
Nyt vuonna 2017 maamme muoviteollisuudella on 
aidosti syytä tyytyväisyyteen. Hitaasti mutta vakaasti 
ovat yritykset saaneet maailmalta lisää tilauksia. Alalla 
on hyvä tekemisen meininki. Investointeja on tehty jo 
pari vuoden ajan ja varsin hyvä vakaus saavutettu niin 
työrauhan kuin raaka-aineiden saatavuudenkin suh-
teen. Tässä mennään kohti hyvää muovista huomista.
   

Johtavaa tekemistä ja tulosta
Muoviteollisuus on täynnä menestystarinoita. Hyvin 
tyypillinen alan yritys on perheyritys toisessa tai kol-
mannessa polvessa. Suomessa on myös suuria kan-
sainvälisiä muovifirmoja. Muovialalle on suhteellisesti 
helppo tulla kohtuullisinkin alkupanoksin ja päästä 
aivan kelvolliseen toimeentuloon yrittäjänä tai työnte-
kijänä. Tietenkin tulijan asenteen ja tavoitteiden tulee 
olla kohdallaan. Erityisesti start up -yrityksiä on viime 
aikoina ollut 3D-printtauspajoissa ja lujitemuovituot-
teiden valmistuksessa sekä muovien kierrätyksessä. 

Työ nykyaikaisessa muoviyrityksessä on kiinnostavaa, 
yleensä siistiä sisätyötä, jossa kuitenkin saa hyödyntää 
teknisiä lahjojaan. Saa valmistaa laadukkaita suoma-
laisia muovituotteita asiakkaille.

Kaikkiaan muovituotevalmistajayrityksiä on maassam-
me noin 500 ja niissä yli 10 000 henkilöä töissä. Käy-
tännössä muoviammattilaisia on tätä enemmän, koska 
muoveja käytetään suuria määriä myös monilla muilla 
sektoreilla, esimerkiksi kartongin, metallien ja tekstiili-
en päällystyksessä. 

Monipuolisuus on muovin valtti
Muoviyrityksissä on käytössä monia eri muovien jalos-
tusmenetelmiä. Kestomuovit ovat muoveja, joita läm-
mön ja paineen avulla voidaan muotoilla uudestaan 
ja uudestaan. Esimerkiksi kaikki muovipakkaukset ovat 
kestomuoveja. Kertamuovit muodostavat valmistuk-
sessa hyvin pysyvän rakenteen ja niistä tehdään usein 
isoja, äärimmäisen kestäviä tuotteita.  

Suomessa on käytössä melkein kaikki muovien jalos-
tustekniikat. Yleisimpiä tekniikoita ja niillä tehtäviä 
tuotteita ovat: 

• Ruiskuvalu: Tarkkojen tuotteiden sarjavalmistus
• Ekstruusio: Putket, kalvot, profiilit
• Puhallusmuovaus: Pullot 
• Lämpömuovaus: Kuvut, rasiat, spoilerit 
• Lujitemuovien laminointi: Veneet, ajoneuvojen 

isot osat  
• Rotaatiovalu: Säiliöt    

Kierrätys hallitaan
Vuodesta 2016 lähtien Suomessa muoveja ei ole enää 
saanut viedä juurikaan kaatopaikoille ja täyskielto 
lienee odotettavissa 2020. Muoviteollisuus ry:ssä on 
useita yrityksiä, jotka voivat palvella muovien kierrä-
tysasioissa asiakkaitaan ja yhteiskuntaa laajemminkin.     
Kymmenet alan yritykset Suomessa ovat myös otta-
neet käyttöön sekä kierrätettyjä muoveja, että uu-
siutuvista raaka-aineista valmistettuja muoveja. Ala 
kehittyy ja muovi tarjoaa toimivia ratkaisuja niin jäte-
vesien kuin muidenkin jätteiden käsittelyyn. 

Suomen muoviteollisuuden vauhti kiihtyy
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Muoviteollisuus ry 
Muoviteollisuus ry on muoviteollisuuden, muovia raa-
ka-aineenaan käyttävien ja sitä jalostavien yritysten 
yhteenliittymä elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa 
asioissa. Pyrimme siihen, että Suomessa olisi hyvät 
edellytykset tehdä muovisia menestystuotteita, joilla 
puolestaan voidaan tehdä laajasti hyvää maailmassa.   

Vuonna 2017 Muoviteollisuus ry:n hallituksen puheen-
johtajana jatkaa toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää 
Pipelife Finland Oy:stä. Varapuheenjohtajina toimivat 
toimitusjohtaja Jari Lehtimäki Primo Finland Oy:stä 
ja toimitusjohtaja Kristiina Ketomäki Plastep Oy:stä. 
Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja on DI Vesa Kärhä. 

Muoviteollisuus ry:n toiminta tapahtuu isolta osin sen 
kahdeksassa jaostossa, joista suurimmat ovat putki-
jaosto, komposiittijaosto, ruiskuvalujaosto sekä uusio-
muovijaosto.

Muoviteollisuus ry 
Vesa Kärhä 
toimitusjohtaja 
www.plastics.fi
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