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Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako
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Rakentaminen19 % Palvelut ja kotitaloudet3 %

Teollisuus14 %
Energiantuotanto2 %

Maa- ja metsätalous, kalastus3 %

Mineraalien kaivu59 %

Kunnan yhdyskuntajäte45 %Elinkeinoelämän yhdyskuntajäte35 %

Tuottajien yhdyskuntajäte20 %

Suomen tilastoitu kokonaisjätemäärä n. 100 milj. tonniaYhdyskuntajätemäärä vuonna 2014 2,6 milj.tonnia
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Kiertotalous
materiaalit kierrossa
Lähde: ISWA task force on resource management 2015
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Kiertotalouspaketti 
”Closing the loop” COM(2015)614
Kiertotalouden toimintaohjelma

Muutakin kuin jätteen kierrätystä?
1. Tuotanto

Ecodesign
2. Kulutus
3. Jätehuolto

Jätehuollon direktiivit; jäte-, pakkaus-, kaatopaikka, SER- jne. direktiivit 
Jätteestä energiaa-tiedonanto 2016 

4. Kierrätysmateriaalien markkinat 
Lannoitelainsäädäntö
Laatustandardit

5. Sektorikohtaiset toimet
6. Innovaatiot ja investoinnit
7. Seuranta
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Yhdyskuntajätteen kierrätys ja 
uudelleenkäytön valmistelu

• 50 % vuonna 2020
• Uudet tavoitteet 

• 60 % vuonna 2025
• 65 % vuonna 2030

• Kierrätysaste Suomessa oli 33 % vuonna 2014
• Uudelleenkäyttö

• Tuotteiden uudelleenkäyttö hyväksytyissä uudelleenkäyttöjärjestelmissä (esim. tuottajavastuujärjestelmät) voidaan laskea mukaan tavoitteen toteutumiseen
• Kierrätysasteen laskentamenetelmiin selvennyksiä aiempaan ehdotukseen nähden
• Vaatimuksia laadunvarmennukseen
• Tavoitteet kuitenkin edelleen vain määrällisiä!
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Kierrätyksen lisääminen
• Jätemateriaalit tulisi saada talteen puhtaina 

– Mekaaninen lajittelu (MBT) tuottaa yleensä likaantuneita materiaaleja, joita ei tuotannossa pystytä käyttämään
– Materiaalien erilliskeräys tuottaa hyvää materiaalia

• Tuottajavastuun/kuntavastuullisen jätehuollon rooli selkeäksi
– Tuottajien vastuu jäänyt ”vajaaksi”
– Monissa Euroopan maissa kunnat vastaavat tuottajavastuujätteiden keräyksestä

• ”Kierrätyspolttoaineen” valmistukseen yhdyskuntajätteestä ohjautuu nykyisin kierrätysmateriaaleja (75 %), jotka tulisi saada materiaalikierrätykseen
– Kierrätysastetta nostettaisiin heti 10 %, jos kierrätyspolttoaineen valmistuksesta luovutaan 

• Kiertotaloustiedonanto esittää kierrätysmateriaalien käytön lisäämistä tuotannossa. 
– Ohjaavia säädöksiä ei kuitenkaan ole (vielä) esitetty.
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Euroopan jätehuoltotilastot 2014
Lähde Eurostat 2016
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Yhdyskuntajätehuollon kiertotalous-
skenaario vuoteen 2030 
Jätelaitosyhdistys ry 2016, Tilastokeskus 2015

Toteutunut Ennuste
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Yhdyskuntajätteen koostumus
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Yhdyskuntajätehuollon vastuut 
jätejakeittain
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Kunnan 
vastuu

Elinkeinoelämä 
hoitaa

Tuottajan 
vastuu



Yhdyskuntajätteen kierrätys 2006-2014
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Biolaitokset



Kuntavastuullisen jätehuollon rooli
• Vastaa osaltaan jätehuollon infran investoinneista ja ylläpidosta
• Vastaa ympäristöperusoikeuden toteutumisesta
• Julkisena hyvinvointipalveluna vastaa asumisen ja muiden julkisten peruspalveluiden yhdyskuntajätehuollosta
• Vastaa poikkeustilanteiden huoltovarmuuden ylläpidosta myös muulle kuin yhdyskuntajätteille
• Hoitaa velvoitteensa omakustanteisesti, voittoa tavoittelematta ja kuormittamatta julkista taloutta
• Hoitaa velvoitteensa tasapuolisesti ja kaikille ja kaikkina aikoina

Jätehuollon markkinat eivät toimi ilman sääntelyä! 
Kiertotalouden velvoitteet voidaan asettaa vain vastuutahoille!  
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…rooli kiertotalouden edistäjänä ja 
mahdollistajana 
• Kuntien jätelaitokset yhdyskuntajätehuollon 

järjestäjänä ovat luoneet verkostot
kierrätysmateriaalien erilliskeräykseen
– Tulisiko pakkausjätteiden 

tuottajavastuukeräyksen operatiivinen 
järjestäminen alueellisesti ja kiinteistöissä 
antaa kuntien hoidettavaksi?
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…rooli kiertotalouden edistäjänä ja 
mahdollistajana 
• Jätekeskusten kierrätyspuistot; Ekomo, Sortti, 

Late, ja Lare, LHJ-Group ovat kehitysalustana 
uusien kierrätystoimintojen kehittäjille
– Kuntien jätehuollon infra- ja käsittelypalvelut 

mahdollistavat synergiaedut eri toiminnoille ja 
toimijoille

– Luonteva kehitysalusta ja kumppani 
Cleantech innovaatioille
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Kuntavastuullisen jätehuollon 
symbioosit

Kuntien järjestämisvastuuKuntien järjestämisvastuu

TuottajavastuuTuottajavastuu
Jätehuoltoyritykset -kuljetuspalvelutJätehuoltoyritykset -kuljetuspalvelut

Jätehuoltoyritykset –käsittelypalvelutJätehuoltoyritykset –käsittelypalvelut

Teollisuus –hyödyntämispalvelut energia
Teollisuus –hyödyntämispalvelut energia

Materiaalien myynti teollisuuden raaka-aineiksi
Materiaalien myynti teollisuuden raaka-aineiksi
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Maanparannus-
aineet

Asukkaat ja 
julkiset palvelut

Energiaa

Biokaasu

Yritysasiakkaat

Kaatopaikka

Biokäsittely
Etanoli, 
Diesel
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