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Tiivistelmä  

Muovijätteestä tuotteeksi: toimijoiden visiot uusiomuovimarkkinoiden kehittämisestä 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että muovituotteiden valmistamisessa tulee hyödyntää ny-
kyistä enemmän uusiomuoviraaka-ainetta neitseellisen ensiömuoviraaka-aineen sijaan. Fossiilisiin luon-
nonvaroihin perustuvan muovintuotannon kasvua on kyettävä hillitsemään ja kääntämään se laskuun 
materiaalien elinkaarta pidentämällä. Tämä edellyttää, että muovijätteestä jalostetun uusioraaka-aineen 
markkinat toimivat tehokkaasti. Uusioraaka-aineelle on oltava kysyntää ensiömuovin korvaajana. Ky-
syntää taas ei synny ilman vakaata sekä hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyistä tarjontaa. 

Tämä raportti luo katsauksen muovien arvoverkkojen toimintaan Suomessa ja jäsentää uusiomuovi-
raaka-aineiden markkinoiden kehittämistä koskevia asiantuntijanäkemyksiä.  Kaupan, muovialan järjes-
töjen, uusiomuoviraaka-ainetta valmistavan tai sitä käyttävän teollisuuden edustajien haastattelujen ja 
julkisten puheenvuorojen analyysi tuo esiin uusiomuovimarkkinoita koskevat määrittelykamppailut. 
Keskeisistä ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuudesta ei ole yksimielisyyttä, eikä edes yhtä yhte-
näistä ”yritysmaailman” kantaa ole olemassa.   

Selvityksessä tunnistetut, haastatteluihin perustuvat muutosvisiot nostavat uusiomuovin tuotanto- 
investoinnit markkinoiden kehittymisen avaintekijäksi. Visiot eroavat toinen toisistaan siinä, miten mer-
kittäviä muutoksia katsotaan tarvittavan tuotesuunnitteluun sekä erilliskerätyn muovijätteen lajitteluun 
ja jalostukseen. Siihen, miten yksityisiä toimijoita kyettäisiin kannustamaan laadukkaan ja aiempaa laa-
jemman uusiomuoviraaka-ainevalikoiman kehittämiseen tarjottiin niukasti konkreettisia ehdotuksia.  

Visioiden erittely paljastaa vastuun siirtelyn arvoverkoissa ja niiden rakentamisessa. Monisäikeisten 
verkostojen olosuhteissa toimijat ovat riippuvaisia toinen toistensa ratkaisuista. Tämä tekee edelläkävi-
jöitten panostamisen vaikeaksi, mutta myös siitä pidättäytymisen helpoksi. Toimijat voivat helposti ve-
dota siihen, että ensisijainen vastuu uusiomuovimarkkinoiden kehittymisestä lankeaa jollekin toiselle 
taholle.   

Hyvälaatuinen uusiomuoviraaka-aine voi korvata ensiömuovin käyttöä. Tällaiselle raaka-aineelle 
on kysyntää ja sen markkinat toimivat varsin hyvin. Raportti esittää suosituksia toimenpiteiksi, joilla 
uusiomuovimarkkinoiden toimintaa voidaan tästä näkökulmasta kehittää. 

Asiasanat: kiertotalous, muovi, muovitiekartta, ohjauskeinot, uusiomuovimarkkinat, visiot 
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Sammandrag  

Från plastavfall till produkt:  
aktörers visioner för utvecklingen av marknaden för återvunnen plast 

Uppnåendet av klimatmålen kräver att användningen av jungfrulig plast i plasttillverkningen i allt högre 
grad ersätts av återvunnen plast. Ökningen av plastproduktion som är baserad på fossila resurser måste 
bromsas och vändas genom att förlänga livscykeln för material. Detta förutsätter att marknaden för åter-
vunna råvaror fungerar väl. Det måste finnas en efterfrågan på återvunnen råvara som ersättning för 
jungfrulig plast och efterfrågan utvecklas inte utan ett stabilt utbud som är konkurrenskraftigt i pris och 
kvalitet. 

Denna rapport ger en översikt över verksamheten i plastvärdenätverk i Finland och analyserar ex-
perternas syn på utvecklingen av marknaden för återvunnen plast. Uppgifterna består av intervjuer av 
och offentliga uttalanden från detaljhandels- och plastorganisationer; myndigheter och den industri som 
tillverkar eller använder återvunnen plast. Resultaten visar att det inte finns någon konsensus om de 
nyckelfrågor som hämmar utvecklingen av marknaderna. Verksamhetsaktörerna har olika syn på vilka 
åtgärder som bör vidtas. 

De visioner som identifieras i rapporten lyfter alla investeringar i produktion av återvunnen plast 
som en nyckelfaktor i marknadsutvecklingen. Visionerna skiljer sig åt när det gäller hur betydande för-
ändringar i produktdesign och sortering och återvinning av separat insamlat plastavfall anses nödvän-
diga. Konkreta förslag som anger hur privata aktörer skulle kunna uppmuntras att utveckla en mångfald 
av högkvalitativa råvaror är få. 

Analysen av visionerna visar att ansvar i värdenätverk och deras konstruktion undviks och för-
skjuts. I samband med flerdimensionella nätverk är aktörerna beroende av varandras lösningar. Det gör 
det svårt att satsa på pionjärarbete, men också lätt att avstå från att göra det, då det alltid går att åberopa 
andra, kanske de viktigaste, aktörernas ansvar. 

En återvunnen plastråvara av god kvalitet kan ersätta användningen av jungfrulig plast. Det finns en 
efterfrågan på en sådan råvara och dess marknad fungerar ganska bra. Rapporten ger rekommendationer 
om åtgärder för att förbättra marknaden for återvunnen plast ur detta perspektiv. 

Nyckelord: cirkulär ekonomi, färdplanen för plast, marknaden för återvunnen plast, plast,  
styrmedel, visioner 
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Abstract 

From plastic waste into products:  
Actors' visions of the development of the recycled plastics market  

Achieving climate goals requires that the use of virgin plastics in plastic manufacturing becomes in-
creasingly replaced by recycled plastics. The growth of plastic production based on fossil resources 
must be curbed and reversed by extending the life cycle of materials. This presupposes that the market 
for recycled raw materials would function effectively. There must be a demand for recycled raw mate-
rial as a substitute for primary plastic, and demand will not develop without a stable supply that is com-
petitive in price and quality. 

This report provides an overview of the operations of plastic value networks in Finland and ana-
lyzes expert views on the development of the recycled plastics market. The data consists of interviews 
of, and public statements put forward by, retail and plastics organizations; authorities; and the industry 
that manufactures or uses recycled plastics. The findings show that there is no consensus on the key is-
sues hampering development of the markets. The business actors have different views about the actions 
that should be taken. 

The visions identified in the report all raise investment in the production of recycled plastics as a 
key factor in market development. The visions differ regarding how significant changes in product de-
sign and the sorting and recycling of separately collected plastic waste are deemed necessary. Few con-
crete proposals are available indicating how private actors could be encouraged to develop a diversity of 
high-quality raw materials. 

Analysis of the visions reveals that responsibility in value networks and their construction becomes 
avoided and displaced. In the context of multidimensional networks, actors are dependent on each 
other’s solutions. This makes it difficult to invest in pioneering, but also easy to refrain from doing so, 
as it is always possible to invoke the responsibilities of other, perhaps the most important, actors. 

A good quality recycled plastic raw material can replace the use of virgin plastic. There is a demand 
for such a raw material and its market is functioning quite well. The report makes recommendations for 
measures to improve the functioning of the recycled plastics market from this perspective. 

Keywords: circular economy, plastics, plastics roadmap for Finland; policy instruments,  
recycled plastics market, visions 
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1 Johdanto 

Muovi eri muodoissaan on hyödyllinen, mutta myös ongelmallinen materiaali. Muovintuotanto perustuu 
fossiilisiin raaka-aineisiin ja aiheuttaa runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä (Zheng ja Suh 2019). Etenkin 
muovipakkaukset ovat kuitenkin elinkaareltaan lyhytikäisiä. Roskaaminen ja kierrätysjärjestelmien 
puutteellisuus tuottavat ympäristölle haitallista muovijätettä. Onkin väitetty, että elämme keskellä muo-
vikriisiä (Nielsen ym. 2020). Tähän kriisiin on vastattava ympäristö- ja teollisuuspolitiikan keinoin 
(Bauer ja Fontenit 2021, Hobson 2021). Euroopan unioni (EU) esittää muovistrategiassaan keskeiseksi 
ratkaisuksi muovien kiertotaloutta (European Commission 2018). Tavoitteena on, että yli puolet Euroo-
passa syntyvästä muovijätteestä kierrätettäisiin vuoteen 2030 mennessä. Muovijätteen materiaali- 
potentiaali on tarkoitus palauttaa tuotantoon uusioraaka-aineena. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, 
sillä EU:ssa arviolta vain 6–10 % käytetystä muoviraaka-aineesta on kierrätettyä (European Commis-
sion 2018; Pohjakallio 2020). Arvioiden mukaan koko maailmassa noin 9 % muovista on kierrätettyä. 
Kertaalleen kierrätetystä muovista uudelleen kiertoon päätyy noin 10 % (Geyer ym. 2017, Sundqvist-
Andberg ja Åkerman 2021). 

Muovien kiertotalous rakentuu toisiinsa kytkeytyneistä muoviraaka-aineen ja muovituotteiden tuo-
tannosta ja käytöstä, muovijätteen keräämisestä, käsittelystä ja uusiomuoviraaka-aineen valmistuksesta 
sekä edellä mainittuihin liittyvistä palveluista. Suomessa muovijätettä erilliskerätään kotitalouksista, te-
ollisuudesta, kaupasta, rakentamisesta ja maataloudesta. Kerätty muovijäte lajitellaan ja prosessoidaan 
uusimuoviraaka-aineiksi. Jotta kiertotalouden tavoitteet toteutuisivat, tulisi uusiomuoviraaka-aine käyt-
tää ensiömuoviraaka-aineen asemasta muovituotteiden, kuten muovisäiliöiden, kalvomuovien tai sii-
voustuotteiden, valmistuksessa. Tämä edellyttää, että muovijätteestä jalostetun uusioraaka-aineen mark-
kinat toimivat tehokkaasti. 

Julkisen ohjauksen näkökulmasta markkinoiden luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen voi tapah-
tua tarjonta- tai kysyntälähtöisesti. Yhtäältä markkinoiden kokoon ja toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka 
hyvälaatuista, määrättyyn käyttötarkoitukseen soveltuvaa uusiomuoviraaka-ainetta tarjotaan ja kuinka 
ennakoitavasti sitä on saatavilla. Toisaalta uusioraaka-aineen kysyntä riippuu sen hinnasta ja hinta-laatu-
suhteesta verrattuna kilpaileviin materiaaleihin (muun muassa ensiömuoviraaka-aineet), käyttöä ja hin-
toja ohjaavista velvoitteista tai kannustimista; sekä uusiomuovin saatavuudesta ja soveltuvuudesta eri 
tuotteisiin. Soveltuvuuteen vaikutetaan paitsi uusiomuoviraaka-aineen laadulla (käytetyt syötteet ja pro-
sessointiteknologiat) ja sen käyttöä ohjaavalla sääntelyllä, myös tuotantoprosessi- ja tuoteinnovaatioin. 
Lisäksi lopputuotuotteiden kuluttajien preferenssit muokkaavat uusiomuoviraaka-ainemarkkinoita.1   

Suomessa käytetystä muovista arviolta alle viisi prosenttia on uusiomuovia (McKinnon ym. 2018). 
Markkinoiden toimivuus vaihtelee kuitenkin uusiomuoviraaka-aineesta toiseen (Suomen Uusiomuovi 
Oy 2018). Muovitiekartta (Ympäristöministeriö 2019, s. 8) nostaa uusiomuovien raaka-ainekäytön tär-
keäksi kysymykseksi: ”Muovijätteen keräyksen tehostaminen vaatii merkittävää muovijätteen ja kierrä-
tysmuovin hyödyntämisen tehostamista ja myös kierrätetyn muovin käytön ja kysynnän lisäystä”. Epä-
selvää kuitenkin on, millainen ohjauskeinojen kokonaisuus voisi tukea tavoitteiden saavuttamista, mitkä 
muuttujat ovat kysynnän edistämisen kannalta oleellisia ja miten laajasti julkisella ohjauksella voidaan 
ja tulisi markkinaehtoihin puuttua.  

Uusiomuoviraaka-aineen laatu ja hinta sekä jätestatuksen päättymisen varmistaminen ovat markki-
noiden toimivuuden kannalta yleisesti tunnistettuja tekijöitä (Salminen ym. 2020). Sääntelyä kehitetään 
kierrätystoiminnan ennakoitavuuden, toiminnanharjoittajien oikeusvarmuuden ja uusiomuoviraaka-ai-
neiden laadun edistämiseksi. Sen sijaan jäsennettyä tietoa on saatavilla niukasti siitä, miten alan toimijat 
ja asiantuntijat arvioivat uusiomuovimarkkinoiden nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä erityisesti julki-
sen ohjauksen roolia markkinoiden kehittämisessä.  

 
1 Näitä preferenssejä tutkitaan PLASTin-hankkessa https://clicinnovation.fi/project/plastin/. 

https://clicinnovation.fi/project/plastin/
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Tässä raportissa analysoimme uusiomuoviraaka-aineiden markkinoiden kehittämistä koskevia asi-
antuntijanäkemyksiä ja peilaamme näitä kirjallisuudessa esitettyihin luonnehdintoihin. Tavoitteena on 
vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten uusiomuoviraaka-aineen markkinoiden nykytilaa ja kasvupotentiaaleja luonnehditaan ja 
millaisia erikoispiirteitä nostetaan Suomen muoviraaka-ainemarkkinoiden kannalta oleellisiksi? 

2. Miten uusiomuoviraaka-aineen ja siitä valmistettujen väli- ja lopputuotteiden markkinaosuuden 
kasvattamisen realistiset mahdollisuudet rajataan ja perustellaan? 

3. Miten muovin arvoketjun toimijat ja asiantuntijat arvioivat ehdotettuja ja valmistelussa olevia 
kysynnän kasvattamisen ohjauskeinoja ja kannustimia?  

 
Raportin toisessa luvussa luomme katsauksen uusiomuovin tuotannon ja käytön arvoverkkoihin 

Suomessa. Katsaus perustuu politiikka-asiakirjoihin sekä muovin kiertotaloutta analysoiviin tutkimuk-
siin ja selvityksiin. Tämän jälkeen tarkastelemme, miten uusiomuovimarkkinoiden kehittäminen on 
noussut maailmanlaajuisesti, EU:n sisällä sekä Suomessa kysymykseksi, joihin julkisen ohjauksen ja 
sen luomien taloudellisten kannustimien avulla otetaan – ja suunnitellaan otettavan – kantaa. Luku kol-
me esittelee varsinaisen analyysin ja sen tulokset. Luvussa neljä tarkastelemme tuloksia ja luvussa viisi 
esittelemme päätelmät sekä suositukset jatkotoimiksi.  

Selvitys tuotettiin ympäristöministeriön rahoittamassa Muovimarkkina-hankkeessa. Kirjoittajat vas-
taavat raportin sisällöstä ja suosituksista.  
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2 Uusiomuoviraaka-aineen käytön tehostaminen 
– nykytila ja tavoitteet 

2.1  Muovien arvoverkot 
Muovituotteiden ja muovia sisältävien tuotteiden arvoverkot rakentuvat useista toimista ja toimijoista. 
Verkkojen rakentuminen alkaa muoviraaka-aineen valmistuksesta. Muoviraaka-aine on materiaali, jon-
ka olennainen osa on suurimolekyylinen synteettinen tai luonnonpolymeeri, ja josta valmistetaan muovi-
tuotteita lämmittämällä se virtaavaan tilaan. Raaka-ainetta käytetään muovituotteiden tai muovia sisältä-
vien tuotteiden, kuten muovipinnoitettujen kartonkipakkausten tai kaapelien valmistukseen. Osa muovi-
tuotteista on tarkoitettu suoraan loppukäyttöön, mutta osa muovituotteista menee välituotteena toisten 
muovituotteiden valmistukseen. Esimerkiksi muovipakkausten valmistuksessa käytetään kalvomuoveja, 
joita etenkin muu valmistava teollisuus ja kauppa käyttävät tuotteidensa pakkaamiseen. Kokonaan tai 
osin muovista valmistettuja tuotteita loppukäytetään eri toimialoilla ja kotitalouksissa. Lisäksi sekä 
muoviraaka-aineilla että -tuotteilla sekä muovia sisältävillä tuotteilla käydään kansainvälistä kauppaa ja 
myös muovijätteet liikkuvat eri maiden välillä.  

Uusiomuovien valmistus tuo arvoverkkoon uusia toimijoita ja uutta dynamiikkaa. Muovijätteiden 
keräämiseen on syntynyt oma toimijakenttänsä samoin kuin eri lähteistä kerättyjen muovien kierrättämi-
seen. Kierrätysprosessin lopputuotteena syntyy uusiomuoviraaka-ainetta, joka kilpailee markkinoilla en-
siömuoviraaka-aineen kanssa. Muovien kierrätyksessä syntyy myös materiaalikäyttöön kelpaamatonta 
rejektiä, jota hyödynnetään joko energiantuotannossa tai jolle on löydettävä loppusijoituspaikka. 

Ensiömuoviraaka-aineen valmistus on osa kemianteollisuutta ja perinteisesti se on perustunut     
raakaöljyjalosteiden jatkojalostukseen. Nyttemmin fossiilisten raaka-aineiden rinnalla on alettu hyödyn-
tää kasvipohjaisia raaka-aineita (esimerkiksi sokeriruoko, puu). Muoviraaka-aineen valmistuksessa tuo-
tetaan erilaisia polymeerejä, kuten polyeteenejä ja polystyreenejä. Muoviraaka-aineita ovat myös sellai-
set jatkojalosteet, joissa muilla kemiallisilla ainesosilla muovimateriaalille on tuotettu erilaisia 
toiminnallisia ominaisuuksia, kuten sähkönjohtavuus. 

Muoveista noin 90 % arvioidaan tuotettavan käyttäen fossiilisia raaka-aineita eli raakaöljyä 
(Neufeld ym. 2016). Maailman raakaöljystä noin 6 % käytetään muovien tuotantoon. Muovien valmis-
tusprosessista aiheutuu pääosa muovien elinkaarisista kasvihuonekaasupäästöistä, noin 2,5 tonnia hiili-
dioksidia valmistettua muovitonnia kohden (Zheng ja Suh 2019). Muovien vuotuinen tuotanto maail-
massa on 20-kertaistunut 1950-luvulta lähtien saavuttaen vuonna 2019 380 miljoonan tuotantotonnin 
rajan (Plastics Europe 2019). Määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan uudelleen vuoteen 2035 ja jopa   
nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä (World Economic Forum 2016). Sitran (2020) laskelman mu-
kaan muovituotannon yhteenlaskettu päästökuorma voi saavuttaa tason, joka vastaa yli kolmasosaa maa-
ilman kokonaishiilibudjetista. Jos tähän päästömäärään lisätään muovin poltosta syntyvät päästöt, on 
osuus tätäkin suurempi.  

Fossiilisiin raaka-aineisiin nojaavan ensiömuovin tuotanto ei ole vähenemässä, vaan muovituotan-
non hiiliriippuvuuden (carbon lock-in) arvioidaan säilyvän vahvana. Kaksitoista suurinta petrokemian 
yritystä on käynnistänyt lukuisia laajoja fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia muovintuotannon inves-
tointihankkeita vuosina 2012–2019 (Bauer ja Fontenit 2021, Mah 2021). On todennäköistä, että markki-
noille päätyy tarjonnan kasvun myötä edullista ensiömuoviraaka-ainetta. Tosin asiantuntijahaastatteluis-
sa (luku kolme) näin ei kerrottu vielä tapahtuneen, vaan sekä ensiö- että uusiomuoviraaka-aineista oli 
syksyllä 2021 pulaa. Uudet investoinnit voivat toki myös korvata vanhoja, käytöstä poistuvia laitoksia. 
Investointien voimakas kasvu herättää kuitenkin kysymyksen, missä määrin ja millä tavoin ensiömuovi-
raaka-aineen tuotantoa tuetaan esimerkiksi epäsuorasti energiakustannushyvitysten kautta (Bauer ja 
Fontenit 2021). Tämä muistuttaa siitä, että julkisen vallan rooli uusiomuovimarkkinoiden muotoutumi-
sessa voi rakentua yllättäviä reittejä. 
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2.2 Muovien arvoverkot Suomessa 

2.2.1 Muovin tuotanto ja kulutus 
Suomessa valmistetaan noin 600 tuhatta tonnia muovituotteita vuodessa (Fjäder ym. 2022).2  Kotimai-
sen valmistuksen lisäksi maahan tuodaan lähes vastaava määrä muoviraaka-aineita ja merkittävä osa ko-
timaisesta tuotannosta viedään ulkomaille. Suurin osa, arviolta yli 55 %, muoviraaka-aineista jatkojalos-
tetaan muovituotteiksi muovituoteteollisuudessa (Fjäder ym. 2022). Muovituotteiden valmistuksen ohel-
la muoviraaka-ainetta käytetään myös muussa valmistavassa teollisuudessa. Esimerkiksi paperi-, pahvi- 
ja kartonkiteollisuudessa (noin 11 %), maalien (noin 7 %) ja sähkölaitteiden valmistuksessa (7 %) käy-
tetään paljon muoviraaka-aineita. 

Vuonna 2021 Suomessa toimii noin 500 muovialan yritystä (Kärhä 2021). Toimialoittain tarkastel-
tuna muovituotteiden valmistus jakautuu neljään alatoimialaan: (i) muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja 
-profiilien; (ii) muovipakkausten; (iii) rakennusmuovien sekä (iv) muiden muovituotteiden valmistuk-
seen (Fjäder ym. 2022). Muihin muovituotteisiin kuuluvat muun muassa erilaiset muoviset komponen-
tit, tarrat ja kiinnikkeet.

Merkittävä osa muovituotteista käytetään teollisuuden välituotteina. Muovituotteiden loppukäyttö 
noudattaa Suomessa Länsi-Euroopan yleistä jakaumaa niin, että suurin osa muovista käytetään pakkaa-
misessa (40 %); rakennusteollisuudessa (24 %); sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (6 %); maanvilje-
lyssä (6 %) sekä autoissa ja kuljetusvälineissä (3 %). Muuhun käyttöön, kuten kotitaloustarvikkeisiin, 
vaatteisiin ja huonekaluihin päätyy 21 % muovituotteista (Fjäder ym. 2022).  

Eri toimialojen käyttämien muovituotteiden kiertonopeus jätteeksi samoin kuin mahdollisuudet val-
mistaa uusiomuoviraaka-ainetta näistä jätteistä vaihtelevat huomattavasti. Esimerkiksi rakentamisessa 
käytetyt muovituotteet ovat osa rakennuksia ja infrastruktuuria tyypillisesti kymmenien vuosien ajan. 
Pakkausmuovien käyttö hajaantuu laajasti eri toimialoille. Elintarviketeollisuus käyttää noin puolet pak-
kausmuoveista (Fjäder ym. 2022). 

2.2.2 Muovijätteen synty ja keräys 
Muovijätteiden keräys rakentuu arvoverkossa useiden eri tuotanto- ja kulutuskerrosten päälle. Muovi-
jätettä syntyy kaikilla talouden toimialoilla alkutuotannosta, valmistavaan teollisuuteen, rakentamiseen 
ja purkamiseen, kauppaan, logistiikkaan ja muihin palvelualoihin. Kotitaloudet ovat merkittävä muo-
vituotteiden ja muovia sisältävien tuotteiden loppukäyttäjä ja esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyt-
tämistä muovipakkauksista huomattava osa päätyy kotitalouksiin (Hurskainen ym. 2021, Fjäder ym. 
2022). Muovijätteiden keräys on järjestetty Suomessa useita erilaisia ja rinnakkaisia kanavia myöten ja 
keräyksen järjestämisvastuut vaihtelevat.  

Hurskainen ym. (2021) tarkastelivat uusiomateriaalien (ml. uusiomuoviraaka-aine) valmistusmääriä 
Suomessa kirjallisuuden perusteella ja erilaisia tilastoaineistoja yhdistämällä. Tarkastelu sisälsi myös 
tiedonkeruuta ja laskentaa uusiomuovin valmistuksen arvoverkon aiempien vaiheiden osalta: millaista 
tietoa esimerkiksi muovijätteiden synnystä on saatavilla ja paljonko näitä jätteitä syntyy, käsitellään ja 
toimitetaan kierrätykseen Suomessa. Hurskainen ym. (2021) mukaan tiedot uusiomateriaalien valmis-
tusmääristä ovat varsin kattavia ja luotettavia, kun taas etenkin jätteen syntymäärien arviointiin liittyy 
huomattavia epävarmuuksia saatavilla olevien tietojen puutteellisuuden vuoksi. Seuraavassa eritellään 
joitakin keskeisiä havaintoja muovijätteiden synnystä toimialoittain. 

2 Tämä luku ei pidä sisällään tuotteita, joissa on muovia (esimerkiksi muovilla pinnoitetut kartonkituotteet) tai 
muovista valmistettuja osia (esimerkiksi monet sähkö- ja elektroniikkalaitteet, koneet, ajoneuvot ja huonekalut). 
Yksityiskohtaisen analyysin muoviraaka-aineiden ja muovituotteiden välituote- ja loppukäytön virroista tarjoaa 
Fjäder ym. (2022). 
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Maataloudessa syntyy noin 12 000 tonnia muovijätettä vuosittain.3  Osa tästä määrästä on tuottaja-
vastuujärjestelmään kuuluvaa muovijätettä, mutta esimerkiksi paalausmuovikalvojäte, joiden kokonais-
volyymi on noin 7 000 tonnia vuodessa, on tuottajavastuujärjestelmän ulkopuolella. Alenius (2016) ar-
vioi, että noin viidennes maatalouden muovijätteistä päätyisi kierrätykseen lopun päätyessä energia-
hyödyntämiseen. Tähän arvioon sisältynee epävarmuuksia, sillä maataloudesta peräisin olevien muovien 
mekaaniseen kierrätykseen keskittynyt laitos on käynnistänyt toimintansa vasta 2020 (Erälinna ja Jär-
venpää 2019). Maatalouden paalauskalvojen ja muiden muovien keräystä ja käsittelyä edistetään maata-
lousmuovien noutopalvelun uudistuksella.4  Maatalousmuovien kiertoon saattamista hankaloittaa muo-
vimateriaalin likaantuminen sekä puutteet tiedoissa ja tiedotuksessa (Erälinna ja Järvenpää 2019). 
Syntypaikkalajittelun tehokkuutta tukemaan on julkaistu muoviopas, joka tarjoaa ohjeet maatiloilla, 
puutarhoissa ja kasvihuoneissa syntyvän muovijätteen kierrättämiseen.5 

Teollisuudessa syntyvien muovijätteiden volyymin arviointia hankaloittaa muun muassa se, että kä-
sitykset eroavat sen suhteen, onko jokin uusiomuoviraaka-aineen valmistukseen toimitettu erä jätettä vai 
ei. Merkittäviäkin eriä voidaan toimittaa jalostukseen ei-jätteenä. Lisäksi osa teollisuuden muovijätteistä 
kuuluu tuottajavastuun piiriin, jolloin laskennassa tulee välttää samojen jäte-erien kahteen kertaan laske-
tuksi tuleminen. Kaupan ja teollisuuden muovijätteitä on käsitelty uusiomuoviraaka-ainetta valmistavil-
la laitoksilla vuosittain noin 15 000 tonnia vuosien 2015 ja 2018 tietojen perusteella (Hurskainen ym. 
2021).  

Rakentamisen ja purkamisen jätteet sisältävät muovia, mutta rakentamisen muovien laaja-alainen 
erilliskeräys ja hyödyntäminen on vasta käynnistymässä. Purkujätteiden seasta eroteltujen muovijättei-
den hyödyntäminen on toistaiseksi määrällisesti merkityksetöntä. Osa näistä muoveista on riskimateri-
aaleja niiden sisältämien kemiallisten ainesosien vuoksi. Nämä tuotteet on valmistettu tyypillisesti 
useita vuosikymmeniä sitten ja niiden valmistuksessa on käytetty nyttemmin kiellettyjä tai rajoitettuja 
aineita. Rakentamisen ja purkamisen lajittelematon sekajäte saattaa sisältää kuitenkin jonkin verran hyö-
dyntämiskelpoista muovia: sekajätettä syntyy vuositasolla 1,8 miljoonaa tonnia, josta muovin osuus on 
noin 18 % eli noin 320 000 tonnia (Tilastokeskus 2016, Liikanen ym. 2018).  

Kotitalouksien muovipakkausjätteiden erilliskeräys alkoi vuonna 2016 samaan aikaan, kun muovi-
pakkausten sijoittaminen kaatopaikoille kiellettiin (Muoviteollisuus ry 2018). Kotitalouksista erilliske-
rättävä muovijäte liittyy pakkausten tuottajavastuujärjestelmän organisointiin. RINKI Oy:n organisoima 
keräysjärjestelmä koskee muovipakkausjätteitä ja sen kustannuksista vastaa tuottajavastuuyhteisö. Muo-
vipakkausjätettä on erilliskerätty myös kiinteistökohtaisesti ainakin suurimmissa kaupungeissa kunnal-
listen jätehuoltoyhtiöiden toimesta. Tuottajavastuutilastojen mukaan kuluttajamuovipakkauksista kierrä-
tetään tällä hetkellä noin 10 % ja yrityspakkausten osalta vastaava luku on 36 % markkinoille saatetusta 
määrästä (Muoviteollisuus ry 2018).6  Kaikkien pantillisten ja pantittomien muovipakkausten kierräty-
saste vanhan laskentatavan mukaan on 42 %, jossa prosenttiosuutta nostaa pantillisten muovipullojen 90 
% kierrätysaste.7  Uuden, kesällä 2021 annetun jätelain (714/2021) myötä muovipakkausten kiinteistö-
keräys tulee merkittävästi laajenemaan. Samalla on täsmennetty sitä, miten tuottajayhteisöt osallistuvat 
kuntien käytännössä organisoiman keräyksen kustannusten kattamiseen. 
 

 
3 Muovisten lannoitesäkkien keräys oli ensimmäisiä organisoituja muovinkierrätysjärjestelmiä Suomessa: säkkien 
keräyksestä maksettiin säkkikohtainen korvaus ja kerätty muovijäte kierrätettiin takaisin samaan käyttötarkoituk-
seen. 
4 https://kiertoasuomesta.fi/fi/muovit-kiertoon. 
5 https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/muoviopas/. 
6 Laskelma perustuu Euroopan komission vanhaan laskentamenetelmään 2011/753/EY, joka poistui käytöstä vuo-
den 2020 alusta. 
7 https://rinkiin.fi/uutisrinki/pakkaustilastot/pakkausten-kierratystilastot/#ed345737. 

https://kiertoasuomesta.fi/fi/muovit-kiertoon
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/muoviopas/
https://rinkiin.fi/uutisrinki/pakkaustilastot/pakkausten-kierratystilastot/#ed345737
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2.2.3 Muovijätteen lajittelu ja uusiomuovin valmistus 
Materiaalin uudelleenkäytöllä voidaan vähentää radikaalisti muovintuotannosta aiheutuvia kasvihuone-
päästöjä (Sitra 2020, VTT 2020). Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillinnän, luonnonvarojen 
kestävän käytön sekä energiankulutuksen vähentämisen tavoitteet, arvioidaan mekaanisen kierrätys ke-
miallista tehokkaammaksi muovijätteen hyödyntämismenetelmäksi (Michaud ym. 2010, Bucknall 
2020). Uusiomuoviraaka-aineen valmistus mekaanisesti sisältää seuraavat päävaiheet: 
 
(i) Esikäsittely hyödyntämiskelvottomien erien tunnistamiseksi 
(ii) Muovijätteiden lajittelu muovilajeittain8 
(iii) Muovijätteen palakoon pienentäminen esimerkiksi murskaamalla tai silppuamalla 
(iv) Pienennetyn muovijätteen pesu ja kuivaus9   
(v) Muovijätteen sulatus ja sulan puhdistus  
(vi) Uusiomuovirakeiden (granulaattien) valmistus10, jäähdytys ja pakkaus/varastointi. 

 
Syntyvän muovijätteen koostumus sekä mekaanisen prosessoinnin eri vaiheet vaikuttavat siihen, mil-
laista – ja kuinka hyvin ensiömateriaaleja vastaavaa – raaka-ainetta syntyy. Lajittelu vaikuttaa suoraan 
siihen, mitä uusiomuovilajeja markkinoille päätyy. Suomessa muovijätteiden mekaanisen kierrätyksen 
laitokset ovat erikoistuneet tiettyihin muovijätejakeisiin. Laitokset käsittelevät vain yhdestä tai muuta-
masta lähteestä peräisin olevia muovijätevirtoja. Yksittäinen laitos käsittelee tyypillisesti vain kuluttajil-
ta kerättyä muovipakkausjätettä, pullojen panttijärjestelmästä peräisin olevaa muovijätettä, maatiloilta 
peräisin olevia muovijätteitä (etenkin paalauskalvoja), teollisuuden ja kaupan muovijätteitä, teollisuuden 
ja kaupan muovipakkausjätteitä, romuautoista peräisin olevia muovijätteitä, rakentamisen jätteitä jne. 
Joillakin laitoksilla tai linjastoilla vastaanotetaan vain puhtaita muovijätteitä teollisuudesta ja kaupasta. 
Tällaisiin jätteisiin sisältyvät esimerkiksi vialliset muovituotteet.  

Prosessoinnin ja lopputuotteen laadun ja arvon kannalta teollisuuden ja kaupan puhtaat, syntypaik-
kalajitellut ja siten homogeeniset muovijätteet ovat parhaimpia syötteitä. Uusiomuoviraaka-aineen 
markkinakysyntään ja -hintaan vaikuttaa oleellisesti sen soveltuvuus jatkoprosessointiin sekä väri ja 
puhtaus. Arvokkainta on kirkas (väritön) ja materiaaliepäpuhtauksia sisältämätön uusiomuovi. Osa toi-
mijoista on erikoistunut epäpuhtauksia sisältävien muovijätteiden käsittelyyn ja siten laitokset eroavat 
myös tarvittavan teknologian ja lopputuotteen arvon osalta. Esimerkiksi tarroja tai epäpuhtauksia, kuten 
maa-ainesta tai ”likaa” sisältävien muovijätteiden tai syntypaikkalajittelemattomia (eli useita muovila-
jeja sisältävien muovijätteiden) prosessointi uusiomuoviraaka-aineeksi vaatii lajittelua, pesua ja muuta 
vastaavaa prosessointia, joka nostaa kuluja merkittävästi esimerkiksi laiteinvestointien, prosessointiku-
lujen, korkeampien rejektimäärien ja monimutkaisemman laadunvarmistuksen kautta. Tällaisista, ja esi-
merkiksi monivärisiä kuluttajamuovipakkauksia sisältävästä muovijätteistä valmistettu harmaa uusio-
muoviraaka-aine on nykytilanteessa selvästi ensiömuoviraaka-ainetta edullisempaa.  

Uusiomuovin valmistuksen ansaintalogiikoissa on laitos- ja toimijakohtaisia eroja. Muovijätteet, 
jotka vaativat enemmän käsittelyä, kuten lajittelua ja pesua, ovat jätteen tuottajille kustannuserä, kun 
taas puhtaiden ja syntypaikkalajiteltujen muovijätteiden käsittely ei perustu jätteen käsittelystä perittä-
viin maksuihin vaan vastaanotetuista muovijätteistä jopa maksetaan. Pääsääntöisesti uusiomuoviraaka-
aineen hinta on kuitenkin ensiömuoviraaka-ainetta alempi sekä Suomessa että esimerkiksi Alankomais-

 
8 Suomessa erotellaan muovijätteestä LDPE, HDPE, PP ja PET sekä erikseen spesifioitu sekamuovi (Suomen Uusio-
muovi Oy 2018, s. 10). 
9 Vain pesua vaativat muovijätteet. 
10 Sisältäen mahdollisen lisäaineiden lisäämisen. 
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sa (Verrips ym. 2017) ja muoviraaka-ainetta ostavat yritykset pitävät – ainakin toistaiseksi – tällaista 
hinnoittelua lähtökohtana.11   

Uusiomuoviraaka-aineen hinnoitteluun vaikuttaa yhtäältä muovijätteen hinnoittelu tai vastaanotto-
maksut ja muovijätteiden prosessoinnin aiheuttama kustannukset sekä toisaalta markkinakilpailu ensiö-
muoviraaka-aineiden kanssa. Markkinoilla tapahtuvaa kilpailua mutkistaa muoviraaka-aineen kauppa: 
markkinoilla on raaka-ainekauppaan erikoistuneita yrityksiä (ns. treidaajia), jotka ostavat ensiömuovi-
raaka-ainetta suurinakin erinä omiin varastoihinsa ja myyvät eriä näistä varastoista markkinoille. Täl-
laisten erien (ns. spottierät) avulla muoviraaka-ainetta käyttävät yritykset voivat täydentää raaka-aineen 
hankintaansa käytön lisääntyessä. Spottierien hinnoittelu seuraa ensiömuoviraaka-aineen hinnoittelua 
niin, että spottierät ovat perusmarkkinahintaa alempia alhaisen kysynnän aikana ja korkeampia voimak-
kaan kysynnän aikana. Tällä tarjonnalla on merkitystä uusiomuoviraaka-aineen hinnoitteluun ja mark-
kina-asemaan, sillä uusiomuoviraaka-aine kilpailee myös tällaisten spottierien kanssa. 

Muovijätteiden lajittelu ja prosessointi uusiomuoviraaka-aineiksi on Suomessa keskittynyt muuta-
miin laitoksiin ja yrityksiin. Tällä hetkellä muovin teollista kierrätystä harjoittaa laajassa mittakaavassa 
puolisenkymmentä yritystä. Toimijoiden vähäistä määrää selittää osaltaan muovijätevirtojen rajallisuus. 
Toinen selittävä tekijä on, että toistaiseksi muovien kierrätys on keskittynyt puhtaampiin ja siten hel-
pommin prosessoitaviin muovijätteisiin, joille on lisäksi tunnusomaista, etteivät ne sisällä merkitykselli-
siä määriä ainesosia, joiden käyttö on rajoitettua tai kiellettyä uusien muovituotteiden valmistuksessa. 
Pyrkimyksiä laajentaa hyödynnettävien syötteiden määrää syntyy kuitenkin jatkuvasti. Esimerkiksi ra-
kentamisen kalvomuovien ”green deal” tuottaa uuden syötevirran uusiomuoviraaka-ainetta valmistaville 
laitoksille.12 

Uusiomuoviraaka-aineen valmistuksen volyymi on yhä varsin vaatimaton Suomessa verrattuna 
muovituotteiden valmistusmäärään. Vuonna 2015 Suomessa valmistettiin noin 14 000 tonnia uusio-
muoviraaka-ainetta. Kolmea vuotta myöhemmin valmistusmäärä oli 80 prosenttia korkeampi eli noin 25 
000 tonnia (Hurskainen ym. 2021). Teollisuudesta ja kaupasta erilliskerättyjen syntypaikkalajiteltujen 
muovijätteiden mekaanisessa kierrätyksessä rejektien osuus on alhainen. Tämä perustuu siihen, että 
muovijätteiden alkuperä ja koostumus on tarkasti tiedossa ja laitoksille vastaanotetaan vain sellaisia 
muovijätteitä, joista ne voivat valmistaa uusiomuoviraaka-ainetta. Sen sijaan esimerkiksi kotitalouksista 
erilliskerättyä muovijätettä käsittelevällä laitoksella rejektiksi päätyvät useita muovilajeja sisältävät 
muovijätteet (esimerkiksi monikerrosmuovipakkaukset), joita ei lajittelun jälkeen jatkojalosteta laitok-
sella (esimerkiksi PVC ja polystyreeni) tai jotka ovat niin likaisia, ettei niitä voida syöttää prosessiin. 
Uusiomuoviraaka-aineen valmistuksen prosessijätteet hyödynnetään energiana pois lukien polttoon kel-
paamattomat erät, jotka on loppusijoitettava. 

2.3 Uusiomuovimarkkinoiden kehittäminen osana kiertotalouspolitiikkaa 

2.3.1 EU ja muovien kiertotalous 
Muovien kiertotaloutta koskeva EU-sääntely nojaa direktiiveihin, joista keskeisimpiä ovat osana Euroo-
pan komission vuoden 2015 kiertotalouspakettia annettu EU:n jätesäädöspaketti, johon kuuluvat jätedi-
rektiivi (2008/98/EC), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi (2018/852/EU) ja tiettyjen muovituotteiden ym-
päristövaikutuksen vähentämistä koskeva direktiivi (2019/904/EU) eli niin sanottu kertakäyttömuovi- 
tai SUP-direktiivi. Nämä säädökset pyrkivät vastaamaan muoveista aiheutuvan roskaantumisen ja muo-
vijätteiden hallinnan ongelmiin. Vuonna 2020 komission julkaisema Uuden kiertotalouden toimintaoh-

 
11 Muovijätteen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteet (M-EOW) -asetusluonnoksen valmistelussa 
saatuja suullisia tietoja. 
12 https://www.sitoumus2050.fi/web/sitoumus2050/rakentamisen-muovit#/. 

https://www.sitoumus2050.fi/web/sitoumus2050/rakentamisen-muovit#/
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jelman painopiste on kiertotaloustavoitteiden tuomisessa osaksi tuotepolitiikkaa (Euroopan Komissio 
2020, Kautto ym. 2021).  

Jätedirektiivin uudistuksen (2018/851) myötä yhdyskuntajätteiden kierrätysasteen laskentaperuste 
uudistui ja yhtenäistyi. Kierrätetyksi jätteeksi lasketaan ainoastaan materiaalit, jotka on käytetty uusien 
tuotteiden valmistamisen raaka-aineena. Kierrätettyyn jätemäärään ei siten saa sisällyttää erilliskerätyn 
jätteen esikäsittelyvaiheessa syntyvän hävikin määrää. Hallituksen esityksessä jätelaiksi (HE 40/2021) 
on arvioitu, että Suomessa lajitteluhävikkien poistaminen laskennasta tulee pienentämään muovin koko-
naiskierrätysastetta 42 prosentista 25–31 painoprosenttiin. Ponnisteluja siis tarvitaan, jotta EU:n uuden 
laskentatavan mukaisiin tavoitteisiin päästään (50 painoprosenttia vuonna 2025 ja 55 prosenttia vuonna 
2030).  

EU:n talousarvioon otettiin vuoden 2021 alusta lähtien mukaan uusi rahoituslähde ”omavara” (jäl-
jempänä muoviomavara). Jäsenmaiden maksuosuus perustuu kierrättämättömän muovipakkausjätteen 
määrään eli jäsenvaltioiden Eurostatille raportoimiin jätemäärätietoihin. Muoviomavaran tavoitteina on 
lisätä jäsenmaiden muovipakkausten kierrätystä sekä etsiä vaihtoehtoja kertakäyttöisille muovipakkauk-
sille. Fiskaalisena tavoitteena on rahoittaa pandemiaelvytykseen otettujen luottojen takaisinmaksua. 

Uusiomuovimarkkinat on tunnistettu Euroopan komissiossa kriittiseksi ohjausta vaativaksi osa-alu-
eeksi (European Commission 2015b). Yksi EU:n muovistrategiassa asetetuista tavoitteista on lisätä tuot-
teissa käytettävän uusiomuovimateriaalin määrää. Tavoitetta lähdettiin edistämään EU-laajuisella sitout-
tamiskampanjalla (Circular Plastics Alliance) vuonna 2018.13  Kampanjassa Euroopan komissio rohkaisi 
muovituotteiden valmistajia asettamaan vapaaehtoisia sitoumuksia uusiomuovimateriaalin osuuden li-
säämiseksi. Tavoitteena on, että vuonna 2025 EU:ssa käytettäisiin 10 miljoonaa tonnia uusiomuovi-
raaka-ainetta tuotteiden valmistukseen. Tavoitteen saavuttamista tuetaan uudistamalla kierrätettävyyteen 
ja kierrätettävän muovin käyttöön liittyviä standardeja sekä arvioimalla muovin tuotannon, jätteenke-
räyksen ja kierrätyksen nykytilaa ja investointien tarvetta. Kampanja painottaa muovijätteen keräyksen 
ja kierrätyksen tehostamista. 

Euroopan muovisitoumus (European Plastics Pact) on puolestaan vapaaehtoisuuteen perustuva si-
toumus, johon on liittynyt joukko Euroopan valtioita, yrityksiä ja järjestöjä.14  Sitoumus toteuttaa ko-
mission tavoitetta uusiomuoviraaka-aineen käytön lisäämisestä (European Commission 2017). Si-
toumuksen allekirjoittaneet tahot sitoutuvat määrittelemään keinot, joilla ne pääsevät muovipakkausten 
ja kertakäyttöisten muovituotteiden kierrätystä, kulutusta ja uusiomuoviraaka-aineosuutta koskeviin ta-
voitteisiin. Uusiomuovin käyttöasteen osalta tavoitteeksi vuoteen 2025 mennessä asetettiin 30 %:n uu-
siomuoviosuus tuotteen tai pakkauksen painosta. Komission muovitiekartassa vastuut on jaettu siten, 
että muoviraaka-ainetta käyttävien yrityksien vastuulla on lisätä uusiomuoviraaka-aineen osuutta tuot-
teissaan ja ylläpitää kysyntää uusiomuoviraaka-aineelle Euroopan markkinoilla, sekä luoda uusia mark-
kinoita ja käyttökohteita. Muovia kierrättävien yritysten vastuualueena on kierrätysteknologioiden kehit-
täminen ja kierrätyskapasiteetin lisääminen. Jäsenvaltioiden on määrä luoda esteetön toimintaympäristö, 
joka mahdollistaa sujuvan materiaalikeräyksen ja uusiomuovimarkkinoiden muodostumisen. 

Useat uusiomuovin käytön lisäämiseksi tehdyt toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen. Edellä mainit-
tujen sitoumusten lisäksi yritykset ovat tehneet omaehtoisia sitoumuksia kierrätysmuovin käytön lisää-
miseksi. Euroopan muoviteollisuuden kattojärjestö Plastics Europe on esittänyt tavoitteeksi uusiomateri-
aalin 30 % osuutta pakkausmuovin koostumuksesta vuoteen 2030 (Plastics Europe 2021). Toistaiseksi 
ainoa sitova osuus uusiomateriaalin sisällyttämiselle on annettu SUP-direktiivissä, jossa on asetettu vaa-
timukseksi PET-pulloille 25 %:in uusiomuoviosuus vuoteen 2025 mennessä ja direktiivin liitteessä F 
luotelluille pulloille 30 %:n osuus vuoteen 2030 mennessä. Koska vapaaehtoisten keinojen tehokkuus 
on epävarmaa, sisältänee pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin vuonna 2022 odotettavissa oleva muutoseh-
dotus esityksen sitovan sekoitevelvoitteen antamisesta (mandatory recycling content). Velvoite 

 
13 https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/circular-plastics-alliance_fi. 
14 https://europeanplasticspact.org/. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/circular-plastics-alliance_fi
https://europeanplasticspact.org/


Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2022  15 
 

edellyttäisi uusiomuovin käyttöä ensiömuovin rinnalla tiettyjen tuotteiden valmistusprosesseissa eli di-
rektiivin mukaisesti pakkauksissa. 

2.3.2 Suomen muovitiekartta ja uusiomuovimarkkinoiden kehittäminen 
Suomen kansallinen muovitiekartta toimii Euroopan komission muovistrategian sekä muovitiekartan 
asettamia tavoitteita eteenpäin vievänä ohjelmana.15  Tiekartta edistää EU:ssa muovien kiertotaloudelle 
ja uusiomuovimarkkinoiden kehittämiselle asetettuja tavoitteita ja toimeenpanee yhteisesti määriteltyjä 
pyrkimyksiä Suomessa. Näin se osaltaan tukee valtioneuvoston kiertotalouden strategian toteutusta 
(Valtioneuvosto 2021).  

Muovitiekartassa tavoitteena on ensivaiheessa tunnistaa tuoteryhmiä, joiden valmistuksessa voi-
daan edellyttää tiettyä uusiomuoviosuutta. Mekaanisen kierrätyksen rinnalle on muovitiekartassa nos-
tettu muovijätteen kemiallinen käsittely. Sen potentiaaleja, reunaehtoja ja vaikutuksia tulee tiekartan 
mukaan selvittää (Ympäristöministeriö 2019, s. 22).  

Jätedirektiivin tavoitteet yhdyskuntajätteiden kierrätystavoitteista ja erilliskeräyksen laajentamisesta 
toimeenpantiin kansallisen jätelainsäädännön laajalla uudistuksella. Muutokset jätelakiin (714/2021) tu-
livat voimaan heinäkuussa 2021, ja niiden tarkoitus on nostaa muovien kierrätysaste pakkaus- ja pak-
kausjätedirektiivissä asetetulle 50 %:n tavoitetasolle. Tätä ennen kiinteistökeräysverkostoon on liitytty 
vapaaehtoisesti tai kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti ja keräysmäärät ovat olleetkin kasvus-
sa jo ennen jätelain asettamaa velvoitetta (Valtioneuvosto 2021). Samalla toimeenpantiin SUP-direktii-
vin kieltoja, joilla tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden markkinoille saattaminen estetään. 

Kansallisessa muovitiekartassa uusiomuovimarkkinoiden tehostamista edistetään asettamalla tavoi-
te niiden tuoteryhmien tunnistamiselle, joiden valmistuksessa voidaan edellyttää tiettyä uusiomuovi-
raaka-aineosuutta. Kansallisesti ohjauskeinoiksi on lainsäädännön uudistuksien lisäksi nostettu vapaaeh-
toiset sopimukset. Suomi valmistelee parhaillaan green deal -sopimusta koskien muovisia kertakäyttöi-
siä annospakkauksia. Rakentamisen kalvomuovien kiertoon saattamiseksi laadittu green deal vuosille 
2020–2027 oli ensimmäinen muovien erilliskeräystä ja kiertoon saattamista koskeva sopimus.16  Sopi-
mukseen sisältyy sitoumus uusiomuoviraaka-aineesta valmistettujen muovien käytön lisäämisestä ra-
kentamisessa. Koska sopimus on verrattain tuore, on vuosien 2021 ja 2022 tavoitteena kerätä tietoa esi-
merkiksi kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien osuuksista rakentamisessa. Tiedon pohjalta ase-
tetaan määrälliset tavoitteet kierrätysmuovien käytölle vuosille 2024–2027. Kiertotalouden ohjelmassa 
kierrätysmateriaalien kilpailukyvyn ja markkinoiden synnyttämisen edistämiseksi esitetään kuitenkin 
lähinnä selvityksiä ja päätökset käyttöön otettavista ohjauskeinoista jäävät tulevaisuuteen. Ohjelmassa 
tämä tunnistetaan ongelmaksi: 

”Toisaalta ohjelman ilmeisenä heikkoutena on, että prosessissa on tehty vähän konkreettisia pää-
töksiä. Ohjelmassa esitetyistä keskeisimmistä ehdotuksista vain vapaaehtoinen luonnonvarojen käy-
tön kansallinen sopimus sekä kuntien ja alueellisten ekosysteemien osaamisverkosto voidaan nähdä 
päätöksinä. Lisäksi esitetyssä ohjauskeinovalikoimassa kannustavat toimenpiteet korostuvat verrat-
tuna toimenpiteisiin, jotka puuttuisivat kiertotaloutta rajoittaviin tai sitä kalliimmaksi tekeviin teki-
jöihin.” 

2.3.3 Käytössä ja suunnitteilla olevia ohjauskeinoja 
Muovien arvoverkkojen eri vaiheisiin on jo kohdistettu erilaisia ohjauskeinoja ja useita on suunnitteilla 
tai ehdotettu uusiomuovimarkkinoiden kehittämiseksi. Näiden ohella uusiomuovimarkkinoihin vaikutta-

 
15 https://muovitiekartta.fi/. 
16 https://sitoumus2050.fi/fi_FI/rakentamisen-muovit#/. 

https://muovitiekartta.fi/
https://sitoumus2050.fi/fi_FI/rakentamisen-muovit#/
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vat lukuisat muutkin seikat elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta erilaisine toimenpiteineen aina öljyn ky-
synnän ja hinnan vaihteluihin saakka. 

Jätelailla ja pakkausjäteasetuksella on toimeenpantu EU:n jäsenmaille kohdentamat vaatimukset, 
jotka edistävät jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä. Muovipakkausjätteen kierrätystavoite on tällä het-
kellä 22,5 paino-%, mutta se nousee 2025 50 % ja 2030 55 %: iin. Käytännössä vastuu kohdentuu tuot-
teen pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahantuojille, jotka puolestaan ovat hoitaneet vastuun kollek-
tiivisesti tuottajayhteisöjen kautta. Muusta kuin muovipakkauksista syntyvää muovijätettä koskevat yh-
dyskuntajätteisiin17 tai rakennus- ja purkujätteisiin18 liittyvät kiristyvät kierrätystavoitteet niitä koskevan 
vastuunjaon mukaisesti. Kierrätysvaatimukset edellyttävät useimmilta jäsenmailta merkittäviä lisäyksiä 
kierrätykseen ja siten esimerkiksi Suomelta nykyistä huomattavasti laajempaa keräysverkostoa (Salmen-
perä ym. 2019).  

Keräystä ja kierrätystä koskevat vaatimukset ovat keskeinen erilliskerätyn muovijätteen tarjontaa 
kasvattava elementti.19  Tuottajille kohdennetun keräys- ja kierrätysvelvoitteen (ns. tuottajavastuu) pe-
rusajatuksena on kannustaa jätehuoltokustannuksista vastaavat tuottajat suunnittelemaan tuotteensa niin, 
että niiden jätehuoltokustannukset ovat mahdollisimman alhaiset.20  Jäte- ja pakkausjätedirektiivit vel-
voittavat jäsenvaltioita nopeasti lisäämään sekä muovipakkausten että yhdyskuntajätteen kierrätystä 
(Salmenperä ym. 2019). Tavoitteet muovipakkausten kierrätykselle ovat silti edelleen alhaisemmat kuin 
millään muulla pakkausmateriaalilla puupakkauksia lukuun ottamatta. Pakkausten tuottajavastuun ohel-
la sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, autojen sekä renkaiden tuottajavastuu vaikuttaa muovien jätehuol-
toon. 

Eri tuottajavastuujärjestelmien on todettu lisänneen jätehuollon resursseja, mutta tavoitellut vaiku-
tukset tuotesuunnitteluun ovat jääneet vähäisiksi tai ovat kiistanalaisia (Røine ja Lee 2006, Rahmani 
ym. 2021). Perusteellista tutkimusta tuottajavastuun tuotesuunnitteluvaikutuksista ei juuri ole, mutta 
kannusteiden puutteen katsotaan liittyvän osin vastuun kollektivisointiin (Dubois ja Peters 2016). Rat-
kaisuksi on esitetty tuottajavastuumaksujen mukauttamista.  

Tuottajille kohdistettavien kierrätysmaksujen hienojakoisuuden puute on tunnistettu ongelmaksi 
Suomessa ja hienojakoisuuden lisäämistä on suositeltu ensimmäisenä askeleena kohti muokattuja mak-
suja. Nykyisellään eri muovilajien kierrätysmaksut eroavat Suomessa ainoastaan kuluttajilta ja teollisuu-
desta peräisin olevan muovijätteen suhteen. Esimerkiksi Belgiassa Fost Plus -tuottajayhteisö erottelee 
muovijätteistä perittävät maksunsa 11 eri kategoriaan (Fost Plus 2021, Kautto ym. 2021, s. 68). Suo-
messa porrastusta ei toistaiseksi ole, joten helpommin kierrätettävien muovien tuottajat kustantavat han-
kalammin kierrätettävien muovien tuottajien kustannuksia. Ranskassa ja Italiassa on pidempiaikaisia 
kokemuksia moduloiduista maksuista ja erityisesti Ranskassa on pyritty edistämään niin sanottua eko-
modulaatiota, jolla julkisen vallan määrittelemien sakkojen ja palkkioiden avulla pyritään vaikuttamaan 
tuotteiden ominaisuuksiin (Laubinger ym. 2021). Ekomoduloidut maksut voivat olla selvästi suurempia 
kuin tuotteiden jätehuollosta suoraan aiheutuvat kustannukset. Tutkimusta ekomoduloitujen maksujen 
vaikutuksista on kuitenkin niukasti (Laubinger ym. 2021, Micheaux ja Aggeri 2021). 

 
17 Yhdyskuntajätteen (asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava muussa toiminnassa syntyvä jäte) kierrätysta-
voitteita tiukennetaan merkittävästi nykyisestä. Uusi kierrätystavoite on vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 
60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaa viimeis-
tään 1.1.2023. 
18 Rakennus- ja purkujätteestä tulee hyödyntää muutoin kuin energiana tai polttoaineena vähintään 70 painopro-
senttia. 
19 Jäsenmaille on luotu myös taloudellinen kannuste käyttöönottaa kierrätystä ja siten ensisijaisesti kierrätys-
muovin tarjontaa edistäviä politiikkatoimia. Tämän niin kutsutun muoviomavaran tavoitteena on jäsenvaltioiden 
kannustaminen muovipakkausten kierrättämiseen (tai kertakäyttöisten muovipakkausten välttämiseen) määrit-
tämällä kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään perustuvat kansalliset maksuosuudet. Vaihtoehtoi-
sena fiskaalisena tavoitteena on koronaelvytyksestä syntyneen EU:n budjettialijäämän paikkaaminen. 
20 Joidenkin tuottajavastuun ideaa kehitelleiden mukaan tavoitteena on tuotteen elinkaaren loppupäähän koh-
dentuva ohjaus, joidenkin mukaan koko tuotteen elinkaareen vaikuttaminen (Lindhqvist 2000). 
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Uusi jätelaki edellyttää tuottajille kohdistettavia maksuja määriteltäessä, että ”tuottajayhteisön on 
mahdollisuuksien mukaan yksittäisten tuotteiden tai toisiaan vastaavien tuote- tai materiaaliryhmien 
osalta otettava huomioon erityisesti niiden kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys, kierrätettä-
vyys ja vaarallisten aineiden esiintyminen” (ns. mukautetut tai moduloidut maksut). Maksuosuuksien 
määrittelyä on edelleen täsmennetty VN asetuksella pakkauksista ja pakkausjätteistä. Tavoitteena on 
muun muassa vähentää hankalasti kierrätettävien jakeiden osuutta. Maksuosuuksien määrittely on tuot-
tajayhteisön tehtävä. 

Edellä kuvattujen keräykseen ja kierrätykseen liittyvien velvoitteiden ohella on erilliskerätyn jät-
teen päätymistä kierrätettäväksi haluttu turvata jätelain 15a §:n kiellolla polttaa tai sijoittaa kaatopaikalle 
kierrätystä varten erilliskerättyä jätettä sekä orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellolla. Vuoden 2021 alusta 
voimaan tulleilla muovijätteiden kansainvälisisä siirtoja koskevilla rajoituksilla on rajoitettu erityisesti 
sekalaisen muovijätteen vientiä EU:n ulkopuolelle. 

Muovijätteen kierrätyskelpoisuutta määrittää osaltaan haitallisten aineiden käyttöä koskeva säänte-
ly, erityisesti REACH-asetus (1907/2006), POP-asetus (2019/1021) ja RoHS-direktiivi (2011/65/EY). 
Näiden tavoitteena on tuotteiden turvallisuuden takaaminen kuluttajille, jätehuollon työntekijöille ja ym-
päristölle. Haitallisten aineiden hallinta parantaa uusiomuoviraaka-aineen valmistuksen syötteiden 
(muovijätteiden) hyödyntämiskelpoisuutta ja vähentää riskinhallinnan tarvetta ja kustannuksia kierrätys-
laitoksilla. Korvaavien aineiden kehittäminen haitallisiksi todettujen tilalle, niiden turvallisuuden testaa-
minen ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen vie kuitenkin paljon aikaa. Vaadittavien tai haluttujen 
ominaisuuksien kehittäminen ja turvallisuuden varmistaminen edellyttävät jatkuvaa tasapainottelua. 

Standardeissa tai elintarvikelainsäädännössä21 on lisäksi rajoitettu tai kielletty uusiomuovien käyt-
töä esimerkiksi elintarvikepakkauksissa ja paineellisissa putkissa. Tuotestandardeissa uusiomuoviraaka-
aineeseen nykyään kohdistuvien rajoitusten, sikäli kun niitä on, poistaminen edellyttää, että uusio-
muoviraaka-aineita koskevilla standardeilla voidaan taata materiaalin riittävä laatu ja kelpoisuus ja siten 
rinnastuminen ensiömuoviraaka-aineeseen. Parhaillaan on meneillään uusiomuoviraaka-aineita ja muo-
vituotteita koskevien kansainvälisten standardien uudistamis- ja kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena 
on yhdenmukaistaa uusio- ja ensiömuoviraaka-aineiden asemaa standardijärjestelmissä.  

Niin sanotun kertakäyttömuovidirektiivi edellyttää, että vuodesta 2025 alkaen PET-juomapulloissa 
käytettävästä muovista vähintään 25 prosenttia on kierrätettyä muovia. Kaikkien juomapullojen uusio-
muoviosuuden tulisi nousta 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän sekoitevelvoitteen tavoit-
teena on kasvattaa uusiomuoviraaka-aineen kysyntää. Komissio selvittää käyttöosuuden valvonnan to-
teuttamista Eunomia -konsulttitoimiston kanssa (Hogg ym. 2018). 

Tähän saakka Suomessa sähkön verotuksessa kierrätysteollisuus on rinnastettu toimialaluokituk-
sessa ja siihen perustuvassa verotuksessa jätehuoltoon. Myös teollisessa mittakaavassa tapahtuva mate-
riaalien kierrätys on luokiteltu jätteen käsittelyksi eikä teollisuudeksi. Tämä tarkoittaa, että kierrätysteol-
lisuus on kuulunut korkeamman sähköveroluokka I:n alle eikä teollisuuden alempaan sähköveroluok-
kaan II (Valtionvarainministeriö 2020). Näin ollen jätemateriaaleja uusioraaka-aineiksi jalostavat toi-
mialat ovat maksaneet korkeampaa energiaveroa kuin neitseellisiä tai fossiilisia raaka-aineita jalostavat 
toimialat (Ruokamo ym. 2020). Vastikään hyväksytyn muutoksen tavoitteena on kohdella neutraalisti 
teollista tavaran valmistusta ja jalostamista riippumatta siitä, mihin Tilastokeskuksen toimialaluokkaan 
toiminta kuuluu (HE 212/2021 vp). 

Edellä mainittujen ohjauskeinojen ohella on suunnitteilla tai selvitettävänä useita uusiomuovimark-
kinoiden syntyyn tai ylläpitämiseen vaikuttavia säädöksiä ja kannustimia. Nämä on koottu taulukoihin 
yksi ja kaksi. 
  

 
21 https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateri-
aalit/kontaktimateriaaleja-koskeva-lainsaadanto/. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaaleja-koskeva-lainsaadanto/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaaleja-koskeva-lainsaadanto/
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Taulukko 1. Suunnitteilla olevia ohjauskeinoja uusiomuovimarkkinoiden kehittämiseksi. 

Jätteeksi luokittelun  
päättymisen sääntely 

Tavoitteena määrittää arviointi- 
perusteet, joilla muovijäte tai muovi-
jätteestä valmistettu uusiomuovi-
raaka-aine lakkaa olemasta jätettä. 
Arviointiperusteet määrittäisivät  
sallitut syötteet ja käyttötarkoitukset 
sekä toiminnanharjoittajille yhteiset 
laadunvarmistuksen kriteerit.  
Tavoitteena on myös lisätä  
ennakoitavuutta: em. arviointiperus-
teet ohjaavat myös uusien syötteiden, 
keräysjärjestelmien jne. suunnittelua. 
Lisäksi sääntelyllä tavoitellaan läpi-
näkyvyyttä: arviointiperusteet ovat  
julkisesti myös uusiomuoviraaka- 
aineen käyttöä harkitsevien  
toimijoiden tiedossa. 

Valmistella oleva asetus on kansallinen. 
Komission on aloittamassa 1–2 materi-
aalin ei-enää-jätettä eli (EEJ)-säädök-
sen valmistelua, mutta näiden mate- 
riaalien valinta on vielä kesken.  
Hurskainen (2021) esitti kritiikkiä  
EEJ-menettelyn hyödyllisyyttä ja  
tulevaisuutta kohtaan, muttei tehnyt 
konkreettisia korvaavia ehdotuksia. 
Säädös helpottaisi joissakin tapauk-
sissa uusiomuovin käyttöä ja loisi  
sille kysyntää. 

Ekosuunnitteludirektiivi 
(2009/125/EY) ja sen  
tuoteryhmäkohtaiset  
täytäntöönpanotoimet 

Tavoitteena on tuotesuunnittelun  
ohjaaminen asetettujen kriteerien 
mukaiseksi ja tuoteryhmän kehnoim-
pien tuotteiden poistuminen markki-
noilta. Tavoitteeksi on esitetty energi-
ankulutukseen liittyvien tavoitteiden 
rinnalle esimerkiksi kierrätettävyyttä, 
korjattavuutta ja kestävyyttä. Tällä 
hetkellä tuoteryhmäkohtaiset täytän-
töönpanotoimet eivät kuitenkaan  
sisällä suoraan muoviin liittyviä  
tavoitteita. 

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöön- 
panossa ovat korostuneet käytön- 
aikaiseen energiankulutukseen  
liittyvät tavoitteet. Muovin keveys ja 
edullisuus tekevät siitä houkuttelevan  
materiaalin, kun tavoitellaan autojen ja 
energiaa käyttävien laitteiden energian- 
kulutuksen vähentämistä. 

Kemiallista kierrätystä  
koskevan sääntelyn  
tulkintojen täsmentäminen 

Kemialliseen kierrätykseen liittyy vielä 
epävarmuuksia, jotka vaikuttavat sitä 
koskevan sääntelyn tulkintoihin.22  

Lopputuloksella voi olla huomattava 
merkitys investointien suuntautumi-
seen. 

Vapaaehtoiset toimet,  
keskinäiset sopimukset 

Lukuisia toimia viime vuosina niin 
kansainvälisesti kuin Suomessakin 
kierrätetyn muovin käytön lisää-
miseksi, muovin käytön vähentä-
miseksi ja pakkausjätteen vähentä-
miseksi (Sundqvist-Andberg ja 
Åkerman 2021). Suomessa kohteena 
muovikassien käytön vähentäminen, 
rakentamisen kalvomuovit ja valmis-
teilla oleva green deal elintarvikepak-
kaamisesta. 

Sopimukset edellyttävät toimenpiteiden 
seurantaa, mutta perusteellista tutki-
musta sopimusten vaikutuksista yli  
tavanomaisen kehityksen ei juuri ole. 

 

 

 

 
22 https://echa.europa.eu/-/reach-requirements-need-to-be-considered-in-chemical-recycling. 
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Taulukko 2. Uusiomuovimarkkinoiden kehittämiseksi ehdotettuja ohjauskeinoja. 

Jätteenpolttovero Nykyisin kierrätyskelpoista yhdyskun-
tajätettä päätyy polttoon. Veron tavoit-
teena olisi kannustaa kierrättämiseen 
ja muovijätejakeiden nykyistä tarkem-
paan lajitteluun nostamalla jätteen- 
polton kustannuksia. Jätteenpoltto- 
veron käyttöönottoa yhdyskuntien  
sekajätteen massapoltolle on pohdittu 
Suomessa useaan otteeseen. Rin-
nakkaispolttolaitoksissa poltettavan 
jätteen päästöjä ohjataan jo päästö-
kaupassa, joten polttovero tulisi  
ulottaa vain varsinaisiin jätteenpoltto-
laitoksiin päällekkäisen ohjauksen 
välttämiseksi. Polttoveron tulisi 
koskea myös maasta vietävää jätettä, 
jotta se ei ohjasi vain jätteiden vien-
tiin. (Tikkanen ym. 2018, 38–39,  
Ympäristöministeriö 2020, 33–34.) 

Tikkasen ym. (2018, 38–39) mukaan 
jätteenpolton vero on käytössä EU-
maista ainakin Belgiassa, Itävallassa, 
Ranskassa ja Tanskassa. 

Muovivero Veron periminen muovin valmistami-
sesta tai käytöstä joko yleisesti tai  
rajatuissa käyttökohteissa. Kohden-
nettuna ensiömuoviin vero voisi  
parantaa uusiomuoviraaka-aineen 
hintakilpailukykyä ja mahdollistaa  
sellaisten muovijätteiden mekaanisen 
prosessoinnin, joiden käsittely uusio-
muoviraaka-aineeksi on tällä hetkellä 
kannattamatonta. 

Ongelmana ovat veron kohdentamisen 
rajaukset (muovia käytetään hyvin laa-
jasti, usein osana jotakin tuotetta) ja 
käytännön toteuttaminen, erityisesti  
valvonnan vaikeus (käytetyn muovin 
osuus, käytetyn uusiomuovin osuus). 
Britanniassa muovipakkausvero on  
tulossa käyttöön 1.4.2022. Sen tavoit-
teena on kannustaa kierrätysmuovin 
käyttöön. Veroa peritään pakkauksilta, 
joissa on alle 30 % kierrätysmuovia.23  
Suomessa valtiovarainministeriö (2019) 
on selvittänyt pakkausveron käyttöä, 
mutta sitä on pidetty hallinnollisesti  
raskaana ja tuottajavastuun kanssa 
päällekkäisenä kannustimena. Lisäsel-
vityksiä aiheesta tarvittaisiin. 

Panttimaksut 

Laajennusta ehdotettu 

Suomessa on ollut jo kymmeniä  
vuosia käytössä juomapakkausten 
panttijärjestelmä, jonka avulla on  
saavutettu hyvin korkea järjestelmän 
piiriin kuuluvien pakkausten kierräty-
saste. Panttijärjestelmää on ehdotettu  
laajennettavaksi myös muihin käyttö- 
kohteisiin (mm. elektroniikkalaitteet,  
muut kuin nykyisin pantilliset juoma-
pakkaukset). 

Järjestelmillä on useissa tapauksissa 
saavutettu korkeita (80–99 % palautus-
asteita (EPA 2018). Järjestelmien laa-
jentamista hankaloittavat kustannukset 
sekä panttien rahastointi hitaasti kiertä-
villä tuotteilla. 

 
 

 
23 https://www.gov.uk/government/publications/get-your-business-ready-for-the-plastic-packaging-tax/get-
your-business-ready-for-the-plastic-packaging-tax. 

https://www.gov.uk/government/publications/get-your-business-ready-for-the-plastic-packaging-tax/get-your-business-ready-for-the-plastic-packaging-tax
https://www.gov.uk/government/publications/get-your-business-ready-for-the-plastic-packaging-tax/get-your-business-ready-for-the-plastic-packaging-tax
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3 Näkemykset uusiomuoviraaka-aineiden  
markkinoiden kehittämisestä Suomessa 

3.1 Kerätty aineisto ja sen analyysi 
Selvityksessä kerätty aineisto koostuu kymmenestä muovintuotannon ja kiertotalouden sääntelyn asian-
tuntijan haastattelusta sekä ympäristöministeriön lokakuussa 2021 järjestämän Muovifoorumin keskus-
teluista.  

Haastattelut tehtiin vuoden 2021 aikana etäyhteyksin yhtä haastattelua lukuun ottamatta. Haastatte-
lut toteutettiin ajankohtana, jossa uuden jätelain sisältö oli tiedossa, vaikka laki oli hyväksymättä tai 
vahvistamatta. Haastatellut henkilöt ottivat loppumetreillä olleeseen prosessiin kantaa, puhuen lainsää-
däntömuutoksista tulevaisuudessa siintävinä seikkoina. Uudistukset ovat tämän jälkeen astuneet voi-
maan.    

Pyrimme haastattelujen avulla tavoittamaan – hankkeen resurssien puitteissa – mahdollisimman eri-
laisissa tehtävissä ja yrityksissä toimivia asiantuntijoita. Haastatellut henkilöt olivat muovialan järjestö-
jen, kierrätysyritysten sekä muovia- ja muovituotteita valmistavan teollisuuden johtavia asiantuntijoita. 
Lisäksi haastattelimme ympäristöhallinnon ja vähittäiskaupan edustajia. Puolistrukturoiduissa teema-
haastatteluissa esitimme kysymyksiä Suomen uusiomuovimarkkinoiden toiminnasta ja kehittämistar-
peista; yrityksen tai tahon roolista kehittämistyössä; muoviraaka-aineiden tuotantoon tai käyttöön vai-
kuttavista tekijöistä; sekä julkisen vallan roolista kysynnän ja tarjonnan vahvistamisessa. Kaikki 
haastattelut tallennettiin ja kirjoitettiin tekstimuotoon analyysiä varten. Seuraavassa analyysissä nos-
tamme esiin haastatteluissa esitettyjä huomioita ja väittämiä, mutta emme anonymiteetin turvaamiseksi 
ilmoita, kuka puhuja on tai mitä tahoa hän edustaa. Kerroimme kuitenkin haastateltaville, että on toden-
näköistä, että asiantuntijapiirit hyvin tuntevat henkilöt voivat tunnistaa puhujat.  

Muovifoorumi toteutettiin hybridimuotoisena niin, että kasvokkain käydyt keskustelut suoratoistet-
tiin osallistujille, jotka saattoivat kommentoida keskustelua ja esittää kysymyksiä keskustelusovelluksen 
kautta.24  Analysoimme esitettyjä suullisia puheenvuoroja haastatteluihin vertautuvina ja niitä täydentä-
vänä aineistona.  

Haastatteluja tehdessä ja keskusteluja seuratessa ilmeni nopeasti, että uusiomuovimarkkinoiden ny-
kytilasta ja kehittämistarpeista ei ole olemassa yksimielisyyttä. Haastattelujen ja keskustelujen perus-
teella oli mahdollista tunnistaa karkeasti neljä erilaista näkökulmaa uusiomuovimarkkinoiden kehittämi-
seen. Erottelimme näkökulmia jäljittämällä eroja ja yhtäläisyyksiä muutosvisioissa, jotka kertovat, 

 
• millaisten seikkojen muovin tuotannon ja kierrätyksen arvoketjuissa pitäisi muuttua, jotta uusio-

muovimarkkinat vahvistuisivat ja muoviraaka-aineesta entistä suurempi osa olisi kierrätettyä; 
• minkä oletetaan tai vaaditaan pysyvän ennallaan;  
• kenellä on vastuu ja mahdollisuudet osallistua muutoksen tekemiseen.  

 
Ryhmittelyn tavoitteena on tuoda esiin muutosvisioihin sisältyviä eroja, mutta samalla se häivyttää sa-
maan ryhmään luokiteltujen puheenvuorojen välisiä vivahteita ja painotuksia. Seuraavassa luvussa esit-
telemme muutosvisioita nostaen esiin keskeisiä painotuseroja ryhmittelyn sisällä. Tämän jälkeen, lu-
vussa 3.3, jäsennämme aineistosta nousseita näkökulmia julkisen ohjauksen vaihtoehtoisista ja toisiaan 
täydentävistä keinoista. 
 

 
24 Tallenne tilaisuudesta löytyy Muovimarkkina.fi -sivustolta: 
https://muovitiekartta.fi/muovifoorumissa-keskusteltiin-muovin-kierratyksesta-korvaavista-ratkaisuista-seka-
muovin-ymparisto-ja-terveysvaikutuksista/. 

https://muovitiekartta.fi/muovifoorumissa-keskusteltiin-muovin-kierratyksesta-korvaavista-ratkaisuista-seka-muovin-ymparisto-ja-terveysvaikutuksista/
https://muovitiekartta.fi/muovifoorumissa-keskusteltiin-muovin-kierratyksesta-korvaavista-ratkaisuista-seka-muovin-ymparisto-ja-terveysvaikutuksista/
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3.2 Näkemykset uusiomuoviraaka-aineiden markkinoiden kehittämisestä 

3.2.1 Muutosvisio I: Rakenteiden ja pelisääntöjen tarkistuksella 
kohti toimivia markkinoita 
Ensimmäinen aineistosta nouseva muutosvisio on näkemys, jonka muovialan järjestöjen ja materiaali-
tuottajien edustajat pääpiirteissään jakavat. Nämä toimijat – joista monella on tai on ollut keskeinen ase-
ma pakkausmuovin tuottajayhteisössä ja tuottajavastuun toimeenpanossa – painottivat olemassa olevien 
toimintamallien ja vakaiden materiaalivirtojen merkitystä uusiomuovimarkkinoiden kehittämiselle. 
Muutosvisiossa painottuu huoli muutoksen hallitsemattomuudesta. Muovin kierrätyksen edistämisen ei 
tulisi horjuttaa liikaa pelikenttää ja sen toimintaverkostoja.   

Muutosvisiossa uusiomuovin kysynnän kasvattaminen määritellään oleelliseksi kysymykseksi, 
mutta samalla kannetaan huolta uusiomuovin valmistuksen tuotannollisista investoinneista. Haastatelta-
vien mukaan uuden jätelain velvoitteet uudesta tuottajayhteisöstä muuttavat vastuusuhteita ja materiaali-
virtoja tavalla, joka näkyy investointiympäristön epävakautena. Uusiin muovin käsittelylaitoksiin ei 
epävarmassa tilanteessa ole rohjettu investoida.  

Haastatteluissa ja puheenvuoroissa, joissa tuotettiin tätä ensimmäistä muutosvisiota, oli hajontaa 
liittyen siihen, miten vahvasti lajittelun ja tuotannon uudistamistarpeita painotettiin. Jotkut haastatelluis-
ta toivat esiin huolen Suomen heikosta tilanteesta verrattuna Ruotsiin. Ruotsin todettiin panostavan huo-
mattavasti Suomea enemmän eri muovijätejakeiden lajitteluun ja prosessointiin. Uusiomuoviraaka-ai-
neen tarjonta on siten laajempaa kuin Suomessa. Suomen osalta huolta aiheutti myös lajittelun ja proses-
soinnin mahdollinen ”halpuutus”. Jätelain uudistuksen myötä perustetaan pakkausmuovin tuottaja-
vastuuyhteisö, joka kilpailuttaa jätteenkäsittelijät. Vaaraksi nähtiin se, että muovijäte päätyy toimijoille 
vain sillä perusteella, kuka sen vastaanottaa halvimmalla. Tämä voi tapahtua kierrätyksen ja kierrätys-
materiaalien laadun kustannuksella. Jo nyt markkinoille on ilmaantunut yrityksiä, jotka käsittelevät 
muovijätettä tavoilla, jotka eivät tähtää korkealaatuisten uusiomuovimateriaalien tuotantoon: 

”…kauppa valmistelee täl hetkellä voimakkaasti omaa supertuottajayhteisöö, uutta monopolia, ja 
siitä ei nyt tiedä miten sieltä saa materiaalia ulos. Alustavat kommentit mitä on ja saanu tutustuu 
suunnitelmiin niin eivät tule sisältämään enää muovien kierrätyksen teollista kehittämistä Suo-
messa, sen tuottajayhteisön toimesta. Se tulee olemaan pelkästään keräämistä ja huutokauppaa-
mista, että kuka halvimmalla tän käsittelee. Kierrätyksen halpuuttamista, sillä ei oo enää sellasta 
T&K-sijaa mihin me ollaan pitkään panostettu.” 

Useissa tämän ryhmän haastatteluissa ja puheenvuoroissa todettiin, että kiinnostusta uusiomuovin käyt-
töön olisi, mutta sopivia raaka-aineita ei ole saatavilla. Aukkoja ei välttämättä pystytä täyttämään tuon-
nin avulla, vaikka muovintuottajat ostavat raaka-ainetta jonkin verran myös ulkomailta. Valmiita ratkai-
suehdotuksia tarjonnan kehittämiseen esitettiin kuitenkin niukasti. Uusiomateriaalien tuotekehityksessä 
vastuuta osoitettiin vain suuryrityksille: 

”Mut toisaalta ne isot pelurit, tarkotan niitä petrokemian jättiläisiä, [yritysten nimiä]… miljardi-
firmat. Niitten panostukset esimerkiks kierrätyskelposiin barrier-materiaaleihin on ollu ihan nolla. 
Sieltä pitäs niitä ratkasuja löytyy. Esimerkiks joku orientoitu polypropeeni ja sitte esimerkiks joku 
vesiliukonen barrier siihen väliin, niin sillä voitas kyllä mennä eteenpäin.” 

Lisäksi ongelmaksi nostettiin suuntaus, joka on tuonut markkinoille kierrätyskelvottomia muovi-
pakkauksia. Tästä seuraa se, että muovijätteestä aina suurempi osa päätyy poltettavaksi: 
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”Nyt semmonen yks esimerkki minkä mä voisin sulle heittää, on jauhelihapakkaaminen. Meillä oli 
tää perinteinen poteromalli, mis ne oli polypropeeni, monoratkasu se alunen, ja sitten ohutrepäsy-
kalvo. Sehän oli todella hyvin kierrätettävä ja sille löyty jälkimarkkinaa. Nyt ne on vaihtunu täm-
möseen PET, PE-pussukkaan, mille ei löydy kierrätysratkasua, ei edes kemiallisen kierrätyksen 
puolelta koska siinä on se PET ja PET tuo happimolekyylin mukaan. Se on täydellisen kierrätyskel-
voton pakkaus. Okei, sitte toisaalta se noudattaa kyllä jätehierarkiaa sikäli et se on kevyempi. 
Mutta ympäristön kannalta, mä oon itte arvioinu ne hiilijalanjäljet nyt on, ihan plus miinus nolla.” 

Joissain haastatteluissa tuotepolitiikka, ja erityisesti kierrätettävien tuotteiden suunnitteluun ja käyttöön-
ottoon kannustaminen muodosti muutosvision ytimen. Nykytilanteeseen tulisi puuttua ekomodulaatiolla 
eli mukauttamalla tuottajavastuumaksuja niin, että kierrätyskelvottomien tai hankalasti kierrätettävien 
tuotteiden tuottajamaksu olisi kierrätettäviä korkeampi. Huoli muovijätteen laadusta onkin ymmärret-
tävä kierrätystoimialla, sillä ”kierrättäjä elää kierrätyskelpoisesta muovista”. Liiketoiminta perustuu – 
vaihtelevassa määrin – jätteen vastaanottamisen yhteydessä kerättäviin jätteenkäsittelymaksuihin ja/tai 
lopputuotteena myytävästä uusiomuoviraaka-aineesta saataviin tuloihin. Heikkolaatuinen muovi aiheut-
taa kierrättäjälle kustannuksia, sillä se lisää lajittelun tarvetta ja rejektin määrää laitoksella.  

Ensimmäisessä muutosvisiossa vastuut määrittyvät enimmäkseen toimijoiden omien vaikuttamis-
mahdollisuuksien ulkopuolelle. Muutos lähtee liikkeelle tuotesuunnittelusta ja muovipakkauksien mark-
kinoille tuojista sekä kaupan keskusliikkeistä, jotka voivat esittää toiveita tai vaatimuksia muovituotteil-
le ja -pakkauksille. Leimallista on myös vakaan toimintaympäristön arvon painotus. Lisäksi haastatte-
luissa nostettiin esiin Suomen muovijätevirtojen pienuus sekä pitkät maantieteelliset etäisyydet Keski-
Eurooppaan verrattua. Tarjonnan laajentaminen valtamuovien, kuten polyeteenin, polypropeenin ja po-
lyeteenitereftalaatin ulkopuolelle on näissä olosuhteissa hankalaa. Pienillä markkinoilla ei myöskään 
kysynnästä ole varmuutta. 

”[Keski-Euroopassa] maantieteellinen läheisyys mahollistaa verkostoitumisen, ne voi ajaa teh-
taita enemmän cascadeina elikä keskieurooppalainen firma A erikoistuu johonkin polystyreeniin 
ja he voi aina ohjata, jos heille tulee jotain mutua materiaalia, sinne naapurin tontille, naapurifir-
maan sen polyolefiinin ja näin päin pois. Suomes pitää olla vähän monitaituri, osata ajaa eri 
raaka-aineita, yhden firman erikoistuminen ei oo kovin helppoo ja se on ollu yks rajote vähän tän 
kehittymisen kannalta, eristäytyneisyys mille nyt ei voi siis oikeen mitään.” 

”(T)ietenki Suomen markkina on pieni. Siis ajatellen sekä, uusiomuovin synnylle tai siis yleensä 
pakkausjätteen synnylle ja siitä sitten ikään kuin raaka-aineen valmistamiseen. Ja sitte sille loppu-
markkinalle että jos ajattelee tämmöstä kotimarkkinatoimintaa niin Suomi on pieni että jos toimit 
jossain, Saksassa niin tietenki sul on. Raaka-aineen saanti on isompi ja sul on, sä voit rakentaa 
isomman ja tehokkaamman uusiomuovitehtaan tai valmistuksen ja sul on tietenkin, isompi mark-
kina siinä sitten nokan edessä et kyl mä ehkä näkisin et tämä on vähän kaikissa tuotteissa ja valmis-
tuksessa niin. Että tää pieni kotimarkkina on tietenkin tosiasia.” 

3.2.2 Muutosvisio II: Ravistelua tuotantoprosesseihin ja pelisääntöihin 
Toinen aineistosta nouseva muutosvisio haastaa edellä kuvatun näkökulman. Tämä vakiintuneita toi-
mintamalleja ja -suhteita kritisoiva visio lähtee siitä, että uusiomuovimarkkinoiden kehittäminen ei on-
nistu vain nykykäytäntöjä hienosäätämällä. Yksi keskeinen väite on, että uusiomuovimarkkinoiden ke-
hittämisessä Suomi on jäänyt muista jälkeen. Tilanne aiheuttaa hämmennystä: miten on mahdollista, 
että tilanne on sellainen kuin se on? 
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”Niin me ollaan aika jälkijunassa et jos kattoo muovikierrätysastetta Suomessa verrattuna Euroo-
pan keskiarvoon tai Euroopan huippumaihin niin mehän ollaan selvällä takamatkalla.” 

”Et mä haluisin ajatella niin että Suomi on edistyksellinen ja teknologisesti kehittyny ja jopa tälla-
nen kestävän kehityksen, ehkä mallimaa on liikaa sanottu mutta kannattaja kuitenkin. Ja sitten niin-
kin yksinkertainen asia, ehkä mustavalkoisesti sanottu mut niinkin yksinkertanen asia ku muovin 
kierrätys niin et sitä ei saada Suomes toimimaan ja kyllähän se pistää pohtimaan et mitkä on ollu 
niit esteitä et tääl ei oo riittävää kapasiteettia, miks ei niit investointeja oo haluttu tehdä et tää on 
kyl tosi terveellistä pohdintaa tässä kohtaa kun näkymä on kuitenkin se että ne käyrät osottaa ylös-
päin, se kerätyn muovin määrä tulee koko ajan kasvamaan.” 

Toisen muutosvision kuvauksissa keskeiseksi nostettu epäkohta koskee uusiomuovin lajittelun ja käsit-
telyn vahvaa keskittymistä Suomessa vain muutamille toimijoille. Pienet volyymit hankaloittavat var-
masti uusiomuovimarkkinoiden kehittämistä, mutta Suomen erilaisuuden taakse ei muovimarkkinoiden 
kehittämisessä voida mennä: 

”Suomessahan on näin et kerätään muovipakkaukset ja se menee [yritykselle] ja ne tekee mitä te-
kee. Mut jos katotaan Euroopassa sitä kuvioo niin siel on tän muovijätteen keräystoimijat on erik-
seen, sit siel on lajittelutoimijat erikseen ja sit siellä on sen kierrätysmuovin tuottajat erikseen. Ja 
Suomessa tällaset eri funktiot ei oo viel vakiintunu. Meil ei oo ehkä volyymiakään… meijän haaste 
on saada kerättyy se volyymi ja kun sitä alkaa oleen riittävästi niin se antaa myös mahollisuuden 
että tääl on useampia toimijoita, erikoistuneita toimijoita ja sitä päättä me vähitellen päästään te-
hokkaammin toimivaan kierrätysmuovimarkkinaan missä todennäkösesti joku vaikka lajitteluun eri-
koistuva toimija sitten kattoo et mitä kaikkee täs alueella voi tehdä, miten mä lajittelen tän mahdol-
lisimman hyvin jotta voin myydä sen kovaan hintaan eteenpäin.” 

”Mä en tiedä onks siinä juurikaan eroa Eurooppaan mitä muovia Suomes tuotetaan, en tiedä onks 
siinäkään mut jos siinä nyt olis joku tällanen epäbalanssi niin eiköhän se kuljetuksilla tasaantuis. 
Et mä en ainakaan keksi tosta selitystä sille et tilanne Suomes pitäis olla jotenkin erilainen.” 

Kun samat yritykset vastaavat muovijätteen vastaanotosta, lajittelusta, prosessoinnista uusiomateriaa-
liksi sekä ns. rejektin poltosta, on vaarana, että jätteestä otetaan materiaalina talteen vain suurimmat ja 
helpoimmin kierrätettävät muovilajit. Lajittelu on kallista, eikä sen kehittämiseen ole kannustinta, jos 
pienempien jakeiden kysynnästä ei ole takeita. Tuotevalikoima pysyy silloin kapeana ja polttoon pääty-
vän rejektin osuus suurena.  

Kuten ensimmäisessä muutosvisiossa, myös toisessa visiossa vertailukohdaksi nostettiin Ruotsi. 
Ruotsissa kotitaloudesta peräisin olevan muovijätteen lajittelu eri jakeisiin ja jakeiden jatkoprosessointi 
uusioraaka-aineeksi on eriytetty eri toimijoille. Erillisen lajittelutoimijan arvioitiin vaikuttavan uusio-
muovimateriaalien tarjontaan niin, että uusioraaka-aineen valmistukseen päätyy Ruotsissa Suomea laa-
jempi kirjo muovimateriaaleja. Lajittelusta vastaava Svensk Plaståtervinning, toimii voittoa tavoittele-
mattoman yrityksen FTI:n (Förpacknings & tidnings insamlingen) alla. Rakenteilla on parhaillaan 
mittava lajittelulaitos.25   

Eräissä ryhmään luokitelluissa haastatteluissa korostettiin arvoketjun uudelleenorganisoinnin sijaan 
muovipakkausten tuottajavastuun uudelleenorganisoinnin tärkeyttä. Pakkausjätteen päätyminen sopi-
muspohjaisesti aina samoille toimijoille on kilpailulainsäädännön kannalta ongelmallista. Uusien yritys-
ten pääsy markkinoille estyy. Jätelain uudistuksen yhtenä tavoitteena olikin uusiomuovimarkkinoiden 
kehittäminen niin, että sen toiminta täyttäisi aiempaa paremmin kilpailulainsäädännön vaatimukset.  

25 https://www.svenskplastatervinning.se/site-zero/. 

https://www.svenskplastatervinning.se/site-zero/
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Toisenkin muutosvision kohdalla on vaikeaa tunnistaa, miten visiota kuvanneet haastateltavat näke-
vät oman roolinsa uusiomuovimarkkinoiden kehittämisessä. Yleistäen voi todeta, että toisessa muutos-
visiossa muutoksen esteet ovat rakenteita, joita ensimmäinen muutosvision kuvaajat vaalivat tai jotka he 
näkevät Suomen erikoispiirteistä johtuen vaikeaksi muuttaa. Kahta ensimmäistä visiota kuitenkin yhdis-
tää huoli tuottajavastuun uudelleenorganisoinnin mahdollisista haitallisista vaikutuksista muovin kierrä-
tyksen ja uusiomuovimarkkinoiden kehittymiselle. 

”Se ei oo suoranainen epäkohta mut ehkä huoli kuitenkin tai pohdiskelunaihe niin tota nyt kun tää, 
tuottajavastuukuvio on täs uuden jätelain myötä muuttumassa ja on tulossa mitä todennäkösimmin 
tää supertuottajavastuujärjestö tai mitä termii siit nyt käytetäänkään, jonka lakisääteinen velvote 
on huolehtii sit kaikista pakkausmateriaaleista, niin jonkinasteista huolestuneisuutta kannan siitä. 
Että onks tällä tuottajavastuujärjestöllä minkäänlaista intressiä edistää sitä kierrätystä vai onko he 
ainoastaan keräämässä sen pakkausjätteen pois ja hankkiutuvat siitä eroon niin halvalla kuin pää-
sevät… jos heil on meininki mennä sellasiin lyhkäsiin kilpailutuksiin et kuka hoitaa seuraavan kaks 
vuotta näin ja näin monta kilotonnia muovipakkauksia pois tästä heidän pöydältään niin, epäilen 
että investointihalukkuutta ei kovin paljoo ole.” 

3.2.3 Muutosvisio III: Korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia materiaaleja 
valmistavalle teollisuudelle 

Kolmas muutosvisio niputtaa yhteen uusiomuovin käyttäjien – ja mahdollisten käyttäjien – näkökulmat. 
Vaikka yritysten painotukset ja väitteet tässä ryhmässä erosivatkin jonkin verran toisistaan, oli niissä 
myös runsaasti yhteisiä piirteitä. Keskeisin yhtäläisyys liittyy uusiomuoviraaka-aineiden tasaisen ja luo-
tettavan saatavuuden, laadukkuuden, jäljitettävyyden sekä kohtuuhintaisuuden korostamiseen. Lisäksi 
haastatteluissa ja puheenvuoroissa todetaan varsin yhteneväisesti, että kiinnostusta uusiomuovin käyt-
töön löytyy. Yrityksillä on kunnianhimoisia tavoitteita uusiomuoviosuuden kasvattamiseen osana va-
paaehtoisia sitoumuksia ja/tai omaa vastuullisuusstrategiaa.  

Yritykset, joiden edustajia haastattelimme, erosivat kuitenkin huomattavasti siinä, missä määrin ja 
kuinka pitkäjänteisesti niissä oli tehty töitä ensiömuovin korvaamiseksi uusiomuovilla. Monet yritykset 
myönsivät, että uusiomuovia käytetään vielä hyvin niukasti. Suoraan tai epäsuoraan elintarvikekontak-
tiin suunnitellut tuotteet ja pakkaukset ovat erityisen vaikea käyttökohde, sillä niitä koskeva lainsää-
däntö asettaa tiukkoja ehtoja käytettävien materiaalien laadulle ja prosessoinnille. Uusiomateriaalien ta-
pauksessa nämä ehdot liittyvät myös jätteen keräämisen organisointiin. Sopivia, elintarvikekelpoisia 
uusiomateriaaleja odotetaan markkinoille. Raaka-aineiden on myös oltava hinnaltaan kilpailukykyisiä, 
saatavuudeltaan varmoja ja mielellään kotimaisia:  

”Tää nyt on ollu ainaki yks sellanen, mikä on meillä ollu täs vähän tällänen huolen aihe, et toivot-
tavasti me nyt jatkossaki saadaan tätä kotimaista raaka-ainetta. Miten sitte isossa kuvassa, niin 
tuntuu et valtavasti on pöhinää ja tutkimushankkeita ja vaikka mitä on käynnissä. Mut se ei vielä 
näy meille raaka-aineen käyttäjä loppuasiakkaana, ei siit vielä niitä kaupallisia laatuja. Et vaik on 
kuinka näitä kaikkia hankkeita käynnissä, nii meille se realisoituu vasta sitten, kun on saatavilla 
sellanen massa jota saa hyvään hintaan ja saatavuus on turvattu. Et siinä ei vielä olla, et tää vasta 
kehittyy tää markkina. Ja sitähän me nyt odotetaan ku kuuta nousevaa, että saatas tällänen elintar-
vikelaatunen kierrätysmassa.” 

Sopivien uusioraaka-aineiden puute määriteltiin yhteiseksi ongelmaksi, johon tarvitaan ratkaisuja, mi-
käli uusiomuovimarkkinoiden kehittymiseen halutaan vauhtia. Ongelma ei rajoitu vain elintarvikekon-
takteihin. Rakennusteollisuudessa toimivan yrityksen edustaja totesi, että ”muovinvalmistajat ei pysty 
toimittamaan uusiomuoveja tai biomuoveja niihin käyttösovellutuksiin mitä meil on”. Konekanta ja 
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prosessointiteknologiat asettavat myös ehtoja uusiomuovien raaka-ainekäytölle, mutta molempia voi-
daan räätälöidä joissain puitteissa. Suurimmat rajoitukset ensiömuoviraaka-aineen korvaamiselle kierrä-
tysmateriaalilla aiheutuvat lopputuotteiden suorituskykyyn ja kuljetettavuuteen liittyvistä vaatimuksista. 
Näitä vaatimuksia on joissain tapauksissa mahdotonta saavuttaa, jos valmistuksessa käytetään uu-
sioraaka-ainetta. Lisäksi haastateltavat väittivät, että joissain tapauksissa uusiomateriaalin käyttöä vas-
taava hiilidioksidipäästövähennys voidaan saavuttaa muovin määrää vähentämällä.  

Esteet ensiömuoviraaka-aineen korvaamiselle uusiomuovilla eivät kuitenkaan johdu vain siitä, että 
käyttösovellukset olisivat erityisen vaativia ja suoraan uusiomateriaalin poissulkevia vaan myös siitä, 
että sopivia uusiomateriaaleja ei ole saatavilla. Saatavuuden katsottiin olevan lajittelu- ja tuotantotekni-
nen valinta, ei väistämätön asiantila. Materiaalitoimittajille lähetettiin toive suuremmasta kysyntälähtöi-
syydestä: 

”Jonkin verran no tehään yhteistyötä niitten pakkausmateriaalitoimittajien kanssa siinä että pysty-
tään vaikuttaa siihen materiaaliin. Mut ehkä ite ainakin toivoisin enemmän sieltä vielä sieltä raaka-
aineiden valmistajilta ehkä en nyt tiedä ihan suoraa kontaktia mutta kuitenkin sitä että mitä niistä 
haluttais tehdä niistä uusioraaka-aineesta.” 
 

3.2.4 Muutosvisio IV: Markkinaehtoisesti kohti materiaalitehokkuutta 
Neljäs muutosvisio on tunnistetuista visioista konservatiivisin. Uusiomuovimarkkinoiden kehittämisen 
sijaan näkökulma korostaa materiaalitehokkuutta ja muovin käytön vähentämistä. Muovin kierrätys näh-
dään toissijaisena tavoitteena. Erityisiä panostuksia tai julkista ohjausta uusiomuovimarkkinoiden kehit-
tämiseen ei tarvita, vaan muutoksen tulisi olla mahdollisimman markkinaehtoista.  

Koska muovien kiertotalous ja ensiömuovin korvaaminen uusiomuovilla katsottiin alisteisena 
muille tavoitteille, kuten pakkausten laadulle ja materiaalitehokkuudelle, ei kierrätettävien tuotteiden 
suosimista pidetty tärkeänä. Lisäksi kemialliseen kierrätykseen asetettiin odotuksia: vaikka esimerkiksi 
materiaalitehokkaimmat ja kevyimmät muovipakkaukset voivat olla kierrätyskelvottomia, asia ei ole 
ongelma, jos kemiallinen kierrätys voi tuottaa ratkaisuja myös näiden pakkausten kierrättämiseen. Vas-
tuu siis siirretään kierrätysteknologioiden kehittäjille ja hyödyntäjille: 

”Joku pelkkä muovin kierrättäminenhän niin on vaan ympäristön kannalta kuitenkin yks tärkee 
asia… Et vaikka ruokahävikin vähentäminen on toinen tärkee, ja sitten jos laajemmin ajattelee kuin 
pelkkää ympäristöä, niin sitten se tuotteen elintarviketurvallisuus ja kaikki nää niin, pitää huomioi-
da sitte ku tekee näitä kierrätysratkaisuja. Mä en nyt osaa sit sanoo, että kuinka suuri osa näistä 
muovipakkauksista nyt ois monikerrospakkauksia, jotka ilmeisesti lihapuolella on erityisen tärkeitä, 
niin että kuinka se pitäisi sitten huomioida että… tukee sitä teknistä kehitystä että niitäkin pakkauk-
sia voitais paremmin kierrättää. Että edellyttääks se sitte sitä nyt paljon puhuttua niin kemiallista 
kierrätystä vai mistä siin on kysymys.”26 

Kemiallisen kierrätyksen – ja joissain tapauksissa suoraan muovin polton – asemointi muutosvision kes-
kiöön herättää kysymyksiä vision yhteensopivuudesta siihen muovi- ja kiertotalouspolitiikkaan, jota on 
rakennettu muovin erilliskeräykseen ja korkeatasoisiin materiaalikiertoihin perustuvaksi. Yllättävää vi-
siossa on lisäksi se, että kierrätyksen kehittämisessä katse siirretään vahvasti kuluttajaan. Muutosvision 
mukaan oleellista on esimerkiksi se, ”kuinka saadaan kuluttaja lajittelemaan”; vaikka siis lopputulos voi 
olla se, että kuluttajan lajittelema muovi päätyy polttoon. 

 
26 On oletettavaa, että haastateltava viittaa tässä samaan jauhelihapakkaukseen, jonka toinen haastateltava otti 
esiin osana muutosvisiota I. Jälkimmäinen arvioi, että kyseinen pakkaus ei sovellu edes kemialliseen kierrätyk-
seen, vaikka sellaista olisi tarjolla. 



26 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2022 

3.3 Uusiomuovimarkkinoiden kehittämisen ohjauskeinot ja kannustimet 
Julkisen ohjauksen roolista uusiomuovimarkkinoiden kehittämisessä puhuttiin haastatteluissa ja Muovi-
foorumissa kahdella tasolla. Yhtäältä pohdinta ja argumentit keskittyivät julkisen vallan ja sääntelyn 
rooliin yleisesti. Toisaalta osallistujilta ja haastateltavilta kysyttiin näkemyksiä tiettyihin ohjauskeinoi-
hin, jotka ovat selvityksen tai valmistelun alla EU:ssa tai kansallisesti. 

Yleisesti julkisen ohjauksen katsottiin olevan oleellinen tekijä toimivien uusiomuovimarkkinoiden 
toiminnassa. Julkisen vallan toimet vakauttavat toimintaympäristöä ja luovat pelisääntöjä markkinoiden 
toiminnalle. Oleellisina toimina nähtiin uusioraaka-aineiden käyttöä rajoittavien tuotestandardien uudel-
leenarviointi sekä jätteeksi luokittelun päättymisen (ns. end-of-waste) säännökset. Toistaiseksi osa tuo-
testandardeista (ks. taulukko 1) kieltää uusiomuoviraaka-aineen käytön soveltamisalaansa kuuluvien 
tuotteiden valmistuksessa. 

”Yks mikä toivon mukaan on kohta paranemassa on tää että, et saatais yhtenäiset säännöt eli esi-
merkiksi tää jätteeksi luokittelun päättyminen saadaan yhtenäiseks täällä Suomessa. Ja sitten ehkä 
sitä kautta myös sitten saadaan näitä tiettyjä, sanotaan että siinä on aina varsinkin sellasella asiak-
kaalla ja asiakkaan asiakkaalla joka ei ole vielä käyttäny niin on aina se epäilys että onko siellä jo-
tain riskejä ja että voiko siellä olla jotain vaarallista ainetta tai vierasta ainetta. Et tavallaan että 
sinne puolelle myös saadaan tätä tämmöstä ehkä normistoa että mitkä asiat tulee täyttää, mut kui-
tenkin niin että sitten että ehkä ei, et olis jonkin näkönen systeemi jotta ei tarvis hirveesti sitten tes-
tatakaan koska se vie sitten myös aika paljon resursseja.” 

Joissain puheenvuoroissa ja haastatteluissa nostettiin esiin uusiomuovimarkkinoiden kehittymistä hait-
taavat kannustinrakenteet. Muovijätteen poltto on joidenkin näkemysten mukaan liian edullinen muovi-
jätteen käsittelykeino. Tämä ei kannusta kestäviin kiertotalousratkaisuihin ja niiden kehittämiseen. Toi-
saalta Muovifoorumissa esitettiin kanta, jonka mukaa fossiilisen muovin poltto tulisi nähdä toimintana, 
jota ei tule suitsia, vaan kehittää: 

"Mä vähän haastaisin tota polttoreitin tukkimista, koska kyl se poltto on loppupelissä sitten var-
maan aina sille viimeiselle jätteelle se ratkasu, mut se poltto pitää pystyä tekemään hiilidioksidiva-
paaks ja kierrätysprosessiks käytännössä. Ja siihen me esimerkiks tullaan panostamaan paljon, että 
me pystytään meidän jätteitä käsittelemään jatkossakin termistä reittiä. Koska se on ainoa ratkaisu 
mones kohtaa." 

Uusi jätelaki ja tuottajavastuun uudelleenorganisointi, sekä tuottajavastuumaksujen porrastus eli ns. 
ekomodulaatio herättivät haastatteluissa osin vahvoja reaktioita. Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, 
katsoi osa haastatelluista, että tuottajavastuun uudelleenorganisointiin sisältyy vaara muovin kierrätyk-
sen ”halpuutuksesta”. Vaaran välttämisen katsottiin vaativan julkista ohjausta, joka luo kannustimia 
muovin teollisen kierrätyksen kehittämiselle. Se, mitkä seikat ja vaiheet nostettiin tässä kehittämistyössä 
oleellisiksi nivelkohdiksi, vaihtelivat haastattelusta ja puheenvuorosta toiseen. Pääpaino oli toiveessa 
tuottajamaksujen porrastamisesta niin, että maksut eivät määräytyisi yksinomaan syntyvän jätteen pai-
non perusteella, vaan esimerkiksi jätteen kierrätettävyys vaikuttaisi maksujen määräytymiseen. 

”Jos lähettäis vaikka semmosesta karkeesta hintaesimerkistä, että tuottajavastuumaksu moniker-
rospakkaukselle, esimerkiksi PET, PE-kalvolle mikä ei kelpaa ees kemialliseen, sen tuottajavastuu-
maksu olis vaikka 400. Sitte monomateriaalin, (HD:n) PP:n, LD:n, tuottajavastuumaksu olis 200. 
Jos sulla olis semmonen esimerkiks shampoopullo missä on 25 pinnaa kierrätysmateriaalia muka-
na, nii tuottajavastuumaksu olis 50. Tällä tavalla, pelkästään tekemällä se ekomodulaatio fiksusti 
me voitais tuoda kaikki ohjauselementit sen kautta.” 
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Uusiomuovin kysynnän kasvattaminen sekoitevelvoitteen tai muoviveron avulla sai vähän kannatusta 
haastatteluissa ja Muovifoorumin puheenvuoroissa. Mahdollisia ongelmia tunnistettiin useita. Yksi tois-
tuva argumentti koski laaja-alaisen sekoitevelvoitteen mahdottomuutta tilanteessa, jossa uusioraaka-ai-
neita ei ole tarjolla riittävästi tai sopivan laatuisena. Lisäksi velvoitteen tai verokannustimen mahdolli-
nen johtaminen muovin käytön lisääntymiseen aiheutti huolta: tuotteisiin saatetaan lisätä kierrätysmuo-
via vain velvoitteen täyttämiseksi esimerkiksi purkkien pohjaan. Joissain tilanteissa uusioraaka-aineen 
osuudelle asetettu vähimmäisvelvoite voi myös muodostua katoksi, jonka ylittämisen eteen ei tehdä 
töitä, vaikka se olisi tuoteryhmän osalta mahdollista. Velvoitteen arvioitiin myös hyödyntävän isoja toi-
mijoilta, joiden on mahdollista ostaa markkinoilta suuria määriä raaka-aineita, kun taas pienten toimijoi-
den on tyytyminen jäljelle jääviin, kalliisiin eriin. Jopa keinottelulle katsottiin olevan mahdollisuuksia: 
markkinoille voi tulla heikkolaatuisia raaka-aineita ja tuotteita, joiden väitetään sisältävän kierrätysmuo-
via, vaikka näin ei todellisuudessa olisi.  

Jossain puheenvuoroissa esitettiin, että ennen lisävelvoitteiden antamista on syytä analysoida SUP-
direktiivin (2019/904/EU) PET-pulloja koskevan sekoitevelvoitteen toimeenpanosta saatavia kokemuk-
sia. Lisäksi muistutettiin, että sekoitevelvoitteen toimivuus riippuu siitä, miten velvoite määritellään ja 
mitä tuoteryhmiä se koskee. Paradoksi voi kuitenkin syntyä siitä, että ne uusiomuoviraaka-aineet, jotka 
voisivat luoda ongelmattoman perustan sekoitevelvoitteelle, ovat usein niitä, joille on jo hyvin kysyntää. 

Koska muovipakkausten tuottajayhteisö on vastuussa pakkauksille asetetun kierrätystavoitteen saa-
vuttamisesta, vaikuttavat tavoitteet siihen, kuinka paljon tuottajayhteisön on panostettava keräysverkos-
toon ja kierrätyskorvauksiin. Haastatteluiden perusteella muutosten merkitys on vielä hahmottumaton. 
Joissain tapauksissa tavoitteiden katsottiin olevan mahdottomia toteuttaa, sillä korkea kierrätysprosentti 
edellyttää sekä lajittelun että prosessoinnin tehokkuuden huomattavaa kasvattamista: 

”Jos aattelet että tällä hetkellä he saa laskee sen 58 pinnaa kierrätystä, koska se on se mitä on toi-
mitettu lajittelulaitoksen portista. Niin jotta me päästäs siihen 50 prosentin kierrätysasteeseen, niin 
markkinalta pitää kerätä 80 prossaa muovista, lajittelulaitoksen tehokkuuden pitää olla se 80 ja 
myöski sitte tän kierrättäjän tehokkuus pitää olla 80. Sit meil on 51 pinnaa kierrätys. Tää on sem-
monen asia mitä mun mielestä poliitikot, virkamiehet ei oo ymmärtäny, että kuinka iso vaikutus täl-
lä on. Suomen mittakaavassa, jos mä nopeesti lasken tässä. Kun tulee markkinoille karkeesti 120 
tuhatta tonnii pakkauksia, jos me halutaan 50 prosentin kierrätysaste, niin meillä pitää tulla 60 tu-
hatta tonnia röyniä ja lopputuotteita.” 

Kierrätyksen määritelmän muuttaminen herätti ristiriitaisia reaktioita puhujissa ja haastatelluissa. Kemi-
allisesti kierrätettyä ei ole mahdollista laskea kierrätetyksi, jos lopputuotetta ei käytetä materiaalina hyö-
dyksi. Kriteerin arvioitiin turhaan hidastavan kemialliseen kierrätykseen tehtäviä investointeja. Näitä 
investointeja tarvittaisiin, sillä kemialliseen kierrätykseen panostaminen on joidenkin toimijoiden mu-
kaan välttämätön osa muovien kiertotalouden keinovalikoimaa – ja joidenkin mielestä jopa ainoa keino 
kierrätyksen vauhdittamiseen. Jälkimmäinen painotus kuitenkin haastettiin väitteellä, jonka mukaan ke-
miallisen kierrätyksen ratkaisut ovat edelleen tyypillisesti energia- ja materiaalitehokuudeltaan heikkoja. 
Kriitikoiden mukaan kyseessä ei siis olisi niin merkittävä suunnanmuuttaja, kun mitä annetaan ymmär-
tää. Näissä yhteyksissä kemialliseen kierrätykseen viitattiin korttina, jonka jotkut yritykset ja tahot otta-
vat esiin keskustelun siirtämiseksi arvoverkon rakentamisen ongelmista yksittäisiin investointiratkaisui-
hin.  

Keskustelu uusiomuoviraaka-aineen käyttöä koskevista velvoitteista ja vapaaehtoisista sitoumuk-
sista avasi kysymyksen käytön todentamisesta. Useissa puheenvuoroissa ratkaisuksi esitettiin massa-
taselaskelmaan perustuvaa sertifiointijärjestelmää. Järjestelmä perustuisi riippumattoman osapuolen ar-
vioon tuotannossa käytettävästä raaka-aineesta: 
  



28 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2022 

”… kolmas osapuoli todentaa ainetaseessa kierrätysmuovin käytön, ja kirjottaa sertifikaatin. Vih-
reen sähkön ajatusmallin mukasesti, että vaikka sun tuotteessa ei ole juuri kierrätysmolekyyliä mut 
jos siihen taseeseen on syötetty kierrätysmuovia jossain [nimi] laitoksessa, ja siitä sitten joku inde-
pendent [riippumaton] taho on sulle kirjottanu todistuksen että tähän on syötetty X:ää ja sinä oot 
ostanu X:n ulos siitä. Niin vaikka siitä, ei edes siitä pullosta pystys [todentamaan]… se ois kaikki 
käytännössä jotain ei-kierrätettyy molekyylii, sais sillä sertifikaatilla toimia. Se minusta lisäisi kiin-
nostusta ja käyttöä muovijätteelle prosessissa.” 

Vapaaehtoisuuteen perustuva arvoketjun itsesääntely sekä siihen kannustaminen toimialakohtaisin ym-
päristösitoumuksin sai runsaasti kannatusta. Kuluttajille tuotteiden, ja usein nimenomaan pakkausten, 
ympäristöystävällisyys on usein tärkeää. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tuotteiden, mutta myös kaupan 
keskusliikkeiden, ympäristövastuullisuuden kasvattamiseen ja tämän hyödyntämiseen markkinavalttina. 
Mahdollisena haittana kauppavetoiselle vastuullisuustyölle nostettiin esiin toimintakentän pirstaloitumi-
nen: yksityisten toimijoiden erilaiset vaatimukset esimerkiksi pakkauksille voivat johtaa ”sillisalaattiin”, 
joka ei tue pitkäjänteistä kehittämistyötä eikä tuota vakaata toimintaympäristöä. Julkisen vallan asetta-
mat harmonisoidut säädökset ovat tässä mielessä huomattavasti parempi ratkaisu.  

Yritysten edelläkävijyyden tukeminen ja siihen kannustaminen vapaaehtoisin sitoumuksin sekä jul-
kisin hankinnoin nousivat monessa haastattelussa keinoina, joita julkisessa ohjauksessa tulisi käyttää 
vielä nykyistä enemmän. Informaatio-ohjauksen muodoista oleellisena mainittiin valmistavalle teolli-
suudelle kohdennettu neuvonta- ja konsultointipalvelut. Uusiomateriaalien käyttöä rajoittaa tietämättö-
myys saatavilla olevista materiaaleista ja niiden mahdollisuuksista. Arvoketjujen rakentamiseen tarvi-
taan välittäjäapua: 

”Ois varmaan konsultille töitä mones yritykses… kertomaan mitä kaikkee vois tehdä [uusiomuo-
vista]. Tämmösii henkilöitä nimittäin vois olla ihan oikeesti… onhan niitä, mutta enemmän… et he 
vois, ratkoo tuotannon kautta mitä mahdollisuuksia on ja mitä löytyy markkinoilta.” 
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4 Tulosten tarkastelu: monipolviset arvoverkot ja 
vastuiden hajautuminen 

Ympäristö- ja kiertotalouspolitiikan kehittäminen nojaa väistämättä säädeltävien toimialojen asiantunte-
mukseen. Lainsäätäjän ja valvovien viranomaisten on tutkijoiden ja konsulttien avustuksellakaan mah-
dotonta pysyä yksityiskohtaisesti selvillä alan yritysten sisällä tapahtuvasta kehittämistyöstä (Downer 
2010). Tämä epätasapaino tuottaa tilanteen, jossa yritysten ja etujärjestöjen kuuleminen, mutta myös nii-
den kriittinen arviointi, on välttämätöntä. Väittämät mahdollisista ja mahdottomista ratkaisuista voivat 
olla vahvasti yritysintressien värittämiä. Samalla kun voi olla esimerkiksi selvää, että joissain pakkaus-
ratkaisuissa kierrätyskelvottomien monikerrosratkaisujen korvaaminen on vaikeaa ilman pakkauksen 
toiminnallisten ominaisuuksien menetystä, monikerrosratkaisujen tuotanto voi olla joissain tapauksissa 
olla seurausta vakiintuneista tuotantoratkaisuista eikä suinkaan välttämättömyys (Milios ym. 2018).  

Ratkaisumme väitteitä koskevaan dilemmaan oli muovialan asiantuntijoiden ja toimijoiden niin laa-
ja-alainen kuuleminen, kuin se Muovimarkkina-hankkeen resurssien puitteissa oli mahdollista. Ky-
kenimme näin suhteuttamaan haastatteluissa ja Muovifoorumissa esitetyt väittämät toinen toisiinsa. 
Tämä analyysi toi esiin neljä erilaista näkökulmaa tai muutosvisiota uusiomuovimarkkinoiden kehittä-
miseen. Visioiden eriytyminen ja niiden painotukset osoittavat, että markkinoiden kehittämisen ongel-
mat ja mahdollisuudet kuvataan tavalla, joka johtaa vastuiden siirtelyyn arvoverkoissa ja niiden rakenta-
misessa. Tämä löydös voi osittain selittää sen, miksi uusiomuovimarkkinoiden kehittäminen on 
osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi.  

Uusiomuoviraaka-aineen arvoverkko on Suomessa varsin keskittynyttä. Muovijätteen keräämisen 
organisoinnissa ja kerättyä jätettä koskevassa päätöksenteossa pakkausten tuottajavastuuyhteisön merki-
tys on suuri sen korvatessa ison joukon yksittäisiä yrityksiä, jotka toki ovat yhteisön jäseniä. Uusio-
muoviraaka-ainetta valmistavia laitoksia on vain puolisenkymmentä ja ne ovat toistaiseksi erikoistuneet 
tiettyihin muovijätevirtoihin. Uusiomuoviraaka-ainetta valmistavat suomalaiset yritykset eivät toimi en-
siömuoviraaka-ainemarkkinoilla, mikä on merkittävä ero esimerkiksi kuitupakkauksia tai metalleja kier-
rättäviin yrityksiin verrattuna. Uusiomuovimarkkinat perustuvat lisäksi paitsi kansallisiin, myös kan-
sainvälisiin jäte- ja uusiomateriaalivirtoihin.      

Tuotannon keskittyminen korostaa muovin kierrättämisestä vastaavien yritysten mahdollisuuksia ja 
vastuuta ainekiertojen kehittämisessä. Syitä, miksi yritykset eivät voi kuitenkaan merkittävästi laajentaa 
uusioraaka-aineen tuotantoa ja kasvattaa tuotettavien raaka-aineiden kirjoa on haastateltujen toimijoiden 
mukaan useita. Ensimmäinen näistä koskee toteutettua jätelain muutosta, jonka nähtiin horjuttaneen va-
kaata liiketoimintaympäristöä tavalla, joka johti uusista investoinneista pidättäytymiseen. Toinen mer-
kittäväksi nostettu syy koskee Suomen muovijätevirtojen niukkuutta. Niukkojen virtojen olosuhteissa ei 
kannata panostaa pienten osavirtojen, eli määrällisesti vähäisempien muovijakeiden, prosessointiin. 
Näille lopputuotteille ei myöskään arvioitu löytyvän kysyntää Suomesta. Samalla uusien prosessointi- ja 
tuoteinnovaatioiden katsottiin kuuluvan petrokemian suuryritysten vastuulle.   

Tämä ensimmäistä muutosvisiota luonnehtiva näkemys uusiomuovimarkkinoiden kehittämisen es-
teistä kuitenkin kyseenalaistettiin huomauttamalla, että Suomi ei välttämättä ole huono sijainti uusille 
investoinneille. Muovivirtojen niukkuutta voisi täydentää muovijätteen tuonnilla entistä enemmän, jos 
tämä on tarpeen ja jos näin saataisiin Suomessa muodostuvasta jätteestä suurempi osa uusiokäyttöön sen 
sijaan, että osa kerätystä muovijätteestä päätyy polttoon. Jätemuovijakeiden laaja-alaisempi käyttö kui-
tenkin edellyttäisi panostuksia kierrätyslaitokselle saapuvan jätteen lajitteluun. Tämä lisää prosessoijan 
kustannuksia. Koska prosessoija saa vain rajallisesti tuloa prosessoinnin lopputuotteista, eikä uusien 
tuotteiden kysynnästä ole varmuutta, ei toimijalla ole kannusteita kierrätyksen kehittämiseen. Kun liike-
toiminta nojaa merkittävästi jätteenkäsittelymaksuihin eli ns. porttimaksuihin, jäävät panostukset tuotan-
non kehittämiseen helposti ohuemmiksi kuin mikä olisi kiertotalouden kehittämisen kannalta toivotta-
vaa (Lazarevic ja Valve 2020, Valve ym. 2021). 
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Vaikka ensimmäisen ja toisen muutosvision välillä on selvä jännite, nostetaan molemmissa esiin 
huoli uusiomuovimarkkinoiden mahdollisesta heikentymisestä nykytilaa huonommaksi. Jotta näin ei ta-
pahtuisi, tulee jätelain uudistusta täydentää ohjauskeinoilla, jotka estävät sen, että kustannukset mini-
moiva muovin kierrätys, jossa valmistetun uusiomuoviraaka-aineen laatu on korkeintaan toissijainen 
kysymys, saa kilpailuedun markkinoilla. Tuottajavastuuorganisaatiolle tulisi luoda kannustimia suosia 
sellaisia kierrätystoimijoita, jotka jalostavat muovijätteen laadukkaaksi raaka-aineeksi. Yksi mahdolli-
suus olisi lisätä tuottajavastuun piirissä olevien yritysten tarvetta tällaiselle raaka-aineelle sekoitevel-
voitteen tai porrastetun tuottajamaksun kautta. Lisäksi tulee varmistaa, että valmistavassa teollisuudessa 
muovijätteen painoon perustuva tuottajamaksujen laskenta ei tapahdu tuotteiden kierrätettävyyden kus-
tannuksella. 

Uusiomuovia hyödyntävien tai sen hyödyntämistä harkitsevien yritysten piirissä suhtauduttiin va-
rauksellisesti velvoitteisiin uusiomuovin käytöstä. Näiden toimijoiden näkemyksissä uusiomuovimark-
kinoiden keskeinen ajuri löytyy entistä paremmista, mutta hinnaltaan kilpailukykyisistä ja saatavuudel-
taan varmoista uusioraaka-aineista. Nykyisellä tarjonnalla kysyntää voidaan kasvattaa vain rajallisesti. 
Uusiomuovin tarjonta tulisi saattaa entistä kysyntälähtöisemmäksi.  

Yhteistä eri muutosvisioille onkin uusiomuovin tuotantoinvestointien nostaminen markkinoiden ke-
hittymisen avaintekijäksi. Näkemykset siitä, millaisia investointeja tarvitaan, kuitenkin vaihtelivat jon-
kin verran. Nykyrakenteiden ravistelua painottava muutosvisio korostaa investointeja laajempaan uusio-
materiaalikirjoon. Tämä edellyttää myös muovijätteen lajitteluun panostamista. Valmistava teollisuus 
kaipaa myös laajempaa tuotekirjoa, mutta myös vakiintuneiden uusiojakeiden riittävyydestä kannettiin 
jonkin verran huolta. Investoinnit erityisesti kemialliseen kierrätykseen nostettiin myös vipuvarreksi, jo-
ka ratkaisee arvoverkon muovijätteen kierrätettävyyteen ja uusiomuovin laatuun liittyvät ongelmat. Täl-
lainen vahvasti kemiallisen kierrätyksen lupaukseen nojaava näkökulma on kirjallisuudessa määritelty 
keinoksi, jolla kiertotalouden edellyttämät vaatimukset tuotannolle pyritään ohittamaan (Mah 2021). 
Näkökulman mukaan muovin kierrätyksen arvoverkot oletetaan saatavan toimiviksi keskitetyillä ratkai-
suilla niin, että muovituotteiden kierrätettävyyden ja lajittelun edistämisellä tai materiaalikehityksellä ei 
juuri ole merkitystä. 

Haastatteluista heijastuu tyytymättömyys niihin puitteisiin, jotka yhteiskunta luo yritysten inves-
tointi- ja liiketoimintaratkaisuille. Korjausehdotuksissa vähälle huomiolle jää se, mikä on yritysten oma 
rooli muutoksen tekemisessä. Osin asia on yrityssalaisuuksien piiriin kuuluvaa, mutta samalla voi kui-
tenkin pohtia, mistä hiljaisuudet ja keskustelun ulkopuolelle jäävät kysymykset kertovat. Esimerkiksi 
kierrätystoimialan oma tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja julkisen vallan rooli tämän työn tu-
kemisessa ovat teema, jota ei nostettu esiin. 
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5 Päätelmät ja suositukset 

Kaupan, muovialan järjestöjen sekä uusiomuoviraaka-ainetta valmistavan tai sitä käyttävän teollisuuden 
edustajien haastattelujen ja julkisten puheenvuorojen analyysi tuo esiin uusiomuovimarkkinoita koske-
vat määrittelykamppailut. Keskeisistä ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista ei ole yksimieli-
syyttä. Yhtä yhtenäistä ”yritysmaailman” kantaa ei ole olemassa, eikä ympäristö-, elinkeino- ja teolli-
suuspolitiikan valmistelu voi nojata oletukseen yksituumaisuudesta. Muutosvisioiden erittely paljastaa 
myös vastuun siirtelyn arvoverkoissa ja niiden rakentamisessa. Monipolvisten verkostojen olosuhteissa 
toimijat ovat riippuvaisia toinen toistensa ratkaisuista. Tämä tekee edelläkävijöitten panostamisen vaike-
aksi, mutta myös siitä pidättäytymisen helpoksi. Toimijat voivat helposti vedota siihen, että ensisijainen 
vastuu uusiomuovimarkkinoiden kehittymisestä lankeaa jollekin toiselle taholle. 

Selvityksemme osoittaa, että Muovitiekartan kaltaisissa strategioissa ja ohjelmissa sekä niiden laati-
misen ja toimeenpanon prosesseissa kannattaa kiinnittää huomiota toimialan sisältä nouseviin erilaisiin 
ja mahdollisesti jännitteisiin näkemyksiin. Ongelmien ja ratkaisuehdotusten tunnistaminen on hyödyl-
listä, mutta näiden luettelointi irrallaan niiden taustalla vaikuttavista näkemyksistä tai kokonaisvisioista 
voi heikentää toimintapolitiikan saranakohtien tunnistamista. Tärkeää on huomata, että eri toimijat ase-
moivat nämä saranakohdat eri tavoin riippuen tiedollisista näkemyksistään ja kaupallisista intresseis-
tään. 

Monet tätä selvitystä varten haastatellut ja kuullut toimijat tunnistivat saranakohdiksi meneillään 
oleva EEJ-säädösvalmistelun sekä tuottajavastuumaksujen porrastamisen kierrätettävyyden ja kierrätyk-
sen kannustamisen edistämiseksi. Vastakkaisen näkemyksen mukaan erityisesti kemiallinen kierrätys ja 
polttoreitin edistäminen ovat muutoksen avaimia. Siihen, miten yksityisiä toimijoita kyettäisiin kannus-
tamaan laadukkaan ja aiempaa laajemman uusiomuoviraaka-ainevalikoiman kehittämiseen mekaanisen 
kierrätyksen keinoin tarjottiin niukasti konkreettisia ehdotuksia. Esitetyissä visioissa markkinoiden ke-
hittämisen jatkoaskeleet jäivät irrallisiksi. Vaikka esimerkiksi kemiallinen kierrätys on merkittävä osa 
muovien kiertotalouden kehittämistä, esitettiin se jossain tapauksissa lähes kaikkivoipana yksittäisenä 
ratkaisuna uusiomuovimarkkinoiden toimimattomuuteen liittyviin ongelmiin.  

Selvityksemme perustui oletukseen uusiomuovin kysynnän vähäisyydestä markkinoiden toimintaa 
hankaloittavana tekijänä. Tuloksemme kuitenkin kertovat ennen kaikkea uusiomuoviraaka-aineen tar-
jonnan rajallisuudesta ja siitä johtuvista ongelmista. Vaikka kyseessä on muna-kana-tyyppinen ongelma, 
selvityksemme keskeinen päätelmä on, että Suomessa tarvitaan panostuksia laadukkaaseen ja aiempaa 
laajempaan uusiomuoviraaka-aineiden valikoimaan.  

Muovin kierrätyksessä määrälliset tavoitteet ovat toistaiseksi hallinneet ohjauskeinojen määrittelyä 
ja niistä käytävää keskustelua. Tässä hankkeessa asiaa tarkasteltiin myös uusiomuovimarkkinoiden nä-
kökulmasta, mikä toi selkeästi esille laadullisten tavoitteiden asettamisen tärkeyden määrällisten rin-
nalle. Hyvälaatuinen uusiomuoviraaka-aine voi korvata ensiömuovin käyttöä. Tällaiselle raaka-aineelle 
on kysyntää ja niiden markkinat toimivat varsin hyvin. Keräysjärjestelmien suunnittelun, vapaaehtoisten 
sitoumusten ja tuottajavastuun toteutuksen tulee edistää lajittelua, innovaatioita, investointeja ja tuote-
suunnittelua tavalla, joka tukee laadukkaiden uusiomuoviraaka-aineiden tuotantoa.  

Uuden tuottajayhteisön aloittaessa toimintaansa on tärkeää pohtia, miten muutos voi tukea korkea-
laatuisten uusiomateriaalien tuotannon ja markkinoiden vahvistumista. Erilliskerätyn muovijätteen lajit-
telun irrottaminen voittoa tavoittelemattomaksi toiminnaksi Ruotsin mallin mukaisesti voi olla mahdol-
lisuus, jolla eri muovilajien talteenottoa ja hyödyntämistä voidaan tehostaa. Ruotsin mallista saatuja 
kokemuksia ja oppeja olisi perusteltua selvittää.  

Jätelain uudistusta tulee täydentää toimenpitein, jotka takaavat sen, että kierrätystoiminnan kilpailu-
tuksessa otetaan huomioon tuotettavien uusiomateriaalien laadulle asetettavat tavoitteet. Tämä tarkoit-
taa, että kilpailutettava palvelu on määriteltävä siten, että lopputuloksena syntyy laadukkaita uusiomate-
riaaleja. On myös syytä kartoittaa mahdollisuuksia määritellä kestävyyskriteerejä kilpailutettavien 
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kierrätyslaitosten ja -prosessien toiminnalle. Vastuu kilpailutuksen käytännön toteutuksesta on annettu 
tuottajavastuuyhteisölle, mutta julkisen politiikan keinoin on varmistettava, että haastatteluissa esitetty 
uhkakuva muovien kierrätyksen halpuutuksesta ei toteudu.  

Valmistavassa teollisuudessa on huomio kiinnitettävä tuotteiden kierrätettävyyteen sekä ensiömuo-
viraaka-aineen korvaamiseen uusiomuoviraaka-aineella. Tilanteessa, jossa tuottajavastuujärjestelmä ja 
jätehierakia kannustavat muovin käytön vähentämiseen mahdollisesti muovituotteiden kierrätettävyyden 
kustannuksella, tarvitaan julkiselta vallalta perusteltu linjaus siihen, onko kannustinrakenne toivottu. Jos 
tilanne ei ole näin, tai on sitä ehdollisesti, on kannustimia uudistettava. Suomessa muovipakkausten 
tuottajayhteisömaksut ovat olleet huomattavasti karkeammin jaoteltuja kuin useissa muissa maissa. 
Tuottajavastuumaksujen nykyistä hienojakoisempaan jaotteluun ja jopa ekomodulaatioon kiinnitettiin-
kin haastatteluissa merkittäviä odotuksia. Vastuu maksujen muokkauksesta on annettu jätelain ja pak-
kausjäteasetuksen uudistuksessa tuottajayhteisöille. Vaikka tuottajilla ja tuottajayhteisöllä onkin tähän 
tehtävään parhaat tiedolliset edellytykset, voivat tuottajien osin vastakkaiset intressit olla esteenä kon-
sensuksen löytämiselle maksujen tavoitteista ja kyllin vaikuttavasta porrastuksesta. Valvovan viran-
omaisen ja tarvittaessa valtioneuvoston on varmistettava, että maksut muotoillaan nykyistä hienojakoi-
semmin ja nykyistä kannustavammiksi. Uusiomuovimarkkinoiden kannalta keskeistä on kierrätettä-
vyydestä ja kierrättämisestä palkitseminen. 

Uusiomuovin käyttöä voidaan kasvattaa kysyntälähtöisesti joidenkin uusiomuovilajien kohdalla, 
mutta usein tarjonnan rajallisuus tarkoittaa sitä, että käytölle ei voida asettaa velvoitetta. Muokattavat 
maksut voivat tarjota käyttö- tai sekoitevelvoitetta joustavamman mahdollisuuden kannustaa uusio-
muovin käyttöön.  

Julkinen valta asettaa, ja sen tulee asettaa, kannustimia uusiomuovimarkkinoiden kehittymisen 
tueksi. Kannustimien lisäksi tarvitaan kuitenkin myös aktiivista elinkeinopolitiikkaa, joka voi perustua 
julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä tuottajayhteisön kumppanuuksiin arvoverkkojen toiminnassa. 
Julkisista varoista voidaan esimerkiksi rahoittaa arvoverkkojen synnyttämistä ja vahvistamista tukevaa 
välitys- ja neuvontatyötä. Uusiomuovimarkkinoiden kehittämisestä innovaatio- ja elinkeinopoliittisena 
kysymyksenä tarvitaan lisätutkimusta. Tähän tutkimusteemaan kytkeytyy rakentamisen green deal -
järjestely ja siitä oppiminen.    
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