisesti takuukunnostettuja käytettyjä varaosia 

Elinkaaren pidentäminen ja/tai Tuote palveluna -liiketoimintamallit  

Romuajoneuvoista ja muilta yhteistyötahoilta saatavia kalliimpia kuluvia varaosia kuten akkuja, 

partikkelisuodattimia ja renkaita olisi ehkä mahdollista kunnostaa niin että niiden elinkaari pitenisi. 

Mallia voisi ottaa esimerkiksi Swappie Oy:sta: https://swappie.com/fi/miten-palvelu-toimii/ 

Jälleenmyynti taasen voisi tapahtua yhteistyössä jonkun valtakunnallisen tarvikevaraosaketjun 

kanssa. 

https://www.fertilex.fi/
http://www.paristokierratys.fi/
https://www.tracegrow.com/
https://swappie.com/fi/miten-palvelu-toimii/
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Tässä hypoteesissä operaattori antaisi kunnostetulle varaosalle jonkinlaisen takuun tai 

palvelulupauksen. Jälkimmäisessä tapauksessa ko. varaosan omistajuus säilyisi operaattorilla, 

mutta loppukäyttäjä vuokraisi kunnostetun varaosan käyttöönsä sovittua korvausta vastaan.  

Ajoneuvojen valot (ajovalojen rungot)  

Autojen ajovalojen (Xenon / halogeeni / LED) runko-osille voisi ehkä löytyä uusiokäyttöä joko 

ajoneuvojen jälkimarkkinoilta (lisävalot) tai teollisuus- tai urheilukenttävalaisimien 

komponentteina. 

Ajoneuvojen istuimet  

Voisiko ELV-ajoneuvojen istuimia uusiokäyttää linja-autoissa tai kuorma-autoissa, 

uudelleenverhoilun jälkeen? 

Ajoneuvojen ajoakut (Li-Ion; täyssähköajoneuvoissa)  

Matkapuhelinten akuista tuttu litiumakku -teknologia (Li-Ion) on pikkuhiljaa löytämässä tiensä 

myös ajoneuvojen ajoakkuihin – etuinaan mm. energiatehokkuus, keveys ja ympäristöystävällisyys 

verrattuna perinteisempiin lyijyakkuihin, joita käytetään mm. ajoneuvojen käynnistysakuissa. 

Suomessa sähkö- ja hybridiautojen litiumpohjaisille ajoakuille ei ole aikaisemmin ollut olemassa 

omaa tuottajayhteisöä. Ja vaikka tällaisia suunnitelmia olisi Suomen Autokierrätys Oy:lla, niin 

uusiakin voi aina perustaa – kunhan lainsäädännön velvollisuudet täytetään. Joku operaattori 

voisikin perustaa Paimioon valtakunnallisesti toimivan tuottajayhteisön autojen Li-Ion 

ajoakkujen kierrättämiseksi. Sama operaattori voisi myös kunnostaa käytettyjä Li-Ion ajoakkuja 

uusiohyödynnettäväksi jälkimarkkinoilla – pidentäen samalla niiden elinikää ennen purkamista 

materiaalitasolle. 

Jälkimmäisen liiketoimintamalliin liittyy myös Piispanristillä toimiva Akkurate Oy 

(https://www.akkurate.fi/). Heidän erikoisalaansa on Li-Ion akkujen digitaalinen etädiagnostiikka. 

Tuottajayhteisö-operaattori voisi asentaa kerättyihin Li-Ion akkuihin Akkuraten 

etädiagnostiikkasensorit ja etävalvoa kunnostettujen yksiköiden kuntoa niiden pidennettyjen 

elinkaarten aikana.  Uudelleenkäytön ei tarvitsi olla edes ajoneuvoissa: Akkuraten mukaan heidän 

ratkaisunsa voisi pidentää ”kiinteiden akkujen” toiminnallista elinikää jopa 2 vuotta”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LD0IoBOxrKE&feature=youtu.be 

Dieselajoneuvojen hiukkas- eli partikkeli- eli DPF suodattimet 

Dieselajoneuvoissa käytettävät hiukkassuodattimet ovat kalliita ja kuluvia osia.  

Suomessa on tahoja, jotka kunnostavat (lue: puhdistavat) käytettyjä DPF-suodattimia, esimerkiksi 

Hämeenlinnassa https://dpfpro.fi/ ja Vantaalla https://www.ekodpf.fi/. 

www.autojerry.fi sivun mukaan hiukkassuodattimien puhdistusten keskihinta on EURO 289.  

Myös Paimiosta ja Sauvosta löytyy tarvittavaa puhdistusosaamista.  

Renkaat (uudelleenpinnoitus) 

Suomessa on yksi hyväksytty renkaiden tuottajayhteisö, Suomen Rengaskierrätys Oy, Heidän 

näkökulmastaan renkaalla tarkoitetaan uuden renkaan lisäksi myös käytettyä ja uudelleen 

https://www.akkurate.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=LD0IoBOxrKE&feature=youtu.be
https://dpfpro.fi/
https://www.ekodpf.fi/
http://www.autojerry.fi/
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pinnoitettua rengasta, joka saatetaan markkinoille. Uudelleenpinnoituksen kautta käytetyille 

renkaille voisi saada lisää elinikää. 

Kolarikorjauspalvelu 

Mallikohtaisten ja ehjien/toimivien varaosien ympärille voisi kehittää myös kolarikorjauspalveluja 

(korvaten uusia OEM-osia ja yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa). Tarvittavat varaosat olisivat 

saatavilla yhteistyöpurkamoista. 

Jatkohypoteesi 2.2: ELV-ajoneuvojen materiaalien upcycling 

Tässä hypoteesissa romuajoneuvoista (ja yhteistyökorjaamoilta) voitaisiin saada 

kierrätyskelpoisina materiaaleina mm. akkumateriaaleja, lasia, metalleja, muoveja ja tekstiilejä. 

Jatkojalostuksen jälkeen niitä voisi hyödyntää eri teollisuuden aloilla.  

Akkumateriaalit suljetussa kierrossa  

Fortum Oyj on panostamassa vahvasti ajoneuvojen akkujen kierrätykseen. He ostivat 16.1.2020 

Crisolteq Oy:n Harjavallassa ja ovat luomassa sen ympärille Satakuntaan liiketoimintaa kestävästi 

tuotettujen raaka-aineiden saamiseksi akkuteollisuudelle. Heillä on myös Ikaalisissa yksikkö, jossa 

käytetyistä auton akuista puretaan lataus. Lähteet: https://www.fortum.com/products-and-

services/fortum-battery-solutions/recycling/lithium-ion-battery-recycling-

solution/hydrometallurgical-recycling-and-services ja Jaakko Soini, Fortum Recycling and Waste, 

Batteries business line: Esitys Oulun Yliopiston InStreams-webinaarissa 18.11.2020.  

Romuautojen metallit kiertävät 

Jo nykyisellään romuautojen metallit päätyvät pääosin kierrätykseen.  

ELV-ajoneuvojen kierrätyskelpoiset muoviosat uusiokäyttöön  

Oili Jalonen Oy:n toimeksiannosta Turku AMK:ssa tutkittiin vuonna 2016 ELV-ajoneuvojen 

muovilaatuja ja niiden käyttöä puskureiden valmistukseen. Tutkimusaineistona käytettiin mm. Oili 

Jalonen Oy:n toimitusjohtajan haastatteluja, IDIS-tietokantaa sekä sähköpostikyselyjä 

maahantuojille ja suurimmille jälleenmyyjille. Ohessa nostoja tutkimusraportista - Auto- ja 

Kuljetustekniikka, NAUTOS12A, 2017: 

• ”Suurin osa autoista murskataan ja talteen otetaan ainoastaan magneettiset metalliosat. 

Loppumateriaali menee hyödyntämättömänä kaatopaikalle tai energiajätteeksi. Direktiivin 

täyttämiseksi autoista täytyy jatkossa käyttää hyväksi (kierrättää ja uudelleen käyttää) 

suuret muoviosat sekä tuulilasi. Auton muoviosille ja laseille tuleekin keksiä uusiokäyttö ja 

purkumenetelmä, jolla toiminnasta saadaan jälleen kannattavaa.” Veli-Matti Jalonen, 

suullinen tiedonanto 18.5.2016.  

• ”Ajoneuvoissa on käytetty vuosien varrella satoja erilaisia muovilaatuja, joista ei ole aina 

ollut tarkkaa tietoa edes ajoneuvon valmistajilla.” Toimitusjohtaja Arto Silvennoinen, 

Suomen Autokierrätys Oy, sähköpostitiedonanto 14.2.2017.  

https://www.fortum.com/products-and-services/fortum-battery-solutions/recycling/lithium-ion-battery-recycling-solution/hydrometallurgical-recycling-and-services
https://www.fortum.com/products-and-services/fortum-battery-solutions/recycling/lithium-ion-battery-recycling-solution/hydrometallurgical-recycling-and-services
https://www.fortum.com/products-and-services/fortum-battery-solutions/recycling/lithium-ion-battery-recycling-solution/hydrometallurgical-recycling-and-services
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• ”Tyypillisen 1500-kiloisen ajoneuvon painosta noin 12–15 prosenttia on muovia … yli 2000 

muoviosaa. Reilu 50 prosenttia ajoneuvossa olevasta muovista on käytetty sisustassa ja 21 

prosenttia ulkopuolella ja korin osissa. Muovia käytetään muun muassa autojen valoissa, 

puskureissa, kojelaudoissa, istuimissa, moottorin osissa, spoilereissa sekä turvalaitteissa. 

Auton valmistuksessa yleisimmät valtamuovit (kestomuovit) ovat PE, PVC sekä PP ja 

tekniset muovit PMMP, ABS sekä PA.” Muoviteollisuus Ry 2016.  

• Taulukko: Autoissa käytettävät muovilaadut: (Muoviteollisuus Ry 2016) 

Lyhenne Muovin nimi Käytetty 

ABS 
akryylinitriilibutadieeni- 
styreeni 

laitekotelot, pölykapselit 

ASA akryylinitrilistyreeni ulkoiset laitesuojat ja maskit 

EPDM 
eteeni-propeeni-dieeni-  
eltomeeri 

tiivisteet, värinävaimentimet, hihnat 

PA polyamidi imusarjat, kotelot, kytkimet, matot, kiinnikkeet, turvavyöt 

PC polykarbonaatti valot, ikkunat, sähkökomponentit, spoilerit 

PE-HD suuritiheyksinen polyeteeni lokasuojat, nestesäiliöt 

PE-LD pienitiheyksinen polyeteeni nestesäiliöiden korkit 

PE-LLD 
lineaarinen pienitiheyksinen 
polyeteeni 

kaapelien ja johtosarjojen päälliset 

PMMA 
Polymetyylimetakrylaatti, 
kestomuovi 

takavalot, heijastimet 

PP polypropeeni, kestomuovi puskurit, kojelaudan ja istuinten osat 

PUR polyuretaani pehmusteet, sisustusmateriaalit, liimaukset 

PVC polyvinyylikloridi 
eristeet, turvatyynyt, teippaukset, 
korroosionestopinnoitteet 

SAN 
lasinkirkas akryylinitriili-
styreeni 

kuten ABS ja ASA 

 

Edellä mainitusta voidaan päätellä se, että ainakin teoriassa ELV-ajoneuvoista saatavien 

uusiomuovien upcycling -potentiaali on merkittävä. Eri muovilaaduilla on kuitenkin erilaisia 

ominaisuuksia ja sitä kautta käyttökohteita. Näitä molempia käsitellään tarkemmin teeman Muovit 

alla ja sen eri hypoteeseissä. 

Mainittakoon tässä kohdassa kuitenkin se olettamus, että jos tavoitteena on muovimateriaalin 

upcycling-kierrätys, niin kerättävä muovimateriaali on ensin hyvä jaotella, murskata, pestä ja 

granuloitava eri muovilajeihin – ennen kuin uusiotyöstäminen uuteen muotoon on mahdollista. 

Muuten lopputyöstettävän materiaalin toiminnalliset laatuominaisuudet voivat kärsiä.  

Lasit 

Esimerkiksi tasolasia voidaan kierrättää ja valmistaa siitä sirutuotteita ja vaahtolasimursketta. Hyvä 

yleisesimerkki tästä on mm. Uusioaines Oy:n Forssa, https://www.uusioaines.com/  

Kierrätyslasia olisi saatavilla Paimioon mm. ELV-ajoneuvoista. Voisiko joku toimija valmistaa siitä 

materiaalivirrasta -esimerkiksi 3D tulostamalla- erilaisia lasiesineitä tai -pakkauksia? 

https://www.uusioaines.com/
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Renkaat  

Rengas sisältää noin 75% kumia ja noin 25% muita materiaaleja kuten metallia ja kangasta. 

Materiaalien erotteleminen toisistaan on mahdollista mm. Green Tyre Recycling Oy:n käytössä 

olevalla teknologilla. Green Tyre Recycling on perustamassa tehdasta Lahteen. Lähde: Green Tyre 

Recycling -esitys Turkua AMK tilaisuudessa 11.12.2020. Tämän alahypoteesin arvoketjut voisivat 

mennä seuraavasti: 

• Upstream / käytetyt renkaat: Ajoneuvoromuttamot > Oili Jalonen > Green Tyre Recycling 

• Downstream / erotettu kangasmateriaali: Green Tyre Recycling > Rester (Paimio). 

Toisaalta teollisessa pyrolyysi-prosessissa rengas- ja muovijätteestä voidaan jalostaa 

biopolttoöljyä. Huom: katso myös luku 2.1 Agrobiomassa / Biopolttoöljyn jakeluvelvollisuus. 

Pyrolyysi-teknologiaa tarjoaa mm. salolainen Ecomation Oy: www.ecomation.com 

Tekstiilit 

Ajoneuvoteollisuudessa käytetään tekstiilejä mm. istuimissa.  

ELV-ajoneuvoista saatavaa tekstiilijätettä voisi ohjata Rester Oy:n jalostettavaksi Paimiossa, ja 

sieltä syntyvää uusiotekstiilikuitua voitaisiin taasen tarjota niille ajoneuvoteollisuuden 

alihankkijoille, jotka toimittavat istuimia mm. Valmet Automotives Oy:n Uudenkaupungin 

tehtaalle.  

Ajoneuvojen istuinten on todennäköisesti täytettävä tietyt paloturvallisuusvaatimukset, joten em. 

uusiotekstiilistä jalostettavan kankaan on oltava vaadittujen teollisuusstandardien mukaista. 

 

3.3 MUOVIT 
Ennen hypoteesejä hiukan perustietoja eri muovilaatujen ominaisuuksista ja käyttökohteista, 

perustuen alan perusteokseen: Uusi Muovitieto -kirja (2008). Kirja saatavilla mm.: Julkaisut – 

Muoviyhdistys ry – muovitietoa ja kontakteja tai Uusi muovitieto – Suomalainen.com 

Muovit voidaan ryhmittää monella eri tavalla. Kesto- ja kertamuovit eroavat toisistaan niiden 

uudelleentyöstössä. Kestomuovin voi sulattaa uudelleen ja jäähdyttää uuteen muotoon. Sen 

sijaan kertamuovin rakenne muuttuu työstön yhteydessä, eikä sitä voida ilman polymeerin 

hajoamista sulattaa. Elastit jaetaan edelleen kumeihin ja termoelasteihin. Kumit käyttäytyvät 

työstössä kertamuovien tavoin: vulkanoinnin jälkeen niitä ei voi sulattaa rakenteen hajoamatta. 

Termoelastit ovat kestomuovien tapaan uudelleentyöstettävissä.”  

Jatkotyöstettävyyden takia alla keskitytään kestomuovien käyttökohteisiin ja niiden potentiaalisiin 

hypoteeseihin. Kestomuovit voidaan jakaa ryhmiin myös markkinoiden, hinnan ja suorituskyvyn 

perusteella.  

• Valtamuovit ovat käyttömäärältään suurimpia ja hinnoiltaan edullisimpia. Valtamuoveihin 

luetaan yleensä PE, PP, PVC, PS ja nykyisin myös PET-A.  

http://www.ecomation.com/
https://www.muoviyhdistys.fi/tietoa-muovista/julkaisut/
https://www.muoviyhdistys.fi/tietoa-muovista/julkaisut/
https://www.suomalainen.com/products/uusi-muovitieto
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• Tekniset muovit ovat valtamuoveja kalliimpia sekä vähemmän käytettyjä, mutta kuitenkin 

yleisiä muoveja. Niihin lasketaan kuuluvaksi mm. ABS, SAN, PA (polyamidit), PET, PMMA, PC, 

POM ja PBT. 

• Erikoismuoveilla on pienet markkinat, ja ne ovat kalliita. Niillä on usein joku erityisominaisuus. 

Erikoismuoveja ovat esimerkiksi PSU, PEl, LCPja PPS. 

 

PE (polyeteeni; ml. PE-LD, PE-HD) 

Ominaisuuksia: 

• hyvä kemikaalinkestävyys - paitsi voimakkaat hapot 

• alhainen lämmönkestävyys   

• hyvä sähköneristävyys   

• sitkeys 

• kellastuminen UV-säteilyssä 

• liukas tai vahamainen pinta  

• hyvä kuumasaumautuvuus 

• soveltuvuus elintarvikepakkauksiin 

• hyvä ekstruusiotyöstettävyys 

• keveys - tiheys kaikilla tyypeillä alle 1 g/cm. 

Käyttökohteita / PE-LD (pientiheyspolyeteeni) ja PE-LLD (lineaarinen pientiheyspolyeteeni): 

• Pakkauskalvoja elintarvike-, teollisuus- ja kuluttajatuotepakkauksiin. Muovikasseja. 

Suursäkkejä. Kiristekalvoja. 

• Maatalouskalvoja kasvihuoneisiin (suojaa kosteuden haihtumiselta) ja pelloille (suojaa 

kosteuden ja lämmön haihtumiselta).  

• Paksuja PE-LD kalvoja rakennusteollisuuteen (suojaa rakennusvaiheen aikana mm. lattioita ja 

ikkunoita lialta ja kosteudelta). Käyttöä myös tien- ja maanrakennuksessa.  

• Sähköjohtojen ja -kaapelien pinnoituksia. 

• Pehmeitä puhallustuotteita. 

 

PE-HD (suurtiheyspolyeteeni) 

Ominaisuuksia: 

• Suuremman tiheytensä vuoksi PE-HD on jäykempää kuin PE-LD. 

• Myös kaasunläpäisevyys on pienempi kuin PE-LD:llä. 

• Sen pinta on liukas ja PE-LD:n tapaan hankala painaa ilman esikäsittelyä. 

• Myös PE-HD:n liimaaminen on haastavaa. 

Käyttökohteita:  
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• Putket. Putkiekstruusiossa PE-HD kilpailee metalliputkien ja PVC:n kanssa - ennen kaikkea vesi- 

ja kaasuputkissa. Tällöin puhutaan usein PEH-putkista. Sitä käytetään usein myös suurten 

metalliputkien pinnoituksessa. Lattialämmitysputkissa PE-HD silloitetaan kestävämmäksi. 

Tällöin käytetään nimitystä PEX-putki.  

• Puhallusmuovatut tuotteet. Siitä valmistetaan läpinäkymättömiä pieniä pakkauspulloja - mm. 

voiteille, sinapeille, jogurttjiuomille ja shampoille sekä (alle viiden litran kokoisina) myös 

mehu-, autonöljy- ja pyykinpesuainepulloja. Auton bensatankki on usein valmistettu PE-HD:stä. 

Tätä suuremmat PE-HD-astiat kuten kontit ja suurtankit valmistetaan yleensä rotaatiovalamalla 

PE-HD-pulverista. 

• Kalvot. Kaupan rapisevat ja sameat vihannespussit ovat esimerkki PE-HD-kalvon käytöstä. PE-

HD-laatuja käytetään runsaasti seosaineena PE-LD:n kanssa. 

• Ruiskuvaletut tuotteet. Perinteinen asema ämpäri-, kori-, pulkka-, keinu- ja lelumateriaalina – 

kilpailijana polypropeeni.Pullojen muovikorkit, koska PE-HD kestää paremmin painetta ja on 

helpompi avata.  

 

PP (polypropeeni) 

Toiseksi käytetyin muovi, jota käytetään paljon esimerkiksi auton osissa ja pakkauksissa. Edullisten 

narujen, nauhojen ja täytekuitujen materiaali. Soveltuu hyvin monenlaiseen 

kuituekstruusiotyöstöön. 

Ominaisuuksia: 

• PP-homopolymeerituotteet ovat hyvin paljon PE-HD:n kaltaisia: PP kestää kuitenkin paremmin 

lämpöä eikä ole pinnaltaan niin liukas (=> liimaus / painaminen / maalaus).  Parempi 

mittatarkkuus ja helpompi prosessoitavuus.  

• Pakkasenkesto on PP-homopolymeerillä kuitenkin rajallinen.  

• Soveltuu PE-HD:ta paremmin mm. kuitujen valmistamiseen.  

• Erikoisuus on hyvä saranaominaisuus: ohuita filmisaranoita, joita voidaan taivuttaa 

kymmeniätuhansia kertoja. 

Käyttökohteita:  

• Kuituja (suurin käyttökohde). Kuiduista valmistetaan esimerkiksi mattoja, teollisuussäkkejä, 

köysiä, huonekalukankaita sekä vaippojen pintakerroksia. 

• Kalvoja. Käytetään runsaasti ruokapakkauksissa. Tyypillisesti ”BOPP-kalvoon” on pakattu mm. 

makeiset, snack-ruoat kuten perunalastut, makaronit, paristot ja tupakka-askit. Käytetään 

myös lääkepakkauksissa.   
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• Ruiskuvalettuja pakkauksia. Ruiskuvaletuissa pakkauksissa polypropeeni kilpailee PE-HD:n 

kanssa. Sitä käytetään kansiin, korkkeihin, pakasterasioihin ja elintarvikepakkauksiin. 

Tyypillinen PP-tuote on ketsuppipullon saranoitu korkki. 

• Levyjä. PP-levystä lämpömuovattuja mm. voirasiat sekä mikroaaltouunissa lämmitettävät 

valmisruokakulhot sekä (edellisiä paksummasta levystä) pakkauksia, auton paneeleja. PP-

levystä ruiskuvaletaan mm. auton sisäosia. 

• Putkia. Kilpailee osin PVC:n kanssa. Puutarhatuolit on hyvä esimerkki suurista PP:n 

ruiskuvalukappaleista. 

• Auton osia. Polypropeeni on käytetyin muovi autoteollisuudessa. Nämä tuotteet ovat usein 

lasikuitu- tai talkkikompaundeja. Polypropeenista valmistetaan mm. puskureita, ovipaneeleja, 

ilmansuodattimia ja sisätilan varusteita.  

 

PVC (polyvinyylikloridi) 

Ominaisuuksia (huom: osin haitallisia): 

• PVC tarvitsee aina kemiallisia stabilaattoreita prosessoinnin helpottamiseksi, ja usein siihen 

kompaundoidaan pehmitteitä kovuuden säätöön. Nykyajan mittapuun mukaan useat sen 

työstöä ja ominaisuuksia parantavat lisäaineet ovat olleet terveydelle haitallisia. Palamisessa 

syntyvän suolahapon vuoksi PVC: n käyttöä on vähennetty elintarvikepakkauksissa ja 

kulutustuotteissa.  

• PVC:n ominaisuudet ovat monimuotoisia, koska eri peruspolymeerityyppejä voidaan muokata 

laajasti tarkoituksenmukaisilla pehmitin- ja lisäaineilla. Usein PVC stabiloidaan ja 

lisäaineistetaan ulkokäyttökohteisiin - sitkeäksi sekä UV:n ja pakkasenkestäväksi. 

Käyttökohteita: 

Jäykkyytensä, sitkeytensä ja ulkoilmakestävyytensä ansiosta PVC:tä käytetään runsaasti 

rakennusteollisuudessa.  

• Suurin käyttökohde Suomessa ovat erilaiset putket, myös suurin osa pehmeistä letkuista on 

PVC:tä.  

• Lisäksi siitä valmistetaan erilaisia profiileja mm. ikkunakehyksiin.  

• Tapeteissa ja lattiamatoissa PVC-kerros yhdistetään muihin materiaaleihin mm. antamaan 

kosteussuojan.   

• Sähköjohtojen pinnoitteet samoin kuin useiden sähkökaapelien on yleensä valmistettu 

pehmeästä PVC:stä. 

• Tavarapeitteet ovat myös yksi tyypillinen PVC:n käyttökohde rakennuksilla. 

• PVC:tä käytetään myös käyttöesineissä, kuten sadetakeissa, laukuissa ja erilaisissa vapaa-ajan 

tarvikkeissa.  
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• PVC sopii myös hyvin nestemäisten tuotteiden läpinäkyviin pakkauksiin. Sairaalaletkujen, 

veripussien, suojakäsineiden ja muiden hygieniatuotteiden valmistuksessa PVC on edelleen 

yleisin läpinäkyvä materiaali. 

 

Jalostuskapasiteetista Suomessa 

Suomen tasolla nykyinen pääjalostuskapasiteetti keskittyy kahteen klusteriin: Riihimäelle, missä 

toimii Fortum Oyj:n (ex-Ekokem Oy) muovijalostamo sekä Merikarvialle, missä toimii L&T Oyj:n 

omistama Muoviportti sekä Clean Plastic Finland Oy:n (vuonna 2019 toimintansa aloittanut) 

muovijalostamo. Lisäksi markkinoilla on pari muutakin pienempää muovijalostajaa. 

Fortum Riihimäki käsittelee mm. Suomen Uusiomuovi Oy:n keräämää (kuluttajilta tulevaa) 

muovipakkausjätettä. Heidän käsittelylaitoksensa toimii jo lähes kapasiteettinsä ylärajoilla, joten 

heillä voisi olla kohta tarvetta uudelle laitokselle. Clean Plastic Finland taasen käsittelee mm. 

yhteistyökumppaneidensa keräämää maatalousmuovia. Lisäksi muovia jalostavat useat  

muovikomposiittivalmistajat, kuten esimerkiksi Exel Composites Oyj, UPM ProFi Oy ja Wimao Oy.  

Suomalaista jalostuskapasiteettiä koskevia johtopäätöksiä ennen luvun hypoteesejä: 

• Nykyinen jalostuskapasiteetti toimii jo nyt osin ylärajoillaan ja kohdistuu pääasiassa erilaisten 

suurivolyymisten joustopakkauskalvojen uusiokäytön mahdollistamiseen.  

• Markkinoille kertyy kuitenkin paljon myös kovamuovia: esimerkiksi ELV-ajoneuvojen 

muoviosia. Myös näille muovilaaduille kaivattaisiin lisää jalostuskapasiteettia – erityisesti 

ottaen huomioon luvussa 2 kuvatun regulaatiomuutoksen mukanaan tuovat muutokset 

uusiomuovituotteiden kysynnässä. Olisikin toivottavaa, että jokin toimija rakentaisi 

kierrätysmuovien jalostuskapasiteettia myös Varsinais-Suomeen - palvelemaan paikallisia 

kiertotalousekosysteemejä.  

 

Perushypoteesi 1: Kierrätysmuovista komponentteja tai lopputuotteita 

teollisuuskäyttöön  

Kierrätysmuovien jatkojalostamisessa voitaisiin keskittyä pienemmän volyymin sekä korkeamman 

jalostusasteen ja/tai erikoisosaamisen muovituotteisiin ja kokonaisratkaisuihin - esimerkiksi 

ajoneuvo-, rakennus- ja meriteollisuudelle.   

Nämä muovituotteet voisivat olla joko monomateriaalisia täysmuovituotteita tai useasta eri 

kierrätysmateriaalista jalostettuja muovikomposiittituotteita (tai niiden puolivalmisteita).  

Seuraavassa tästä ajatuksesta pari jatkohypoteesiä. 

Jatkohypoteesi 1.1: Vähähiilisiä muovi- tai muovikomposiittimateriaaleja ELV-

ajoneuvoista ajoneuvoteollisuuteen (ensi- tai jälkiasennusmarkkina)  

Kuten edellä kuvattiin ELV-ajoneuvoista on saatavissa mm. seuraavia kestomuoveja: 

• Lokasuojat, nestesäiliöt (PE-HD) 
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• Puskurit, konelaudat ja istuinten osat (PP) 

• Eristeet, turvatyynyt, teippaukset (PVC)  

• Laitekotelot, pölykapselit (ABS) 

• Imusarjat, kotelot, kytkimet, matot, kiinnikkeet, turvavyöt (PA) 

• Ilmansuodattimet (PP) 

Ensiasennus  

Suurin osa osista ensiasennetaan autoon auton kokoonpanon yhteydessä. Näihin globaaleihin 

alihankintaketjuihin voi olla vaikea päästä mukaan. Toisaalta mahdollinen EU-regulaatiomuutos on 

ehkä edellyttämässä kierrätysmuoviosuuden kasvattamista tietyissä ensiasennustuotteissa. 

Toisaalta moni autonvalmistaja antaa -uutta autoa myydessään- kuluttajalle mahdollisuuden valita 

esimerkiksi auton värin tai istuinmateriaalin materiaalin ja kuvioinnin. Tätä OPTIO-tarjoamaa voisi 

ehkä laajentaa esimerkiksi puskurin tai konelaudan materiaalien vähähiilisyyden osalta. 

Jälkiasennus  

Akut: Alkuperäinen ensiasennus-ajoneuvoakku ei kestä käytössä auton koko elinikää. 

Määräaikaishuolloissa autoihin vaihdetaan tarvittaessa uusi akku, joka voi olla suomalaisista 

kierrätysmateriaaleista valmistettu.  

 Ilmansuodattimet: Sama kuin edellä, mutta vaihtotarve on moninkertainen akkuun verrattuna, ja 

tuotteen vaatimat kierrätysmateriaalit (kierrätysmuovi ja –tekstiilikuitu) ovat helpommin 

saatavissa Paimioon.  

Kolarikorjaus 

Kolarikorjaus voi avata mahdollisuuksia kierrätysmuovista tehdyille 3D-vaihto-osille. 

Jatkohypoteesi 1.2: Vähähiilisiä muovi- tai muovikomposiittimateriaaleja 

meriteollisuudelle 

Paimion Kehitys Oy on mukana Turku AMK:n vetämässä Merikartta-hankkeessa: 

https://merikartta.turkuamk.fi/ 

Hankkeen visio: ”Rakennamme kestävää tulevaisuutta luomalla suomalaisen meriklusterin, jonka 

kaikki toimijat toteuttavat kestävää merenkulkua. Hiilineutraalius ja kiertotalous on huomioitu 

kaikessa toiminnassa ja koko arvoketjun elinkaaren ajan. Hiilidioksidipäästöjä ei synny enempää 

kuin sidotaan. Toiminta on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Näin rakennetaan 

kestävää tulevaisuutta.” 

Mahdollisuus: Alueen yritykset voisivat luoda ”pienkonsortioita”, joiden yhteistarjoamia 

tarjottaisiin ratkaisuina Merikartta-hankkeessa mukana oleville yrityksille (esim. Meriaura Oy). 

Isompia osakokonaisuuksia olisi helpompi ostaa kuin yhden yrityksen kierrätysmateriaaleja. 

Esimerkiksi yhtenä teemaryhmänä hankkeessa on ”modulaarisuus”. 

Jatkohypoteesi 1.3 Vähähiilisiä muovi- tai muovikomposiittimateriaaleja 

rakennusteollisuudelle 

https://merikartta.turkuamk.fi/
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Vastaavasti kuin edellisissä kohdissa kierrätysmuovigranulaatista voisi jalostaa (esimerkiksi 

ekstruuderilla) erilaisia muotoon puristettavia lopputuotteita esimerkiksi huonekalu- tai 

rakennustuoteteollisuudelle. Tätä hypoteesiä tukee myös luvussa 2 (kohta tekstiilit) kuvatun 

Joutsenmerkki-kriteeristön uusimpaan versioon sisäänkirjoitetut vaatimukset 

kierrätysmateriaalille. 

Perushypoteesi 2: Kierrätysmuovimateriaalin jälkikäsittelyosaamiskeskus 

Kierrätysmuovigranulaatista valmistettuja lopputuotteita jälkikäsittelevä osaamiskeskus sopisi 

hyvin mm. Rester Oy:n ja LSJH:n Paimion tehtaan läheisyyteen. Jälkikäsittelyllä viitataan tässä 

yhteydessä esimerkiksi ympäristöystävälliseen palonsuojauskäsittelyyn. 

 

3.4 PAKKAUKSET 
Pakkausten raaka-ainemateriaalit vaihtelevat käyttökohteen mukaan. Valtamuovien 

pääkäyttökohde on erilaiset kalvot ja joustomuovipakkaukset. Tähän segmenttiin kohdistuu sekä 

kovaa hintakilpailua että ympäristön turvallisuudesta ja monimuotoisuudesta nousevaa painetta 

siirtyä biopohjaisiin, hajoaviin, pakkauksin. Ominaisuuksien puolesta biopohjaisuus ei kuitenkaan 

ole ratkaisu edes kaikkien muovipakkausteollisuuden alasegmenttien vähähiilisyyshaasteisiin.  

Esimerkiksi herää kysymys kestääkö biomuovipohjainen pakkaus kemikaaleja?  

EU Direktiivi 2018/852 toimesta pakkausten yleisiä ja materiaalispesifisiä kierrätystavoitteita 

nostetaan vuoteen 2025 mennessä:  

• Muovipakkausten kierrätysaste kaksinkertaistuu (25% => 50%); 

• Alumiinipakkausten kierrätysaste nousee (0% => 50%). 

 

Perushypoteesi 1: ELV-ajoneuvomateriaalien paikallinen jalostaminen kemikaalien 

kuljetukseen tarkoitetuiksi alumiini- tai muovipakkauksiksi 

Kemikaalien kuljetukseen liittyen tietoa TUKES:in ohjauksesta löytyy täältä: 

https://tukes.fi/vak#8d6fe13f 

• Kuluttajatuotteisiin liittyvät mm. erilaiset aerosoli- ja maalipakkaukset (pakkaukset metallia);  

• Kemikaalipakkausten sisällön lisäksi myös esine voi olla kuljetusvaarallinen, esim. akut 

(tarvitsee kuljetusratkaisun).  

ELV-ajoneuvoista saatavia alumiini- tai muoviosia voitaisiin sulattaa ja työstää uuteen muotoon – 

paikallisesti Paimiossa. Lopputuotteena voisi olla esimerkiksi johonkin markkinasegmenttiin 

kohdistettu pakkaus, säiliö tai irtotavarakontti, jonka liiketoimintamallina olisi ”tuote palveluna”. 

Tässä hypoteesissa hyödynnettäisiin Paimion sijaintia Turku-Helsinki moottoritien ja 110-tien 

logististen väylien varrella. HDPE muovia saadaan sivuvirtoina myös mm. maataloudesta. Tätäkin 

muovijätettä voitaisiin kerätä, syntypaikkalajitella ja jalostaa aina granulaatiksi saakka. Siitä 

saatava HDPE muovigranulaatti voitaisiin edelleen jatkojalostaa esimerkiksi kemikaalipakkauksiksi. 

https://tukes.fi/vak#8d6fe13f
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Jatkohypoteesi 1.1: ELV-ajoneuvojen polttoainesäiliöiden uusiokäyttö  

Tässä hypoteesissä ELV-ajoneuvoista saatavia ja HDPE-muovista tehtyjä nestesäiliöitä ei 

murskattaisi, vaan ne irrotettaisiin sellaisenaan ja uusiokäytettäisiin. Vaihtoehtojen ideointi vaatisi 

jatkotyöstöä, mutta esimerkiksi ne voisivat toimia ”kiertävinä kemikaalipakkauksina” - osana 

laajempaa ”tuote palveluna” -liiketoimintamallia. Vaatisi myös jonkinlaisen sulkijaratkaisun.  

 

3.5 RAKENTAMINEN JA RAKENNUKSET 
Perushypoteesi 1: Kehitetään arvoketjuihin yhteisiä vähähiilisiä rakennustuotteita 

Seuraavaksi pohdimme potentiaalisia arvoketjuja, joiden yhteistarjoamia voitaisiin tarjota 

vähähiilisinä vaihtoehtoina sekä rakennustuote- että laivanrakennusteollisuuteen. 

Vaatimustenmäärittelyssä lähtökohtana olisi tunnistetut kohdesegmentin tarpeet, joita 

lähdettäisiin sitten yhdessä arvoketjun toimijoiden kanssa muuntamaan konkreettisiksi 

materiaalivaatimuksiksi ja yhteisiksi ratkaisuehdotuksiksi. 

Esimerkki: Laivanrakennusteollisuuden sisähyttiratkaisut tai korjausrakentamisen ikkunaratkaisut 

• Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettaisiin ja dokumentoitaisiin vaatimukset lopputuotteille 

(esim. materiaalien laatuominaisuudet ja tarvittavat testimenetelmät); 

• Toisessa vaiheessa kehitettäisiin yhdessä testieriä, joihin pintoja jälkikäsiteltäisiin haluttujen 

toiminnallisten ominaisuuksien saavuttamiseksi; 

• Kolmannessa vaiheessa ko. testierille kohdistettaisiin vaatimustenmukaiset 3. osapuolen testit; 

• Neljännessä vaiheessa luotaisiin yhteinen esitysmateriaali esitettäväksi 

kohdesegmentinyrityksille.   

Mikäli em. vaatimukset olisivat yhteensopivia esimerkiksi Joutsenmerkin (Nordic Ecolabeling) 

kriteeristöjen kanssa niin heidän kanssaan voitaisiin tehdä suunnattua markkinointiyhteistyötä. 

Sama periaate liittyy myös muihin rakentamisen vähähiilisyyskriteeristöihin. 

Jatkohypoteesi 1.1: Vähähiilinen sementti (ekosementti) 

On mahdollista, että tulevaisuudessa erityisesti julkinen sektori vaatii “ekosementtiä” omissa 

tarjouspyynnöissään, vaikka se olisi kalliimpaa kuin perinteinen kalkkipohjainen. 

Seuraavassa esimerkkejä tämän toimialan TKI-kehityksestä: 

a) Case Betolar Oy (Kannonkoski, https://betolar.com/: tuottaa betonia korvaavaa 

geopolymeeria: 

o 90% vähemmän CO2.  

o Raaka-aineita: tuhka, “red mud” (saadaan bauksiitin tuotannon sivuvirtana; alumiinin 

raaka-aine), kuona 

https://betolar.com/
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o 2019 pilotti: soodalipeäsakka (green liquor gred, GLD) => geopolymeeri. GLD:tä 

saadaan paperiteollisuudessa, sellunvalmistuksen sivuvirtana.  

b) CECIRE tutkimushanke (Oulun Yliopisto): 

o Business Finlandin rahoittama hanke.  

o Instreams Hub https://www.oulu.fi/instreams/ keskittyy ratkomaan epäorgaanisen 

kiertotalouden ympäristöhaasteita ja löytämään teollisuuden sivuvirroille uusia, 

liiketaloudellisesti kannattavia käyttökohteita. Tavoitteena vähentää 

hiilidioksipipäästöjä 60%-90%. Nyt kehitetyn sementtilaadun valmistusprosessi 

vähentää kalsinoitavan kalkin tarvetta, sekä vaatii alemman tuotantolämpötilan.  

o Hankkeessa on kehitetty kalsiumsulfoaluminaatti (CSA) -ekosementtiä teollisuuden 

epäorgaanisista jätteistä ja sivuvirroista. CSA-sementti on erinomainen täyttömateriaali 

esimerkiksi kaivoksissa, sulfaattipitoiseen jätemateriaalin stabiloimiseen, sekä 

yhtenäisiin valuihin kuten betonielementteihin. CSA-sementtiä voidaan myös tuottaa 

nykyisessä sementtitehtaan kokoonpanossa ilman suuria muutoksia tai 

pääomasijoituksia.  

o Teollisia yhteistyökumppaneita kehittämisessä olivat Boliden Harjavalta, Boliden 

Kokkola, Fortumin kierrätys- ja jäteratkaisut, Outokumpu, ja Yara Suomi  

Toisessa Oulun yliopistossa tehdyssä hankkeessa havaittiin, että myös mineraalivillajätteet 

toimivat erinomaisesti sementtiä korvaavan geopolymeerin raaka-aineena. Mineraalivillajätteitä 

tutkitaan Oulun yliopistossa useissa projekteissa: FLOW, Wool2Loop, Geobot sekä Suomen 

akatemian rahoittama MinChelators. 

• Wool2loop-projekti (Oulun Yliopisto; EU-rahoitteinen hanke): 

o Koordinaattori: Saint-Gobain Finland. Partnereina muita merkittäviä suuryrityksiä. 

Pyritään geopolymeerien kaupallistamiseen. 

o Kierrätysmineraalivillapohjaisesta geopolymeeristä voidaan valmistaa esimerkiksi 

laasteja, julkisivupaneeleja, pihalaattoja, akustiikkalevyjä ja 3D-tulostettavaa 

rakennusmateriaalia. 80% alhaisemmat hiilidioksiidipäästöt kuin sementillä! 

Jatkohypoteesi 1.2: Käyttökelvottomasta bitumikatteesta uusioasfalttia 

Tarpaper Recycling Oy (Lahti, http://www.tarpaper.fi/ tekee bitumikatejätteestä uusioasfalttia. He 

vastaanottavat käyttökelvotonta bitumikermiä purku-, saneeraus- ja rakennusyrityksiltä, 

kattoeristysmateriaalien valmistajilta sekä jätehuoltoyhtiöiltä. Bitumikermi lajitellaan, 

homogenisoidaan ja murskataan käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi asfaltintuotantoon. 

Sama idea voisi toimia alueellisesti myös Paimiossa.  

Jatkohypoteesi 1.3: Kierrätyspuukuidusta piha- ja ympäristörakenteita 

https://www.oulu.fi/instreams/
http://www.tarpaper.fi/
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Desta Clean Oy (Helsinki, https://www.destaclean.fi/) kerää kierrätyspuukuitua esimerkiksi 

purkujätteistä ja konvertoi niistä Destaclean Puukivi -brändillä myytäviä tuotteita piha- ja 

ympäristörakentamiseen. Lopputuotteissa kierrätyspuukuidun osuus on noin 50% tilavuudesta. 

Sama idea voisi toimia alueellisesti myös Paimiossa. 

Jatkohypoteesi 1.4: Vähähiilisiä, paloturvallisia ja terveysturvallisia sisätiloja 

Tässä hypoteesissa vähähiilisyyden lisäksi olisi myös muita argumentteja mm.: 

• ympäristöystävällisestä pintamateriaalien palonsuojauksesta ja/tai 

• terveysturvallisuutta tukevasta pintamateriaalien jälkikäsittelystä.  

Molemmissa tapauksissa kyse on kohdetuotteiden jälkikäsittelemisestä erilaisilla kemikaaleilla. 

Kiilto Oy: https://www.kiilto.fi/: ”Palonestoaine on kemikaali, jonka tarkoituksena on estää tai 

hidastaa palon edistymistä materiaalissa, johon ainetta lisätään. Kiilto valmistaa ympäristö- ja 

käyttäjäystävällisiä Kiilto Fireproof -palonestoaineita puulle, paperi- ja pakkaavaan teollisuuteen 

sekä eristeisiin ja suodatinmateriaaleihin”. 

Tässä hypoteesissä joku Paimion kiertotalousekosysteemin toimijoista voisi hankkia tarvittavat 

esimerkiksi Kiilto Fireproof palonestoaineeet Kiilto Oy:lta ja ”paineruiskuttaa” niillä 

kohdetuotteiden pintakerrokset paloturvalliseksi. Kohdemateriaali voisi olla esimerkiksi 

tekstiilikangas, suodatinmateriaali, puupinta, kumi- tai muoviosa. 

Jatkohypoteesi 1.5: Vähähiiliset huonekalut ja kalusteet 

Kuten teeman Tekstiilit kohdalla (luku 2 / Muuttuva toimintaympäristö) mainittiin, on 

Joutsenmerkki (Nordic Ecolabeling) lanseerannut uusia kriteeristöjä liittyen heidän logonsa 

käyttöön huonekaluissa ja kalusteissa. Toistamatta aiemmin esille nostettuja uusia vaatimuksia 

kierrätyskuidulle, todettakoon tässä hypoteesissä se, että Paimion ekosysteemi voisi tuottaa 

paikallisesti esimerkiksi kierrätetystä tekstiilikuidusta ja muovigranulaatista osia muualla 

kokoonpanevalle huonekaluteollisuudelle. 

 

Perushypoteesi 2: Korjausrakentamisen Green Deal -sopimus Ympäristöministeriön ja 

Rakennusteollisuus ry:n kanssa 

Rakli ry:llä ja Ympäristöministeriöllä on jo ”Green Deal” sopimus kestävään purkamiseen liittyen. 

Sama idea voisi toimia myös korjausrakentamiseen liittyen -niin että Paimion Parantola -säätiön 

tuleva osaamiskeskus olisi mukana kehitystyössä. 

 

3.6 TEKSTIILIT 
Jätehierarkian mukaisesti osa kerätyistä hyväkuntoisista vaatteista voitaisiin myydä perinteisesti 

sellaisenaan -tai kevyesti kunnostettuna- eteenpäin.  

• Tätä tavoitetta käsitellään perushypoteesissä 1. 

https://www.destaclean.fi/
https://www.kiilto.fi/
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Rester Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy avaavat Paimiossa kesällä 2021 tehdaslinjastot, joissa 

käytettyjen tekstiilien kuituja avataan ja muunnetaan mekaanisesti takaisin RFT-kuiduksi (Recycled 

Textile Fibre). RTF-kuidun jatkohyödyntämisessä on useita vaihtoehtoisia polkuja: 

• Mikäli tavoitteena on ei-kudottu (non-woven) huopa => katso hypoteesi 2.1 alla. 

• Mikäli tavoitteena on kudottu (woven) kangas ja vaate => katso hypoteesit 2.2 ja 2.3 alla. 

 

Perushypoteesi 1: Käytettyjen vaatteiden verkkokauppa 

Viime vuosina Suomeen on perustettu yhä enemmän käytettyjen vaatteiden verkkokauppoja. 

Vuonna 2015 perustettu Emmy Clothing Company Oy https://store.emmy.fi/ on tästä hyvä 

esimerkki. Emmy on jo nyt mahdollisesti Suomen suurin verkkokauppa käytetyille merkkivaatteille, 

-laukuille ja asusteille.  

Yksi heidän kilpailukykynsä avaintekijöistä on "avaimet käteen" -palvelu myymiseen: ”Emmy tekee 

puolestasi kaiken myyntityön tuotteiden kuvaamisesta hinnoitteluun, varastointiin, markkinointiin, 

toimittamiseen ja asiakaspalveluun. Saat myyntituotot tilillesi tai lahjakorttina.” Toisaalta on 

mielenkiintoista, että he ”kuratoivat” (arvioivat) käsin jokaisen myytävän tuotteen: tämä 

luokitteluvaihe luo perustan hinnoittelulle. Emmyn hallinto ja markkinointi sijaitsee Espoossa 

(Kilo), mutta päätoiminnot Lohjalla. 

Tässä hypoteesissä Emmy houkuteltaisiin Paimioon – tai vaihtoehtoisesti sidottaisiin muuten 

osaksi Paimion tekstiiliekosysteemiä. Vaihtoehtoisesti Paimioon voitaisiin perustaa oma 

verkkokauppa. 

Jatkohypoteesi 1.1: Zalando Partner Program 

https://www.zalando.fi/zms/zalando-partner-program/ 

Yksi vaihtoehto voisi olla pyrkiä myymään Paimion tekstiiliekosysteemin kautta kiertäviä käytettyjä 

vaatteita Zalando Partner -alustan kautta Suomessa? 

 

Perushypoteesi 2: Käytetyistä vaatteista RTF-tekstiilikuitua 

RTF-tekstiilin lopputuotteistaminen on helpointa aloittaa ei-kudotuista tuotteista. Tällöin 

arvoketjussa ei tarvita hypoteesissa 2.2 mainittuja arvoketjun jatkojalostajia, joilla ei ole vielä 

tehtaita Suomessa. 

Rester Oy:n esityksen mukaan kierrätetyistä tekstiileistä on saatavissa seuraavia 

tekstiilikuitulaatuja: 

• Puuvillaa (5%). => Tämä virta mennee pääsääntöisesti kehrättyihin kierrätysvaatteisiin; katso hypoteesi 2.2. 

• Polyesteriä (25%) => Polyesteri on itse asiassa muovia! Katso kohta 2.1. 

• Sekalaisia laatuja (65%) 

Jatkohypoteesi 2.1: RTF-tekstiilikuidusta non-woven lopputuotteita 

RTF-tekstiilikuidusta non-woven tuotteita 

https://store.emmy.fi/
https://www.zalando.fi/zms/zalando-partner-program/


         
 

   10.9.2021 

 
  

RFT-tekstiilikuidulla on -valmistusvaiheen jälkeen- ”höttöinen olomuoto”. Sitä voidaan kuitenkin 

lämpöpuristaa tai ”rouhia” erilaisiksi huopamateriaaleiksi. Huopaa taas voidaan käyttää pää- tai 

täyteaineena mm.: 

• geotekstiileihin 

• huonekaluihin 

• hygienia- ja siivoustuotteisiin 

• ilmansuodattimissa (kotiin ja/tai autoihin) 

• kodintekstiileihin 

VTT on tutkinut ja kehittänyt teknologiaa lämpömuovata tekstiilijätettä erilaisiksi muovituotteiksi. 

Tarkemmin sanottuna he ovat tutkineet miten tietynlaista tekstiilijätettä (sisältäen esim. 

polyesteri-, polyamidi- ja polypropeenikuituja) voidaan ensin sulattaa nestemäiseen muotoon, jota 

sitten prosessoidaan edelleen (ekstruusio- ja ruiskupuristusprosesseissa) uuteen muotoon tai 

kuiduksi. Tuotettavaa kuitua voidaan myös ”kompaundoida” erilaisilla lisäaineilla ennen 

granulointivaihetta, jotta saavutetaan halutut lopputuotteiden ominaisuudet.  

VTT:n ratkaisun nimi on ”VTT Modular Mixer, Modix”, ja se mahdollistaa ”kevyen ja höttöisen” 

uusiotekstiilikuitumateriaalin ekstruusioprosessoinnin. (Huom! varustettu laajan diametrian 

ruuvipuristimella sekä isolla syöttöaukolla) https://www.youtube.com/watch?v=-

A8AEwz8JEQ&feature=youtu.be 

RTF-tekstiilikuitu non-woven lujitekuituna muovikomposiittituotteessa 

Ohessa oletetaan RTF-tekstiilikuidun laaduksi luonnonkuitu (esim. puuvilla). 

Seuraavassa otteita Komposiittirakenteet-kirjasta: https://www.lujitemuovi.fi/: 

Luku 3.4 Lujitekuidut: 

• Lujitteita käytetään parantamaan muovien mekaanisia ominaisuuksia. Lujitteiden pääasiallisena tehtävänä on 

kantaa komposiittiin kohdistuvat kuormitukset. 

• Kaupallisesti ja teollisesti merkittävin lujite on lasikuitu. Osuus runsas 96%. HUOM: Heikkoutena kuitenkin 

kierrätettävyys!  

• Muita merkittäviä lujitteita ovat hiili‑ ja aramidikuidut. Näitä käytetään erityisesti painokriittisissä sovellutuksissa, 

ts. tuotteissa, joilta edellytetään keveyttä ja samalla suurta lujuutta ja jäykkyyttä - tyypillisesti ilmailu‑, avaruus‑ ja 

urheiluvälineteollisuudessa. 

• Luonnonkuitujen osuus näyttäisi olevan kasvussa erityisesti autoteollisuuden sovellutuksissa. 

Luku 3.4.8 Luonnonkuidut 

• Kiinnostus luonnonkuituja kohtaan on jälleen kasvanut johtuen lujitemuovituotteiden kierrätystä ja jätteiden 

hävittämistä koskevan lainsäädännön muutoksista. Toistaiseksi Euroopassa autoteollisuus on osoittanut suurinta 

kiinnostusta luonnonkuitujen käyttöön.  

• Luonnonkuituja ovat eläinkarvat, puukuidut ja kasvikuidut.  

o Puusta prosessoituja selluloosapohjaisia kuituja käytetään eri muodoissa runsaasti Pohjois-Amerikassa ja 

Japanissa rakennusteollisuuden sovellutuksissa.  

https://www.youtube.com/watch?v=-A8AEwz8JEQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-A8AEwz8JEQ&feature=youtu.be
https://www.lujitemuovi.fi/
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o Kasvikuituja saadaan kasvien rungosta, lehdistä, siemenkodista, siemenistä, hedelmistä ja pähkinöistä. 

Käyttökelpoisiksi kasvikuiduiksi ovat osoittautuneet hamppu-, juti-, kenaf-, kookos-, pellava-, puuvilla-, 

rami-, sisal- ja soijakuidut. 

o Kasvikuitujen käytön muovien lujittamiseen tekee houkuttelevaksi niiden halpa hinta, alhainen tiheys ja 

ympäristöystävällisyys, johon liittyy valmistettavien kappaleiden biohajoavuus ja kierrätettävyys. 

Luonnonkuiduilla lujitetuilla muovituotteilla on hyvä iskulujuus ja iskusitkeys ja niillä saavutetaan 

paremmat äänieristysominaisuudet. Alhaisen tiheyden seurauksena kuitujen ominaislujuudet ja –

kimmomodulit ovat hyvät. 

• Käyttöä rajoittavina tekijöinä on kuitujen herkkyys lämmölle. Ne absorboivat vettä ja kosteutta ja ovat alttiita 

sienten ja hyönteisten hyökkäyksille. Niiden mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat erittäin paljon. 

Toisien sanoen laatuvaihtelut ovat suuret, mikä vaikeuttaa valmistettavien kappaleiden mitoitusta ja pakottaa 

käyttämään suuria varmuuskertoimia. Tartunta ja kostuminen matriisimuoviin on pintakäsittelemättömillä 

laaduilla huono. Kuitujen virtaus muoteissa on hitaampaa mikä pidentää valmistusaikoja esim. RIM-

menetelmässä. Lisäksi kappaleiden valmistuksen aikana saattaa esiintyä epämiellyttäviä hajuhaittoja. Näihin 

negatiivisiin ominaisuuksiin pyritään vaikuttamaan kuitujen jälkikäsittelyillä, joita on kehitetty ja kehitetään 

edelleen. 

• Näyttäisi siltä, että luonnonkuitujen tulevaisuus muovien lujitteena on tuotteissa, joilta edellytetään 

biohajoavuutta ja kierrätettävyyttä sekä tuotteissa, joille muut lujitekuidut antavat tarpeettoman hyvät 

mekaaniset ym. ominaisuudet. Tyypillisiä tällaisia tuotteita ovat ei-rakenteelliset ja puoli-rakenteelliset 

kappaleet.     

Esimerkkejä sovelluksista:  

• Luonnonkuitumatto päällystetään molemmin puolin polypropeeni (PP)-kalvolla. Tätä applikaatiota voitaisiin 

käyttää lopputuotteissa, joilta edellytetään lyhyttä valmistusaikaa ja joiden pinnan laatu ei ole kriittinen – esim. 

autoteollisuudessa piilossa olevat osat. 

• Luonnonkuitukimppua lämmitetään, ja sen sulaessa kuitukimput kiinnittyvät lujasti toisiinsa. 

Jatkohypoteesi 2.2: RTF-tekstiilikuidusta woven-lopputuotteita 

Jotta RTF-tekstiilikuidusta voitaisiin tehdä vaatteita, täytyy kuitu ensin muuntaa langaksi (yarn). 

Valitettavasti Suomessa ei ole parhaillaan yhtään ”lankatehdasta”, joka pystyisi tekemään tämän 

vaiheen. ”Lankatehtaita” löytyy kuitenkin ulkomailta, joten seuraavassa oletamme, että RTF-kuitu 

voidaan muuntaa langaksi jossakin päin alan toimijoden verkostoja. Lankakeristä voidaan sitten 

kutoa tai neuloa vaatteita – myös Suomessa.  

Ohessa käydään tämän hypoteesin arvoketjun tarvittavia osa-alueita läpi. 

RFT-kuidusta uusiotekstiililankaa 

RTF-lanka pitää ensi kehrätä langaksi, jotta siitä voidaan myöhemmin kutoa (ohjelmoitavalla 

kudontakoneella) vaatteita. Siksi ”langan kehruutehtaan” saaminen Suomeen ja Paimioon on 

kotimaisen vaateteollisuuden toivelistalla.  

Pure Waste Textiles Oy on ilmeisesti harkitsemassa tähän liittyvää investointia Suomeen ja 

Paimioon. Pure Waste:n nykyiseen liiketoimintamalliin kuuluu se, että raaka-aineen väri on se mitä 

se on. (Nykyisin materiaaleiksi kerätään intialaisten vaatetehtaiden tuotannon sivuvirtoja). Heidän 

nykyistä tuotantoaan ei värjätä, eikä käsitellä millään kemikaaleilla. (lähde: heidän websivu / Q&A 

osio) Tämä on arvoketjun seuraavan vaiheen aihepiiri. 
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RTF-langan värjäys 

Jotta langan tai vaatekankaan väriä voitaisiin muuttaa se pitää värjätä (dyeing). Perinteisesti tämä 

vaihe globaalia tuotantoketjua tapahtuu teollisessa mittakaavassa kehittyvissä maissa, esimerkiksi 

Aasiassa – usein alhaisempien ympäristöstandardien mukaisesti kuin Suomessa. 

Biocolour-hankkeessa (https://biocolour.fi/) on kehitetty uusia menetelmiä bioväriaineiden 

tuotantoon ja käyttöön. Hankkeen yhteistyökumppanit on listattu tällä alasivulla: 

https://biocolour.fi/tietoa-hankkeesta/. Jollakin heistä voisi olla kiinnostusta tarjota palvelujaan 

myös Paimion kiertotalousekosysteemin yrityksille.  

Lisäksi mainittakoon, että ruotsalainen Vividye AB (Malmö) on kehittänyt mielenkiintoisen 

teknologian väriaineiden keräämiseksi vaatteista. 

RTF-kankaan kutominen tai kehräys 

RTF-langasta voidaan kutoa (weaving) tai neuloa (knitting) erilaisia kankaita, ja kankaista taas 

voidaan valmistaa erilaisia vaatteita tai muita tekstiilituotteita. Tähän arvoketjun vaiheeseen 

löytyy toimijoita myös Suomesta - esimerkiksi Orneule Oy (http://www.orneule.fi/fi.  

RTF-kankaan jälkikäsittely 

Joissakin työvaatteissa vaaditaan palonsuojausominaisuuksia. Sama koskee sisustuskankaissa, 

jotka on tarkoitettu laivoihin (IMO 2020 FTPC –vaatimukset). Tarvittavia kemikaaleja on saatavissa 

mm. Kiilto Oy:lta. Toisaalta Coveross Oy:n teknologialla voidaan jälkikäsitellä vaatekangasta, niin 

että se saa esimerkiksi ”antibakteerisen ja likaa hylkivän” kerroksen. Molemmissa tapauksisa 

tarvitaan myös operaattori, joka kykenisi “siirtämään” kemikaaleja kohdetuotteen 

pintarakenteisiin. 

Muuta tajunnanvirtaa – voisiko liikeideoita löytyä myös näistä aihioista? 

Kutomo palveluna (spinning-as-a service)? 

Valmiin vaatteen digiälykkyyden lisääminen (palveluna)? 

Tee-Se-Itse vaatteet? 

Vaatteen koon mitoitus + verkkokauppa-tilaus? 

Työvaatteiden valmistus ja myynti? 

Työvaate palveluna? 

 

https://biocolour.fi/
https://biocolour.fi/tietoa-hankkeesta/
http://www.orneule.fi/fi
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3.6.1 Kuvaus Paimion tekstiiliekosysteemin arvoketjusta - hankenäkökulma 
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4 PAIMION PALVELUMALLI 
Toimintamallin tavoitteena on syvenevä kumppanuus. Sitä varten olemme kehittäneet kolme 
keskinäisen yhteistyön tasoa: 

1. Eteinen – tämä taso on lähinnä informaation välitystä ja yhteyden säilyttämistä. 
2. Olohuone – tämä on yhteistyön taso, jossa meillä on tehtynä alustava yhteistyösopimus ja 

tutkimme vaihtoehtoja syventää yhteistyötä.  
3. Työhuone – on taso, jossa työskentelemme kumppaneina yhteisessä hankkeessa tai 

projektissa. 
Seuraavassa avaamme yhteistoiminnan mahdollisuuksia prosessimaisena kumppanuusmatkana: 
 

 
 
Seuraavassa pari poimintaa tästä toimintamallista: 
 
Reborn in Paimio -brändi 
Tästä brändilogosta tunnistat Paimion kiertotalous-ekosysteemeihin kuuluvat yritykset. Sen eri 
variaatioita, niiden myöntämiskriteereitä ja käyttökohteita lähdetään jatkojalostamaan syksyn 
2021 aikana – yhteistyössä alueen avaintoimijoiden kanssa. 

 
 
Digitaalinen yhteistoiminta-alusta (Howspace-alusta) 
Tämä on yhteystyön pääasiallinen avausvaihe, jonka aikana terävöitämme kiertotaloudesta 
kiinnostuneiden asiakasyritystemme visiota ja suunnitelmia heidän matkallaan kohti 
kiertotalouden uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
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Toimintamallin ytimessä ovat palvelupolut, joiden tuella yritysten liiketoimintamahdollisuuksia 

konkretisoidaan, terävöittään ja/tai testataan/pilotoidaan - yhdessä valikoitujen 

ratkaisuntarjoajien kanssa. Jokaiselle työhuone-tason yritykselle räätälöidään oma työtila ja sinne 

luodaan oma palvelupolku palvelutarjottimen menusta - perustuen yrityksen kanssa käytyyn 

lähtötilakeskusteluun. 

Näillä palvelupoluilla jäsenyrityksiä palvelevat virtuaalisissa mutta pääsyoikeuksiltaan rajatuissa 

työtiloissa kumppaniverkostot, joihin kutsutaan palveluntarjoajia erityisesti seuraavilta 

osaamisalueilta (aakkosjärjestyksessä): 

• Palvelu- ja tuotemuotoilu (sparrauspalvelu) 

• Rahoitus (Paimion Leijonienluola) 

• Teknologia (ratkaisuntarjoajia) 

• Toimitilat (esim. YksYkkönen ja Green Field Hub) 

• Tontit & lupakäytännöt (Paimion kaupunki) 

• Tukipalvelut (paikalliset/alueelliset) 

Kiertotalouden liiketoimintamallit kuuluvat osaamisalueeseemme.  

Koordinoiva operointimalli 
Paimion Kehitys Oy kuratoi kumppaniverkostojaan niin, että kuhunkin asiakasyrityksen tarpeeseen 
pyritään löytämään tarjolle osaava verkostokumppani – liittyi yrityksen tarve sitten 

• Paimion kaupungin palveluihin (esimerkiksi kaavoitus tai lupapalvelut) 

• Paimio Kehitys Oy:n omiin tukipalveluihin (katso alaluku alla) tai 

• Yhteistyökumppaneiden ratkaisutarjoamiin (esimerkiksi paikallinen kuljetustarve). 
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5. PAIKALLISIA ROOLEJA ARVOKETJUISSA TAI VERKOSTOISSA 
Paimion ja Sauvon yritysten ja maatilojen parissa suoritettiin 4Q2019 kartoitus alueen 

kiertotalouden senhetkisestä lähtötilasta. Nämä tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 4. Tulos 

osoittaa vain sen hetkisen lähtötilanteen: haastatteluissa ei vielä lähdetty visioimaan mahdollisia 

hyödyntämismahdollisuuksia eri jaetyypeille. Näitä liiketoimintamahdollisuuksia nostetaan esille 

paremminkin tämän raportin luvussa 3. Kukin alueen toimija voi poimia sieltä itselle ajatuksia! 

Jo nyt hankkeen raportointivaiheessa tilanne on kehittynyt eteenpäin konkreettisten 

yritysinvestointien muodossa: esimerkiksi Rester Oy:n ja LSJH Oy:n yhteisen tehtaan avajaisten 

lähestyessä Paimiossa syyskuun 2021 lopussa. 

Paikallisten toimijoiden pohtiessa omia roolejaan kiertotalouden alati muuttuvassa 

toimintaympäristössä, heidän olisi hyvä perehtyä myös Sitran (Suomen itsenäisyyden 

juhlarahasto; www.sitra.fi) julkaisuihin, kuten esimerkiksi: 

• Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -lista (päivätty 26.8.2021; https://www.sitra.fi/uutiset/uudelle-

kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-listalle-nousi-41-suomalaista-edellakavijayritysta/). Tässä 

julkaisussa on nostettu esille muutamia yritysesimerkkejä onnistuneista kiertotalouden 

liiketoimintatoteutuksista; 

• Kiertotalouden liiketoimintamallit valmistavassa teollisuudessa (Kiertotalouden työkirja 

suomalaisille pk-yrityksille; julkaistu syyskuussa 2019; https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-

liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/.  

Tässä yhteydessä haluamme muistuttaa lukijoita siitä seikasta, että yritystoiminnan sivuvirtojen 

tarjoaminen toisille yrityksille hyödynnettäväksi on vain yksi monista kiertotalouden 

liiketoimintamalleista (elinkaaren pidentäminen). Sitran ja Accenturen asiantuntijoiden mukaan: 

• Kiertotaloudessa on kyse ”perinteisissä, lineaarisissa arvoketjuissa esiintyvien tehottomuuksien 

muuttamisesta lisäarvoksi” ja 

• Kiertotalouden liiketoimintamalleja on ainakin viisi (5), ja niillä vielä omia alamalleja. Katso 

lisää näistä liiketoimintamalleista liitteestä 5. 

Paimion Kehitys Oy:n visio on, että Paimion ja Sauvon alueelle tulee tulevaisuudessa 

muodostumaan kiertotalouden arvoketjuja tai verkostoja mm. seuraavien teemojen osalle 

(aakkosjärjestyksessä):  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitra.fi/
https://www.sitra.fi/uutiset/uudelle-kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-listalle-nousi-41-suomalaista-edellakavijayritysta/
https://www.sitra.fi/uutiset/uudelle-kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-listalle-nousi-41-suomalaista-edellakavijayritysta/
https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/
https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/


         
 

   10.9.2021 

 
  

BIOKAASU 

 

MUOVIJÄTE 
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TEKSTIILI 

 

 

5.1 MITEN ETEENPÄIN 
 

 

 

Paimion Kiertotalouskampuksesta löytyy lisätietoja täältä: 

https://paimionkehitys.fi/palvelut/kiertotalouskampus-palvelut/ 

Siihen sisältyvä Paimion Palvelumalli ja sen tarjoama digitaalinen yhteistoiminta-alusta (Howspace) 

avaa myös paikallisille toimijoille -ja yksittäisille ammattilaisille- mahdollisuuksia tarjota 

kierrätyskelpoisia sivuvirtojaan ja/tai palvelujaan alueellisille kierrätysmateriaalien jalostusvaiheen 

yrityksille. Alkuvaiheessa onkin tärkeää verkostoutua ja löytää yhteinen visio. 

Alueen liiketaloudellisessa visiossa tavoitteena on korkea jalostusaste!  

• Paimion Kiertotalouskampus eroaa perinteisistä kiertotalousalueista. Tavoitteena on, että 

Paimio on paikka, jossa säilytetään materiaalin korkea jalostusaste tai materiaalista tehdään 

uusia korkean jalostusasteen tuotteita. 

• Paimioon on muodostumassa yksi Pohjoismaiden ja EU:n mittakaavassa merkittävä tekstiilien 

kierrätyksen edelläkävijäekosysteemi. Ekosysteemin siemenenä toimii Rester Oy:n ja Lounais-

Suomen Jätehuollon Paimiossa toimivat poistotekstiilin jalostuslaitokset. 

• Elinkaarensa päähän tulevien autojen kiertotaloudessa löytyy monia 

liiketoimintamahdollisuuksia, joiden kehittymiselle Kiertotalouskampus tarjoaa alustan. 

Ajoneuvojen osissa käytetyn muovin kierrätysastetta tulisi nostaa huomattavasti. Markkinoille 

tarvitaan myös nykyistä enemmän osien uudelleenkäyttöä edistäviä ratkaisuja. 

 

HUOM: Jos jollakin toimijalla herää kysymyksiä tai kiinnostusta kuulla lisää uusista liiketoiminta-

mahdollisuuksista Paimiossa tai Sauvossa, niin olkaa yhteydessä tämän raportin kirjoittajaan 

(Kari Rönkkö) tai ohjaajaan (Mika Ingi). Kerromme mielellämme lisää! 

https://paimionkehitys.fi/palvelut/kiertotalouskampus-palvelut/
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Kiertotalous edellyttää investointien kannattavuuden näkökulmasta kuitenkin riittävää volyymia 

eli jalostuskelpoisia kierrätysraaka-aineita. Kierrätystekstiilien osalta Paimio on hyvin asemoitunut 

pohjoismaisessa uusiotekstiilien arvoketjuissa. Samoin Paimion ja Sauvon alueella on hyvin 

saatavissa kierrätyskelpoisia sivuvirtoja  BioGPaimio Oy:n tulevaan biokaasulaitokseen. 

Kierrätysmuovien osalta lähtötilanne on haastavampi:  

• Varsinais-Suomesta puuttuu (esimerkiksi teollisuuden) kierrätysmuovien alueellinen 

jalostuslaitos, joka voisi ottaa vastaan kierrätyskelpoista muovijätettä, lajitella se laaduittain 

sekä tuottaa siitä granulaattia jatkotyöstöä varten (ks. edellä luku Muovi). 

• Näin ollen nykyisellään Paimiossa ja Sauvossa saatavalle maatalousmuoville ei vielä löydy 

luontevaa alueellista jalostuskumppania ja -kohdetta. Jos tällainen toimija löydettäisiin niin se 

avaisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia, koska uusiomuovigranulaattista voidaan 

jatkojalostaa erilaisia puolivalmisteita tai lopputuotteita, tai sitä voidaan lisätä 

komposiittimateriaaliin.  

Näihin muovihaasteisiin Paimio Kehitys Oy pyrkii löytämään ratkaisun seuraavilla keinoilla: 

• Houkuttelemalla Paimioon lisää teollisia toimijoita, joiden sivuvirroissa olisi saatavilla riittävästi 

kierrätyskelpoista muovijätettä. Näin vahvistettaisiin myös arvoketjun muiden toimijoiden 

kiinnostusta investoida Paimion ja Sauvon kiertotalousalueille. 

• Houkuttelemalla Paimioon muovi- tai muovikomposiittituotteita valmistavia yrityksiä, jotka 

näkevät uusia liiketoimintamahdollisuuksia erilaisissa muovikomposiittituotteissa.  
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LIITE 1: Kansallisia lakeja ja niiden muutosehdotuksia - 
agrobiomassa 
 

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007 eli Jakeluvelvoitelaki): 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070446 

• 1§: … tarkoituksena on edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi 

liikenteessä. 

• 2§: Määritelmiä 

o Biopolttoaine = ”biomassasta tuotettua nestemäistä tai kaasumaista liikenteessä käytettävää 

polttoainetta”  

• 5§: Biopolttoaineiden kulutukseen toimittaminen  

o Jakelija on velvollinen toimittamaan biopolttoaineita kulutukseen. Biopolttoaineiden energiasisällön 

osuus jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden 

energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) tulee olla vähintään: 

▪ 18,0% vuonna 2019 

▪ 20,0% vuonna 2020 

▪ 18,0% vuonna 2021 

▪ 19,5% vuonna 2022 

▪ 21,0% vuonna 2023 

▪ 22,5% vuonna 2024 

▪ 24,0% vuonna 2025 

▪ … 

▪ 30,% vuonna 2029 ja sen jälkeen 

 

Muutos jakeluvelvoitelakiin eli HE 419/2019:  

• Biopolttoaineen energiasisällön lasketaan täyttävän jakeluvelvoitetta vuosina 2019 ja 2020 

kaksinkertaisena, jos se on valmistettu liitteessä tarkoitetusta raaka-aineesta. 

• Jakeluvelvoitteesta on täytettävä liitteen A osassa tarkoitetuista raaka-aineista tuotetuilla tai 

valmistetuilla biopolttoaineilla (lisävelvoite): 

o 2,0% vuonna 2021-2023 

o 4,0% vuonna 2024-2025 

o 6,0% vuonna 2026-2027 

o 8,0% vuonna 2028 

o 9,0% vuonna 2029 

o 10,0% vuonna 2030 ja sen jälkeen  

• Jakeluvelvoitteesta saa enintään 7 prosenttiyksikköä täyttää biopolttoaineilla, jotka on 

tuotettu paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista sekä sokerikasveista, öljykasveista ja 

maatalousmaalla pääasiassa energiakäyttöön viljellyistä pääviljelykasveista. Rajoitusta ei 

kuitenkaan sovelleta, jos kyse on liitteessä mainitusta raaka-aineesta. (16.6.2017/387)” 

Liite (16.6.2017/387) biopolttoaineiden raaka-aineista: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070446
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A osa. Raaka-aineet, joiden vaikutus jakeluvelvoitteen saavuttamiseen lasketaan 5 §:n 2 momentin nojalla 

kaksinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna ja joista tuotetun tai valmistetun biopolttoaineen 

lasketaan täyttävän jakeluvelvoitteen alatavoitetta 5 §:n 4 momentin 1 kohdan nojalla: 

a) levät, jos ne on tuotettu maalla lammikoissa tai valoreaktoreissa; 

b) sekalaisen yhdyskuntajätteen biomassaosuus, ei kuitenkaan lajiteltu kotitalousjäte, johon sovelletaan 

yhdyskuntajätteen erilliskeräystä ja kierrätystä koskevia velvoitteita; 

c) kotitalouksista peräisin oleva biojäte ja vastaava jäte, jota koskee jätelain (646/2011) 6 §:n 1 momentin 10 

a kohdassa määritelty erilliskeräys; 

d) teollisuusjätteen biomassaosuus, joka ei sovellu käytettäväksi elintarvike- tai rehuketjussa, mukaan lukien 

raaka-aineet, jotka ovat peräisin vähittäis- ja tukkukaupasta sekä elintarvike- ja rehuteollisuudesta ja 

kalastus- ja vesiviljelyalalta, lukuun ottamatta  B osassa  mainittuja raaka-aineita;  

e) olki; 

f) eläinten lanta ja jätevesiliete; 

g) palmuöljypuristamoiden jäteliete ja tyhjät palmuhedelmätertut; 

h) mäntypiki; 

i) raaka glyseroli; 

j) sokeriruokojäte; 

k) rypäleiden puristejäännökset ja viinisakka; 

l) pähkinänkuoret; 

m) kuoret; 

n) tähkät, joista on poistettu maissinjyvät; 

o) metsätalouden ja siihen perustuvan teollisuuden jätteistä ja tähteistä saatava biomassaosuus, kuten 

puunkuori, oksat, esikaupalliset harvennukset, lehdet, neulaset, latvukset, sahanpuru, kutterilastut, 

mustalipeä, ruskealipeä, kuituliete, ligniini ja mäntyöljy; 

p) muiden kuin ruokakasvien selluloosa eli pääasiassa sellainen selluloosasta ja hemiselluloosasta koostuvaa 

raaka-aine, jonka ligniinipitoisuus on alhaisempi kuin lignoselluloosassa, mukaan lukien ravinto- ja 

rehukasvien tähteet, tärkkelyspitoisuudeltaan alhaiset heinämäiset energiakasvit, teollisuustähteet ja 

biojätteestä peräisin oleva raaka-aine; 

q) muu lignoselluloosa eli ligniinistä, selluloosasta ja hemiselluloosasta koostuva raaka-aine, kuten metsistä, 

puumaisista energiakasveista sekä puunjalostusteollisuuden tähteistä ja jätteistä saatava biomassa, lukuun 

ottamatta sahatukkeja ja vaneritukkeja.  

B osa. Raaka-aineet, joiden vaikutus jakeluvelvoitteen saavuttamiseen lasketaan 5 §:n 2 momentin nojalla 

kaksinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna: 

a) käytetty ruokaöljy; 

b) eläinrasvat, jotka on luokiteltu muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 

sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 

kumoamisesta (sivutuoteasetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 

mukaisesti luokkiin 1 ja 2. 

• 6§: Ennakkotieto: Energiavirasto voi hakemuksesta päättää antaa ennakkotiedon siitä, onko kyseessä 5 §:n 3 

momentissa tarkoitettu raaka-aine. 
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Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä (418/2019 eli biopolttoöljyn jakeluvelvoitelaki): 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190418#Pidp448276112 

• 1§: … tarkoituksena on edistää biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi 

lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa. 

• 2§: Määritelmiä 

o biopolttoöljy = ” lämmityksessä sekä kiinteästi asennetuissa dieselmoottoreissa ja dieselmoottorilla 

varustetuissa työkoneissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta, joka on valmistettu biomassasta” 

• 3§: Lain soveltamisala 

o Lakia ei myöskään sovelleta jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittama kevyt 

polttoöljy on enintään miljoona litraa. 

• 5§: Biopolttoöljyn kulutukseen toimittaminen 

o Biopolttoöljyn energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittaman kevyen polttoöljyn ja 

biopolttoöljyn energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) tulee olla vähintään: 

▪ 3,0% vuonna 2021; 

▪ 4,0% vuonna 2022; 

▪ 5,0% vuonna 2023; 

▪ 6,0% vuonna 2024; 

▪ 7,0% vuonna 2025; 

▪ 8,0% vuonna 2026; 

▪ 9,0% vuonna 2027; 

▪ 10% vuonna 2028 ja sen jälkeen. 

o Jakeluvelvoitteesta saa enintään 7 prosenttiyksikköä täyttää biopolttoöljyillä, jotka on tuotettu 

jakeluvelvoitelain (446/2007) 5 §:n 5 momentissa tarkoitetuista raaka-aineista. Rajoitusta ei kuitenkaan 

sovelleta, jos kyse on jakeluvelvoitelain liitteessä tarkoitetusta raaka-aineesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190418#Pidp448276112


         
 

   10.9.2021 

 
  

LIITE 2. Kansainvälisiä ja kansallisia muovialan yhteenliittymiä 
 

Circular Plastic Alliance https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-

alliance_en 

• The Circular Plastics Alliance aims to boost the EU market for recycled plastics to 10 million 

tonnes by 2025. The alliance covers the full plastics value chains and includes over 175 

organisations representing industry, academia and public authorities. New stakeholders can 

join the alliance by signing its declaration. Suomalaisia julistuksen allekirjoittajia: ei. 

• Declaration: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36361: 

o Design for recycling, e.g. 

▪ We commit to develop, update or revise design for recycling guidelines for all plastic products. 

▪ We commit to agree by 1/3/2020 on a work plan for the delivery of the necessary guidelines 

and standards. 

▪ We commit to deliver by 1/1/2021 an overview of the current status of the production of 

recycled plastics in the EU, identify untapped potential for more recycling and map the 

necessary investments in recycling facilities in each Member State to reach the 10 million 

tonnes target. 

o Collection and sorting, e.g. 

▪ We declare that there should be a shift to zero plastic waste to nature and zero landfilling of 

plastic waste and all plastic waste should be properly disposed of and collected. 

▪ We commit to deliver by 1/6/2020 a state-of-play on collected and sorted plastic waste in the 

EU, identify untapped potential for more collection and sorting for recycling and by 1/1/2021, 

map the necessary investments in collection and sorting facilities and infrastructures in each 

Member State to reach the 10 million tonnes target. 

o Recycled content 

▪ We commit to increase the uptake of recycled plastics up to at least 10 million tonnes, in all 

plastic products.  

▪ We will identify the legal, economic and technical requirements ensuring more uptake of 

recycled plastics and report on these with solutions by 1/1/2021. 

o R&D and investments, including chemical recycling 

▪ We commit to define the R&D and investment needs, including the scale up of chemical 

recycling, in order to deliver the 10 million tonnes target. 

▪ We commit to build by 1/3/2020 a research and development agenda on circular plastics, to 

address the technological barriers to meet the market and regulatory needs. 

▪ We commit to map by 1/1/2021 the investments and funding needed in collection, sorting, 

recycling and converting of plastics, and list the technological, economic and regulatory 

challenges to make these investments. 

o Monitoring 

o Governance 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36361
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Plastics Recyclers Europe (PRE) https://www.plasticsrecyclers.eu/ 

• Plastics Recyclers Europe (PRE) is an organization representing the voice of the European 

plastics recyclers. 

• Chemical, or feedstock, recycling is a general term used to describe … where plastic waste is 

converted into valuable chemicals, to be used as feedstock by the chemical industry. These 

technologies include pyrolysis, gasification, chemical depolymerization, catalytic cracking & 

reforming, and hydrogenation. … plastic waste is converted into feedstock, i.e. monomers, 

oligomers and higher hydrocarbons that can be used to produce virgin-like polymers to create 

new plastic articles. 

• Chemical recycling should be seen as a complementary solution to mechanical recycling 

where the latter proves to be inefficient in case of difficult to recycle plastics, i.e. not 

properly sorted, multilayered or heavily contaminated waste.  

• Suomalaisia jäseniä: Muoviteollisuus ry; Fortum, Stena Recycling. 

 

Muovitiekartta Suomelle -yhteistyöverkosto: https://muovitiekartta.fi/ 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET: 

1. Vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta 
- Käynnistetään kampanjakokonaisuus …. 
- Otetaan käyttöön Green Deal -sopimuksia … 
- Haastetaan kaupunkeja ja kuntia, tapahtumajärjestäjiä ja muita toimijoita … 
- Toteuttajat ja yhteistyötahot: YM, Sitra, kaupungit ja kunnat, Martat, Muoviteollisuus, muut muovitiekartan 

valmisteluun osallistuneet tahot ja alan toimijat. 
 

2. Selvitetään muoviveron käyttöönottoa 
- Selvitetään muoviveron toteuttamisvaihtoehdot. 
- Arvioidaan tiettyihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin kohdistuvan veron vaikutuksia niiden kulutuksen 

vähentymiseen. 
- Arvioidaan verotuksen suhdetta tuottajavastuujärjestelmään ja sen laajentamiseen sekä tarvetta ja 

mahdollisuuksia panttijärjestelmän laajentamiseen. 
- Toteuttajat: VM, YM, TEM 

 

3. Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa 
- Suuri osa jätemuoveista on pakkauksia, joista Suomessa kierrätetään 25 % (2016). EU:n jätedirektiivimuutosten 

yhteydessä muovipakkausten kierrätystavoitteet kiristyvät nykyisestä (2025: 50 %, 2030: 55 %) ja muidenkin 
muovien erilliskeräysvaatimus laajenee. Direktiivimuutokset tulee panna täytäntöön kansallisesti viimeistään 
5.7.2020.  

- Kierrätyksen kannalta ongelmallisimpia ovat ns. komposiittimuovit. 
- Uudistetaan erilliskeräysvaatimuksia ja lisätään merkittävästi pakkausmuovin talteenottoa ja keräyspaikkoja 

esim. laajentamalla kiinteistökohtaista ja alueellista keräysjärjestelmää sekä järjestämällä korttelikeräys 
pientaloille. Tiivistetään pakkausten tuottajien, kuntien, jätehuoltoyritysten ja muiden toimijoiden 
yhteistoimintaa muovipakkausjätteen keräyksessä. Kannustetaan jätteiden lajitteluun hinnoittelun avulla. 

- Käynnistetään kokeiluja, joissa selvitetään toteuttamisvaihtoehtoja eri muovijätteiden erilliskeräykselle. 
Kierrätysmuovin laadun parantamiseksi kehitetään ja testataan muovijätteiden puhdistus-, kierrätys- ja 
jalostusteknologioita. Selvitetään myös mahdollisuutta kerätä pakkausmuovijätteet ja muut muovijätteet samassa 
keräysastiassa.  

https://www.plasticsrecyclers.eu/
https://muovitiekartta.fi/
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- Etsitään keinoja kierrätettävyyden varmistamiseksi muovituotteiden ja komposiittien suunnittelussa. 
Tunnistetaan tuoteryhmiä, joiden valmistuksessa voidaan edellyttää tiettyä uusiomuoviosuutta. 

- Toteuttajat ja yhteistyötahot: YM, kunnat, jätehuoltoyritykset, tuottajavastuuorganisaatiot, Muoviteollisuus, 
VTT, Martat, WWF Suomi, muut järjestöt ja alan toimijat 

4. Parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua 
rakennustyömailla  

- Rakentamisessa käytetään paljon muoveja, ja niitä kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää käytönaikaisten huoltojen, 
lisäasennusten ja korjausten yhteydessä. Muovien talteenotto rakennuksista niiden purkuvaiheessa on kuitenkin 
vielä melko vähäistä. Sen tehostaminen vaatii rakentamisessa käytettyjen muovien parempaa tunnistamista sekä 
purkukäytäntöjen, erilliskeräyksen, kierrätysjärjestelmien ja lopulta myös muovijätteen hyödyntämisen 
tehostamista. 

- Helpoimmin talteen otettavia ja kierrätettäviä rakennusmuoveja ovat erilaiset pakkaus- ja kertakäyttömuovit. 
- Tehdään inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista. 
- Laaditaan rakentamisen pakkausmuovien vähentämistä koskeva ohjeistus toimialalle. Neuvotellaan Green Deal 

pakkausmuovien vähentämisestä kiinteistö- ja rakennustoimialalla vuonna 2019. 
- Selvitetään mahdollisuuksia parantaa rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä olevien muovien 

materiaalitehokkuutta, vähentää muovien kokonaismäärää ja nostaa uusiomuovien käyttöastetta vaihtoehtoisin 
ratkaisuin yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa. 

- Kehitetään rakennusten tuoteselostemalli, joka voidaan liittää rakennusten suunnittelussa käytettävään 
tietomalliin tai rakennuslupatietoihin. Seloste edistää muovien tunnistamista ja lisää niiden 
hyödyntämispotentiaalia korjaus- ja purkutöiden yhteydessä. 

- Tehdään yhdessä ARA:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnitelma muovien vähentämisestä ja muovijätteen 
kierrätysasteen nostamisesta sekä uusiomuovien käytöstä rakentamisessa vuonna 2019. Toteutetaan kokeiluna 
julkisia hankintaprojekteja, joissa sovelletaan edellä mainittuja toimenpiteitä rakennusten suunnittelussa, 
rakentamisessa, korjaamisessa tai purkamisessa. 

- Toteuttajat ja yhteistyötahot: YM, SYKE, ARA, Senaatti-kiinteistöt, Rakennusteollisuus RT ry, Muoviteollisuus ry, 
Kuntaliitto, Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiskeskus KEINO, VTT, Sitra 

 
5. Tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista 
- Ongelmana maatalous- ja puutarhamuovien kierrätyksessä ja kierrätyspalvelujen tarjonnassa on erilaatuisten 

muovien erottelu sekä esimerkiksi säilörehumuoveihin kertyneet epäpuhtaudet. 
- Ympäristön kannalta ongelmana on varsinkin monivuotisten katemuovien haurastuminen Suomen ilmastossa 

sekä niistä syntyvä mikromuovi. 
- Hedelmä- ja vihannesviljelmillä käytetään jo jonkin verran biohajoavia katteita ja varsinkin yksivuotisilla kasveilla 

erityyppiset biohajoavat kalvot ovat korvaamassa maanpinnan katteena käytettävän muovin. Nykyisistä 
biohajoaviksi kutsutuista ratkaisuista kaikki eivät kuitenkaan ole kokonaan biohajoavia. 

- Uusimpia ratkaisuja ovat muovia ja samalla myös torjunta-aineiden käyttöä (esim. glyfosaatti) korvaavat 
nestemäiset katteet, joilla saadaan myös monia maan kasvukuntoa parantavia vaikutuksia. Suomessa on 
esimerkiksi kehitetty nestemäinen katemateriaali, joka on valmistettu kotimaisista puu- ja kasvipohjaisista 
luonnonraaka-aineista ja jolle on haettu kansainvälistä patenttisuojaa.  

- Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja ja tarkoituksenmukaisia ohjauskeinoja maatalouden muovien 
kierrätyksen tehostamiseksi ja lisätään alueellista yhteistyötä myös tuottajavastuun ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa…. Kehitetään vaihtoehtoisia materiaaleja maatalouden muoveille. 

- Panostetaan uusien biopohjaisten ja täysin biohajoavien katemateriaalien kehitykseen ja käyttöönottoon 
esimerkiksi todentamalla biohajoavuus ja testaamalla ratkaisuja eri sovellusalueilla. Kannustetaan korvaamaan 
fossiilipohjaisia muoveja biopohjaisilla mm. monivuotisten kasvien viljelykatteissa esimerkiksi Maaseudun 
kehittämisohjelman ympäristökorvausjärjestelmää laajentamalla ja kehittämällä. 

- Lisätään tietoa muovin vaikutuksista maaperässä sekä sitä koskevaa viestintää ja koulutusmateriaalia. 
- Toteuttajat ja yhteistyötahot: MMM, Luke, SYKE, yritykset, Evira. 

 
6. Otetaan talteenotetun muovin monipuoliset kierrätysratkaisut käyttöön 
- Kierrätysprosessin valintaan vaikuttavat muovijätteen syntypaikka, laatu ja määrä sekä valmistettavien uusien 

tuotteiden vaatimukset. 
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- Muovijätteen prosessointiin on useita ratkaisuja mekaanisesta kemialliseen. Mekaaninen reitti soveltuu 
parhaiten likaantumattomalle ja hyväkuntoiselle muovijätteelle; vastaavasti kemiallisesti voidaan kierrättää ja 
käsitellä suuri osa sellaisesta huonolaatuisesta muovista, joka ei sovi mekaaniseen kierrätykseen. 

- Kemiallisilla menetelmillä jätemuovista voidaan valmistaa uusien kemikaalien ja muoviraaka-aineiden lähtöaineita 
tai vaihtoehtoisesti polttoainetta, ja myös haitalliset aineet voidaan saada osin tai kokonaan poistettua. 

- Tulevaisuuden ratkaisut perustuvat todennäköisesti enenevästi erilaisten teknologioiden yhdistelyyn. 
- Muovijätteen kemiallinen käsittely on kuitenkin nousemassa osaksi muovin kierrätysratkaisujen ja arvoverkkojen 

kehittämistä. Pilottilaitoksia on Suomessakin jo käytössä, ja suunnitelmissa on myös täyden mittakaavan laitos. 
- Vauhditetaan erilaisille arvoketjuille sopivia kierrätysratkaisuja. Käynnistetään hankkeita, joilla vahvistetaan 

toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toimivan kierrätyksen edellyttämää lajittelu- ja prosessiosaamista yrityksissä 
ja tutkimuslaitoksissa. 

- Arvioidaan kemiallisen kierrätyksen soveltuvuutta ja vaikutuksia Suomessa. 
- Selvitetään myös kemiallisen kierrätyksen potentiaalia ja siihen liittyviä reunaehtoja. 
- Näiden perusteella toteutetaan 1–2 täysimittaista muovijalostamoa sekä kemiallisen kierrätyksen yksikkö tai 

yksikköjä erillisinä tai osana olemassa olevaa kemianteollisuutta. 
- Toteuttajat ja yhteistyötahot: TEM, VTT, BF, Sitra, Muoviteollisuus, alan yritykset ja muut toimijat 

 
7. Panostetaan isosti korvaaviin ratkaisuihin ja perustetaan New Plastics -osaamisverkosto 
- Tavoitteena on saada kansainvälisille markkinoille viiden vuoden aikana useita uudentyyppisiä korvaavia 

ratkaisuja sekä vauhdittaa ja laajentaa nykyisten, erityisesti start up- ja PK-yritysten toimintaa. 
- Myös erilaiset muovia ja biopohjaisia materiaaleja yhdistävät komposiitit voivat tulevaisuudessa yhä laajemmin 

korvata muoveja. 
- … tarvitaan koordinoiva puolueeton taho, joka … vahvistaa korvaavien materiaalien kehittämiseen ja 

käyttöönottoon tarvittavaa yhteistyötä ja verkostoitumista. 
- Käynnistetään kansallinen ohjelma ja kohdennetaan rahoitus uusien arvoverkkojen kehittämiseen … muoveja 

korvaaville ratkaisuille, materiaaleille ja teknologioille sekä liiketoimintamalleille, joita eri osapuolet yhdessä 
kehittävät. … eri konsortiot voivat hakea siitä rahoitusta.  

- Vahvistetaan arvoketjuissa toimivien tahojen yhteistyötä esimerkiksi elintarvikepakkausten kehittämisessä. 
- Osana ohjelmakokonaisuutta perustetaan New Plastics Finland -osaamisverkosto.  
- Käynnistetään kehittämishankkeita, joilla vauhditetaan niin puumateriaalipohjaisia kuin maatalous- ja 

sivuvirtapohjaisia tuotteita korvaamaan muovia kestävästi. Hankkeiden yhteistyöverkostoon kutsutaan 
tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. 

- Toteuttajat ja yhteistyötahot: TEM, MMM, YM, BF, Teollisuussijoitus, TESI, VTT, Luke, SYKE, Sitra, 
Muoviteollisuus, Metsäteollisuus ja muut toimialajärjestöt, Suomen Akatemia. 

 
8. Nostetaan muovihaaste näkyvästi Suomen kansainväliselle asialistalle 

 
9. Viedään osaamista ja ratkaisuja 

 
10. Lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista ja niiden 

ratkaisuista 
 

11. Toteutus ja seuranta 
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LIITE 3: Vähähiiliseen rakentamiseen liittyviä selvityksiä 
 

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartta https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta. 

Laatija: Gaia Consulting Oy. 

Luku 5. Tekninet päästövähennyskeinot 

Luku 5.1 Rakennusmateriaalit ja -tuotteet 

Yhteenveto keskeisimpien rakennusmateriaalien keskeisistä päästövähennyskeinoista on esitetty Taulukko 2.: 

 

 

 

https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta
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Seuraavassa poimintoja luvun 5 sisällöstä:  

• Keskeisimmät rakennusmateriaalien päästöt syntyvät nykyisellä materiaalijakaumalla betonin ja teräksen 

käytöstä. 

• Sementti:  

o Yleinen käsitys tällä hetkellä on, että päästöjen leikkaamiseksi nollaan tarvitaan hiilidioksidin 

talteenottoa. …. Suomen olosuhteissa talteenoton kustannusvaikutukset ovat suhteellisen korkeat.  

o Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (CCU): Talteen otetusta, puhdistetusta ja kokoon puristetusta 

hiilidioksidista tehdään myytäviä tuotteita. Polttoaineiden tuotannossa hiilidioksidia voidaan hyödyntää 

esimerkiksi metanolin tuotannossa. 

• Teräs:  

o Tulevaisuudessa nähdään kierrätettäviä teräsrakenteita, jolloin vältytään myös kierrätysvaiheen 

sulatukselta ja sen energiankäytöltä. Tämä edellyttää kuitenkin mm. rakennesuunnittelun 

harmonisointia. … Kierrätysteräksen määrä ei riitä kattamaan kysyntää. 

• Muiden rakennusmateriaalien paitsi puupohjaisten tuotteiden valmistus sitoo paljon energiaa. Keskeisiä keinoja 

näiden materiaalien yksikköpäästöjen vähentämiseksi ovat energiatehokkuuden lisääminen ja uusiutuvan 

energian käytön lisääminen. 

• On arvioitu, että rakentamisen materiaalihukalla ei ole ilmastopäästöjen kannalta järin suurta merkitystä tällä 

hetkellä, mutta tulevaisuudessa päästöjen suhteellinen osuus saattaa kasvaa. Ilmastopäästöjen kannalta 

kierrätyksen vaikutukset vaihtelevat merkittävästi materiaaleittain.  

o Esimerkiksi tiilen, kipsin, lasin ja eristeiden kierrätys säästää neitseellisiä materiaaleja mutta ei juurikaan 

vaikuta materiaalien ilmastopäästöihin kokonaisuutena.  

o Betonin kierrätys sitoo lisäksi jossain määrin hiiltä betonin karbonatisoitumisen kautta.  

o Metallien kierrätyksellä on tällä hetkellä merkittäviä positiivisia ilmastovaikutuksia, koska sillä vältetään 

malmista valmistamisen energiankäyttö.” 

 

Luku 6: Päästövähennysten ajurit, mahdollistajat ja esteet 

• Vähähiilisyyttä määrittävät ensinnä toimintaympäristön ajurit, joita ovat mm. yhteiskunnan asettaman 

reunaehdot ja tavoitteet (EU-tavoitteet ja instrumentit, Suomen tavoitteet ja instrumentit), olemassa olevat 

kannustimet ja mahdollistajat (ml. rahoitusmahdollisuudet), esteet (esim. osaaminen ja kapasiteettirajat) sekä 

vähähiilisyyden markkinakysyntä so. markkinoiden arvovalinnat. 

• Toimintaympäristön ajurit 

o EU:n ilmastopolitiikka: Kytkennät rakennusalalle ovat seuraavat: 

- Päästökauppajärjestelmä 

- EU:n taakanjakosektori 

- EU:n energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) 

o Suomen ilmastopolitiikka ja lainsäädäntö:  

- mm. hiilineutraalisuus vuonna 2035 (tiukempi tavoite kuin EU:lla keskimäärin) 

- Vähähiilisen rakentamisen säädösohjauksen tiekartta (2017): uudet ohjausmekanismit (ml. 

MRL:n kokonaisuudistu) on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoteen 2025 mennessä. 

• Kannusteet ja mahdollistajat 

o Julkinen rahoitus EU:ssa 

- EU Green Deal: Investointien rahoitukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Green Dealin yksi 

keskeinen rakennusteollisuuteen liittyvä osa on Renovation Wave, jonka tavoitteena on 

optimoida korjausrakentamista koko EU:n alueella, mukaan lukien rohkaisemalla investointeja 

ja rahoitusta.  
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- Vuonna 2020 käynnistyvän Innovation Fundin kautta voidaan rahoittaa innovatiivisten päästöjä 

vähentävien teknologioiden demonstroimista. Innovation Fund voi rahoittaa esimerkiksi CCS- ja 

CCU-hankkeita sekä energiaintensiivisen teollisuuden (kuten sementti-, teräs-, lasi- ja 

kipsiteollisuuden) suurimuotoisia uudenlaisia päästövähennysteknologioita tai uudentyyppisten 

materiaalien kehitystä. 

o Julkinen rahoitus Suomessa 

- Suomessa on tällä hetkellä paljon julkisia rahoitus- ja tukimahdollisuuksia vähähiiliseen 

rakentamiseen. Erityisesti ympäristöministeriö toteuttaa rakentamisalaa koskevia 

kehittämisohjelmia. Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle ollaan rakentamassa roolia digi- ja 

ilmastoinvestointien vauhdittajana. Vaken ilmastorahaston tehtävänä tulisi olemaan kirittää 

investointeja tapahtumaan aikaisemmin ja laajempina kuin ne puhtaasti yksityisin voimin 

tapahtuisivat. 

… 
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LIITE 4 Paimion ja Sauvon 4Q2019 alkukartoituksen tulokset 
 

Paimio 

Kiinnostuneiden paikallisyritysten lukumäärä: 20+ (kaikilta ei saanut vastausta) 

YRITYS 
(anonymisoitu) 

OUTPUT-tarjooma INPUT-kiinnostusta 

A Muovikateharsoja (3-4tkg), muovikasvu- 
säkkejä (1tkg), pahvia, kasvibiojätettä 

- 

B Energiajäte (15 paalia/2 kk), pahvia (41 
paalia/2 kk), kasvibiojäte (n. 1 kuutio/päivä; 
nyt kasvi- jäte kompostoidaan). 

Tällä hetkellä ei löydy, mutta olemme toki 
avoimia uusille mahdollisuuksille 

C Kutistemuovia (veneet), pahvia (moottoreiden 
pakkauslaatikot), jäteöljyä ja akkuja 

- 

D Määrittelemätöntä tarjontaa saatavilla - 

E Muovikateharsoja (useita kuutiota/tonneja), 
jäteöljyä 

Puuhake (oma puuhakelämmitysvoimala) 

F Tiili- ja betonijäte (n 60tkg), bitumi-huopaa (n 
60tkg; menee nyt Ekopartnersille), 
rakennusjäte (n 42tkg), saneeraus-, purku- ja 
energiajätettä (n 50tkg), asbestijätettä // yht. 
N 221tkg (ks excel) 

- 

G Katemuovia (n 0,5 tkg), 
kateharsoa (n 0,3 tkg), 
turvekasvuallasmuovia (n 0,15tkg) 

- 

H Paalimuovia ja hevosenlantaa Nurmelle sopiva lannoitus ja maanparannus 

I Käytöstä poistetut lavat ja muu puujäte. 
Esimerkiksi rikkinäiset euro- ja kerta-
käyttölavat, meidän käyttöön sopimat-tomat 
lavat. Metallijäte. Pienin varauksin myös 
muovi- ja pakkausjätettä. (Vaatii keräyspisteen 
ja puristimen.) 

- 

J Muovia (muoviputken pätkiä, muovikalvoja, 
pakkausmateriaaleja), jätepuuta, risuja, 
kantoja, betoniputkia yms, puhtaita maa-
aineksia, asfalttia 

Hyödyntävät säännöllisesti: Vaahtolasi, 
betonimurske, ja silloin tällöin myös 
lentotuhkaa. 

K Olkea (heinän siemenviljelyssä sivutuotteena 
syntyvää olkea suurpaaleissa esimerkiksi 
biokaasulaitoksen tarpeisiin) 

Lietesäiliöitä (sikatalouden harjoittamisen 
päätyttyä vapaana 1800 m3 kattamattomia 
lietesäiliöitä; mahdollista esimerkiksi ottaa 
vastaan biokaasulaitoksen nestemäisiä, 
lannoitukseen kelpaavia sivutuotteita) 

L - Hevosten turve-olkilantaa (laidun-kaudella 
vähemmän ja talvikaudella n. 1 m3/vrk; seassa 
jonkin verran myös hiekka).                                                             
- Hevosille kelpaamatonta heinää keskimäärin 
n. 1500-2000kg per v.                  
- Pyöröpaalimuoveja ja -harsoja vain n. 1-2 kpl 
per vko. 
- Lisäksi: yksittäisiä kanistereita, tynnyreitä ja 
ämpäreitä sekä hevosenkenkiä (n 20l 
saavillinen) 

Rehusäkkejä (puhtaita, eheitä; 
pakkausmateriaaliksi); kalkkia (ajoittain 
maanparannukseen); purua ja kutteria 
(hevosille kuivakkeeksi) 
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M Paalimuoveja (4-5 irtokuutiota / kk;  
kuukaudessa.  
Heinää (ylivuotisia tai säilönnällisesti huonoja 
heinäpaaleja ja myyrä/lintu tuhoja kärsineitä 
paaleja tulee vuosittain joitain).  
Biomassaa (mahdollista myös kerätä kesanto 
pelloilta). 

Lantaa tulee omaan tarpeeseen riittävästi. 
Mutta muut maanparannus aineet kyllä 
kiinnostavat. 

N Betoni, jätemaa, hake  

O Pohjatuhkaa (käytännössä kvartsihiekkaa, n 
20tkg per v); Lentotuhkaa (kuivaa, n 100tkg 
per v) 

Puuhake (puhdas) 

P Sianlantaa, olkia. (Heinäpaalien käärintämuovit 
menevät asiakastoimitusten mukana.) 

- 

Q “Samanlaista maatalousmuovijätettä kuin 
A:lla”; ei kasvibiojätettä 

- 

R Biokasvimassaa Karjanlanta kiinnostaa 

S Puujätettä ja eurolavoja (tyhjennettävä lava n. 
10 m3 n. 6-10 kpl vuodessa).  
Pahvi- ja pakkausjätettä (nykyisellään 
pahvipaavo n. 5* vuodessa). Jätemuovia 
epämääräinen määrä. 

N/A 

 

Sauvo 

Kiinnostuneiden paikallisyritysten lukumäärä: 1 kpl 

Yritys A oli kiinnostunut kierrättämään maataloustoimintansa sivuvirtoja. Kyselyn aikana muilta 

sauvolaisilta toimijoilta ei saatu vastauksia (uusintakyselyistä huolimatta). Toivottavasti tämä 

raportti lisää yhä useamman sauvolaisenkin yrityksen ja maatilan tietämystä toimintaympäristön 

muutosajureista sekä niihin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. 
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LIITE 5: Kiertotalouden liiketoimintamallit valmistavassa teollisuudessa  

(Kiertotalouden työkirja suomalaisille pk-yrityksille) 

https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/ 

Seuraavassa valittuja otteita Sitran ja Accenturen julkaisusta (syyskuu 2019): 

MIKSI 

 

MITÄ 

 

https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/
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MITEN 

 

 

 


