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Sakari HalmemieS ja 
Pirkko järvelä

Yhdyskuntajätteestä noin kymmenesosa 
on muovijätettä. Määrän ennustetaan 
kasvavan.

Öljyn rajallisuus on ajanut muovin valmis-
tusta kohti uusiutuvia raaka-aineita. Tunnettuja 
ovat jo biomuovit, joita valmistetaan kasveista.

Biohajoavat muovit voivat olla joko synteet-
tisiä tai luonnon raaka-aineista eli biomassasta 
saatuja polymeerejä. Biohajoavaa muovia val-
mistetaan muun muassa tärkkelyksestä, sel-
luloosasta ja soijasta. Suomessa biohajoavan 
muovin raaka-aineena käytetään esimerkiksi 
perunaa ja viljatuotteita.

On arvioitu, että biohajoavien muovien 
osuus pakkausmateriaaleissa on vuoteen 2020 
mennessä jopa 10 prosenttia. Vuonna 2011 en-
nustettiin biohajoavien muovien markkinoiden 
kasvavan 1,5 miljoonaan tonniin, mikä on noin 
0,1 % maailman muovikulutuksesta.

Biohajoavat muovit voivat tarjota uusia mah-
dollisuuksia suljettujen materiaalikiertojen 
saavuttamiseksi. Tämä vaatii lisää biomuovien 
tutkimusta.

Kompostoituvat hautajaisKuKat

Yksi esimerkki siitä, kuinka biohajoava muovi 
voisi vähentää jätemääriä, on suomalaisen Eko-

finlandin kehittämä biohajoava kukka-alusta 
hautajaiskukka-asetelmille.

Suomessa hautajaisiin valmistetaan vuo-
sittain noin 750 000 kukka-asetelmaa. Ny-
kyisellään asetelmat tehdään yleensä muovi-
pohjaisiin alustoihin kupari- ja rautalangoilla 
vahvistettuna.

Koska asetelmien purku ja lajittelu on liian 
kallista ja aikaa vievää, ne viedään kaatopai-
koille. Jätettä kertyy 180 000–220 000 kuutiota 
vuodessa.

Tämän jätemäärän ajaminen kaatopaikalle 
aiheuttaa seurakunnille miljoonien eurojen 
laskun.

Biohajoavasta luonnon tärkkelyksestä tehty 
kukka-alusta hajoaa täysin ja kompostoituu 
mullaksi. Mullalla on rahallinen arvo. Tärk-
kelyksestä tehty biohajoava muovi on raken-
teeltaan yhtä jämäkkä kuin öljypohjaisesta 
muovista valmistettu alusta. l
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Biohajoavat muovit
vähentämään jätemäärää
Biohajoavien muovien oikealla käytöllä voidaan merkittävästi vähentää 
muoviperäisen jätteen määrää.

Ekofinland

Kompostoituva kukka-asetelmapohja vähentää huomattavasti hautausmaajätettä.

Ekofinland

Kompostoituvassa kukka-asetelmapohjassa on 
Eu-hyväksytty, kompostoituva, kostea oasis-
sieni, johon kukat upotetaan. Käytön jälkeen 
koko paketti on kompostoitavissa ilman laitteen 
purkua ja osien erottelua.

Periaatteessa kaikki muoviset pakkaukset voi-
taisiin nykyisellä teknologialla valmistaa bioha-
joavista aineksista, mutta tuotantokustannukset 
pitävät valikoiman vielä melko suppeana.

Biopohjaisten muovien markkinaosuus tulee 
todennäköisesti kasvamaan. Kehitys on kuitenkin 
hyvin riippuvainen biopohjaisten muovien tuote-
kehityksestä. Biopohjaisten muovien heikkoute-
na ovat verrattain korkeat tuotantokustannukset.


