
Omistajapäivä
Anne Sjöberg, 22.10.2019



Kierrätystavoitteet (%)

v. 2020 v. 2025 v. 2030 v. 2035

Yhdyskuntajäte 50 % 55 % 60 % 65 %

Pakkausjäte 65 % 70 %



Päästötavoitteet

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä 50 % vuoteen 2030 mennessä 
(verrattuna vuoteen 2005)

Samanaikaisesti syntypaikkalajitellun  jätteen 
erilliskeräilyjä  tulisi lisätä hyödyntämistavoitteiden 
saavuttamiseksi



Tavoitteisiin pääseminen

Lajittelua ja erilliskeräilyä lisättävä merkittävästi
- Biojäte yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikkiin kiinteistöihin (Forssa, Vammala)

- Pakkausjätteet (muovi, kartonki, lasi, metalli ) yli viiden huoneiston kiinteistöihin 

(1982 kpl)

- Tekstiilijätteiden erilliskeräily



Nykytilanne LHJ:n alueella

Kaksi kuljetusjärjestelmää

Kunnan järjestämä Kiinteistön haltijan 
järjestämä

Biojäte 
(5 as/20 kg)

Akaa, Forssa, Humppila, Jokioinen, 
Koski Tl, Oripää, Punkalaidun, 
Somero, Tammela, Urjala, Ypäjä

Eura, Huittinen, Loimaa, Sastamala, 
Säkylä

Pakkausjätteet 
(40 as / 20 kg/ 0 kg)

Täydentävä keräys kierrätyspisteissä 
lasille ja metallille

Kaikissa kunnissa lasi, metalli, 
kartonki/pahvi

Muovipakkaukset?
tekstiilit ?





LHJ:n tavoitteena

Kierrätystavoitteiden saavuttaminen
Edullisesti asukkaille
Edullisesti ympäristölle

=> Tarvitaan muutoksia



Kierrätystavoitteiden saavuttamisen keinoja

• Jätehuollon vastuunjakoa tulee selkeyttää (kuljetusjärjestelmä, kunnan vastuu)

• Kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen lisääminen (velvoiterajat, vapaaehtoisuus)

• Uudet keräyskäytännöt (monilokerokeräys, yhteiskeräys, kimppakeräilyt)



Tilanne LHJ:n alueella

• Moninkertaisesti päällekkäiset keräilyreitit

• Hyödynnettäville jätteille ei synny kannattavia reittejä

• Palveluita ei ole tarjolla kaikissa kunnissa

• Monilokero- tai yhteiskeräyksiä ei voida järjestää keskitetysti

• Yhteiskeräilyjä ei voi kokeilla – jätteenkäsittelyä ei voi kehittää

• ”Vapaaehtoiskeräily” vähäistä

• Korttelikeräyksiä järjestävää tahoa ei ole 

• Taksalla ei voida ohjata materiaalihyötykäyttöön



Kierrätyspisteet

2019:
Forssa, Tammela, Jokioinen, 
Humppila, Ypäjä



Kierrätyspisteet

Biojäte Tekstiili Muovi



Miten saadaan alennettua jätehuollon maksuja?

Tutkimusten mukaan kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 
kuljetushinnat ovat jopa 20 % edullisemmat kuin kiinteistön haltijan 
järjestämässä kuljetuksessa (Ympäristöministeriön raportteja 
20/2016). Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) 
tutkimuksessa vuodelta 2010 puolestaan osoitettiin, että 
siirtyminen kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuksesta kunnan 
järjestämään alensi asiakashintoja keskimäärin 40 %. 





Miten saadaan lisättyä kierrätystä?



Yhdyskuntajätteen ja sekajätteen koostumukset
Suomen Kiertovoima Kivo



Miten saadaan alennettua jätehuollon ympäristövaikutuksia?



Päästölaskelmat, päästöjen vertailu
– Päästöt vähenisivät muiden paitsi NOx -päästöjen kohdalla 31 % keskitetyssä 

jätteenkuljetuksessa verrattuna nykytilanteeseen Paavolan asuinalueella

– NOx -päästöjen kohdalla vähenemä olisi 50 % keskitetyssä 
jätteenkuljetuksessa verrattuna nykytilanteeseen Paavolan asuinalueella

Nykytilanne Keskitettytilanne Muutos

g/ 4vkoa g/ 4vkoa

CO 51,366 35,491 -31 %

HC 10,866 7,508 -31 %

NOx 1185,363 586,959 -50 %

PM 15,805 10,920 -31 %

CH4 0,333 0,230 -31 %

N2O 13,039 9,009 -31 %

NH3 1,976 1,365 -31 %

SO2 1,523 1,052 -31 %

CO2 239666,000 165594,310 -31 %

Päästö



Jätteiden synty keskim. kotitaloudessa (2,06 asukasta) 
tilastokeskus 2012

viikossa 4 viikossa

• Biojäte 3,2 kg 12,8 kg

• Paperi ja kuidut 2,7 kg 10,7 kg

• Muovi 1,3 kg 5,4 kg

• Muovipakkaukset 750 g 3,0 kg 

• Tekstiili ja kengät 500 g 2 kg

• Lasi 300 g 1,2 kg

• Metalli 600 g 2,5 kg

• Yhdyskuntajäte 10,3 kg 41,2 kg

• Yhdyskuntajätettä syntyy kotitalouksissa vuosittain noin 260 kg/asukas Suomessa

• Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä 2,8 Mt = 540 kg/asukas



Skenaario tarvittavasta kehityksestä Suomessa vuoteen 2016
Laadittu jätelakiuudistuksen jälkeen (2012) (Kivo)



Yhdyskuntajätteen jakautuminen materiaaleittain ja käsittelyittäin 
vuonna 2015. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161378/15-2019-

Yhdyskuntajatteen%20kierratyksen%20lisaaminen.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161378/15-2019-Yhdyskuntajatteen%20kierratyksen%20lisaaminen.pdf

