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Mikä on muovi
§ Yhteinen nimitys monille ihmisen valmistamille synteettisille orgaanisille

aineille jotka ovat paineen ja lämmön avulla muovattavissa kappaleiksi
§ Muovi muodostuu hiilipohjaisista polymeereistä sekä niihin sekoitetuista

lisä-, täyte ja lujiteaineista
§ Luonnonpolymeerit eivät ole muoveja
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Walter Kaminsky
methylaluminoxane (MAO)

Pitkän tieteellisen
kehityksen tuloksena
muovien ominaisuuksia
osataan säädellä tarkoin
muuttamalla niiden
molekyylirakennetta tai
lisäaineistamalla niitä



Muoviaika – osa öljyn kiihtyvää kasvua

UnionCarbide 1978
Unipol LLDPE

Cellophane



YHTÄLÖSSÄ ON VIRHE

SE ON RATKAISTAVA UUDELLA TAVALLA

IHMINEN vs.
HAJOAMATON
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Elinkaarimalli ja mikromuovi

COMPARING GREENHOUSE GAS EMISSIONS

COMPARING NON-RENEWABLE ENERGY USE

CIT = "currently implemented technology“
Ingeo = trademark of PLA by Nature Works



EU kertakäyttömuovirajoitukset
Ehdotuksessa keskitytään kymmeneen Euroopan rannoilta eniten löydettävään kertakäyttöiseen
muovituotteeseen: vanupuikot, ruokailuvälineet (mukaan lukien lautaset, pillit ja juomien
sekoitustikut), ilmapallot ja ilmapallojen tikut, elintarvikepakkaukset, juomamukit (mukaan lukien
niiden kannet), pullot ja juomapakkaukset, tupakantumpit, muovikassit, perunalastujen ja
makeisien kääreet, kosteuspyyhkeet, hygieniatuotteet ja kalastusvälineet.
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Muovin määritelmä SUP jälkeen

§ Kaikki polymeerit paitsi luonnossa esiintyvät (myös biohajoavat)
§ Kaikki tuotteet jotka ovat kokonaan tai osin muovia

(prosenttiosuus ei selvä)
• Ei värit, liimat, lakat
• Kyllä jos rakenneosa (structural element)
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CEPI: Paperi ja kartonki ei ole muovi, kun se on pulpperoitavissa



Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa –
muovitiekartta Suomelle
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https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Vahenna_valta_kierrata_ja_korvaa__muovit(48210)



Pakkaamisessa on yksi ratkaisun avain

Seppälä et.al. 2011, Silvenius et.al.
2014, EU plastic policy 2018

EU MUOVIJÄTTEEN SYNTYMINEN 2015

Pakkaaminen
59%

Muut 14%

Maatalous 5%

Liikennevälineet 5%

Sähkö- ja elektroniset
Laitteet 8%

Rakentaminen 5%

Muu kotitalous 14%

• Ruuan hiilijalajälki 24% ja muut
vaikutukset 39%

• Pakkausten merkitys
kokonaisjalanjäjessä pieni

• Vaihtoehdot pakkaamiselle riski
hävikin lisäämisestä

Pakkaamisen funktio
ratkaistava uudelleen

(Monomateriaalit eivät riittäne)



Visiomme

Korvaa tai
Keksi uudelleen

Useampi vaihtoehto
= parempi optimi

Paperinvalmistuksesta vapautuvala
kapasiteetilla voitaisiin
- nostaa kierrätysaste 22% -> 36%,
- vähentää jätteen määrää 74 Mton
- Lisätä biohajoavaa osaa 12 Mton
- Lisätä bio-osuutta 0,6% -> 23%



Sources: Emerging Trends in Biochemicals;
Frost & Sullivan, June 2013

Fossiilisten korvaaminen

§ Biohajoavat

§ Biopohjaiset

§ Muokattu luonnonpolymeeri

§ Kuitumateriaalit:
• Biopohjainen uusiutuva
• Kierrätettävä

§ Sellun käytön lisääminen
§ Yhdessä (bio)muovien kanssa

• Saadaan talteen pulpperissa

§ Esimerkkejä
• Nestetäytettävät pussit (VTT 2017)
• Maatalouden katemuovin korvaaminen

erikoispaperilla (VTT2014)
• Nestepakkaus (TetraPack, Valio 2015)
• Kartonkinen kalalaatikko (StoraEnso 2017)
• Kartonkiset tarjoilukupit (Kotka Mills 2018)

Polymeerit ja kuidut 2015: 80,4 -> 2020: 224,2 B$US WW

• O2 BARRIER = 10 kertainen
• CO2 BARRIER = 4 kertainen
• H2O BARRIER = 2 kertainen

PEF
merkittävästi
parempi kuin

PET

Welmu Oy Ellen MacArthur viottaja 2018 (VTT)

PLA vaahto (VTT)

FTCA monomeeri (VTT)



Uusia mahdollisuuksia



Nanocellulose film (Hefcel, CCNCNF)

- Haze
- Printable
- Barrier

- Diagnostics
- Printed electronics

NMMO fixed CNF-film

- High strength
- Transparent

- Cover films,
- (Composite strutures)

Regenerated film (CCA)

- Transparent
- High closs

- Printed cokie bags
- (Membranes)

Thermoplastic cellulose film (MMCC)

- Thermo sealable

- Pouches

Hemi-film

- Transparent

- Dissolving packaging

Case: cellulose films
Nanocellulose film (CCNCNF)

- Haze
- Printable
- Barrier

- Diagnostics
- Printed electronics



Biohajoaminen kompostissa
§ Synteettinen muovi ja metallit eivät hajoa
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Proper waste management, Existing Union legislation (waste prvention)
Directives 2008/98/EC, 2000/59/EC, 2000/60/EC and 2008/56/EC and Council Regulation (EC) No 1224/2009

United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS), the Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 29 December 1972 (‘London Convention’) and its 1996 Protocol (‘London
Protocol’), Annex V to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (MARPOL),

DIRECTIVE (EU) 2019/904: on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment
a lex specialis in relation to Directives 94/62/EC and 2008/98/EC (placing product on market)

For beverage containers:  essential requirements on the composition and the re-usable and
recoverable, including recyclable, nature of packaging set out in Annex II to Directive 94/62/EC.

2021

Successful 2015 Plastic Bags Directive

90% collection target for plastic bottles by 2029,
and plastic bottles will have to contain at least 25%
of recycled content by 2025 and 30% by 2030

Extended Producers
Responsibility (EPR) (To
be applied by
31/12/2024 )

2025

2029

Rules of labeling compostable
and  biodegradable plastic

Policy options for reducing
unintented microplastics

Urban waste water
treatnment directive

Plastic waste & litter

Guidelines on separate
collection and sorting waste

Quality standards of sorted
and recycled plastic

Plastic waste directive

Plastic recycling

Food contact materials
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Polymeeristen materiaalien kierrätys

Energiann
talteenotto

Kem
iallinn

kierrätys

M
ateriaalija

tuotekierrätys

Lisäarvo
Määrä



Hankalinkien jätemateriaalien käsittely

VTT on kehittänyt monipuolisen
suulakepuristuskoneen hankalinkien
jätemateriaalien käsittelyyn

Laite muokkaa materiaalia kahden n. 30
sentin halkaisijan lieriön välissä. Ulompi
pysyy paikallaan, sisempi pyörii
puristettavalle materiaalille sopivalla
nopeudella. Lieriöiden välistä valmis
komposiitti putoaa levymäisinä kappaleina
jatkojalostettavaksi.
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Termolyysi (pyrolyysi)
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Muovipakkausten ympäristövaikutus voidaan
puolittaa seuraavan kymmenen vuoden aikana
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