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Mikä 
KIVO?



Jätelaitosyhteistyö lukuina

yli 280 jäteasemaa
yli 30 jätekeskusta

5,3 miljoonaa 
suomalaista 

jätteentuottajaa
33 jäsentä

5,3 miljoonan asukkaan 
roskiksen asiantuntija

yli 280 jäteasemaa
yli 30 jätekeskusta

Lähes 1000 työntekijää Yli 50 päätoimista 
Kierrätyskoutsia

Jäsenten liikevaihto 
yhteensä yli 430 M€

Yhdyskuntajätteiden 
hyödyntämisaste 96%

Kuljetustyön 
hankintasumma 

vuosittain 
lähes 90 M€

Yli 24 miljoonaa 
jäteastian

tyhjennystä



Jätelain 
muutoksen 
vaikutus



Velvoitteiden aikataulu
• Heinäkuu 2022

o Biojätteen erilliskeräysvelvoite taajamissa yli 5 huoneiston 
asuinkiinteistöille 

• Tammikuu 2023
o Poistotekstiilin aluekeräyksen järjestäminen kaikkien ulottuville kunnissa

• Heinäkuu 2023
o Pakkausjätteen ja pienmetallin erilliskeräysvelvoite taajamissa yli 5 huoneiston 

asuinkiinteistöille kuntien ja pakkaustuottajayhteisöjen yhteistyönä 
o ~ 300 000 asukkaan kotipihoille pakkausmateriaalien erilliskeräysastiat

• Heinäkuu 2024
o Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajeneminen kaikille asuinkiinteistöille 

yli 10 000 asukkaan taajamissa

Alueellisin 
ohjaiskeinoin ja 
toimin voidaan 
edelleen tehostaa 
kierrätystä!



Biojätteen erilliskeräys laajenee
• Portaittain:

• 2022 tuli erilliskeräysvelvoite taajamien yli 5 huoneiston 
kiinteistöille
• Toteutus joko kiinteistönhaltijan tai kunnan hankkima 

kuljetus
• 2024 laajenee yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikkiin 

kiinteistöihin
• Toteutus kunnan hankkima kuljetus



Biojätteen erilliskeräys laajenee
• Biojätteen osuus sekajätteen koostumustutkimuksissa jatkaa 

kasvuaan = yli 30%
• Biojätteen määrän vähentäminen ja lajittelu erilliskeräykseen 

on tärkeää
o Biojätteestä biokaasua, parantaa energiaomavaraisuutta, merkitys 

huoltovarmuudelle
o Biojäte sekajätteen joukossa heikentää energiahyödynnettävyyttä

• Jätelaitoksilla palveluvaihtoehtoja: kimppa, monilokero…
• Kompostointi kiinteistöllä vaihtoehto



Poistotekstiilin keräys
• Leviää pohjoiseen 

nopeammin kuin punkki
• Pisteet 

vastaanottopisteiden 
hakupalvelussa 
www.kierrätys.info

http://www.kierr%C3%A4tys.info/


Poistotekstiilin erilliskeräys
• Suomessa tekstiilijätteen keräys vuoden 2023 alussa, 

muu Eurooppa tulee vuoden perässä
• Suomessa kuntavastuulla, Euroopassa keskusteltu myös 

tuottajavastuusta
• Jokainen jätelaitos/kunta järjestää omalla alueellaan 

vastaanoton/keräyksen ja esilajittelun
• LSJH:lla ja jätelaitoksilla yhteistoimintasopimus ja 

toimitussopimus
• Poistotekstiili Paimion pilottikäsittelylaitokseen. 

Myöhemmin mahdollisesti täyden mittakaavan laitos 
Turkuun
• Käsittelylaitos tuottaa kierrätyskuitua, jota käytetään uusien 

tuotteiden raaka-aineena



Poistotekstiilin erilliskeräys

• Tekstiilikeräykseen
• Sellaisenaan uudelleenkäytettävä

• Poistotekstiiliin
• Kuiva, puhdas, mutta käyttökelvoton 

tekstiili
• Sekajätteeseen

• Alusvaatteet, käyttökelvottomat vyöt, 
laukut, kengät ja muut asusteet sekä 
kosteat, homeiset ja ötökkäiset.



Pakkausmateriaalien 
kiinteistökohtainen keräys
• Pakkaustuottajat ja kunnat/jätelaitokset ovat 

sopineet kiinteistökohtaisesta pakkausmateriaalien 
keräämisestä yhteistyössä

• Kiinteistökohtainen pakkausmateriaalien 
erilliskeräys laajenee kaikkiin vähintään 5 
asuinhuoneiston kiinteistöihin

• Rinki-ekopisteverkostoa ja kuntien täydentävää 
ekopisteverkostoa puolestaan kehitetään

• 1.7.2023 alkaen on homman pyörittävä
• Suomessa noin 300 000 asukkaan kotipihalle tulee 

uutena pakkausmateriaalien erilliskeräysastiat



Mikä muuttuu?

• Asukasviestintä
• LHJ

• Lajitteluneuvonta
• LHJ, Rinki

• Taloyhtiöt
• Hyödynnä LHJ:n asiantuntijoita 

tilasuunnittelussa ja astiahankinnassa
• Hyödynnä LHJ:n neuvonnan tarjoamaa apua ja 

materiaaleja asukkaiden ohjeistuksessa



Pakkausmateriaalien kierto

• Kiinteistöiltä ja ekopisteiltä 
pakkausmateriaalikohtaisiin 
alueterminaaleihin

• Asukkaan lajittelemaa ja keräysastiaan 
laittamaa materiaalia ei enää lajitella

• Materiaalien hyödyntäminen kehittyy 
jatkuvasti. Myös muovin 
käsittelylaitoksia tulossa lisää.



Pakkausmateriaalien kierto

• Kartonkipakkaukset
o kartonkitehtaalla muovi- ja alumiinipinnoitteet pois -> energiaksi ja materiaaliksi
o kartonkikuidusta aaltopahvin, pakkaus- ja hylsykartongin sekä erilaisten paperien 

materiaalia
• Lasipakkaukset

o käsittelylaitokset Forssassa ja Järvakandissa Virossa
o epäpuhtaudet pois, lajittelu väreittäin
o lasista uusia pakkauksia eli pulloja ja purkkeja sekä rakennustuotteita 

kuten vaahtolasia



Pakkausmateriaalien kierto

• Metalli
o murskataan ja sulatetaan
o raaka-ainetta metalliteollisuudelle: uusia metallipakkauksia, mm. 

polkupyörän runkoja, lapioita, autojen osia
• Muovipakkaukset

o jalostamolla puhdistetaan ja lajitellaan muovimateriaaleittain
o osa hyödynnetään kulutustavaroiden, huonekalujen komponenttien, 

muovipussien tai lautakomposiittien materiaalina
o osa hyödynnetään energiana



Paperin tuottajavastuu

• Paperin tuottajat järjestävät kiinteistöiltä 
maksuttoman paperinkeräyksen
o kerros- tai rivitalokiinteistö taajamassa, ei pientaloalueella
o kiinteistönhaltija järjestää tilat ja keräysastiat 

paperinkeräykselle
o kiinteistö tekee sopimuksen kuljettajan kanssa = 

maksutonta, jos kuljettaja yhteistyössä tuottajan kanssa



Lajittelu tärkeää
• Ihminen on ylivoimainen lajittelija, jota kone ei korvaa. Jokaisen teoilla ja valinnoilla on 

merkitys. Erikseen lajiteltuna pakkausten materiaali säilyy kierrätyskelpoisena.
• Jätteiden lajittelu on osa kestävää kuluttamista. Meidän jokaisen arjen ekoteko, 

kansalaisvelvollisuus
• Lajittelu ja kierrätys on entistä vaivattomampaa - keräysastiat yhä useamman kotipihalle, 

lisäksi palvelee kattava Rinki-ekopisteverkko sekä kuntien täydentävät ekopisteet.
• Jätteiden lajittelu säästää sekä ympäristöä että rahaa. Pakattujen tuotteiden hinnassa on 

maksettu osa kierrätyksestä, kannattaa siksikin hyödyntää palvelua.
• Lajittelun taito on helppo oppia - valtakunnalliset ohjeet ja neuvontaa saa omasta 

jätelaitoksestasi ja Ringistä.
• Suomalainen jätehuoltojärjestelmä on asiantuntijoiden suunnittelema, kustannustehokas 

ja luotettava. Pakkausjätteet kiertoon pakkaustuottajien ja kuntien yhteistyöllä.



Isännöitsijät 
avainasemassa



Isännöitsijä tärkeä linkki…
… asukkaan ja julkisen jätehuollon palvelu- ja 
lajitteluneuvonnan välillä

• Tietoa molempiin suuntiin
• Oma työ helpottuu
• Väärinkäytökset vähenevät
• Kausivaihtelut tasaantuvat
• Asumisviihtyvyys ja asukkaiden tyytyväisyys paranee



Muista myös nämä
• Rappulaput
• Talkoolava
• Muuttopäivät
• Joulukuusikeräys
• Jäteasemapalvelut autottomille
• Muualta muuttavien asukkaiden neuvonta



KäytännössäLisätietoja



Lisää tietoa
• https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/ohjeita-taloyhtioille
• www.kierrätys.info
• www.vaarallinjate.fi
• www.biojäte.info



Kaikki neuvot eivät päde kaikkialla
• Valtakunnallista lajitteluneuvontaa voi antaa vain 

tuottajavastuujätteissä (esim. pakkaukset ja sähkölaitteet), 
vaarallisissa jätteissä ja poistotekstiilissä.

• Erot esimerkiksi seka- ja biojätteiden lajittelu- ja 
palveluneuvonnassa johtuvat mm. eri alueilla käytössä olevista 
jätehuoltojärjestelmistä sekä jätteen käsittelymenetelmistä.

• Ohjeita, neuvontaa, materiaaleja ja muuta palvelua 
asukkaiden lajitteluun on siksi syytä hakea oman alueen 
jätelaitokselta.

• Elinkeinoelämän ja esimerkiksi tapahtumien jätehuolto 
neuvoineen on hankittava yksityisiltä yrityksiltä. 



Lisätietoja: kaisa.halme@kivo.fi

Kiitos mielenkiinnostanne!

KIVO yhdistää yli
5 miljoonaa suomalaista 

kiertotalouden 
ainutlaatuiseksi 

voimaksi
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