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Elina SaarinEn

Marketing manager Katri Stén vastaa 
puhelimeen Tanskassa. Kipsijätteen 
keräämiseen ja kierrättämiseen eri-

koistunut Gypsum Recycling International A/S 
on palkannut hänet vuoden alussa tavoittee-
naan laajentaa toimintansa Suomen-markki-
noille.

Kipsin kierrätysyhtiö on toiminut Ruotsissa 
ja Norjassa jo kymmenkunta vuotta. Sillä on 
toimintaa myös Alankomaissa, Belgiassa ja 
Yhdysvalloissa.

Stén kertoo, että yhtiöllä on ollut aikeissa tulla 
Suomeen jo pitkään. Kieliongelmat ovat olleet 
vain yksi hidaste.

”Suomen rakennusjätteiden kierrätys on 
jäljessä muita Pohjoismaita. Suomessa ei ole 
erilliskerätty kipsijätettä. Se on viety pitkälti 
kaatopaikalle”, Stén sanoo.

Nyt yhtiö on kuitenkin asettanut laajentumi-
sensa suunnaksi Saksan lisäksi juuri Suomen. 
Osasyynä on Suomen uusi jätelaki ja -asetus 
sekä kaatopaikka-asetus, jotka pakottavat Suo-
menkin etsimään keinoja nostaa rakennusjät-
teidensä hyötykäyttöastetta. Tämä luo markki-
noita kaupallisille toimijoille.

”Odotamme näkevämme Suomessa saman-
laista kehitystä kuin olemme nähneet Norjassa 
viimeisenä viitenä vuonna syntypaikkalajittelun 
lisääntyessä siellä dramaattisesti. Norjassa kip-
sijätteen sijoittamisen vaihtoehdot supistuivat ja 
kustannukset nousivat nopeasti, jolloin talou-
delliset edellytykset toiminnallemme kasvoivat 
samassa tahdissa”, analysoi Gypsum Recycling 
Internationalin toimitusjohtaja Henrik Lund-
Nielsen.

Patentoitu                              
mobiililaitteisto

Gypsum Recycling International on kehittä-
nyt kipsijätteen keräämiseen ja kierrätykseen 
järjestelmän, joka on helppo monistaa maas-
ta toiseen. Se perustuu patentoituun mobii-
likäsittelylaitteistoon (Recycling Unit) sekä 
tiiviiseen yhteistyöhön kunnallisten ja yksi-
tyisten vastaanottokeskusten ja kipsijäteteolli-
suuden kanssa. Konsepti olisi sama Suomes-
sakin.

Yhtiö kerää kipsilevyjätettä konteissa, joita 
olisi jätelaitoksissa, kierrätyskeskuksissa ja yk-
sityisissä jätehuoltoyhtiöissä. Näin sekä tavallis-
ten pienrakentajien että suurten rakennusyhti-
öiden olisi helppo tuoda erilleen lajittelemansa 
kipsilevyjätteet keräyspisteisiin.

”Voisimme toimittaa joko omat konttimme 
tai toimia yhteistyössä partnereiden kanssa. 
Etsimmekin parhaillaan yhteistyökumppanei-
ta ja asiakkaita verkoston toteuttamiseen”, Stén 
sanoo.

Yhtiö toivoo tapaavansa toimijoita esimer-
kiksi Jätehuoltopäivillä, jossa yhtiöllä on oma 
näyttelyosasto.

  Partnerien etsintä käynnissä

Tanskalainen kipsijätteen 
kierrättäjä tulee Suomeen
Jo kymmenkunta vuotta Pohjoismaissa toiminut kierrätysyhtiö aikoo 
perustaa suomeen kaksi kipsijätteen käsittelyvarastoa ja laajan vastaan-
ottoverkoston. siihen se tarvitsee suomalaisia kumppaneita.

Yhtiö tyhjentäisi kontit ja kuljettaisi jätteen 
omaan varastohalliinsa. Näitä Gypsum Re-
cycling International haluaisi rakentaa ainakin 
kaksi, lähelle Suomen kahta kipsilevytehdasta, 
jotka sijaitsevat Kankaanpäässä ja Kirkkonum-
mella.

”Aikataulu riippuu monesta seikasta kuten lu-
vituksesta, mutta haluaisimme aloittaa mahdol-
lisimman pian. Meillä on jo hyvät välit Suomen 
kipsilevytehtaiden kanssa. He ottaisivat käsitel-
lyn kipsilevyjauheen ja käyttäisivät sen uusien 
kipsilevyjen valmistuksessa”, Stén valottaa.

Varastohallissa tapahtuu salaperäisin vaihe. 
Aina, kun varastoon on kertynyt tietty määrä 
kipsilevyjätettä, yhtiön oma, liikuteltava käsit-
telylaitteisto saapuu paikalle. Se ajaa kipsilevyt 
koneistonsa läpi. Tuloksena on kolmea jaetta: 
metallia ja muita epäpuhtauksia, paperisilppua, 

joka soveltuu poltettavaksi, ja 99-prosenttisen 
puhdasta kipsijauhetta.

”Tämä jauhe käy sellaisenaan kipsilevyteh-
taiden raaka-aineeksi.Uudessa kipsilevyssä 
raaka-aine voidaan 25-prosenttisesti korvata 
kierrätetyllä kipsipulverillamme ”, Stén laskee.

Epäpuhtaudet eivät hänen mukaansa ole ol-
leet ongelma muissa maissa. Käsittelylaitteisto 
sietää niitä pieniä määriä, ja suurimmat karkeu-
det koneen käyttäjä napsii pois siinä vaiheessa, 
kun hän syöttää jätettä laitteistoon.

Sténin mukaan vastaanottoverkoston muo-
dostuminen riippuu partnereista, mutta hän us-
koo, että tällä konseptilla on mahdollista luoda 
valtakunnallisesti kattava verkosto.

”Norjassakin kipsijätettä tuodaan varastoi-
hin ihan Pohjois-Norjasta asti. Uskon, että se 
onnistuu Suomessakin.” l
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Kipsilevyjätteen 
määrä kasvaa
l rakennus- ja purkujätteen seassa oleva kipsijäte lisää jäte-
laitoksissa työtä ja kustannuksia.

Koska kipsilevyn kierrätykselle ei juuri ole kohteita, monessa 
jätelaitoksessa kipsijäte haudataan omaan, erilliseen paikkaan-
sa loppusijoitusalueella. näin tehdään esimerkiksi Mustankor-
kealla Jyväskylässä, kertoo toimistopäällikkö Eija Antikainen.

”Kipsilevyjäte on kuitenkin lajiteltava erikseen muusta ra-
kennusjätteestä, koska jos se haudataan orgaanista ainesta 
sisältävän jätteen joukkoon, siitä voi tulla haitallisia päästöjä.”

Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksessa on kipsijät-
teelle omat vastaanottopaikat sekä lavat lajittelupihalla. Erik-
seen lajitellun kipsijätteen hintakin on sekakuormaa halvem-
pi. Tästä huolimatta jätekeskukseen saapuu kuormia, joissa  
on sekaisin kaikenlaista rakennusjätettä. Mustankorkea Oy 
onkin joutunut lajittelemaan rakennus- ja purkujätteet itse 
lajitteluhallissa.

”Jos asiakas itse ei tee lajittelua, joudutaan kuorma aja-
maan lajitteluhallin kautta. Siitä tulee kustannuksia. Se käy 
lopulta asiakkaan kukkarolle”, antikainen sanoo ja viittaa 
paineisiin nostaa sekalaisen jätekuorman vastaanottohintaa.

antikaisen mukaan varsinkin kipsijätteen kierrätykseen 
täytyisi keksiä ratkaisu. Kipsijätteen määrä kasvaa jatkuvasti, 
koska se on syrjäyttänyt rakennusmateriaalina monet muut 
materiaalit ja koska siihen pohjautuva rakennuskanta on tu-
lossa korjaus- ja purkuikään.

”Kipsijätteelle pitäisi saada tuottajavastuu ja samanlainen jär-
jestelmä kuin nyt on esimerkiksi kyllästetylle puulle”, hän toivoo. l

Gypsum Recycling international

Kipsijätettä on Pohjoismaissa kerätty 
yhtiön omiin kontteihin, joihin mahtuu 
kuusi tonnia kipsijätettä. Vastaanotto-
pisteverkosto voidaan toteuttaa myös 
yhteistyökumppaneiden kalustolla tai 
vuokrakonteilla. Käsittely tapahtuu 
liikuteltavalla laitteistolla.


