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30 % edelleen käytössä

55 % kaatopaikoilla ja luonnossa

(79 %)

9 % energiahyödynnetty

(12 %)6 % kierrätetty

(9 %)

*) tästä noin 600 Mt 

tekokuituja, PP&PA  

Maailmassa on tuotettu 8300 miljoonaa tonnia muovia 

1950-2015
Lähde: Geyer et al., Production, use, and fate of all plastics ever made, Sci. Adv. 2017;3



Mihin muovit tällä hetkellä päätyvät 
käytön jälkeen?

 Euroopassa noin kolmannes jätemuovista kerätään kierrätykseen, 

noin kolmannes päätyy energiakäyttöön ja loput kaatopaikalle tai 

roskana luontoon. Vastaavat globaalit luvut ovat 9 % (keräys 

kierrätykseen), 12 % (energiakäyttö), 

79 % (kaatopaikalle tai roskana luontoon)

 Osa kierrätykseen kerätystä muovijätteestä on niin huonolaatuista, 

että se päätyy energiakäyttöön 



VTT:llä on kehitteillä useita erilaisia
teknologioita muovijätteen jalostukseen

Keräys ja mahdollinen esikäsittely

Mekaaninen kierrätys

KIERRÄTYSMUOVI
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Suuri osa muovin mekaanisesta 
kierrätyksestä tuottaa kierrätysmuovia, 
jonka laatu on paljon huonompi kuin 
alkuperäisen muovin. 
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Lisäaineiden syöttö

Muovijäte

Viskositeetin on-line-mittaus

p1 p2

Ekstruuderi, 10-20 kg/h

Pelletöinti ja kuivaus, 

2-50 kg/h

Ekstruuderi

Controller

MFI mittaus (melt flow

index)

VTT:llä on Tampereella rakenteilla mekaanisen kierrätyksen pilottilinja, 
jonka avulla muovijätteestä on mahdollista jalostaa hyvälaatuista 
kierrätysmuovia / 

Sulasuodatus



Osa muovijätteestä on likaista ja/tai 
sisältää eri muoveista valmistettuja 
kerroksia eikä sen vuoksi sovellu 
mekaaniseen kierrätykseen.



Muovijätteen kemiallista kierrätystä pyrolyysin tai 
kaasutuksen avulla kehitetään VTT Bioruukissa

Muovijäte

Esikäsittely

Pyrolyysi (nesteytys)

tai

Kaasutus

Jatkojalostus

Tuotteet

20 kg/h CFB 

VTT:n pyrolyysipilottilaitteisto Bioruukissa, Espoossa 



Osa muovijätteestä on sellaista, että 
sen  syöttäminen 
kierrätyslaitteistoon on vaikeaa
(mm. kalvo- ja kuitumainen jäte)



VTT on kehittänyt lieriösuulakepuristimen, joka 
mahdollistaa monen hankalan muovi- ja tekstiilijätteen 
kierrätyksen 

VTT patent

FI20165640VTT:n tutkijat ovat testanneet kehittämänsä prototyypin 

toimivuutta muun muassa muovifilmien leikkuupaloilla, 

muovia sisältävällä sekajätteellä, erityyppisillä tekstiilijätteillä, 

oljilla ja hävikkileivällä. Kiertotalouden lisäksi laitetta on 

käytetty komposiittimateriaalien valmistukseen ja sitä 

voidaan hyödyntää elintarvike- ja rehuteollisuuden 

prosesseissa.

Laite tarvittaessa sulattaa, sekoittaa ja työntää 

materiaalimassaa muotoillun suulakkeen läpi. 

https://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/ 7.2.2019 netissä artikkeli ”Ekstruuderi sentään”

https://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/


Kuinka suuri osuus muoveista on 
mahdollista saada kiertoon?

 McKinseyn raportin mukaan v. 2030 lähes kolmannes maailman 

muoveista olisi mahdollista tuottaa kierrätysmuoviin perustuvista 

raaka-aineista, jos
-mekaaninen kierrätys kasvaa huomattavasti

-jätemuovien pyrolyysi kasvaa huomattavasti

-muovituotteet suunnitellaan alusta alkaen paremmin kierrätykseen sopiviksi

-öljyn hinta n. 75 $ per barreli

 Tämä mahdollista siten, että petrokemianteollisuus ja 

muoviteollisuus myös hyötyvät taloudellisesti

Lähde: https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/petrochemicals-2030-reinventing-the-way-to-win-in-a-changing-industry

Petrochemicals 2030: Reinventing the way to win in a changing industry

https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/petrochemicals-2030-reinventing-the-way-to-win-in-a-changing-industry


Kiitos!
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