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Suomi jäljessä kierrätystavoitteiden 
saavuttamisessa 
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Yhdyskuntajätteiden käsittely Suomessa 
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Pakkausjätteiden kierrätyksen tavoitteet

Muovi Puu Rauta Alumiini Lasi Kartonki Kaikki 
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Jätehuollon kehittämisen tulisi perustua 
tutkittuun tietoon 



Kaksi asiantuntijaselvitystä Suomen jätehuollon
tilasta

1. Euroopan komissio antoi (11/2018) Suomelle kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi -

huomiota mm. jätteenkuljetusjärjestelmän aiheuttamaan tehottomuuteen. Muita havaittuja 

ongelmia: 

1. Vastuu jätehuollon järjestämisestä liian hajallaan 

(kunnat, tuottajat, yksityiset yritykset) 

2. Tuottajavastuujärjestelmissä tiettyä tehottomuutta

3. Erilliskeräysvelvoitteet riittämättömät

4. Muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutuvat epävarmuudet

2. Edellä mainitun johdosta hallitus (Sipilän hallitus) tilasi  asiantuntijaselvityksen (SYKE -

02/2019) ”Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen” (”JÄTEKIVA”), jossa 

päädyttiin mm. esittämään 

• erilliskeräyksen lisäämistä sekä

• kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmästä luopumista 
https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-erityisesti-biojatteen-ja-muovipakkausten-kierratysta-

lisattava
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https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-erityisesti-biojatteen-ja-muovipakkausten-kierratysta-lisattava


”Tiukentuvien yhdyskuntajätteen 
kierrätystavoitteiden 
saavuttaminen vaatii 
uusien ohjauskeinojen käyttöönottoa ja 
merkittäviä muutoksia 
yhdyskuntajätehuollon käytäntöihin”

YM; kierrätystavoitteiden saavuttamista miettinyt työryhmän mietintö 16.9.2019; 
(”EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano”)



Ympäristöministeriön jätelaki-
työryhmän ehdotuksia

• Mietinnön olennaiset, toisistaan riippuvat ohjauskeinot ovat:

1. Kuljetusten kaksoisjärjestelmän poistaminen

➢ Kunnan kilpailuttama kuljetusjärjestelmä kuivajätteisiin 

➢ Kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmä lietteisiin

2. Kuntien ja pakkaustuottajien yhteistyövelvoite kuluttajapakkausten 
keräämisessä, kuntien hoitaessa kiinteistökeräyksen ja tuottajien suorittaessa 
tehtävästä korvauksen kunnille, ja

3. Jätteiden erilliskeräysvelvoitteet ja velvoitteiden toimeenpanon onnistuminen. 

➢ Huom! yhdenkin muuttaminen johtaa tarpeeseen tarkastella myös muut keskeiset 
ohjauskeinot uudelleen. 
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Jätelakityöryhmän ehdotuksia 
- jätteiden erilliskeräys lisääntyy

1. Pakkausjätteet: Velvollisuus kaikkiin yli 5 huoneistoa käsittäviin asuinkiinteistöihin; 

aluekeräyspisteitä 1000 

2. Biojäte: Velvollisuus kaikkiin kotitalouksiin taajama-alueella, joissa vähintään 10000 

asukasta (vaihtoehtona kotikompostointi)

3. Poistotekstiilit: Alueellisia keräyspisteitä vuodesta 2023 alkaen 

• Kunnat voivat tarjota erilliskeräystä myös muille kiinteistöille

• Huom! Erilliskeräys laajenee koskemaan myös yrityksiä 

• Huom! Poikkeukset kuitenkin mahdollisia elinkaarilaskelmiin (LCA) perustuen

Kartonki Metalli Lasi Muovi Biojäte Tekstiilit Vaarallinen
jäte

20232025
22.10.2019



Selkeä ja toimiva vastuunjako sekä 
kuljetusjärjestelmä tarpeen 
kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi



Jätehuolto osana kiertotaloutta

Pakkausteollisuus 

• Pakkausten 

tehtävä

➢ Kierrätettävyys/ 

kierrätyskelpoisuus

”Kestävä tuotanto”

”ECO-design”

Kuluttajat

• Jätteiden synnyn 

ehkäisy ym. 

• Hävikin 

vähentäminen

➢ Jätteiden lajittelu 

”Kestävä kulutus”

Jätehuolto

• Lajitteluneuvonta

• Sekajätteet

• Biojätteet

• Pakkausjätteet

➢ Erilliskeräys

• Aluekeräys

• Kiinteistökoh-

tainen keräys 

• Kuljetus 

• Käsittely

Vastuutoimijat:

➢ Tuottajat

➢ Kunnat 

Kierrätystoimijat

Jätevoimalat 

• Hyötyjätteiden 

prosessointi halutuksi 

raaka-aineeksi (jolla 

pitää olla arvoa) 

➢ Uusioraaka-

ainemarkkinat 

➢ Poistaa kierrosta:

• Kierrätyskelvottomat

• Vaaralliset aineet 

(hallitusti ja 

luvanvaraisesti) 

Onnistuminen edellyttää:

1) Asiantuntijatiedon hyödyntämistä

2) Koko arvoketjun synkronointia

3) Osa-optimoinneista eroon pääsemistä 

4) Vastuutoimijoiden saumatonta yhteistyötä 

Ohjauskeinot ja muut toimet kierrätysasteen nostamiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi 



Kierrätystavoitteita ei saavuteta ilman: 
- Pakkausten/tuotteiden 

kierrätyskelpoisuuden lisäämistä 

- Lajittelutehokkuuden lisäämistä

- Erilliskeräyksen tuntuvaa lisäämistä ja 

tehostamista

- Kierrätysmarkkinoiden luomista 

Kunnan 
vastuulla 



KIVO yhdistää yli 5 miljoonaa suomalaista 
kiertotalouden ainutlaatuiseksi voimaksi
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