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Kiertotalouskylän muovijalostamosta
toisen sukupolven uusiomuovia
Ekokem aikoo saada kotitalousjätteestä erotelluksi neitseellisen muovin veroista 
uusiomuovia teollisuuden käyttöön. Kiertotalouskylän huipennuksena suomalaiset 
pääsevät pian ajamaan omista jätteistä tuotetulla biokaasulla.

n ELINA SAARINEN 

K
iertotalouskylä rakentuu parhaillaan Riihimäelle kovaa 
vauhtia. Ekojalostamon rakennus on valmis ja odottaa 
laiteasennuksia. Muovijalostamon hallin rakentaminen 
on nyt käynnissä. Koeajot käynnistyvät muovijalosta-
mossa jo ensi kesänä.

Ekokemin vetämänä Suomeen on rakentumassa kansainvälises-
tikin katsottuna ainutlaatuinen jätehuollon kokonaisuus, jossa koti-
talousjätevirrat yhdistyvät maatalous-, teollisuus- ja pakkausjätevir-
toihin niin, että mahdollisimman suuri osa virtojen materiaaleista 
kierrätetään uusioraaka-aineiksi, lannoitteiksi tai polttoaineiksi.
Kiertotalouskylä vähentää arinapolttoon menevän jätteen mää-
rän viidesosaan, sadasta tuhannesta tonnista kahteenkymmeneen 
tuhanteen tonniin.

Arinakattilan ”eteen” käsittelyketjussa tulevat kotitalousjätteitä 
vastaanottava ja esilajitteleva ekojalostamo, biojätteitä käsittelevä 
biojalostamo sekä muovijakeita erotteleva, puhdistava ja prosessoiva 
muovijalostamo. Näiden avulla sadasta tuhannesta tonnista otetaan 
kierrätyskäyttöön 3 000 tonnia metalleja, 10 000 tonnia muoveja 
sekä 36 000 tonnia biojätettä.

Noin 30 000 tonnia muuntuu kierrätyspolttoaineiksi.
Jätteiden lajittelu perustuu rumpu- ja tuuliseuloihin, ballistisiin 

ja magneettisiin erottimiin ja pyörrevirtaerottimiin. Näissä erottuu 
metallien lisäksi kolme päävirtaa: bioaines jatkaa mädättämöön, 
yhdestä virrasta valmistetaan kierrätyspolttoainetta ja kolmas jatkaa 
muovijalostamoon.

Muovijalostamoon paras virta
Muovijalostamoon kotitalousjätteistä päätyy noin kymmenen 
tuhatta tonnia muovipohjaista jätettä. Tässä vaiheessa virtaan yh-
distetään toiset kymmenen tuhatta tonnia teollisuus- ja maatalous-
muoveja sekä pakkausten tuottajayhteisöjen keräämää kuluttaja-
muovipakkausjätettä.

Muovilajittelussa käytetään kaksi- ja kolmeulotteisten muovien 
optista erottelua.

Ekokem teki kesällä ja alkusyksystä suurimman osan laite-
hankinnoista.

Ekojalostamon ja muovijalostamon laitetoimittajaksi yhtiö valitsi 
Redwave-laitteistaan tunnetun itävaltalaisen BT-Wolfgan Binde-
rin. Yhtiö toimittaa jalostamoihin kaikkiaan seitsemän lähi-infra-
punaerotteluun (NIR, near infrared) perustuvaa optista erotinta.

Muovit pestään puhtaaksi saksalaisen B + B Anlagenbaun toimit-
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tamassa pesurissa. Tämän jälkeen prosessissa on vielä ektstruuderi, 
jolla muovi sulatetaan ja valmistetaan teollisuudelle myytäviksi gra-
nulaateiksi. Sulasuodatuksessakin saadaan vielä pois epäpuhtauksia.

Laitetoimittajakisassa oli mukana kaksi suomalaista tarjoajaa, 
mutta tällä kertaa valinta ei osunut näihin. Ekokemin tekninen 
johtaja Petri Onikki kertoo, että laitetoimittajavalinnat tehtiin 
kokonaistaloudellisuuden, hyötysuhteen, kapasiteetin ja huollet-
tavuuden perusteella.

Laitteistoja voi ohjelmoida ja ne taipuvat joustavasti siihen, mil-
laisia materiaaleja niillä kulloinkin halutaan saada erotelluksi.

Onikin mukaan kokonaisuudella saadaan talteen puhtaita uusio-
muovilajeja kuten värikästä sekakalvomuovia (LLDP) sekä kovem-
pia muoveja kuten HDPE:tä ja PP:tä. Nämä jatkavat pesurin ja 
ekstruuderin kautta granulaateiksi. Myös PET-muovit erottuvat 
talteen.

Sekamuovijätteet ja mustat muovit taas ohjautuvat profiilituotan-
toon, jossa niistä valmistetaan erilaisia muoviprofiileja.

”Suunnittelemme tuotantoa sen mukaan, minkälaisia määriä mi-
täkin muovia jätteen joukossa on. Teemme taloudellista optimointia 
siinäkin, mitä on järkevä ottaa talteen ja miten pienessä palakoossa”, 
Onikki sanoo.

Ekokem on testannut muovien erottelua pitkään. Testeissä se on 
käyttänyt sekoitusta, jossa mukana on kotitalousjätettä, teollisuus- 
ja maatalousmuovijätettä sekä pakkausmuovijätettä. Testejä on 
tehty Keski-Euroopassa ja myös Riihimäen ekojalostamopilotissa 
vuokralaitteistolla.

Ekokemin mukaan nyt rakentuvalla laitteistokokonaisuudella 
on mahdollista tuottaa neitseellisen muovin veroista, puhdasta ja 
hyvälaatuista uusiomuovia korkealla hyötysuhteella ja kustannus-
tehokkaasti.

”Teollisuudessa on ollut konseptimme suhteen ennakkoluulo-
ja, koska aikanaan on koetettu tehdä kotitalousmuoveista uusio-
muoveja, eikä niiden puhtaus ole ollut lähelläkään neitseellisen 
raaka-aineen puhtautta. Mutta tekniikka on kehittynyt niin, että 
nyt voimme puhua toisen sukupolven kierrätysmuoveista. Ne ovat 
laadukkaita ja puhtaita”, Ekokemin strategiajohtaja Mari Puoskari 
toteaa.

Puoskari näkee, että Suomeen mahtuisi useampikin kierto-
talouskylä. Niitä voisi alkaa nousta esimerkiksi taloudellisten 
ohjauskeinojen voimin.

”Ajattelen niin, että nyt rakennetut jätteenpolttolaitokset oli-
sivat kiertotalouskylien sydämiä, joiden ympärille rakennettaisiin 
erilaisia lajittelu- ja hyötykäyttölaitoksia ja uutta liiketoimintaa. 
Tämän tyyppisillä ratkaisuilla kierrätysaste saataisiin nousuun”, 
Puoskari miettii. n

Gasum: 
Jätevoimaa tankkiin

Syyskuussa kiertotalouskylä-kumppanit ilmoittivat, että kylän 
tuottamaan polttoainepalettiin tulee uusi täydennys: Gasum 
Oy tulee mukaan konseptiin ja alkaa jalostaa Biotehdas Oy:n 

tekemästä biokaasusta liikennepolttoainetta.
”On rautainen konsepti yhdistää jätevirta ja energiantuotanto. Tar-

vitsemme lisää biokaasukapasiteettia. Kiertotalouskylä sopii strate-
giaamme. Pääsemme yhdistämään kierrätysbiokaasukonseptin yh-
dyskuntajätteisiin”, Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja Jukka 
Metsälä sanoo.

Gasum rakentaa Riihimäelle kompressoriaseman, jolla se voi syöt-
tää biokaasua kaasuverkkoon. Se rakentaa myös kymmenen kilometrin 
mittaisen kaasuputken kiertotalouskylään sekä jalostuslaitoksen, jolla 
se saa mädättämön raakakaasusta yli 95-prosenttista biometaania. Se 
vastaa ominaisuuksiltaan maakaasua ja on täysin uusiutuvaa, kotimais-
ta energiaa. Noin 50 gigawattitunnin tuotantomäärällä voi tankata 
4 500 kaasukäyttöistä henkilöautoa vuodessa.

Gasum on rakentamassa pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Bio-
kaasulla on tässä yhä kasvava rooli. Riihimäki on neljäs lisäys biokaasu-
laitosverkostoon, jonka yhteiskapasiteetti nousee 130 gigawattituntiin. 
Näin Gasum toteuttaa kiertotaloutta jalostamalla jätteistä valmistettua 
biokaasua kuluttajille, teollisuudelle ja liikenteen käyttöön.

Yhtiö julkisti tämän vuoden alussa biokaasustrategiansa ja toi mark-
kinoille omat biokaasutuotteensa. Ne tunnistaa biokaasumerkistä. 
Lokakuussa yhtiö on lanseeraamassa vihreitä polttoaineita edistävän 
vihreä kaista -palvelun ja käynnistää kuluttajille suunnatun biokaasu-
merkki-kampanjan.

Pohjoismaissa yhtiö aikoo rakentaa 35 uutta kaasutankkausasemaa. 
Se rakentaa Suomeen myös LNG-tankkausasemaverkostoa raskaalle 
liikenteelle. Ensimmäiset neljä asemaa tulevat Turkuun, Jyväskylään ja 
pääkaupunkiseudulle. Vuosaaren asema aloittaa ensi kesänä.

Metsälä uskoo, että biokaasuautokanta voi kasvaa Suomessa no-
peasti, kunhan tankkausverkosto laajenee ja kuluttajien tietoisuus kas-
vaa. Suomessa on vasta pari tuhatta kaasuajoneuvoa, kun Ruotsissa 
niitä on noin 50 000 ja Saksassa 100 000.

”Biokaasu on vielä harvoille vihitty salaisuus, jolla on yleistyessään 
valtavat vaikutukset ja jopa 100 prosentin päästövähenemäpotentiaali 
liikenteessä”, Metsälä korostaa.

Biokaasumarkkinan kehittymisen edellytyksenä on kysynnän lisäksi 
tuotantokapasiteetin kehittyminen. Jätealan toimijat ovat murrok-
sessa tärkeässä osassa: Gasum haluaa ostaa biokaasua erikokoisista 
biokaasulaitoksista. n

t Riihimäen Kiertotalouskylässä jätevirrat kulkevat toimijalta toiselle.
Joka vaiheessa niistä erottuu käyttökelpoisia materiaaleja ja/ tai energiaa.

Gasum Oy


