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Renkaan hyötykäyttö
Risto Tuominen

Suomen Rengaskierrätys Oy



Suomen Rengaskierrätys Oy

400/3500/54000



Keskeisiä kierrätysrenkaan ominaisuuksia ja 

etuja

Kierrätysrengasmateriaalit

Rengasleikkeet (palakoko): 50 mm* 50 mm – 300 mm* 300 mm

Rengasgranulaatti (raekoko): 2 – 25 mm

Kumijauhe (raekoko): 0,2-2 mm



Yleisiä hyödyntämiskohteita

• Kierrätysrengasmateriaalien nesteenläpäisykyky on kiviaineksiin 

verrattuna erittäin hyvä

Materiaali Rengasleike    Hiekka Sora

Hydraulinen johtavuus [m/s]  6E-1..24         1E-2…1E-6 1E-1…1E-3

• Hyödyntämiskohteita

- Salaoja rakenteet 

- Kuivatusrakenteet

- Kaasujen johtaminen 

- Vesivarastot

- Veden puhdistus (teollisuus, maatalous ja kotitaloudet)



Yleisiä hyödyntämiskohteita

• Kierrätysrengasmateriaalien ominaispaino on kiviaineksiin verrattuna 

erittäin alhainen

Materiaali Rengasleike Hiekka Betoni

Ominaispaino  [tn/m3] 1.02…1.27 1.40…1.8 2.3…2.4

• Hyödyntämiskohteita

- Kevennysrakenteet (melu-ja tulvavallit)

- Heikon kantavuuden parantaminen

- Siirtymäkiilat, kuten siltojen päädyt



Yleisiä hyödyntämiskohteita

• Rengasleike on erittäin hyvä lämmöneristys materiaali 

kiviainesmateriaaleihin verrattuna

Materiaali Rengasleike Hiekka Kevytsora

Lämmönjohtavuus λ [W/Km]      0.14…0.24                  1.25…2.5       0.15

• Hyödyntämiskohteita

– Routaeristeenä tie- ja pengerrakenteissa

– Lämmöneristeenä kenttärakenteissa, parkkipaikat

– Teiden pohjissa 





Käytöstä poistettujen kylmälaitteiden 
ympäristövaikutukset 
Matias Alarotu

VTT
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Käytöstä poistettujen 
kylmälaitteiden 
ympäristövaikutukset

Matias Alarotu
Research Scientist
Sustainability Assessment
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Johdanto

• SERTY:n toimeksianto VTT:lle

• Tavoitteena selvittää käytöstä poistettujen kylmälaitteiden kuljetuksien ja 

käsittelyn aiheuttamat ympäristövaikutukset

• Vertailutapauksina suljettu murskausprosessi vs. avomurskausprosessi

• Avoimia enemmän  kuljetustarve vähenee  päästöt vähenevät

• Avomurskauksessa pentaani vapautuu  päästöt kasvavat

• Menetelmänä elinkaariarviointi (LCA)

• Vaikutusluokat

• Ilmastonlämpeneminen

• Otsonikerroksen oheneminen

• Happamoituminen
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Työn rajaus

29.10.2018



VTT – beyond the obvious 4

Taustatiedot ja oletukset

• Kolme tarkastelutilannetta

• 100/0: 100% suljettuun, 0% avoimeen

• 50/50: 50% suljettuun, 50% avoimeen

• 20/80: 20% suljettuun, 80% avoimeen

• Kuljetustarve vähenee

• 265 000 km (100/0)  165 000 km (50/50)  105 000 km (20/80)

• Avomurskauksessa pienempi ominaisenergiankulutus

• Suljettu 194 kWh/t

• Avoin 139 kWh/t

• Pentaania yhdessä laitteessa 1 kg

• Ilmakehään vapautuva määrä 0,095 kg

29.10.2018



VTT – beyond the obvious 5

Tulokset
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Johtopäätökset

• Ympäristövaikutukset pienenevät avomurskauksen osuuden kasvaessa

• Kuljetuksissa saavutetut päästövähenemät selkeästi suuremmat kuin

vapautuvan pentaanin aiheuttama päästöjen kasvu

• Päästöt vähenevät

• 126 t CO2e / 25% (50/50)

• 202 t CO2e / 41% (20/80)

• Päästövähenemät vastaavat

• 41 henkilöauton vuotuisia päästöjä (50/50)

• 66 henkilöauton vuotuisia päästöjä (20/80) 

29.10.2018



Kiitos!

Matias Alarotu
040 484 6163
matias.alarotu@vtt.fi
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Paristokierrätys
Helena Castrén

Recser Oy



Virtalähteestä

uusiomateriaaliksi

Recser Oy, Helena Castrén

Tampere 1.11.2018



2017: 1 400 000 kg    
• 117 miljoonaa kappaletta LR03_AAA
• 21kpl/Suomalainen 

Recser Oy. Kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisö





Tästä eteenpäin:

-
sähköistyminen = paristoja ja akkuja kaikissa laitteissa

monimuotoistuminen = akkuteknologia kehittyy

+ 
Tietoisuus = ihmisiä kiinnostaa yhä enemmän, mitä 
käytetyille tuotteille tapahtuu kierrätyksessä ja se 
motivoi kierrättämään

Kiitos kun kierrätät !



Lyijyakkujen kierrätys toimii 
hyvin ja turvallisesti
Lauri Nylander

Akkukierrätys Pb Oy



Tästä lähdettiin 2008!

http://www.akkukierratyspb.fi/uusi2016/
http://www.akkukierratyspb.fi/uusi2016/


Lyijyakkujen kierrätys toimii hyvin

Paljon on  
muuttunut näistä 

ajoista

Kerätty 132 000 t

Keräysaste 85 %

Kierrätysaste

Kierrätysaste Pb

84 %

97 %

Tuottajajäseniä 150

Vastaanottopisteitä 800

http://www.akkukierratyspb.fi/uusi2016/
http://www.akkukierratyspb.fi/uusi2016/


Raumalla toimiva Suomen Akkukeräys Oy:n murskaus- ja 
erottelulaitteisto tekee lyijyakkujen kierrätyksestä entistä 
tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Murskain-erottelussa käytetystä akusta erotellaan eri 
materiaalit uusiokäyttöön kuten:

Muovi Pehmeä muovi Lyijy Lyijypasta

http://www.akkukierratyspb.fi/uusi2016/
http://www.akkukierratyspb.fi/uusi2016/


Kiitos!
Tuottajavastuullista toimintaa jo 10 vuotta

http://www.akkukierratyspb.fi/uusi2016/
http://www.akkukierratyspb.fi/uusi2016/


Kuluttajakäytössä olevien 
teollisuusakkujen keräyspilotti
Olli Alanen
ERP Finland



Lähtökohta akkujen keräyspilotille 2017
Teollisuusakuiksi luokitellut litiumakut yleistyvät jatkuvasti kuluttajien käytössä, 
etenkin kevyissä sähköisissä liikkumisvälineissä kuten sähköpyörissä ja 
tasapainoskoottereissa. 

Muille kuin lyijypitoisille teollisuusakuille ei ole keräys- ja kierrätysjärjestelmää 
Suomessa.

Teollisuusakkujen palautusmääristä ei ollut mitään käytännön tietoa. Niitä 
palautuu muihin keräysjärjestelmiin, joita ei ole suunniteltu teollisuusakuille. 
Tämä aiheuttaa riskejä kuljetuksessa ja käsittelyssä.

Palautuvien litiumakkujen käsittelylle tai kuljettamiselle ei ollut ohjeistusta.



Pilottiprojektin osapuolet
Pilottiprojektin käynnistivät yhteistyössä kuusi 
tuottajayhteisöä neljältä tuottajavastuualalta
• Sähkö- ja elektroniikkaromu SER: ERP Finland, SELT, SERTY

• Kannettavat akut ja paristot: Recser

• Ajoneuvojen lyijyakut: Akkukierrätys Pb

• Autot: Suomen Autokierrätys

• Projektipäällikkönä toimi Tuomas Räsänen / Elker Oy

• Projekti toteutettiin yhteistyössä STEK:n kanssa.



Pilottiprojektin sisältö
- Kuluttajakäytössä olevia teollisuusakkuja kerättiin kuuden kuukauden 
ajan (5-10/2017) yhteensä seitsemässä keräyspisteessä 
Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaan alueella.

- Pilotin keräyspisteille laadittiin alustava turvallisuus- ja toimintaohje 
ja niissä testattiin erilaisia keräys- ja kuljetusvälineitä.

- Kuluttajia aktivoitiin alueellisella viestinnällä ja perustettiin 
infosivusto Akkutieto.fi

- Pilotissa kerättyjen akkujen syttymistä ja käyttäytymistä 
palotilanteissa testattiin.

- Lisäksi kartoitettiin käytäntöjä muista Euroopan maista.

- Projekti päättyi maaliskuussa 2018 tehtyyn yhteenvetoon



Pilotin näkyvyys
- Ensimmäinen mediatiedote läpäisi hyvin 
uutiskynnyksen sekä paikallisessa että 
valtakunnallisessa mediassa.

- Pilotin aikainen aktivointi jäi huomioltaan 
vähäisemmäksi, mutta yhteistyökumppanien 
some-kanavia hyödynnettin.



Yhteenveto kerätyistä akuista
Jokainen palautettu akku tarkastettiin ja sen perustiedot kirjattiin. Suurin osa palauttajista 
haatateltiin.

Akkuja palautui pilottipisteisiin vähäinen määrä, yhteensä 53 kpl (106 kg)

Litiumakut
68 %

NiMh-akut
13 %

Ilmasinkkiakku
2 %

Tunnistamaton 
akku
17 %

PALAUTUNEET AKKUTYYPIT

Sähköiset 
liikkumisvälineet 32 

%

Aurinkosähköjär
jestelmät 11 %

Muu tunnistettu käyttökohde 11 %

Tunnistamaton 
käyttökohde 46 %

AKKUJEN KÄYTTÖKOHTEET



Akkujen palotapahtumien simulointi
- Palotapahtumia simuloitiin kahdessa testissä

- Testeissä todetut asiat 
◦ Varaustaso oli merkittävä tekijä akun oikosulun ja siitä aiheutuvan 

palon aikaansaamisessa.

◦ Ehjien akkujen sytyttäminen ulkoisen palotekijän avulla osoittautui 
haasteelliseksi ja palot hallittaviksi.

◦ Pilotissa käytetyt keräysvälineet (tynnyrit ja metallikaapit) 
rajoittivat paloja merkittävästi ja olisivat estäneet niiden leviämisen 
tehokkaasti.

◦ Palojen sammutus onnistui kokeilluilla sammuttimilla



Pilottiprojektin tuotokset
- Vastaanottopisteiden toimintaohjeet

- Akkutieto.fi – sivusto käytössä tulevia kuluttajaviestintätarpeita varten

- Kokemukset keräyskalustosta käytännössä

- Palo- ja sammutuskokeiden tulokset

- Yhteenveto siitä, miten vastaavien akkujen keräys ja kierrätys on ratkaistu 
muissa Euroopan maissa 

Pilottiprojektin tuotokset ovat käyttökelpoista materiaalia tulevalle 
keräysjärjestelmälle, jolloin kynnys järjestelmän perustamiseksi on aiempaa 
matalampi ja se on tarvittaessa perustettavissa nopealla aikataululla.

Pilotin loppuraportointi suoritettiin STEK:lle, PIRELY:lle, YM:lle sekä Trafin
järjestämässä seminaarissa kevään 2018 aikana.  

Täysimittainen esitys löytyy Trafin akkuseminaarin 22.3.2018 sivuilta, linkki.

https://www.trafi.fi/filebank/a/1521805475/b19d1fc024d1952140013adbe01b9cfc/29891-Olli_Alanen_Akkukerayspilottiprojektin_yhteenveto_Trafi_22_3.pdf


Paperin kierrätys
Merja Helander
Suomen Keräystuote Oy



Suomen Keräystuote 2018

Eilen – tänään – huomenna

Merja Helander



otsikkoE
• Paperinkerääjät 1957



TÄNÄÄN - HUOMENNA
- SKT:llä tuottajia 29 – pääasiassa paperin ja paperituotteiden maahantuojia 

- Keräyspaperilla on positiivinen arvo. Tuottajayhteisöllä ei ole liittymismaksuja eikä 

vuosimaksuja. Tuottaja voi kuulua vain yhteen tuottajayhteisöön. 

- Paperin talteenotto 2017 oli 241 235 tonnia ja tuottajayhteisöjen yhteenlaskettu 

talteenottoaste 85 %. Jätelaissa annettu tavoite vähintään 75%.            

- Keräyspaperi on tärkeä raaka-aine Suomen sanomalehti-, pehmopaperi-, sekä 

eristevillateollisuudelle – paperista kova pula.

- Haasteita lähivuosina – mistä saadaan lisää keräyspaperia? Paperin kulutus laskee 

n. 5-7 % vuodessa. HSY:n tutkimus 2015: Sekajätteen joukossa paperia 70 000 t.

- Miten saada paperi pois sekajätteen joukosta? Kuluttajavalistuskampanja? Astia-

verkosto lähemmäksi kuluttajaa? Uudenlaisia astioita käyttöön? 

- SKT:sta valmisteilla historiikki - ”Paperisielut” 1987-2017, kustantaja Siltala, julkaistaan

tammikuussa 2019. 



HUOMENNA



Pantilliset juomapakkaukset
Pasi Nurminen
Suomen Palautuspakkaus Oy



1,7 miljardia ympäristötekoa vuodessa

Pantilliset juomapakkaukset



Mikä on tavoite?

Miten siihen päästään?

Mitkä ovat tulokset?



Tavoite on luoda maailman 
paras juomapakkausten 

palautusjärjestelmä kuluttajien, 
alan toimijoiden sekä 
ympäristön kannalta 



Miten tavoitteeseen päästään?

• Kiertotalouden periaatteiden noudattaminen

• Tarkat spesifikaatiot pakkauksille

• Materiaalin korkea laatu

• Laaja keräysverkosto, jossa on hyödynnetty

teknologiaa

• Panostus logistiikkaan ja tietotekniikkaan

• Joustava organisaatio

• …mutta ennen kaikkea eri osapuolten yhteistyö



Viranomaiset

Juomavalmistajat 

ja -maahantuojat

Vähittäiskauppa 

ja HoReCa

Kuluttajat



Mitkä ovat tulokset?

• Palautusaste 93%

• Jokainen suomalainen palauttaa yli 300 

juomapakkausta vuodessa

• Materiaalin korkea laatu kompensoi kustannuksia

• Muut maat ovat tutustuneet Palpaan ja ottaneet

käyttöön vastaavia järjestelmiä

• Hyvää palautetta kuluttajilta ja alan toimijoilta



www.palpa.fi



Suomen Kuitukierrätyksen 
menestystarina
J-P Salmi
Suomen Kuitukierrätys Oy



Suomen Kuitukierrätys Oy Eija ja J-P

OMISTUKSEN JA HALLINNON 
TARINA



Suomen Kuitukierrätys Oy

• Etujoukoissa liikkeelle jo vuonna 1994 (Suomen NP-kierrätys Oy)

• SUK:n perustaminen 2009: neljästä tuottajayhteisöstä yhteen

• SUK:n omistuspohjan laajentaminen 2014

=> Kattavampi omistus ja arvoketju

• Säilytetty hyvä henki ja tahto



• Tavoitteet

1. Kehittäminen: Edunvalvonta ja vaikuttaminen

2. Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen

3. Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen yhteistyössä

kustannustehokkaasti ja laadukkaasti

4. Selkeä työnjako & yhteistyö

tuottajayhteisön ja palveluntarjoajan välillä

• Tiekartta

Strategia 2018 - 2023



Suomen Uusiomuovi kohti 2025
Peter Rasmussen
Suomen Uusiomuovi Oy



Suomen Uusiomuovi Oy

• Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten  

tuottajayhteisö. 

• Hoidamme jo yli 2 500 yrityksen tuottajavastuun

• Valmistaudumme saavuttamaan kansallisen 50 % 

kierrätystason vuonna 2025  

• POLKU 2025 ohjelma

• ”Opas kierrätyskelpoiseen muovipakkauksen 

suunnitteluun” on julkaistu

53



POLKU 2025 ohjelma

• Kuluttaja- ja yritysviestinnän, opastuksen ja neuvonnan 
tehostaminen yhteistyössä viranomaisten ja muiden 
ympäristötoimijoiden kanssa.

• Kehitämme Ekopisteverkoston toimivuutta, palvelukykyä ja 
kattavuutta 

• Pyrimme edistämään muovipakkausten kiinteistökeräyksen 
yleistymistä yhteistyössä alueellisten jäteviranomaisten, 
kunnallisten ja yksityisten jäteyhtiöiden kanssa

• Edistämme laitosmaisen lajittelun ja kierrätyksen yleistymistä

• sekajätteen (kuluttajapakkaus) lajittelu ennen jätevoimalaa

• kierrätysmateriaalin (yrityspakkaus) laitosmainen erottelu 
energiajätteestä

• Yrityksissä syntyvien muovipakkausten kierrätyksen 
tehostaminen

• Ecodesign: Uudelleenkäytön ja paremman kierrätettävyyden 
edistäminen

• kierrätysopas pakkaussuunnittelijoille julkaistu

• Seuraamme kierrätysteknologian kehitystä ja osallistumme 
kehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on tehokkaampi 
kierrätysteknologia ja sen käyttöönotto (esim. mustat muovit, 
sekakalvot ja kemiallinen kierrätys).54



“Without fundamental redesign and
innovation, about 30% of plastic packaging

will never be reused or recycled”

New Plastics Economy Catalysing Action 

© ELLEN MACARTHUR FOUNDATION 2017
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Opas kierrätyskelpoisen 

muovipakkauksen 

suunnitteluun

Lisätietoa  ja oppaan tilaus:
www. uusiomuovi.fi/packdesign



Hyvää jatkoa 

muovipakkauksille! 



Kiitos!
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta

www.tuottajayhteiso.fi

info@tuottajayhteiso.fi

Twitter: @TYnvtk



10-vuotias Paristokierrätys toivoo lahjaksi

uuvahtaneet paristot ja akut, 

ennen kaikkea navat teipattuina!

Kierrättämisen juhlaa jo 10 vuotta


