4.5.2012

TIEDOTE

Muoviputket saadaan Suomessa hyvin hyötykäyttöön
Muovit ovat monipuolinen, resursseja säästävä ja kestävä materiaalivaihtoehto.
Muoviset putket esimerkiksi kestävät käytössä vähintään 50 vuotta. Niiden siirtely ja
asennus kohteessa ovat helppoa. Asennusjätettä jää vähän ja sekin on helposti
hyödynnettävissä materiaalina. Suurin osa muoviputkijätteestä on vaivatta
hyödynnettävissä ja kierrätyspalvelun tarjoajia rakennusalueella on maassamme
lukuisia.
Vappuna 2012 on voimaan tullut jätelaki - ja asetus joka pyrkii kehittämään maamme
rakennus- ja purkujätteen lajittelua sekä kierrätystä. Isompien rakennustyömaiden ja
vesilaitosten putkia on voinut jo pitkään sopimuspohjaisesti viedä kierrättäjille, jolloin
materiaali voidaan käyttää uudestaan putkien ja muiden muovituotteiden
valmistukseen. Muoviteollisuus ry näkee liiketoimintaa olevan mahdollista laajentaa
ja täten vähentää kaatopaikkojen tarvetta nykyisestä.
Elinkaarensa loppuun tulleiden muovisten tuotteiden uusiokäyttö on lisääntynyt
Suomessa huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden ajan. Yhä enemmän vanhaa
muovia hyödynnetään vielä varsinaisen käytön jälkeenkin energiana tai materiaalina.
Vuosikymmeniä vanhojen putkien tai muiden vastaavien tuotteiden kierrätys ei ole
aivan ongelmatonta muun muassa epäpuhtauksien ja materiaalivaatimusten
muuttumisen johdosta, mutta varsinkin homogeeniset ja puhtaat jätevirrat tulisi
ohjata suoraan uusiokäyttöön, mieluiten kotimaiselle kierrätysalan yritykselle. On
myös tärkeää toteuttaa jätelain yleisperiaatetta suosia uusiotuotteita hankinnoissa.
Ilman uusion kysyntää kierrätys ei voi toteutua.
Tiedotteen liitteessä ja kartalla on lueteltu asianmukaiset ympäristöluvat omaavia
Suomessa toimivia putkia ja muita muovituotteita kierrättäviä yrityksiä
yhteystietoineen. Jätteen haltija ja syntypaikka voivat ottaa vaikka lähimpään
yhteyttä sopiakseen toiminnoista lähemmin. Jokainen yritys vastaanottaa muoveja
omilla vastaanottoehdoillaan.
Kierrättämällä kantaa jokainen vastuun puhtaammasta ja viihtyisämmästä
ympäristöstä ja kallisarvoisten resurssien hyödyntämisestä.

Lisätietoja: Asiamies Rasmus Pinomaa, 09 1728 4309
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritykset ovat: KWH Pipe Ab, www.kwhpipe.fi,
Pipelife Finland Oy, www.pipelife.fi, Uponor Suomi Oy, www.uponor.fi

Liite 1: Kierrätysyritysten yhteystiedot
Liite 2: Kartta muoviputkijäämiä vastaanottavista yrityksistä
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Ekiplast Oy (Hauho, Lieksa)
Boris Jelisejeff, +358-20-780 9681, boris.jelisejeff@ekiplast.fi

Kuusakoski Oy (Helsinki, Vantaa, Espoo, Karjaa, Lahti, Heinola, Tampere, Turku, Pori, Rauma,
Kotka, Jyväskylä, Laihia, Lapua, Imatra, Kalajoki, Iisalmi, Joensuu, Karttula, Kajaani, Oulu)
Kalevi Koivumäki, +358-20-781 7612, kalevi.koivumaki@kuusakoski.com

Lassila & Tikanoja (Kerava, Turku, Jyväskylä, Oulu)
Ville Vainio, +358-50-385 6226, ville.vainio@lassila-tikanoja.fi

Muovix Oy (Riihimäki)
Mikko Koivuniemi, +358-19-760 420, mikko.koivuniemi@muovix.fi

Stena Recycling Oy (Pusula, Riihimäki, Lahti, Kotka, Lappeenranta, Nokia, Jyväskylä, Joensuu,
Pori, Vaasa, Tahkoluoto, Tarvasjoki, Oulu)
Lauri Rantalainen, +358-10-778 0136, lauri.rantalainen@stenarecycling.fi
Marja Kupiainen, +358-10-778 0158, marja.kupiainen@stenarecycling.fi

Suomen Käyttömuovi Oy (Pomarkku)
Jukka Malen, +358-40-500 8545, jukka.malen@kayttomuovi.fi

Tmi Matti Kuusisaari (Evijärvi)
Matti Kuusisaari, +358-40-8463041, matti.kuusisaari@luukku.com

Uusiomateriaalit Recycling Oy Ltd (Lahti)
Lauri Kuitunen, +358-44-270 0040, lauri.kuitunen@uusiomateriaalit.com
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