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Työelämän kestävän kehityksen edelläkävijä

Tietoa, työkaluja ja 
osaajia toiminnan 
kehittämiseen

Ympäristö-
yrittäjyys, 
projekti-
osaaminen ja 
esimiestyö

Luvat ja 
pätevyydet

Jäte-, ympäristö- ja 
vesihuolto & infra

Laatu-, ympäristö- ja 
turvallisuusjohtaminen sekä 
riskienhallinta 

Koulutus, 
kasvatus ja 
viestintä

Kuljetukset ja 
logistiikka

Energiatehokas asuminen, 
kiinteistöjen ylläpito ja
resurssitehokkuus



Syklin toimintaa
TUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS
• ympäristöhuollon ammattitutkinto
• vesihuoltoalan ammattitutkinto
• ympäristöalan erikoisammattitutkinto johdolle ja 

asiantuntijoille
• tutkinnon osat

KONSULTOINTI, TÄYDENNYSKOULUTUS
• yritysten ja yhteisöjen ympäristöratkaisujen 

kehittäminen
• opetustoimen henkilöstökoulutus
• kiinteistöhuollon koulutukset
• kuljettajien ammattipätevyys (taloudellinen 

ajaminen, ADR…)
• desinfiointi, vesihygienia
• tieturva, työturva, ympäristöturvallisuus

KEHITYSHANKKEITA
• Kiertotaloutta  ammattikoulutukseen ja 

yrittäjyyskasvatukseen
• Rakentamisen kiertotalous kunnissa
• Economise Life –energiatehokkuutta kuntiin
• Ulos oppimaan
• ORAS-opiravinteista
• Tutu- tulosta ja turvallisuutta maanrakennusalalle

TYÖVOIMAKOULUTUS
• FEC
• Tutkintoon valmistava
• DuuniSYKLI
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
• ympäristökasvatus, ulkona oppiminen
• vesihuolto, jätehuolto, kestävä kehitys
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Suomen ympäristöopisto SYKLI

RAAKA-
AINEET

SUUNNIT-
TELU

VALMIS-
TUS JAKELU KÄYTTÖ JÄTE

LINEAARINEN TALOUS

ENERGIA UUSIUTUMATTOMISTA LUONNONVAROISTA

Lineaarinen talous vs. kiertotalous



Kiertotalouden perusajatus

2.6.2020
Lähde: Global Waste Management Outlook 2015



Jätteenkäsittelyn muutos

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
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Kaatopaikkakäsittely

Massapoltto

Kierrätys

Kiertotalous



Jätteenpoltto, massapoltto/ 
rinnakkaispoltto
Massapoltto
• Arinatekniikka soveltuu yhdyskuntajätteen 

polttoon. 
• Siinä poltettava jäte käsitellään 

polttokammiossa, jossa jäte palaa 
polttoarinan päällä. 

• Jäte annostellaan syöttösuppilosta 
työntimillä arinalle, jolla jäte kuivuu, syttyy 
ja palaa sekoittuen kulkiessaan eteenpäin 
polttokammiossa. 

Rinnakkaispoltto
• Rinnakkaispolttolaitoksessa jätettä 

käytetään 
seospolttoaineena esimerkiksi 
hiilen, turpeen
tai puun seassa

• Energiajaetta jalostetaan 
kierrätyspolttoaineeksi (RDF)

• Lajiteltu sekajäte murskataan sekä osa 
metalleista erotellaan ja ohjataan 
kierrätykseen. 

• Murskattu aines poltetaan 
kiertopetitekniikkaan perustuvassa 
kattilassa. Jäte palaa tehokkaasti ja 
ympäristöystävällisesti hyvällä 
hyötysuhteella.
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+

• jätteen sisältämä energia saadaan 
hyödynnettyä

• jätteenpoltolla tuotetaan 
lisäenergiaa teollisuuden ja 
asutuksen tarpeisiin.

• orgaanisesti hajoavan jätteen 
kaatopaikkasijoitus vähenee, mikä 
osaltaan vähentää 
kaatopaikkakuormitusta ja 
kaatopaikkakaasujen ja 
kaatopaikkapaloissa syntyvien 
dioksiinien syntyä

-

• sekajätteitä poltettaessa syntyy herkästi 
supermyrkyiksi luokiteltuja PCDD/F-
dioksiineja ja furaaneja, joten 
savukaasujen puhdistukseen on 
kiinnitettävä huomiota!

• Toisaalta kaatopaikkapalot ovat 
väistämättömiä, ja niissä syntyy runsaasti 
dioksiineja kontrolloimattomissa 
olosuhteissa.

• jätteenpolttolaitos tuottaa sähkön lisäksi 
lämpöä, joten kesäaikaan jätteenpolton 
lämmöntuotanto voi mennä hukkaan.
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Jätteenpoltto



Kaatopaikkakäsittely 

• Biohajoavan ja orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamista 
rajoitettiin vuoden 2016 alusta

• Kaatopaikalle ei hyväksytä jätettä, jonka orgaanisen aineksen 
pitoisuudesta johtuva orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) tai 
vaihtoehtoisesti hehkutushäviö (LOI) on <10%

Kuva: Maria Törn
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Jätteen koostumus muuttuu ajan myötä
• Teollistuminen vauhdittajana
• Kertakäyttö- ja kulutusjätteen määrä on 

räjähtänyt käsiin

Jätteen määrään ja koostumukseen 
vaikuttaa myös kulttuuri, vauraus, asenteet…
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Yhdyskuntajätehuollon kehitys



Etusijajärjestys / jätehierarkia

Jätteen synnyn ehkäisy

Uudelleenkäyttö

Kierrätys (materiaalin 
hyödyntäminen)

Muu 
hyödyntäminen 

(energia)

Loppukäsittely
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Jätteen synnyn ehkäisy

Jo hankintapäätökset vaikuttavat jätteen 
syntyyn
• Pakkausmateriaalit
• Uusien tuotteiden (hankintojen)

– Laatu
– Pitkäikäisyys
– Huollettavuus
– Varaosien saatavuus
– …
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Uudelleenkäyttö

”Hyvästä” tuotteesta luopuminen
• Lahjoittaminen esim. hyväntekeväisyyteen, UFF…
• Kirpputorit
• Sähköiset kirppikset, Facebook, Tori.fi, Huuto.net …

Uuden hankinnan lykkääminen/ kierrätystuotteen hankinta

Miten tämä onnistuu yrityksissä?

3.6.2020 Etunimi Sukunimi14



Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Suomen jätehuollon sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen 
tavoitetila vuoteen 2030 on: 
1. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.
2. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä 

hillitsevät ilmastonmuutosta.
3. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys 

ovat nousseet uudelle tasolle.
4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen 

myötä syntyy uusia työpaikkoja.
5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina 

esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä 

vähemmän vaarallisia aineita.
7. Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja 

jäteosaaminen on korkealla tasolla.
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Painopisteet (VALTSU)

Valtakunnallisen jätesuunnitelmaan on 
valittu neljä jätehuollon sektoria 
painopistealueiksi, joihin asetettavat 
tavoitteet ja toimenpiteet keskittyvät:
• Rakentamisen jätteet
• Biohajoavat jätteet
• Yhdyskuntajätteet
• Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
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Jäte  - määritelmiä

• Jäte = “Jätteellä tarkoitetaan jätelain 5.1 §:n määritelmän 
mukaisesti ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 
poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen 
poistamaan käytöstä”

• Jätehuolto = jätteen keräys, kuljetus, käsittely, lajittelu, 
kierrätys ja hyödyntäminen ja loppusijoittaminen

• Yhdyskuntajäte = Kotitalouksissa syntyvä jäte, ja muualla 
(esim työpaikoilla) syntyvä samankaltainen jäte (ei 
teollisissa prosesseissa syntyvä jäte)



Kunnalliset jätehuoltomääräykset

• Täsmennetään jätelain säännösten tai niiden 
nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten 
määräysten täytäntöönpanoa

• Toteutetaan valtakunnallista 
jätesuunnitelmaa

• Jätehuoltomääräykset koskevat 
– jätteen tuottajia, 
– käsittelijöitä, 
– hyödyntäjiä 
– kuljetusyrittäjiä. 



Jätehuoltomääräyksiä voidaan antaa

• jätteen keräyksestä, lajittelusta, 
säilyttämisestä, kuljetuksesta, -
hyödyntämisestä tai käsittelystä 

• terveys- tai ympäristövaaran tai –
haitan ehkäisemiseksi tarvittavista 
toimista; sekä

• jätehuollon valvonnasta



Jätehuoltomääräyksiä voidaan antaa

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Keski-Savon Jätehuolto)
• Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta ja Varkaus
https://www.keskisavonjatehuolto.fi/wp-content/uploads/2018/12/17-liite-
YleisetJ%C3%A4tehuoltom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksetKSJH2014.pdf

PUUMALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.7.2016
http://puumala.fi/wp-content/uploads/puumalan-kunnan-jtehuoltomrykset-
30_5_2016.pdf

SAVONLINNAN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN
YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
1.1.2014 ALKAEN (Rantasalmi, Sulkava)
http://rantasalmi.fi/uploads/pdf/Jatehuolto/J%C3%A4tehuoltom%C3%A4%C3%A4r
%C3%A4ykset%202014.pdf



Eroavaisuudet lajitteluohjeissa ja 
kiinteistökohtaisessa keräyksessä

Eri kuntien jätehuoltomääräykset saattavat 
poiketa toisistaan.
• Eroavaisuudet lajitteluohjeissa johtuvat yleensä 

eri  jätteenkäsittelymenetelmistä. 
Prosessikohtaisia eroja on!

• Myös se miten valtakunnalliset tavoitteet 
saavutetaan, vaihtelee kunnittain.
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Lajittelu

• Ohjeita löytyy mm. jäteyhtiöiden sivuilta,

• Paikallisia eroja on!

• https://www.kierratys.info/
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Jätehuoltojärjestelmä
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SYNTYPAIKKA
KIINTEISTÖN
JÄTEASEMA

JÄTTEIDEN 
VASTAAOTTJA

JÄTTEIDEN
HYÖDYNTÄJÄ

LOPPU-
SIJOITUS

SIIRTO-
KUORMAUS



Sekajätteen koostumus (keskiarvo eri 
selvityksistä 2015-2017)

24Lähde KIVO
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Biojäte on eloperäistä jätettä

• Lajitteluastian tunnusväri pääasiallisesti ruskea.
• Kotitalouksien jätteistä n. 1/3 on eloperäistä jätettä.

• Haitallista polttolaitoksella, 
• heikentää märkänä 

lämpöarvoa
• Haitallista kaatopaikalla, 

• hapettomissa olosuhteissa 
biojäte mätänee ja tuottaa 
metaania, joka on 
voimakas kasvihuonekaasu Kuva Pixabay.com

BIOJÄTE
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BIOJÄTE

Biojäte käsitellään

• kiinteistön omassa 
kompostissa (kompostori tai 
kehikko)

• käsittelylaitoksessa, esim.  
kompostoimalla tai 
mädättämällä.

Kuva: Maria Törn



• Kompostoinnissa orgaaninen aines hajoaa 
hapellisissa (aerobisissa) olosuhteissa.

• Kompostointimenetelmiä on useita, esim. 
tunnelikompostointi, tai aumat 

• Hajoamisen tuloksena syntyy multaa (humusta), 
hiilidioksidia, vesihöyryä ja ravinnesuoloja. 

• kompostimultaa käytetään puutarhanhoidossa 
tai viherrakentamisessa.
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KOMPOSTOINTI



Kompostointi
• Partikkelikoko ideaalisti n. 5 cm
• Tukiaineella (esim. hake) mahdollistetaan ilmastus
• Käännetään kompostia myös hapen saannin

varmistamiseksi
(mikrobit tarvitsevat happea hajotusprosessiavarten)

• Mikrobit hyödyntävän hiiltä energianlähteenä ja 
ravinteita proteiinisynteesiin

• Ideaali hiili/typpi suhde (C:N) is 30 : 1 (kuivapainona
mitattuna). 

• Hyvät olosuhteet lyhentävät prosessin vaatimaa
aikaa

• Puutarhajätettä voi kompostoida avokompostissa, 
mutta ruokajätteelle on oltava suljettu astia

28
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• Mädätys perustuu hajotusreaktioon jossa orgaaninen 
aines hajoaa hapettomissa (anaerobisissa) olosuhteissa.

• Lopputuotteina metaani ja mädätysjäännös

• Hajotusprosessissa syntyvää metaania voidaan hallittuna 
syntytuotteena hyödyntää energiatuotannossa (biokaasu), 
tai ajoneuvojen polttoaineena

1 m³ metaania = 10kWh
• Biokaasun hyödyntäminen on lisääntynyt Suomessa 

runsaasti 2000-luvulla. 
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BIOPOLTTOAINEET

Biodiesel
• Pitkäketjuisten rasvahappojen 

monoalkyyliesteri, jota 
saadaan kasviöljyistä tai 
eläinrasvasta

• Voidaan käyttää diesel 
moottoreissa

• Kasviöljyjä tutkittu paljon: 
Palmuöljy, soijapavun öljy, 
auringonkukkaöljy, kookosöljy, 
rypsiöljy

Bioetanoli
• Bioetanolin tuotanto 

biomassasta, 

• voidaan käyttää polttoaineena, 

• Vähentää hiilimonoksidipäästöjä 
(palaminen tehokkaampaa) 

• Voidaan käyttää polttoaineena 
sellaisenaan tai sekoitettuna, 
Useissa maissa on sekoitettava 
tai suositellaan että 15% 
polttoaineesta on bioetanolia



KERÄYSPAPERI
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Kuva Pixabay.com

Keräyspaperin ja -pahvin talteenotto ja käyttö 
teollisuuden raaka- aineena on Suomessa vanhimpia 
järjestelmällisesti toteutettuja jätteen 
hyötykäyttömuotoja.

Keräyspaperin hyödyntäminen on 
kannattavaa, koska…
Säästät puita, paperikuitu kierrätetään 
Euroopassa keskimäärin 3,5 kertaa.
Uusiopaperimassan valmistaminen 
kuluttaa vähemmän energiaa ja vettä 
kuin neitseellisen massan 
valmistaminen. 
Ensisijaisesti tulisi hyödyntää 
materiaalina, ja vasta toissijaisesti 
energiana



• Paperi, joka sisältää luottamuksellista tietoa, jonka ei 
haluta joutuvan vieraiden käsiin

• Muuta tietosuojamateriaalia ovat esim. DVD-levyt ja 
muistitikut valokuvat, diat, kalvot, levykkeet ja kasetit

TIETOSUOJAPAPERIN JA MATERIAALIN KÄSITTELY

• Tietosuojapaperi tuhotaan luottamuksellisesti ja 
toimitetaan kierrätykseen pehmopaperin raaka-
aineeksi.

• Muu tietosuojamateriaali murskataan ja toimitetaan 
mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön.
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TIETOSUOJAPAPERI- JA MATERIAALIT



KERÄYSKARTONKI

• Kaikki kaupasta ostettujen tuotteiden paperi- ja 
kartonkipakkaukset.

• Keräyskartonki lajitellaan paikoin 
erikseen esimerkiksi taloyhtiöissä ja 
kauppojen keräyspisteissä. 

KERÄYSKARTONGIN KÄSITTELY
• Keräyskartongista valmistetaan 

hylsykartonkia.
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http://www.iuj.fi/lajitteluneuvonta/lajitteluohjeet/kerayskartonki.aspx



• Keräyspahvi on enimmäkseen aaltopahvia. 

• Sisältä ruskeaa, pinnalta ruskeaa tai värillistä.

• Raaka-aineena keräyskartonkia laadukkaampaa, ja siksi 
(joskus) erilliskerätään. 

• Voidaan myös lajitella keräyskartonkiin
• Suomessa aaltopahvin 

kierrätysaste on yli 60 %
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KERÄYSPAHVI

Kuva: Maria Törn

KERÄYSPAHVIN KÄSITTELY

Keräyspahvista valmistetaan 
kartonkia 

(ennen kaikkea hylsykartonkia). 



PIEN- JA KERÄYSMETALLI

Pienmetallia ovat 
metallipakkaukset (esim. 
säilykepurkit)

Keräysmetalliin sopivat kaikki samat 
metallijätteet kuin pienmetalliin, 
mutta myös suuremmat kappaleet, 
kuten polkupyörän rungot.

Kuva Pixabay.com Kuva: Maria Törn



PIEN- JA KERÄYSMETALLI

Metallia voi kierrättää lähes 
loputtomiin.
• Kun käytetään kierrätettyä 

raaka-ainetta, energian 
säästö on 75–95 prosenttia 
verrattuna uuden raaka-
aineen käyttöön. 

Metalliteollisuuden raaka-
ainetta uusien 
metallituotteiden 
valmistukseen.
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KERÄYSLASI

37

Kuva: Maria Törn

Kuva Pixabay.com

Puhdistetusta ja värilajitellusta sirusta valmistetaan:
• vaahtolasia
• Lasivillaa 
• pakkauslasia
• uutta tasolasia

Kuva: Maria Törn

Yleisimmin kerätään pakkauslasia kuten pulloja ja purkkeja

Myös tasolasia ja autojen tuulilaseja voidaan kierrättää, mutta 
vain osa jätetoimijoista ottavat niitä vastaan
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MIKSI LASI KANNATTAA KIERRÄTTÄÄ?

Lasisirun käyttö vähentää lasisulattajan: 

Energiatarvetta
• Jokainen tonni lasia, joka valmistetaan lasisirusta (50%) vaatii n. 300 KWh 

vähemmän energiaa kuin valmistus neitseellisistä raaka-aineista. 

• 10 % lisäys lasisirua vähentää n. 5 % energiankulutusta

Hiilidioksidipäästöjä
• Yhden lasitonnin valmistamisesta aiheutuu 185 kg CO2- päästö, 

kun käytetään ainoastaan neitseellisiä materiaaleja. Käytettäessä lasisirua ei 

prosessi-CO2 synny, sillä lasisiru ei sisällä karbonaatteja. 

• Raaka-aineiden tarvetta, mutta lisää tuotantokapasiteettia. Jokainen tonni 

lasisirua vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta yli 1,2 tonnia. 

Sirun käyttö lisää sulatuskapasiteettia säästettyä energiaa vastaavasti eli 

10 % lisäys sirua merkitsee n. 5 % lisäystä tuotantokapasiteettiin



MUOVIEN KÄSITTELY
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Kierrätysmuovista valmistetaan
• raaka-ainetta muoviteollisuudelle

– PET ROUHE: Pulloaihiot, fleece –
takkien, lenkkikenkien tai 
reppujen raaka-aineeksi

• Uusiomuovituotteita 
– Fortumin Muovijalostamon 

tuotteet: Kierrättysmuoviprofiilit: 
Aidantolpat, terassien rakenteet, 
puistokalusteet, jne.. 

• Energiaa

Muovi on koko ajan arvokkaampi raaka-
aineena maapallon öljyvarojen 
rajallisuuden vuoksi.

Kuva Pixabay.com



• muoviset rakennusmateriaalit
läpinäkyvät vesiletkut, paineilmaletkut
viemäriputket
sähköjohtojen ja kaapeleiden eristeet
muovimatot ja -tapetit
muovilistat ja - ritilät
muoviset katto- ja vesikourut
muovipressut

• muoviset toimistotarvikkeet
mapit ja kansiot
piirtoheitinkalvot
muovitaskut
kontaktimuovi

• kotitalouksien muovit
sadetakit
suihkuverhot
kerniliinat eli vahakangasliinat
puhallettavat lelut
suojakäsineet, näppylähanskat
puutarha- ja muut muoviletkut
paitapakkausten muovituet
muoviset lampunvarjostimet
muovihenkarit
pankki-, etu- ja luottokortit
vinyylilevyt
tekonahka
muotoon puristetut muovipakkaukset
esim. lääkkeiden läpipainopakkaukset, 

lelupakkaukset 

40

PVC-MUOVIT (KAATOPAIKKAJÄTTEESEEN!)

PVC-muovin tunnistat merkinnästä 3 tai 03.
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Sähkö- ja elektroniikkaromu (Ser)
• Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat kaikki laitteet, jotka tarvitsevat 

sähkövirtaa, akun tai pariston toimiakseen

• SE-romun palauttaminen kauppaan:
• Jos laite on ulkomitoiltaan alle 25 cm, palautus ilman ostovelvoitetta

• Vähintään 1000 m2 kokoiseen SE –laitteita myyvään 
päivittäistavarakauppaan

• Vähintään 200m2 kokoiseen SE –laitteita myyvään erikoiskauppaan

• Jos laite ulkomitoiltaan yli 25 cm
• Palautus mihin tahansa kauppaan ostaessaan sieltä uuden vastaavan 

laitteen

• Valmistajat rahoittavat keräys- ja kierrätyskustannukset uusien laitteiden 
hintaan sisältyvällä SER-maksulla, joka vaihtelee tuotteittain. 
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER)

KERÄYSLAJIT:
Lamppu-SER

• Käytöstä poistetut lamput, pl. Halogeeni ja hehkulamput
Elohopean talteenotto elohopeasulfidksi, metalli ja lasi teollisuuden 
uusiokäyttöön

DATA-SER
• Käytöstä poistetut data-laitteet

Murskaus ja materiaalien erottelu, metallit esim. auto- tai 
elektroniikkateollisuuden raaka-aineeksi. Vaaralliset jätteet 
käsittelylaitokselle. Muovit raaka-aineeksi tai energiahyödynnykseen
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER)

KERÄYSLAJIT:

Pien-SER (alle 25 cm)
• Pienet kodinkoneet, kellot, ym

Murskaus ja erottelu esim. painon tai magneettien avulla, upotus-
kellutus –menetelmällä tms. Muovisekoitteet ulkomaille tekstiiliteollisuuden 
käyttöön

Iso-SER (yli 25 cm) 
• Isot kodinkoneet
Sisältävät runsaasti metalleja – murskaus ja materiaalien erotus. 
CFC –klooriflurihiilivedyt ja HFC – hydrofluorihiilivedyt vaarallisten jätteiden 
käsittelyyn. 
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SER-JÄTTEEN KÄSITTELY 

• Suurin osa romusta on hyödynnettävissä 
sinällään tai hajotettuna osiin. 

• Metalleista saadaan teollisuuden 
käyttöön rauta, alumiini, magnesium, 
kupari, sinkki ja ruostumaton teräs. Ne 
voidaan usein palauttaa myös 
alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.

• Mm. tietokoneromun alumiinista 
valmistetaan häiriösuojauksia uusiin 
kännyköihin. 

• Muoviosat voidaan käyttää 
kierrätyspolttoaineena, mutta myös 
mm. fleece-vaatteiden, autonosien ja 
jätesäkkien valmistuksessa.

Source: Atiemo Sampson, StEP
E-Waste Summer School 2011



YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON TEHTÄVÄT 
Perustehtävä:
• Huolehtia yhdyskunnissa syntyvän jätteen keräämisestä, kuljettamisesta ja 

käsittelystä siten, että:
– Ihmisten terveyttä eikä turvallisuutta ei vaaranneta 
– Vältetään mahdollisuuksien mukaan jätteistä ja jätehuollosta 

aiheutuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia
– Edistetään jätteen hyödyntämistä materiaaleina ja energiana
Muita tehtäviä:
– Myötävaikuttaa jätteen synnyn ehkäisyyn
ja jätteen määrän vähentämiseen
– Edistää hyvää “jätekäyttäytymistä”

Kuva: Maria Törn



KUKA VASTAA SUOMESSA JÄTEHUOLLOSTA? 
Pääsääntö:
• Jätteen haltija on vastuussa siitä, että tuotetuista jätteistä huolehditaan 

asianmukaisesti.

Poikkeukset pääsääntöön:
• Tuotteiden tuottajat ja maahantuojat 

vastaavat myös jätehuollosta 
joidenkin tuotteiden osalta. 

(paperituotteet, pakkaukset, SER,
akut ja paristot, renkaat ja ajoneuvot)

• Kunnat ovat vastuussa kotitalouksien jätehuollosta

• Yritykset voivat sopia jätehuollosta myös muiden 
toimijoiden kuin kunnan kanssa

Kuva: Maria Törn



Jätehuollon vastuut

Jätehuollon järjestämisestä vastaa jätelain mukaan ensisijaisesti jätteen 
haltija, kuten yksityinen henkilö, kiinteistön haltija tai yritys. Tästä 
pääsäännöstä poiketen kunnalla on myös osaltaan vastuu jätehuollon 
järjestämisestä.
Vuoden 2019 alussa voimaan tulleen jätelain muutoksen (445/2018) 
jälkeen kunnan vastuulle kuuluu:
• Asumisessa syntyvä jäte sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa 

syntyvä yhdyskuntajäte.
• Maa- ja metsätalouden vaarallisen jätteen jätehuolto, jollei jätteen 

määrä ole kohtuuton.
• Jätehuoltoon liittyvä tiedotus ja neuvonta
• Käytännössä monet kunnat ovat antaneet suurimman osan 

käytännön jätehuoltotehtävistään alueellisille jätehuoltoyhtiöille

47



EU tavoitteet:
Jäsenmaiden on saavutettava seuraavat 
yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä lisäävät tavoitteet:
Yhdyskuntajäte 
• 2025 mennessä 55%
• 2030 mennessä 60%
• 2035 mennessä 65%

Jäsenmaiden on 1. tammikuuta 2025 mennessä otettava 
käyttöön erilliskeräykset tekstiileille ja kotitalouksissa syntyneelle 
vaaralliselle jätteelle. Niiden on lisäksi varmistettava, että 31. 
joulukuuta 2023 mennessä biojäte joko kerätään erikseen tai 
kierrätetään sen syntypaikalla (esim. kotikompostoinnilla). Paperi 
ja kartonki, lasi, metallit ja muovi kerätään jo ennestään erikseen.
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Lainsäädännössä määritetään erilliset 
pakkausjätteen kierrätystavoitteet:

2025 2030
• Kaikki pakkaukset  65% 70%
• Muovi  50% 55%
• Puu  25% 30%
• Rautametallit  70% 80%
• Alumiini  50% 60%
• Lasi  70% 75%
• Paperi ja kartonki  75% 85%
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Jätteenkäsittely 2018
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Lainsäädäntö ohjaa
-missä mennään?

• Etusijajärjestyksen sitova noudattaminen 
jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvässä 
toiminnassa
– Painopiste jätteensynnyn ehkäisyssä mutta miten 

sitä mitataan?
– Tuottajavastuun tehostuminen
– Kierrätykselle asetettujen vaatimusten 

tiukentuminen
– Kaatopaikkakäsittelyn voimakas rajoittaminen

• Valvonnan ja seurannan tehostuminen
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Erilliskeräysvelvollisuudet

• Tiukennetaan merkittävästi ja 
kohdistetaan tarkemmin

• Biojätteen ja pakkausjätteen pakollinen 
keräys kiinteistöiltä taajamissa 
(asuinkiinteistöt + muut)

• Tekstiilijätteen aluekeräys 2023 alkaen
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Pakkausjätteen erilliskeräysjärjestelyt

• Keräyksen järjestäminen kuntien ja 
pakkausten tuottajien yhteistoimintana

• Kunnat järjestävät keräyksen, tuottajat 
korvaavat kunnille erilliskeräyksen 
kustannuksia 
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Kunnan vastuulla olevan jätteen kuljetus

• Luovutaan ns. kaksoisjärjestelmästä 
kiinteän yhdyskuntajätteen (bio-, pakkaus, 
sekajäte) kuljetuksessa

• Säilytetään kaksoisjärjestelmä saostus- ja 
umpisäiliölietteiden kuljetuksessa
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Kaksoisjärjestelmästä luopuminen
yhdyskuntajätteen kuljetuksissa - miksi? 

• Jätevirtojen hallinta ja kierrätyksen systemaattinen 
kehittäminen: kaikki suunnittelu- ja ohjauskeinot ovat 
käytettävissä (keräyksen järjestämistavat, lajitteluun 
ohjaava hinnoittelu, jätteiden seuranta). Myös 
raportointitiedot helposti saatavissa.

• Mahdollistaa pakkausjätehuollon tuottajavastuun 
järkevän toteuttamisen kuntien ja pakkausten tuottajien 
yhteistoimintana. 

• Selkeyttää toimintakenttää: kuljetusjärjestelmän valintaa 
koskevat riidat oikeusprosesseineen vievät paljon 
resursseja.
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KIERTOTALOUTEEN LIITTYVÄÄN AINEISTOA:

• Eu:n kiertotalouspaketti https://ec.Europa.Eu/commission/priorities/jobs-growth-and-
investment/towards-circular-economy_fi

• Hallituksen kärkihankkeet http://valtioneuvosto.Fi/hallitusohjelman-toteutus/biotalous

• Sitra: kiertotalouden kansallinen tiekartta https://www.Sitra.Fi/artikkelit/kierrolla-karkeen-
suomen-tiekartta-kiertotalouteen-2016-2025/

• Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 luonnos
lausuntokierrosta varten (linkki alareunassa sivua) http://www.Ym.Fi/fi-
fi/ymparisto/jatteet/valtakunnallinen_jatesuunnitelma/jatemaarat_vahemmaksi_ja_kiertotalous_n
o(43271)



www.sykli.fi

57


