Laita kipsi
kiertämään!
Säästät sekä ympäristöä
että rahaa

Kipsi on luonnonmateriaali, jota voi kierrättää periaatteessa loputtomiin.
Me käsittelemme kierrätyskipsin huolellisesti Kirkkonummen tehtaallamme ja käytämme sitä uusien
kipsilevyjen raaka-aineena. Näin edistämme kiertotaloutta rakentamisessa.
Yhteistyökumppaneitamme kipsin kierrätyksessä
ovat muun muassa talotehtaat, purkurakentajat
ja rakennusjätettä käsittelevät palvelutoimittajat.
Haemme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita.
Kaupungeilla, kunnilla ja isoilla kiinteistönomistajilla on merkittävä rooli kiertotalouden ja myös kipsin
kierrätyksen edistämisessä.
Purku- ja ylijäämäkipsin kierrättäminen on vastuullista toimintaa. Se on myös yhteistyökumppaneillemme edullisempi vaihtoehto.
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KIPSIN
Kipsilevyjä käytetään rakentamisessa ja
korjausrakentamisessa.

Valmiit kipsilevyt lähtevät rakennustyömailla käytettäviksi.

Kipsiseos ajetaan linjalla kartonkien väliin. Käyttämämme
kartonki valmistetaan kierrätyspaperista.
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8.

7.

Materiaalit syötetään myllyyn ja jauhetaan pieneksi ja samalla seosta
lämmitetään.

6.

Uusiin kipsilevyihin käytetään noin 20
prosenttia kierrätyskipsiä ja 80 prosenttia
espanjalaista kipsiä. Lisäksi valmistukseen
tarvitaan mm. tärkkelystä, vaahtoa ja lasikuitua.

5.

Yhteistyökumppani Fortum/Ekopartnerit: Ainoa oikea tapa on
kierrättää kipsi uusiokäyttöön
Kierrätämme tuhansia tonneja yritysasiakkailtamme tulevaa kipsijätettä, ja
tarkistamme sen laadun ennen kuin toimitamme sen Gyprocille. Aiemmin
toimitimme heille valmista raaka-ainetta, mutta kierrättäminen sujuu helpommin nyt, kun Gyproc käsittelee materiaalit itse.
Kipsi on haastava materiaali. Paras vaihtoehto on saada kipsijäte kiertoon
ja hyödynnettäväksi, se on ainoa oikea tapa. Kierrättämällä kipsiä voidaan
vähentää ympäristön kuormitusta ja uuden raaka-aineen tarvetta, mutta
myös kustannuksia.

- Toimitusjohtaja Kalle Mäki, Ekopartnerit

KIERTOKULKU
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Kipsi tuodaan kierrätykseen.

2.

Kipsikuorman puhtaus tarkistetaan ja kuormasta otetaan
näytteet.

3.

Kierrätyskipsi
murskataan
kahteen otteeseen ja isommat
kartonkijakeet seulotaan pois.

Kierrätyskipsi siirretään varastoon.

Yhteistyökumppani HSY: Toisen jätteestä saadaan toisen materiaalia
Kierrätämme kuluttajien ja yritysten pienremontoinnista muodostuvaa kipsilevyjätettä, jota tuodaan meille vuosittain noin 2000 tonnia. Toimitamme
Gyprocille puhdasta kipsilevyjätettä, jossa ei tulisi olla epäpuhtauksia, kuten
muovia ja laattoja. Tämä vaatii meiltä pieniä ponnisteluja muun muassa kipsiä
tuovien asiakkaiden opastamisessa.
Aloitimme yhteistyön Gyprocin kanssa, kun halusimme saada kipsin kierrätettäväksi ja toisaalta pois kaatopaikalle menevästä jätteestä. Olemme ympäristötoimija ja haluamme osaltamme edistää kierrättämistä, jossa toisen jätteestä
saadaan toiselle materiaalia.

- Toimistovastaava Eetu Keinänen, HSY

MITÄ VASTUULLISUUS TARKOITTAA MEILLE?
Tapamme toimia perustuu kovaan kolmikkoon: vähähiilisyyteen,
kiertotalouteen ja ihmisten hyvinvointiin.
Kipsin kierrättäminen linkittää nämä toisiinsa. Ilmastonmuutos
on yhteinen iso haaste myös tuleville sukupolville. Kiertotalous
on yksi tehokkaimmista keinoista edistää rakentamista, josta aiheutuu mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä.
Kierrätyskipsiä käyttämällä pystymme toimimaan entistä järkevämmin ja hyödyntämään resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Teemme puhtaasta raaka-aineesta kipsilevyjä, jotka ovat
turvallisia rakennusten käyttäjille – rakennuksen koko käyttöiän
ajan. Ja kun rakennus tulee elinkaarensa päähän, kipsi voidaan
taas kierrättää uudelleen.

MITEN MUKAAN?
Kiinnostuitko kipsin kierrättämisestä? Näin
voit ryhtyä yhteistyökumppaniksemme:
•

Ota yhteyttä meihin:
tuotantoteknikko Lars-Erik Eskman,
lars-erik.eskman@saint-gobain.com,
0400 277 954. Teemme kanssasi sopimuksen ja sovimme hinnoittelusta.

•

Tuo kuorma kierrätyskipsiä Kirkkonummen tehtaallemme. Kipsi voi olla purkukipsiä tai leikkuujaetta.

•

Kipsin pitää olla puhdasta, jotta kipsilevyjen laatu pysyy hyvänä. Kuormassa ei saa olla esim. muovia,
puuta tai maalia.

•

Jos kipsikuorma sopii kierrätykseen, käytämme sitä uusien kipsilevyjen raaka-aineena.

•

Lue tarkemmat ohjeet täältä: www.gyproc.fi/kipsin-kierratys
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