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1 Johdanto 

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean-säätiö pyrkii hankkeellaan ”Kaikki muovi 

kiertää” ratkaisemaan kaiken Helsingin seudulla ja Lahdessa käytetyn muovin 

kierrätyksen yhteistyössä yritysten, julkisten toimijoiden ja kuntalaisten kanssa. 

Tavoitteena on löytää liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, joita on mahdollista viedä 

maailmanlaajuisesti eri kaupunkeihin.  

Tämä muovipakkausten kierrätyksen edistämistä koskeva selvitys on tehty 

Smart & Clean-säätiön tilauksesta osana "Kaikki muovi kiertää”-hanketta. Selvi-

tyksessä kuvataan konkreettinen toimenpideketju pakkausmuovin 50 % kierrä-

tysasteen saavuttamiseksi Helsingin ja Lahden alueilla. Toimenpideketju pitää 

sisällään koko muovipakkausten elinkaaren suunnittelusta kierrätysperäisen raa-

ka-aineen käyttöön. Työssä on käytetty tilaajan toimittamaa datamallia, jonka 

avulla on mallinnettu toimenpiteiden vaikuttavuutta.  

 

2 Menetelmät 

Työmenetelminä käytettiin kirjallisuusselvitystä, tilaajan toimittaman datamallin 

käyttöä sekä näiden pohjalta tehtyä analyysia. 

 

2.1 Kirjallisuusselvitys 

Taustatiedon hankkimiseksi ja analyysin tekemiseksi tehtiin kirjallisuusselvitys 

kattaen muovin käyttöön, keräykseen ja kierrätykseen liittyvät tilastotiedot, ny-

kyiset toimintamallit sekä hyvät käytännöt Ruotsista ja valikoiduista muista Eu-

roopan maista.  Työssä hyödynnettiin konsultin sekä valikoitujen haastateltujen 

asiantuntijanäkemyksiä. Lisäksi koottiin yhteen muita käynnissä olevia muovin 

kierrätystä edistäviä hankkeita, jotta mahdolliset synergiaedut voidaan ottaa 

”Kaikki muovi kiertää”-hankkeessa käyttöön. Kirjallisuusselvityksen tulokset on 

esitetty osittain kappaleessa 3 Taustaa ja osittain hyödynnetty analyysissa ja 

toimenpide-ehdotuksissa.  
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2.2 Datamalli 

Tilaaja toimitti konsultille excel-pohjaisen datamallin muovipakkausten kierrä-

tysasteen laskemiseksi. Datamalli pohjautuu useista eri lähteistä peräisin oleviin 

tilastotietoihin muovipakkausten valmistuksesta, keräyksestä ja käsittelystä. 

Vertailuvuotena on käytetty vuotta 2018. Datamallin avulla voidaan mallintaa 

erilaisia skenaarioita ja nähdä millaisia vaikutuksia yhdessä muovin arvoketjun 

vaiheessa tehdyillä muutoksilla on arvoketjun muissa vaiheissa. Konsultti ei vas-

taa datamallin toimivuudesta eikä mallinnusten pohjalta tehtyjen määrätietojen 

oikeellisuudesta. 

2.3 Analyysi 

Analyysi ja toimenpideketju muovipakkausten kierrätysasteen kasvattamiseksi 

on esitetty kappaleessa 2.2 kuvatulla datamallilla tehtyjen skenaarioiden pohjal-

ta. Työn tuloksena on esitetty molempien skenaarioiden tuloksia hyödyntäen 

toimintasuositus muovipakkausten kierrätysasteen kasvattamiseksi pääkaupun-

kiseudulla ja Lahdessa 50 %:iin vuoteen 2025 mennessä. 

 

  



5 

 

 

Smart&Clean säätiö 

Kaikki muovi kiertää – toimenpidesuunnitelma pakkausmuovin kierrätyksen  

edistämiseksi 101012710 

Pvm 02/02/2020, Rev.2 

copyright © AFRY 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa 

tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää 

missään muodossa ilman AFRY Finland 

Oy:n antamaa kirjallista lupaa 

 

3 Taustaa 

Muovipakkauksia saatettiin Suomessa markkinoille vuonna 2018 n. 135 000 ton-

nia, joista kierrätettiin virallisten tilastojen mukaan n. 31 % (Pirkanmaan ELY-

keskus). Kierrätysasteen uudet laskentasäännöt tulevat kuitenkin vuodesta 2021 

lähtien edellyttämään kierrätyslaitoksissa syntyvän hävikin huomioimisen kierrä-

tysasteen laskennassa. Uusien laskentasääntöjen mukaisesti laskettuna kierrä-

tysaste on alle 31 %.   

Muovipakkausten kierrätykseen vaikuttavat kaikki muovin arvoketjun vaiheet: 

tuotesuunnittelu ja muovipakkausten kierrätettävyys, keräysjärjestelmä ja sen 

toimivuus, kierrätysteknologia ja -kapasiteetti sekä kierrätysperäisen materiaalin 

markkinat. Usein ratkaisuna kierrätysasteen kasvattamiseen tarjotaan erilliske-

räyksen lisäämistä, joka toki on tärkeää, mutta joka toimii ainoastaan osana ko-

ko muovipakkausten arvoketjua. Kerätty muovi on myös pystyttävä käsittele-

mään uusioraaka-aineeksi ja uusioraaka-aineelle oltava riittävä kysyntä markki-

noilla. 

Tässä selvityksessä keskitytään muovipakkauksiin, joiden tuottajille Suomessa 

on asetettu lakisääteisesti kierrätysvelvoitteita ja edistetty kierrätystä. Muiden 

kuluttajamuovituotteiden keräys ja kierrätys on vielä kehitteillä. HSY:n tutki-

muksen mukaan vuonna 2018 asukasta kohden sekajätteen seassa oli 5,62 

kg/as/v muuta muovia kuin pakkausmuovia.  
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3.1 Tuotesuunnittelu ja muovipakkausten kierrätettävyys 

Muovipakkausten suunnitteluvaihe on merkityksellinen kierrätettävyyden kannal-

ta. Pakkausten päätehtävä on suojella tuotetta ja erilaiset tuotteet vaativat eri-

laisen pakkauksen. Kierrätettävyyteen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa mm. 

eri muovimateriaali-, väri-, etiketti-, lisäaine- ja liimavalinnoilla. Huomioimalla 

pakkausten kierrätettävyys voidaan edistää kierrätysperäisen muovin määrän 

kasvua sekä laadun paranemista: hyvälaatuisella uusiomuovilla on enemmän 

kysyntää kuin huonolaatuisella. Kierrätettävyyden edistämiseksi pakkausmateri-

aalien on mm. oltava kestäviä eikä niissä saa käyttää haitallisia lisäaineita. 

Useista eri polymeereista kerrosmaisesti valmistetut pakkaukset voivat olla han-

kalasti kierrätettävissä, ellei kerroksia ole helppo erotella toisistaan. Taulukossa 

1 on kuvattu eri muovien sopivuutta laitosmaiseen lajitteluun ja jatkokäsittelyyn 

sekä syntyvien uusiomuovien markkinatilannetta. 

Taulukko 1 Eri muovien soveltuvuus lajitteluun, jatkokäsittelyyn sekä uu-

siomuovin markkinat (Suomen Uusiomuovi) 

 

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten tuottajayhteisö, joka hoitaa yli 

2300 yrityksen lakisääteistä tuottajavastuuta. Se on julkaissut oppaan kierrätys-

kelpoisen muovipakkauksen suunnitteluun, joka on kaikkien kiinnostuneiden 

saatavilla maksutta Suomen Uusiomuovin verkkosivuilla.  
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Kierrätettävyyden käyttämistä suunnittelukriteerinä hankaloittaa se, että täysin 

yhtenäistä määritelmää pakkausten kierrätettävyydelle ei ole käytössä. Ellen 

MacArthur -säätiö on kehittänyt määritelmät uudelleenkäytettäville, kierrätettä-

ville ja kompostoitaville pakkauksille. Näiden määritelmien käyttöön on sitoutu-

nut yli 400 organisaatiota. Määritelmän mukaan pakkaukset ja pakkauskom-

ponentit ovat kierrätettäviä, jos onnistuneen lajittelun, erilliskeräyksen ja kierrä-

tyksen on osoitettu toimivan käytännössä ja isossa mittakaavassa. (Ellen Ma-

carthur Foundation, New plastics economy, määritelmät). Kuitenkin myös tämä 

määritelmä on varsin yleisellä tasolla. 

Global Plastics Outreach Alliance:n määritelmän mukaan tuotetta pidetään kier-

rätettävänä, jos se täyttää seuraavat ehdot: 

• Tuotteen on oltava valmistettu muovista, joka kerätään kierrätettäväksi, jolla 

on markkina-arvo ja/tai jota tukee lakiin perustuva ohjelma 

• Tuote on lajiteltava ja kerättävä määriteltyihin lajeihin kierrätysprosesseja var-

ten 

• Tuote voidaan kierrättää kaupallisen kierrätysprosessin avulla 

• Kierrätetystä muovista tulee raaka-ainetta, jota käytetään uusien tuotteiden 

valmistuksessa 

Eri alojen toimijat ovat tehneet vapaaehtoisia sitoumuksia edistämään pakkaus-

ten kierrätettävyyttä. Mm. KESKO on omassa muovilinjauksessaan todennut ta-

voittelevansa sitä, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki KESKOn omien 

tuotemerkkien pakkaukset ovat kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä tai bioha-

joavia.   

 

3.2 Muovipakkausjätteen erilliskeräys 

Nykyinen muovipakkausten kierrätysjärjestelmämme pohjautuu vahvasti muovi-

pakkausten syntypaikkalajitteluun ja erilliskeräykseen. Erilliskeräys takaa riittä-

vän puhtaan muoviraaka-aineen kierrätyslaitoksissa käsiteltäväksi. Suomessa 

käytöstä poistettuja pantittomia muovipakkauksia kerätään n. 600 ekopisteellä, 

suoraan asuinkiinteistöiltä ja yrityksiltä sekä 30 yritysterminaalin avulla. Pantilli-
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sille pulloille on toimiva palautusjärjestelmä. Muovipakkauksia kerättiin vuonna 

2018 yhteensä n. 67 000 tonnia (Pirkanmaan ELY-keskus). Määrä sisältää sekä 

pantilliset että pantittomat pakkaukset. Pantittomia pakkauksia kerättiin yhteen-

sä n. 26 000 t, josta kotitalouksista peräisin olevia Rinki-keräyspisteiltä kerättyjä 

muovipakkauksia oli noin 8 000 tonnia, kiinteistöiltä kerättyjä n. 4000 tonnia ja 

yrityspakkauksia n. 15 000 t.  

Alustavat tulokset vuodelta 2019 kertovat, että keräysmäärät ovat kasvaneet 

merkittävästi sekä yritys- että kotitalousperäisten muovipakkausten osalta. Tau-

lukkoon (Taulukko 2) on koottu keräysmäärätiedot vuosilta 2017-2019 (Suomen 

Uusiomuovi, Rasmussen).   

Taulukko 2 Pantittomien muovipakkausten keräysmäärät vuosina 2017-2019 

 2019 

(t, alustava) 

2018 (t) 2017 (t) 

Kuluttajapakkaukset 20 441 11 434 7 185 

Ekopisteet 10 605 7 522 5 756 

Kiinteistöt 9 836 3 912 1 429 

    

Yrityspakkaukset 18 924 14 860 13 101 

Kierrätysilmoitukset 17 166 14 124 11 695 

Yritysterminaalit 1 758 736 1 406 

  

Taulukosta nähdään, että keräysmäärät kasvoivat kotitalouspakkausten osalta 

vuodesta 2017 vuoteen 2018 lähes 60 % ja vuodesta 2018 vuoteen 2019 lähes 

90 %. Tarkemmat tiedot pääkaupunkiseudun osalta kertovat, että vuonna 2018 

muovia kerättiin Vantaalla loka-marraskuussa 103 tonnia, vuonna 2019 294 

tonnia. Kasvua oli yli 185 %. Espoossa kasvuprosentti oli 90,3 ja Helsingissä 

90,2. Espoon ja Helsingin muovinkeräysmäärät ovat noin 400 tonnia. (YLE uuti-

nen, Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy). Yrityspakkausten osalta keräysmäärät 

ovat kasvaneet hillitymmin ollen 13 % vuodesta 2017 vuoteen 2018 ja 27 % 

vuodesta 2018 vuoteen 2019. 
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3.2.1 Kotitalousmuovipakkaukset ja niiden keräyspotentiaali 

Kotitalouksista peräisin olevien muovipakkausten merkittävän kasvun voidaan 

ainakin osittain olettaa johtuneen Ylen järjestämästä valtakunnallisesta kulutta-

jille suunnatusta I love muovi-kampanjasta. I love muovi -kampanja järjestettiin 

keväällä 2019 Ylen asiantuntijaorganisaatioiden, kaupunkien ja yritysten (YM, 

SYKE; Muoviteollisuus Ry jne.) yhteistyönä. Kampanjassa tiedotettiin muovista 

ja sen kierrätyksen merkityksestä monipuolisesti eri medioissa. Lisäksi järjestet-

tiin ulkotapahtumat suurimmissa kaupungeissa mm. Lahdessa ja Helsingissä.  

Tieto kuluttajien toiminnan merkityksestä muovin arvoketjussa on oletettavasti 

lisännyt motivaatiota muovipakkausten lajitteluun.  

Muovipakkausten erilliskeräyksen lisäämiseksi on jo suunnitteilla sekä vapaaeh-

toisia toimia että uudistuneiden jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pak-

kausjätedirektiivin (94/62/EY) sekä tiettyjä kertakäyttömuovituotteita koskevan 

EU:n direktiivin (2019/904/EU - ns. SUP-direktiivi) kautta tulevia lainsäädännöl-

lisiä velvoitteita. Jätealan direktiivien muutokset on saatettava kansallisesti voi-

maan vuonna 2020. Todennäköisesti muovipakkausten ekopisteverkosto laaje-

nee ja muovipakkausten erilliskeräysvelvoite tulee ulottumaan kaikkiin asuinkiin-

teistöihin, joissa on yli 5 huoneistoa (EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, 

Työryhmän mietintö). Ko. lajitteluvelvoite astuu pääkaupunkiseudulla voimaan 

joka tapauksessa 1.1.2021 alkaen HSY:n jätehuoltomääräyksiin perustuen (HSY 

jätehuoltomääräykset) koskien asuinkiinteistöjen lisäksi kiinteistöjä, joissa tuot-

teaan muovia yli 25 kg/vk. Tällä voidaan olettaa olevan merkittävä vaikutus ke-

räysmääriin, sillä toistaiseksi kiinteistöittäinen keräys on perustunut vapaaehtoi-

suuteen. 

Viime vuosien keräysmäärien merkittävään kasvuun (60-90 %) ja suunnitteilla 

oleviin toimenpiteisiin pohjautuen AFRYn arvio on, että kotitalouksista peräisin 

olevien muovipakkausten kasvu jatkuu vuoteen 2025 saakka jo nykyisten ja 

suunnitteilla olevien toimenpiteiden avulla. Arviomme on, että kotitalouksista 

kerätyn pakkausmuovin määrä on tasolla 40 000 - 50 000 t vuonna 2025. Tä-

män lisäksi myös muista kuin asuinkiinteistöistä kerättävän pakkausmuovin 

määrä kasvaa, kun HSY:n uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan.  
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3.2.2 Rakennustyömaiden pakkausmuovit 

Rakennustyömailla syntyvän muovin erilliskeräyksessä on merkittävä kasvupo-

tentiaali.   Rakennus- ja purkujätteen muovimääristä on niukasti tietoa ja vaihte-

luväli suuri mikä vaikeuttaa kasvupotentiaalin määrällistä arviota. Arvi–

raportissa esitettiin kirjallisuuslähteistä koottu arvio rakennus- ja purkujätteen 

muovimäärästä n. 10 000- 200 000 tonnia vuodessa (Muovien kierrätyksen ti-

lanne ja haasteet –julkaisu 2018).  Smart&Clean- esityksessä 17.1.2020 raken-

nusmuovin määräksi  pääkaupunkiseudulla on arvioitu 39 000 tonnia.   Tietotaso 

parantunee, kun uusien EU-raportointivaatimusten mukaiset tilastot julkaistaan 

vuonna 2022 vuoden 2021 osalta. 

Tällä hetkellä muovipakkausten talteenotto rakennustyömailta (mm. elementtien 

suojat, eristepakkaukset jne) on vähäistä. Rakennustyömaiden tilanpuute, työn-

tekijöiden motivaatio, osaaminen ja kielitaito sekä taloudellisten kannusteiden 

puute ei ole kannustanut muovin erilliskeräykseen. Myöskään tilaajat eivät ole 

yleensä edellyttäneet erilliskeräyksen järjestämistä.  Trendi kuitenkin on, että 

rakennustyömaalla syntyvän pakkausmuovin erilliskeräys lisääntyy merkittävästi 

lähivuosina rakennusyritysten itselleen asettamien kierrätystavoitteiden ja ra-

kennusalalle tulevan muovipakkausjätteen Green Dealin myötä.  Suomen muovi-

tiekartassa on esitetty erääksi toimenpiteeksi Green Dealin käyttöönotto pak-

kausmuovin vähentämiseksi kiinteistö- ja rakennustoimialalla. Neuvottelut eri 

osapuolten välillä on aloitettu vuonna 2019. YM:n mukaan sopimusta ei ole vielä 

solmittu, mutta neuvottelut ovat käynnissä parhaillaan. Haasteena on ollut mm. 

puutteelliset tiedot rakennustyömailla syntyvän muovin määrästä, jolloin tavoit-

teiden asettaminen on ollut haasteellista. Kun sopimus voidaan julkaista, siihen 

sisältyy myös koulutusta ja tiedottamista (Puhelinkeskustelu 24.1.2020, YM Lee-

na-Kaisa Piekkari).  

Tilastotiedon mukaan yrityspakkauksia kerättiin vuonna 2019 noin 18 924 tonnia 

ja vuonna 2018 14 864 tonnia. Jos keräysaste nousisi vuosittain noin 20-30 % 

(kuten vuosien 2018 ja 2019 välillä tapahtui) olisi yritysmuovipakkausten kerä-

ysmäärä noin 60 000 - 90 000 tonnia vuonna 2025. AFRYn näkemys on, että 

tiukentuvien jätehuoltomääräysten ja tulevan rakennusalan Green Deal–

sopimuksen myötä Suomessa tähän on mahdollista päästä. 
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3.3 Muovin kierrätysteknologia ja -kapasiteetti Suomessa 

Muovia voidaan kierrättää mekaanisesti tai kemiallisesti. Toistaiseksi Suomessa 

käytössä oleva teknologia on pääosin mekaaniseen kierrätykseen perustuvaa. 

 

3.3.1 Mekaaninen kierrätys 

Fortumilla on kaksi muovinkierrätyslaitosta. Riihimäen Kuulojan laitos vastaanot-

taa erilliskerättyjä kuluttajapakkauksia ja prosessoi niistä uusioraaka-ainetta. 

Riihimäen Kynttilätien laitos vastaanottaa teollisuudesta erilliskerättyä muovija-

etta, josta valmistetaan uusiomuovituotteita kuten tolppia ja profiileja. Vastaan-

otettu muovi lajitellaan. Kierrätykseen kelpaava muovi päätyy uusiotuotteisiin ja 

rejekti ohjataan energiahyötykäyttöön. Molemmat laitokset käsittelivät vuonna 

2018 (arvio) yhteensä n. 14 000 t/v, joista kuluttajapakkauksien osuus oli 10 

000 t/v. Kuluttajapakkauslaitoksen kapasiteetti on 30 000 t/v. Vuonna 2019 la-

jittelulaiton arvioitiin vastaanottavan kuluttajapakkauksia 14 000 tonnia. Kulut-

tajapakkausten jalostuslinjalla (Kuulojan laitos) uusioraaka-aineeksi päätyy 70 

% laitokselle toimitetusta jakeesta ja teollisuuden pakkausjätteen jalostuksessa 

(Kynttilätien laitos) uusiolopputuotteeksi päätyy lähes 100 %. Tiedot perustuvat 

aikaisemmassa Smart&Clean-säätiön Kaikki muovi kiertää-hankkeessa tehtyyn  

Fortumin haastatteluun v. 2018. 

Riihimäellä Fortumin kiertotalouskylässä toimii myös 100 000 tonnin kapasiteetin 

laitos, jossa pystytään mekaanisesti erottelemaan sekajätteestä eri jätelajit tal-

teen (Circ Hub). Lahdessa sijaitsevassa Kujalan jätekeskuksella otettiin käyttöön 

vuonna 2016 LATE-lajittelulaitos, joka täydentää syntypaikalla tapahtuvaa lajit-

telua mekaanisesti noin 65 000 tonnin vuosikapasiteetilla. Muovi päätyy pääosin 

energiahyödyntämiseen.  

Lassila&Tikanojan Merikarvian laitoksen kapasiteetti on 20 000 tonnia muovia 

vuodessa. Laitos käsittelee yrityksissä syntyviä muoveja. Laitoksen tuottamalla 

uusiomuovilla pystytään korvaamaan neitseellisen muovin valmistusta. 
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Remeo Oy on rakentamassa uutta jätteenkäsittelylaitosta Vantaan Långmosse-

bergenin voimalaitoksen läheisyyteen.  Lajittelulaitoksessa käsitellään pääasias-

sa rakennusmateriaalia, energiajaetta sekä kaupan ja teollisuuden kierrätysma-

teriaaleja. Laitoksen suurin mahdollinen kapasiteetti olisi käsitellä 294 000 ton-

nia materiaaleja vuodessa. Laitoksen toiminta on tarkoitus aloittaa syksyllä 

2020. Ympäristölupahakemuksessaan Remeo esittää, että hankkeella mahdollis-

tetaan tuottajavastuun alaisten muovien valtakunnallisen keräysasteen nousu 30 

% nykytilanteeseen nähden. Laitoksella tullaan luvan mukaan käsittelemään pa-

peria, kartonkia ja muovia ja muita vastaavia kierrätysmateriaaleja 40 000 ton-

nia vuodessa. (AVI, ympäristölupapäätös, Dnro ESAVI/12674/2019 20.12.2019). 

 

3.3.2 Kemiallinen kierrätys 

Biopohjaisia jätteitä ja jätemuovia voidaan kierrättää kemiallisesti joko nestey-

tys- tai kaasutustekniikalla.  Suomessa kaasutustekniikkaan perustuvia laitoksia 

on muutama ja ne käyttävät yleensä raaka-aineena biopohjaisia jakeita kuten 

metsätähdettä. Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n käytössä on keräysmuovin 

kaasutus- ja nesteytysprosessilaitos.  Pilot-laitoksessa käsitellään muovia noin 

800 tonnia/v ja siellä valmistetaan öljyä noin 3000 m3 vuodessa. 

Neste on ilmoittanut sitoutuvansa prosessoimaan vuosittain miljoona tonnia ke-

räysmuovia vuoteen 2030 mennessä. 

Helenillä on vireillä TEM:n rahoituspäätöksen saanut kaupunkijalostamohanke, 

jossa, käsitellään biopohjaisia jakeita kuten metsätaloustähdettä, mutta laitok-

sessa ei ole käytössä olevien tietojen mukaan tarkoitus prosessoida keräysmuo-

via. Myös muita jätemuovin kemiallisen käsittelyn hankkeita on vireillä muovija-

keille, mutta hankkeet ovat tässä vaiheessa luottamuksellisia eikä niistä ole jä-

tetty ympäristölupahakemuksia.   
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3.4 Kierrätysmuovin markkinat 

Euroopan kierrätysmuovimarkkinoiden määrä oli 9,4 miljoonaa tonnia vuonna 

2018. Markkinoiden ennustetaan saavuttavan 12,8 miljoonaa tonnia vuoteen 

2024 mennessä. Kasvu on vuositasolla 5,2 % (CAGR). Eurooppa on Kiinan jäl-

keen maailman toiseksi suurin muovien tuottaja. 

Suomessa käytettiin vuonna 2018 253 000 tonnia muovia muovipakkausten 

valmistukseen ja 240 000 tonnia muovia muiden muovituotteiden valmistukseen 

Näistä määristä ainoastaan 8 000 tonnia (pakkaukset) ja 17 000 tonnia (muut 

muovit) oli kierrätysperäistä (datamalli).  

Suomen PET-pullojen pantillinen keräysjärjestelmä tuo markkinoille hyvälaatuis-

ta kierrätysmuoviraaka-ainetta. Kirkkaista PET-juomapulloista valmistetaan uu-

sien juomapullojen aihioita ja värillisistä pulloista valmistettua uusioraaka-

ainetta käytetään mm. pakkausteollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa. 

Kierrätysmuovia voidaan käyttää muovipakkauksissa (PET-pullot, vanteet, kal-

vot, kassit, hylsyt), maatalous ja maanrakennustuotteissa (kalvot, rumpuputket 

yms.) ja muissa rakentamisen ja teollisuuden muovituotteissa (profiilit, ruisku-

valutuotteet ym.). Kierrätysmuovista tehdään myös mm. ämpäreitä, paljuja, 

henkareita, kompostoreita ja levyjä (lähde circ hub, Muoviteollisuus).  Fortum 

valmistaa esimerkiksi Circo-kierrätysmuoviprofiilia kierrätysmuovista. Kierrätys-

muovipakkauksista valmistettua uusioraaka-ainetta voidaan käyttää useissa 

käyttötarkoituksissa kuten PET-muovista tehdyissä juomapulloissa ja ostoskas-

seissa. Kierrätysmuovi sopii niin kuluttajatuotteiden suojana kuin teollisuuden, 

rakentamisen käyttämien tuotteiden suojana käytettäviin pakkauksiin. 

Kierrätysperäisen muovin käyttöä hidastaa mm. se, että neitseellinen muovi on 

edullista verrattuna kierrätysperäiseen muoviin. Osittain Kiinan ja muiden Aasian 

maiden tuontikielloista johtuen muovinkierrätysala on viime vuosina EU:ssa kär-

sinyt alhaisista hyödykehinnoista ja epävarmasta menekistä.  Alan kannatta-

vuusnäkymät ovat olleet huonot, mikä on jarruttanut investointeja uuteen muo-

vinkierrätyskapasiteettiin. Taloudellisia ohjauskeinoja kierrätysperäisen muovin 

käytön edistämiseksi ei ole toistaiseksi EU:n alueella käytössä. AFRYn näkemys 

kuitenkin on, että koska Kiinan ja muun Aasian markkinat ovat viime vuosiin 
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saakka vetäneet hyvin, ei Euroopassa ole ollut tarvetta kehittää muovinkierrä-

tysteollisuutta. On kuitenkin todennäköistä, että uutta liiketoimintaa alalle on 

syntymässä myös Euroopassa. EU-tasoisia ohjauskeinoja ollaan myös suunnitte-

lemassa uusioraaka-aineen käytön edistämiseksi. 

Kiertotalouden ja hiilijalanjäljen keskinäinen yhteys luo positiivista kierrettä kier-

rätysmuovin markkinoille. Kuluttajien vaatimus tuotteiden hiilijalanjäljen pienen-

tämiseksi on kasvava trendi. Koska kierrätysraaka-aineen käyttö pääsääntöisesti 

vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä, ohjaa hiilijalanjäljen pienentäminen myös 

kierrätysraaka-aineen käyttöön muovituotteiden valmistuksessa. 

Usea suomalainen muovituotteita valmistava yritys on ilmoittanut tavoitteekseen 

lisätä kierrätysmuovin käyttöä. Esimerkiksi Sini-tuote käyttää Fortumin Riihimä-

en-muovinkäsittelylaitoksen muovisista ruoka- ja juomapakkauksista tehtyä raa-

ka-ainetta. Valion on puolestaan ilmoittanut tavoitteekseen, että vuoden 2020 

aikana kaikki Valion Suomessa myytävät juustopakkaukset on valmistettu vähin-

tään 50-prosenttisesti kierrätetystä muovista ja jatkossa karkeasti 10 prosenttia 

yrityksen käyttämästä pakkausmuovista olisi kierrätettyä. 

 

3.4.1 Kierrätysperäisen muovin käytön lisäämiseksi tehdyt toimenpi-

teet EU:ssa 

Tammikuussa 2018 Euroopan komissio kehotti sidosryhmiä esittämään vapaaeh-

toisia sitoumuksia kierrätetyn muovin käytöstä tai valmistuksesta. Tavoitteena 

on, että 10 miljoonaa tonnia kierrätettyä muovia käytetään raaka-aineena muo-

vituotteiden valmistuksessa EU:ssa vuoteen 2025 mennessä (4 milj. t vuonna 

2016) (EU, European Circular Economy Stakeholder Platform) 

Vuoden 2018 loppuun mennessä yritykset ja liike-elämän järjestöt ovat esittä-

neet 70 sitoumusta. Suomesta sitoumuksen ovat antaneet ainoastaan Neste ja 

Teknologiateollisuus. Neste on sitoutunut kierrättämään muovia kemiallisesti 1 

miljoonaa tonnia vuodessa vuodesta 2030 eteenpäin. Teknologiateollisuuden 

sitoumusta ei ole julkaistu. Yksikään suomalainen taho ei ole tehnyt ko. alustalla 
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sitoumusta kierrätysperäisen muovin käytöstä. (EU, European Circular Economy 

Stakeholder Platform) 

Komissio julkaisi 4. maaliskuuta 2019 arviointikertomuksensa vuoden 2018 lop-

puun mennessä annetuista vapaaehtoisista sitoumuksista. Kertomuksessa tode-

taan, että kierrätetyn muovin toimittajien (kuten muovien kierrättäjien) lupauk-

set riittävät 10 miljoonan tonnin tavoitteen saavuttamiseen ja jopa ylittämiseen. 

Kierrätetyn muovin käyttäjien (kuten muovin muuntajien ja tuotemerkkien omis-

tajien) lupaukset olivat kuitenkin noin 6,4 miljoonaa tonnia. Tämä on yli 60 %: n 

lisäys vuoteen 2016 verrattuna, mutta lisäponnisteluja tarvitaan 10 miljoonan 

tonnin saavuttamiseksi vuonna 2025. Tämän vuoksi komissio käynnisti 2018 

loppuvuodesta Circular Plastics Alliance -koalition toiminnan, jonka tarkoituksena 

on kattaa kuilu kierrätetyn muovin tarjonnan ja kysynnän välillä. Koalitio teki 

sitoumuksen syyskuussa 2019, jonka mukaan vuonna 2025 tullaan käyttämään 

10 milj. tonnia vuodessa kierrätysperäistä muoviraaka-ainetta. Tässä sitoumuk-

sessa on mukana myös Suomessa toimivia yrityksiä (mm. Arla Foods, Nestle). 

(European Union, Circular Plastics Alliance) 

Vuonna 2018 Ellen MacArthur -säätiö käynnisti ”New Plastics” globaalin si-

toumuksen yhteistyössä YK:n ympäristöohjelman kanssa. Sitoumus yhdistää 

400 organisaatiota maailmanlaajuisesti yhden yhteisen näkemyksen ja kunnian-

himoisen 2025-tavoitteiden joukon takana muovijäte- ja pilaantumiskriisin rat-

kaisemiseksi sen lähteellä. Sitoumuksella on myös luotu muovisopimus, aloite-

verkosto, joka kokoaa kaikki keskeiset sidosryhmät kansallisella tai alueellisella 

tasolla toteuttamaan ratkaisuja kohti muovien kiertotaloutta. (Ellen Macarthur 

Foundation, New plastics economy)  
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3.4.2 Suomessa käynnissä olevat tutkimushankkeet muovin kierrä-

tyksen lisäämiseksi 

Ohessa lyhyt kooste tämän toimeksiannon aikana esiin tulleista muista muovin 

kierrätyksen edistämishankkeista, joiden voidaan ajatella tarjoavan yhteistyö-

mahdollisuuksia Smart & Clean-säätiön Kaikki muovi kiertää-hankkeelle: 

1) Muovin yhteiskierrätyskokeilu Orivedellä (muovi toimitetaan Lahteen 

PHJ:lle) 

 Syksyllä 2019 alkanut kokeilu (kesto 1,5 vuotta) 

 Mukana 110 kiinteistöä, 1000 asukasta sekä kunnan jäteasema 

 Muovipakkauskeräyksen yhteydessä kerätään kaikki muukin kotitalo-

uksissa syntyvä muovijäte 

 Kerätystä materiaalista tehdään koostumusselvityksiä 

2) CLIC Innovation; PLASTin – Muovin keräys ja kierrätys (Business Finland) 

3) CLIC Innovation, 4Recycling Ecosystems (mm. vaikeasti kierrätettävät 

muovit) 

4) VTT; Plast2Recycle (Muovin kierrätys)  
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4 Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide-ehdotukset muovipakkausten kierrätysasteen kasvattamiseksi 50 

%:iin vuoteen 2025 mennessä pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa on rakennettu 

toimenpideketjuina tilaajan toimittamalla datamallilla laadittuja skenaarioita 

käyttäen. Konsultti ei vastaa datamallin toimivuudesta. On huomattava, että 

kaikki esitetyt luvut ovat parhaita arvauksia eivätkä todennäköisimmin sellaise-

naan toteudu. Niiden avulla voidaan kuitenkin arvioida toimenpiteiden vaikutta-

vuuksien suuruusluokkia. 

Toimenpide-ehdotuksia on esitetty useita. Näiden joukosta on koottu suositelta-

vin toimenpideketju vaikutusarviointiin perustuen.  

 

4.1 Skenaario: Kierrätysperäisen muovin käytön kasvat-

taminen 

Kierrätysperäisen muovin käytön kasvattaminen-skenaarion lähtökohtana oli 

lisätä datamallissa kierrätysperäisen muovin osuutta kaikesta Suomessa raaka-

aineena käytetystä muovista. Mallinnukset on tehty ja tulokset esitetty koko 

Suomen luvuilla. Pääkaupunkiseudun ja Lahden luvut saadaan kertomalla ne 

kertoimella 0,4.  

Suomessa käytettiin datamallin mukaan vuonna 2018 253 000 tonnia muovia 

muovipakkausten valmistukseen ja 240 000 tonnia muovia muiden muovituot-

teiden valmistukseen Näistä määristä ainoastaan 8 000 tonnia eli 3 % (pakkauk-

set) ja 17 000 tonnia eli 7 % (muut muovit) oli kierrätysperäistä (määrä data-

mallista, mutta sieltä puuttuu lähde).  

Skenaario rakennettiin siten, että kierrätysperäisen raaka-aineen käyttöä kasva-

tettiin niin paljon, että saavutettiin kierrätysaste 50 %. Tällöin kierrätysmuovin 

käyttö muovipakkauksissa olisi 28 000 t (10 %) ja muiden muovituotteiden val-

mistuksessa 57 000 tonnia (20 %) vuonna 2025. Pääkaupunkiseudulle ja Lah-

teen mukautetut määrät ovat muovipakkauksille 11 000 t ja muille muovituot-

teille 23 000 t. Mallissa on oletettu, että muovituotteiden valmistus- ja käyttö-
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määrät kasvavat lievästi vuosittain. Skenaariokuva virtakaavioina on esitetty 

kuvassa 2. 

 

Kuva 1 Skenaariokuva kierrätysperäisen raaka-aineen käytön edistämisestä 

Toimenpideketju kierrätysperäisen muovigranulaatin käytön kasvattamiseksi si-

sältää ehdotuksia jokaiseen arvoketjun vaiheeseen: muovipakkausten kierrätet-

tävyyden edistämiseen, erilliskeräykseen, kierrätykseen ja kierrätysperäisen 

muovigranulaatin käytön edistämiseen – painopisteen ollessa kuitenkin käytön 

edistämisessä. 

 

4.1.1 Kierrätettävyyden parantaminen 

Skenaarion pohjalta ei voi tehdä määrällistä arviota kierrätettävyyden paranta-

miseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta. Konsultin näkemyksen mukaan 

pakkausten kierrätettävyys on kuitenkin edellytys sille, että kerätty muovipak-

kaus voidaan tosiasiallisesti kierrättää uusiogranulaateiksi nykyisen käsittelytek-

nologiamme (mekaaninen kierrätys) avulla. Tämän vuoksi esitetään toimia, joilla 

kierrätettävyyttä voidaan parantaa. 

 

4.1.1.1 Vapaaehtoiset sitoumukset 

Muovipakkausten kierrätettävyyttä ja kierrätysperäisen muovin käyttöä voi pa-

rantaa esimerkiksi vapaaehtoisen sitoumuksen avulla Ruotsin tapaan. Ruotsin 
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ruokakauppaliiton (Svensk Dagligvaruhandel) jäsenet ovat neuvotelleet muovi-

pakkausten etenemissuunnitelman, jonka mukaan kaikkien muovipakkausten on 

oltava kierrätettyä tai uusiutuvaa materiaalia ja kierrätettäviä vuoteen 2022 

mennessä. (Svensk Dagligvaruhandel)  

Myös Ruotsin Ruokajärjestö (Livsmedelföretagen) on tehnyt kestävän kehityksen 

julistuksen, joka pitää sisällään viisi eri sitoumusta. Yksi sitoumuksista on käyt-

tää 100 % kierrätettäviä pakkauksia ja lisätä kierrätetyn materiaalin osuutta 

käyttämissään tuotteissa vuoteen 2030 mennessä. Yli 40 ruoka-alalla toimivaa 

yritystä on allekirjoittanut julistuksen. (Livsmedelföretagen)  

Suomessa yksittäiset yritykset (mm. Valio) ovat sitoutuneet kierrätettävyyden 

edistämiseen ja kierrätysperäisen raaka-aineen käytön edistämiseen, mutta etu-

järjestön kautta annettavaa sitoumusta ei ole tehty. Useita eri toimijoita yhteen 

kokoava sitoumus tekisi kierrätysalan toimijoille paremmin näkyväksi tulevai-

suuden kysynnän ja näin kannustaisi investointeihin. Sopivia etujärjestöjä va-

paaehtoisen sitoumuksen antamiseksi muovipakkausten kierrätettävyyden pa-

rantamiseksi voisivat Suomessa olla esimerkiksi Suomen Muoviteollisuus ry, 

Teknologiateollisuus ry tai Suomen Pakkausyhdistys ry. 

Taulukko 3 Vapaaehtoiset sitoumukset kierrätettävyyden edistämiseksi, vaikut-

tavuusarviointi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

+++ ++ +++ + +++ 

 

Toimenpiteen ajatellaan nostavan kierrätysastetta merkittävästi, mikäli sitoumus 

annetaan vakuuttavan ja riittävän suurta joukkoa edustavan tahon toimesta ja 

jos siihen sitoutuu riittävän suuri joukko yrityksiä. Toimenpide on myös mahdol-

lista toteuttaa melko nopeasti siten, että vaikuttavuutta saadaan jo vuoteen 

2025 mennessä. Sitoumuksilla on myös liiketoimintapotentiaalia, sillä ne edistä-

vät kotimaista liiketoimintaa erityisesti materiaalin keräykseen, kierrätykseen ja 

uusiokäyttöön liittyen. Sosiaalinen vaikutus on vaikeammin arvioitavissa, mutta 

voidaan olettaa työllisyyden säilyvän vähintään ennallaan. Elinympäristön viihty-
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vyyteen toimenpiteellä ei oleteta olevan vaikutusta. Sitoumus itsessään ei vaadi 

investointeja tai aikaa vieviä prosessimuutoksia, joten se on helppo toteuttaa. 

On kuitenkin otettava huomioon, että sitoumukset saattavat toteutuakseen edel-

lyttää edellä mainittuja muutoksia. AFRY on valinnut toimenpiteen suositeltavan 

toimenpideketjun joukkoon vaikutusarvioinnin perusteella. 

 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

Suomen Muoviteollisuus ry 

Teknologiateollisuus ry  

Suomen Pakkausyhdistys ry 

 

4.1.1.2 Mukautetut tuottajavastuumaksut  

Tuottajavastuumaksuja voidaan käyttää ohjaamaan pakkausten kierrätettävyy-

teen. Mm. Italiassa tuottajavastuumaksut ovat alhaisimmat helposti kierrätettä-

ville muovipakkauksille, korkeammat muovipakkauksille, joiden kierrätysketju on 

kehitteillä. Maksu on korkein muovipakkauksille, joita ei lajitella eikä kierrätetä 

(niiden suunnittelusta ja / tai käytetystä raaka-aineesta johtuen). (Conai, 2019) 

Ruotsissa pakkausten tuottajavastuuyhteisö FTI on ottanut käyttöön eriytetyt 

maksut muovipakkauksissa huhtikuusta 2019 lähtien. Alhaisempia maksuja käy-

tetään muovipakkauksille, jotka ovat kierrätettävissä (mm. LDPE-, HDPE-, PP (ei 

kalvo), ei-mustat muovipakkaukset) (https://www.ftiab.se/2513.html) 

 

Taulukko 4 mukautetut tuottajavastuumaksut, vaikutusarviointi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

++ + Ei vaikutusta Ei vaikutusta + 

 

https://www.ftiab.se/2513.html
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Toimenpiteen ajatellaan nostavan kierrätysastetta jonkin verran, koska markki-

noille saatettavien pakkausten kierrätettävyys paranisi. Toimenpide saattaa olla 

mahdollista toteuttaa siten, että vaikuttavuutta saadaan jo vuoteen 2025 men-

nessä, joskin se vaatisi kykyä nopeaan päätöksentekoon. Toimenpiteellä ei arvi-

oida olevan liiketoimintapotentiaalia eikä sosiaalisia vaikutuksia. Toteutettavuus 

edellyttää tuottajayhteisön ja tuottajien hyväksyntää ja tarkempaa arviointia 

muuttuvien maksuperusteiden kokonaisvaikutuksista. AFRY ei ole valinnut toi-

menpidettä suositeltavan toimenpideketjun joukkoon vaikutusarvioinnin perus-

teella. 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

Suomen Uusiomuovi Oy 

 

4.1.1.3 Neuvonta ja koulutus 

Tietoa kierrätettävyyden huomioimiseksi pakkausten suunnittelussa on saatavil-

la, mutta alan toimijat eivät välttämättä löydä sitä. Suomen Uusiomuovin laati-

man oppaan ”kierrätettävän muovipakkauksen suunnittelu” käyttöä voidaan lisä-

tä esimerkiksi koulutusten avulla.  

 

Taulukko 5 Neuvonta ja koulutus kierrätettävyyden parantamiseksi, vaikutusar-

viointi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

+ +++ + + +++ 

 

Toimenpiteen ajatellaan nostavan kierrätysastetta vain vähän, koska tutkitusti 

neuvonnan ja tiedotuksen vaikutus ei ole usein suuri tai pitkäkestoinen.  Toi-
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menpide on mahdollista toteuttaa siten, että vaikuttavuutta saadaan jo vuoteen 

2025 mennessä. Lisääntyneen yrityksille suunnatun tiedotuksen vuoksi liiketoi-

minnan voidaan olettaa hieman kasvavan. Sosiaalinen vaikutus on vaikeammin 

arvioitavissa, mutta voidaan olettaa työllisyyden säilyvän vähintään ennallaan. 

Elinympäristön viihtyvyyteen toimenpiteellä ei oleteta olevan vaikutusta. Sen 

kuitenkin voidaan ajatella lisäävän ihmisten kokemusta ympäristöystävällisestä 

elämäntyylistä. Neuvonta ja koulutus vaativat resursseja ja suunnittelua, mutta 

on helppo ja nopea toteuttaa. AFRY on valinnut toimenpiteen suositeltavan toi-

menpideketjun joukkoon vaikutusarvioinnin perusteella. 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

Suomen Uusiomuovi Oy 

Muoviteollisuus ry 

Smart & Clean 

 

4.1.2 Erilliskeräyksen lisääminen 

Mallinnuksesta havaitaan, että koko maassa erilliskerättyjä muovipakkauksia 

tarvitaan 106 000 tonnia, jotta skenaarion mukaiseen 50 % kierrätysasteeseen 

päästään (kuva 3). Vastaava määrä pääkaupunkiseudulle ja Lahteen mukautet-

tuna on n. 43 000 t. Kappaleessa 3.2 on esitetty muovipakkausten erilliskeräys-

määrän kehittyminen viime vuosina sekä erilliskeräyksen lisäämiseksi tulossa 

olevat toimet. Näiden perusteella on esitetty arvio keräysmäärän kehittymisestä 

vuoteen 2025 mennessä ilman muita toimenpiteitä. Yhteismäärä kotitalouksista 

ja yrityksistä kerättävälle muovipakkausjätteelle on tuolloin konsultin arvion mu-

kaan 100 000 - 140 000 tonnia, joten erotukseksi jää minimiarviossa n. 6 000 t 

(pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa 2 400 tonnia vuodessa). Alla esitettyjen toi-

menpiteiden avulla konsultti arvioi, että määrään päästään. 
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Kuva 2 Skenaarion ”kierrätysperäisen raaka-aineen käytön edistäminen” erillis-

keräystä koskeva virtakaavio 

 

4.1.2.1 Korttelikeräys pientaloalueilla 

On tunnistettu, että pientaloalueiden muovinkeräyksen tekninen toteuttaminen 

riittävän kustannustehokkaasti ja kotitalouksia kannustavasti on haastavaa. Eräs 

keino lisätä pientaloalueiden keräysmääriä ovat korttelikeräykset. Korttelikeräys 

on n. 25 kiinteistölle yhteinen keräyspiste, joka sijaitsee n. 100-300 m päässä 

kiinteistöstä. Tämä pureutuu tunnistettuun haasteeseen keräyspisteen etäisyy-

destä asuinkiinteistöön: mitä pidempi matka kierrätyspisteelle on, sitä halutto-

mampia kuluttajat ovat jätteiden lajitteluun. Pääkaupunkiseudulla mm. Keravalla 

on kaavoitettu pisteet korttelikeräyksille, ja korttelikeräyksiä otetaan käyttöön 

uusilla kaava-alueilla. Muualla Suomessa korttelikeräyksiä on onnistuneesti to-

teutettu mm. Naantalissa (kuva 4), Lapualla, Oulussa ja Kuopiossa. 
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Kuva 3 Uutisointia Naantalin korttelikeräys-pilotista 

 

Ruotsissa korttelikeräyksen kustannuksista vastaavat tuottajat. Korttelikeräys-

järjestelmää tullaan laajentaman asteittain vuosina 2021-2025 (Regeringen 

2018). Uudistunut jätedirektiivi edellyttää tuottajien kustannusvastuun kasvat-

tamista myös Suomessa: muutokset on saatettava kansallisesti voimaan heinä-

kuussa 2020 mennessä. Jätelakiin on mm. ehdotettu uutta tuottajien ja kunnan 

yhteistyömenettelyä erilliskeräyksen järjestämiseksi sekä tuottajien kunnille 

maksettavaa korvausmenettelyä pakkausten keräämisen aiheuttamien kustan-

nusten kattamiseksi (EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, Työryhmän mie-

tintö). Korttelikeräyksen kustannukset voidaan siis ajatella katettavaksi myös 

Suomessa tuottajavastuumaksuilla. 

Konsultin ehdotus on, että korttelikeräyksen järjestämistä edistetään pientalo-

alueilla pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa. Suuressa roolissa ovat kaupunkien 

kaavoitusyksiköt, joiden tietoa korttelikeräyksestä on lisättävä.  
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Taulukko 6 Korttelikeräys, vaikutusarviointi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

+ ++ + ++ ++ 

 

Toimenpiteen ajatellaan nostavan kierrätysastetta kohtalaisesti, koska se helpot-

taa pientaloalueilla asuvien erilliskeräysmahdollisuuksia ja näin lisää kerättävän 

muovin määrää.  Toimenpide on mahdollista toteuttaa siten, että vaikuttavuutta 

saadaan jo vuoteen 2025 mennessä. Liiketoimintapotentiaalia on vähän keräys- 

ja kuljetusjärjestelmiä ja -palveluita tarjoaville yrityksille ja välillisesti laajemmin 

kierrätysalalle. Sosiaalinen vaikutus on kohtalainen, sillä korttelikeräyspisteiden 

voidaan ajatella lisäävän ihmisten kokemusta ympäristöystävällisestä elämän-

tyylistä. Toisaalta jotkut saattavat kokea, että se vähentää elinympäristönsä 

viihtyvyyttä. Toimenpide on kohtalaisen helposti toteutettavissa, mikäli kaupun-

geissa löytyy halua edistää keräystapaa kaavoituksen kautta. AFRY on valinnut 

toimenpiteen suositeltavan toimenpideketjun joukkoon vaikutusarvioinnin perus-

teella. 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

Espoon kaupunki 

Vantaan kaupunki 

Helsingin kaupunki 

Lahden kaupunki 

 

4.1.2.2 Tehostettu tiedotus ja neuvonta 

Ylen keväällä 2019 järjestämän I love muovi-kampanjan vaikutus muovipakka-

usten keräysmääriin voidaan tilastojen valossa olettaa olleen suuri. Kattavasti 

toteutettuna vastaavanlainen, jo tuotettua materiaalia hyödyntävä kampanja 
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saattaisi lisätä edelleen muovipakkausten keräysmääriä. Tehostettu tiedotus ja 

neuvonta yhdistettynä tulossa oleviin muutoksiin kiinteistökohtaisessa muovi-

pakkausten keräyksessä voidaan olettaa riittävän kasvattamaan keräysmääriä 

erityisesti tiheästi asutuilla kaupunkiseuduilla. 

 

Taulukko 7 Tehostettu tiedotus ja neuvonta erilliskeräyksen lisäämiseksi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

+ +++ + + +++ 

 

Toimenpiteen ajatellaan nostavan kierrätysastetta vain vähän, koska tutkitusti 

neuvonnan ja tiedotuksen vaikutus ei ole usein suuri tai pitkäkestoinen.  Toi-

menpide on mahdollista toteuttaa siten, että vaikuttavuutta saadaan jo vuoteen 

2025 mennessä. Liiketoimintapotentiaalia on lähinnä välillisesti lisääntyvän 

muovin keräysmäärän kautta. Sosiaalinen vaikutus on vaikeammin arvioitavissa, 

mutta voidaan olettaa työllisyyden säilyvän vähintään ennallaan. Elinympäristön 

viihtyvyyteen toimenpiteellä saattaa olla vaikutusta, mikäli se vähentää saman-

aikaisesti myös ympäristön roskaamista. Lisääntyneen muovin erilliskeräyksen 

voidaan ajatella lisäävän ihmisten kokemusta ympäristöystävällisestä elämän-

tyylistä. Neuvonta ja tiedotus vaativat resursseja ja suunnittelua, mutta ovat 

nopeita toteuttaa. AFRY on valinnut toimenpiteen suositeltavan toimenpideketjun 

joukkoon vaikutusarvioinnin perusteella. 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

YLE 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

HSY  

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 
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4.1.3 Mekaanisen kierrätyskapasiteetin kasvattaminen 

Datamallilla rakennetun skenaarion perusteella lisäkapasiteettia kierrätykselle 

tarvitaan n. 60 000 tonnia Suomessa vuoden 2018 käsittelymäärään verrattuna 

(n. 25 000 t pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa). Kierrätyskapasiteetin kasvatta-

minen on liiketoimintalähtöistä ja tapahtuu, mikäli kysyntää kierrätysperäisille 

raaka-aineille on olemassa. Kierrätyskapasiteettia ja –teknologiaa on tarkasteltu 

kattavammin kappaleessa 4.2.1. 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

Lassila & Tikanoja 

Fortum 

 

4.1.4 Kierrätysperäisen muoviraaka-aineen käytön lisääminen 

Kuten kappaleessa 4.1 mainittiin, skenaario rakennettiin siten, että kierrätyspe-

räisen muovin käyttö muovipakkauksissa olisi 28 000 t (10 % kaikesta käytetys-

tä muoviraaka-aineesta) ja muiden muovituotteiden valmistuksessa 57 000 ton-

nia (20 %) vuonna 2025. Käyttöä olisi siis kasvatettava vuoteen 2018 verrattuna 

3,5-kertaiseksi muovipakkausten osalta ja 2,5-kertaiseksi muiden muovituottei-

den osalta.  Kuten kappaleessa 3.4 on todettu, Euroopan laajuisesti suurimmat 

haasteet muovin kierrätyksen kehittymisessä ovat puutteellisesti toimivat mark-

kinat uusioraaka-aineille. Myös tässä työssä on tunnistettu uusioraaka-aineiden 

käytön olevan haastavinta 50 % kierrätysasteen saavuttamiseksi. Alle on koottu 

useita toimenpide-ehdotuksia, joiden käyttöönotolla voidaan edistää uu-

siomuovin käyttöä ja toimivien markkinoiden syntymistä.  

 

4.1.4.1 Vapaaehtoiset sitoumukset kierrätysperäisen muovin käytön 

edistämiseksi 

Vapaaehtoiset sitoumukset, joita on käyty läpi kappaleissa 3.4.1 ja 4.1.1.1 voi-

sivat toimia hyvin kierrätysperäisen muovin käytön edistäjinä. Vapaaehtoiset 
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sitoumukset on nopea ja helppo ottaa käyttöön, eivätkä ne aiheuta suurta hal-

linnollista taakkaa. Konsultin näkemyksen mukaan vapaaehtoisten sitoumusten 

avulla on mahdollisuus edistää nopeiten kierrätysperäisen muovin käyttöä.  

Sopivia etujärjestöjä vapaaehtoisten sitoumusten asettamiseksi edistämään kier-

rätysperäisen muovin käyttöä voisivat olla esim. Suomen Muoviteollisuus ry, 

Suomen Pakkausyhdistys ry ja INFRA ry. Ruotsissa kappaleessa 4.1.1.1 mainit-

tujen etujärjestöjen lisäksi eräät suuret yritykset, mm. IKEA ja Volvo ovat anta-

neet sitoumuksensa kierrätysperäisen muovin käytöstä: 

 Volvo on ilmoittanut tavoitteekseen käyttää vähintään 25 % kierrätyspe-

räistä muoviraaka-ainetta autojensa muoviosien valmistuksessa 

 IKEA on ilmoittanut tavoittelevansa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki 

sen käyttämä muovi on joko kierrätysperäistä tai pohjautuu uusiutuviin 

raaka-aineisiin 

Toimenpiteen vaikutusarviointi on tehty taulukkoon 3. AFRY on valinnut toimen-

piteen suositeltavan toimenpideketjun joukkoon vaikutusarvioinnin perusteella. 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

Suomen Pakkausyhdistys ry 

INFRA ry 

 

4.1.4.2 Mukautetut tuottajavastuumaksut  

Mukautettuja tuottajavastuumaksuja voidaan käyttää myös edistämään kierrä-

tysperäisen muovin käyttöä. Esimerkiksi Saksassa eri pakkausmateriaalien kier-

rätysmaksut perustuvat lähivuosina ekologisiin kriteereihin, esim. pakkauksilla, 

joissa on käytetty kierrätettyä tai uusiutuvaa materiaalia, maksetaan pienemmät 

tuottajavastuumaksut. (Gruener-punkt, 2019).  Ranskassa CITEO (vastuussa 

kotitalouspakkausjätteiden hyödyntämisestä) perii 50 % normaaleja maksuja 

alhaisemmat kierrätysmaksut pakkausmateriaaleista, jotka sisältävät vähintään 

50 % kierrätysperäistä raaka-ainetta. Vuoden 2019 aikana Ranska aikoo ottaa 
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käyttöön sanktiojärjestelmän kierrättämättömiin muovipakkauksiin (The Tele-

graph, 2018). 

 

Taulukko 8 Mukautetut tuottajavastuumaksut, vaikutusarviointi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

++ - ++ Ei vaikutusta + 

 

Toimenpiteen voisi nostaa kierrätysastetta kohtalaisesti, koska se saattaisi ohja-

ta kierrätettävien ja kierrätysperäistä raaka-ainetta sisältävien pakkausten laa-

jempaan käyttöön. AFRYn näkemys kuitenkin on, että toimenpidettä ei ehditä 

toteuttaa niin nopeasti, että sillä olisi vaikutusta vuoteen 2025 mennessä. Toteu-

tuessaan sillä kuitenkin on liiketoimintapotentiaalia. Toimenpiteellä ei arvioida 

olevan sosiaalisia vaikutuksia. AFRY ei ole valinnut toimenpidettä suositeltavan 

toimenpideketjun joukkoon vaikutusarvioinnin perusteella. 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

Suomen Uusiomuovi Oy 

 

4.1.4.3 Julkisissa hankinnoissa kierrätysperäisyyttä edellyttävät kritee-

rit 

Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain Suomessa noin 25-30 mrd euroa. 

Hankintalaki (1397/2016) mahdollistaa ja kannustaa ympäristönäkökohtien 

huomioon ottamiseen julkisissa hankinnoissa. Ne siis tarjoavat mahdollisuuden 

edistää kierrätysmuovin markkinoita suuntaamalla ostovoima sellaisten tavaroi-

den ja tuotteiden hankkimiseen, joissa on raaka-aineena käytetty neitseellisen 

sijaan kierrätysperäistä raaka-ainetta. Hankinnan kohteen määrittelyssä on kui-
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tenkin otettava huomioon tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate. 

Hankinnan kohdetta kuvaavien määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtä-

läiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eikä tarjouspyynnössä saa 

esimerkiksi mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. 

Määritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, 

alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai 

syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Lisäksi on varauduttava siihen, että vaatimus 

kierrätysperäisyydestä saattaa nostaa hintoja ja nousseet kustannukset täytyy 

kattaa verovaroin. 

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen (Alhola & Kaljonen 2017) mukaan yli 

puolet tarkastelluista kunnista huomioi kestävyystavoitteet (hankittavalle tuot-

teelle tai palvelulle asetetut eri ympäristötavoitteet) hankintastrategiassa tai 

muussa hankintoja koskevassa ohjeistuksessa, mutta vaihtelevuus eri kunnissa 

on suurta. Esimerkkejä kierrätysperäisen muovin käyttämisestä hankintakritee-

rinä ei tässä selvityksessä löytynyt, mutta muita tuoteryhmiä koskevia kierrä-

tysperäisyyttä koskevia kriteeristöjä löytyi joitakin – pääasiassa maarakentami-

seen liittyen. Esimerkkinä Lahden kaupungin hankinta, jolla edistettiin kattohuo-

van kierrätystä asfaltiksi. Ruotsissa parlamentti on tehnyt lokakuussa 2019 esi-

tyksen Ruotsin hallitukselle asettaa kierrätysmateriaalia koskevia vaatimuksia 

julkisiin hankintoihin (Riksdagen 2019). 

Asetettaessa kierrätysperäisyyttä koskevia kriteereitä on tärkeää valita tuotteet 

tai tuoteryhmät siten, että kierrätetyn materiaalin käyttäminen niissä on mah-

dollista ja että tuotteita on saatavilla. Ehdottoman kierrätysperäisyysvaatimuk-

sen sijaan voidaan myös käyttää kierrätysperäisyyttä eräänä pisteytyskriteerinä 

– ei ehdottomana vaatimuksena.  

Julkisissa hankinnoissa voisi kierrätysperäisyyttä edellyttää esim. seuraavissa 

tuoteryhmissä, joissa kierrätysperäistä muovia käytetään jo tällä hetkellä: 

 infrarakentamisessa (putkiteollisuus käyttää vuosittain n. 12 000 tonnia 

muovia, lähde: Vesa Kärhän, Uusiomuovi ry, haastattelu 13.3.2019) 

 toimistotarvikkeissa 

 liikuntapaikoilla ja leikkipuistoissa käytettävissä muovituotteissa 
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 siivousvälineissä 

 muovipakkauksissa 

Kierrätysperäisyyden edellyttämisen sijaan hankintakriteerinä voitaisiin käyttää 

materiaalien hiilijalanjälkeä. Tämä edellyttää kuitenkin kattavan ja läpinäkyvän 

tiedon saamista eri materiaalivaihtoehtojen hiilijalanjäljistä, jotta niitä voidaan 

aidosti vertailla. Julkisten hankintojen ekologista kestävyyttä edistävässä KEINO-

-osaamiskeskuksen KEINO-akatemiassa (hankintojen vaikuttavuuden johtamisen 

kehittämisohjelma) on mm. valtion virastojen ja kuntasektorin organisaatioiden 

pilotoinnissa hiilijalanjäljen laskentatyökalu. Hankintojen hiilijalanjälki voidaan 

tällä hetkellä laskea lähes seitsemällekymmenelle tuote- tai palveluryhmälle.  

Smart&Clean-säätiö voi edistää edellä mainittujen laskentatyökalujen käyttöön-

ottoa julkisissa hankkinoissa Lahdessa ja pääkaupinkiseudulla.   

 

Taulukko 9 Julkiset hankinnat, vaikutusarviointi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

++ + ++ + ++ 

 

Toimenpiteen ajatellaan nostavan kierrätysastetta kohtalaisesti, koska se koh-

distuu selkeästi tunnistettuun pullonkaulaan kierrätysperäisen raaka-aineen 

markkinoiden puutteellisuudesta.  Toimenpide on mahdollista toteuttaa siten, 

että vaikuttavuutta saadaan jo vuoteen 2025 mennessä. Toimenpide tarjoaa 

myös uutta liiketoimintapotentiaalia. Sosiaalinen vaikutus on kohtalainen; voi-

daan olettaa työllisyyden säilyvän vähintään ennallaan. Elinympäristön viihty-

vyyteen toimenpiteellä ei oleteta olevan vaikutusta. Uudentyyppisten julkisten 

hankintojen toteuttaminen on mahdollista nopeastikin, mutta vaatii osaamista 

(mm. KEINO-osaamiskeskuksen palveluja voidaan hyödyntää) sekä yhteistyötä 

hankintoja tarjoavien yritysten kanssa siitä, mikä on mahdollista. AFRY on valin-

nut toimenpiteen suositeltavan toimenpideketjun joukkoon vaikutusarvioinnin 

perusteella. 
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Ehdotetut vastuutahot: 

Helsingin kaupunki 

Vantaan kaupunki 

Espoon kaupunki 

Lahden kaupunki 

 

4.1.4.4 Kierrätyssertifikaattijärjestelmä 

Eräs keino edistää kierrätysperäisen muovin käyttöä voisi olla päästökauppaa 

mukaileva kierrätyssertifikaattijärjestelmä, jonka käyttöönottoa on selvitetty 

Ruotsissa. Kierrätyssertifikaattijärjestelmässä valtio antaa sertifikaatin kierräte-

tyn muovin määrälle, esimerkiksi tonnille. Sertifikaatin voi myydä eteenpäin 

muovituottaja, joka tuottaa ko. määrän kierrätettyä muovia. Muovituotteiden 

valmistajat ovat velvollisia ostamaan tietyn määrän sertifikaatteja markkinoille 

saattamansa muovin määrän suhteessa. 

Ruotsissa on laadittu kriteereitä toimivalle sertifikaattijärjestelmälle: (Hassel-

ström et al, Stenmarck Å. et al.): 

1) Kiintiö on asetettava siten, että se on mahdollista saavuttaa. Muussa ta-

pauksessa kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset voivat nousta enem-

män kuin noudattamatta jättämisestä aiheutuvat maksut 

2) Kierrätetyn muovin tuottajien tulee myydä sertifikaatit, koska he voivat 

varmistaa, että muovi on todella kierrätetty uudeksi raaka-aineeksi. Kier-

rättäjien, jotka lajittelevat tai keräävät muovia, ei pitäisi voida myydä ser-

tifikaatteja. 

3) Tavoitteen tulisi kasvaa ennakoivasti, jotta yrityksillä on aikaa sopeutua 

uusiin tavoitteisiin 

4) Kierrätyssertifikaatin käyttö voi ohjata kierrätysmuovin tarkempiin laatu-

vaatimuksiin. Jotta järjestelmä saataisiin käyttöön, olisi lähdettävä liik-
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keelle ”toteutettavissa olevista” laatuvaatimuksista ja kiristettävä niitä as-

teittain. 

 

Toimiakseen parhaalla tavalla sertifikaatin tulisi kuitenkin koskea kaikkia muovi-

tuotteita eikä vain muovipakkauksia ja sertifikaattijärjestelmä voisi täydentää 

muovipakkausten tuottajanvastuujärjestelmää. Sertifiointijärjestelmän etuna on, 

että markkinat voivat päättää, missä on tehokkainta muuttaa prosesseja ja si-

sällyttää enemmän kierrätysperäistä raaka-ainetta. Riskeinä järjestelmän käyt-

töönotolle puolestaan on, että sertifikaattimäärä ei ole kohdallaan (liikaa tai liian 

vähän), että pienille yrityksille tulee liian paljon hallinnollista taakkaa ja että kil-

pailu vääristyy. Muista EU-maista poikkeava käytäntö voi haitata kilpailua, joten 

järkevintä olisi tarkastella sertifikaattijärjestelmää vähintään EU-laajuisena.   

 

Vastaava järjestelmä on ollut käytössä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodes-

ta 1997 lähtien, ja se on käynyt kauppaa pakkausjätteiden kierrätyskiintiöillä, 

nimeltään PRN / PERN-järjestelmä. Vuonna 2018 todistuksen keskimääräinen 

hinta tonnilta muovia oli 71,86 puntaa. 

 

Taulukko 10 Kierrätyssertifikaattijärjestelmä, vaikutusarviointi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

+++ + +++ + + 

 

Kierrätyssertifikaattijärjestelmällä voisi olla toteutuessaan merkittävä vaikutus 

kierrätysasteeseen, sillä se voisi edistää uusioraaka-aineiden markkinoiden syn-

tyä laajasti. Toimenpide vaatii kuitenkin kattavaa suunnittelua ja vaikutusarvi-

ointia, jotta se toteutuessaan ohjaa oikeaan suuntaan eikä vääristä kilpailua. 

AFRYn näkemyksen mukaan toimenpidettä ei ole mahdollista toteuttaa niin no-

peasti, että sen vaikutukset näkyisivät vuoteen 2025 mennessä. Suosittelemme 

kuitenkin toimenpiteen jatkoselvittelyä. 
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Ehdotetut vastuutahot: 

Ympäristöministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

 

4.1.4.5 Muovipakkaus-/-tuotevero 

Verotuskäytännöt eivät tällä hetkellä tue muovipakkausten kierrätystä. Toisaalta 

on tunnistettu verotuksen vaikutus mm. kilpailukykyyn, eikä muovipakkauksille 

asetettava haittavero ole yksiselitteisesti hyvä ratkaisu. Kaupan näkökulmasta 

kansallinen vero lisäisi epätasapainoa erityisesti nettikauppaan verrattuna. Li-

säksi muoviin kohdistuva haittavero saattaisi vaikuttaa pakkausten laatuun. 

Pakkausten tehtävä on suojata ruokaa ja sitä kautta tehostaa elintarvikkeiden 

säilyvyyttä ja eliminoida suuremman ympäristövaikutuksen eli ruokahävikin syn-

tyä. Jos elintarvikkeita ei ole suojattu oikein, ruokahävikki voi kasvaa.  

Syksyllä 2019 tehtiin päätös, ettei EU-laajuista muoviveroa oteta käyttöön. Iso-

Britanniassa sen sijaan otetaan käyttöön 4/2022 muovipakkausvero muovipak-

kauksille, joissa kierrätetyn raaka-aineen osuus ei ole vähintään 30 %. Tämän-

kaltainen vero olisi mahdollista ottaa käyttöön myös Suomessa. Verotuksen 

käyttöönotto on kuitenkin hidas prosessi ja konsultin arvio on, ettei se ehtisi vai-

kuttaa vuoteen 2025 mennessä kierrätysmuovin käyttöön. Lisäksi käyttöönot-

toon liittyy riskejä mm. kilpailun vääristymisestä. AFRY ei ole valinnut toimenpi-

dettä suositeltavan toimenpideketjun joukkoon vaikutusarvioinnin perusteella. 

 

Taulukko 11 Muovipakkaus- / muovituotevero, vaikutusarviointi  

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

++ + + + + 
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4.1.5 Suositeltava toimenpideketju 

Edellä kuvatuista toimenpiteistä on koottu suositeltavin toimenpideketju, jonka 

avulla olisi mahdollista päästä 50 % muovipakkausten kierrätykseen vuoteen 

2025 mennessä. Valinnassa on painotettu erityisesti aikataulua: valitut toimen-

piteet on mahdollista ottaa käyttöön kohtalaisen tai erittäin nopeasti. Myös mui-

den edellä esitettyjen toimenpiteiden käyttöönottoa on kuitenkin syytä harkita 

huolimatta siitä, että niiden aikajänne on pidempi ja vaikutukset näkyvät myö-

hemmin.  

 

 

50 % kierrätysasteen saavuttamiseksi pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa muovi-

pakkausten erilliskeräysmäärän on oltava vuonna 2025 n. 43 000 t (vuonna 

2018 n. 27 000 t), muovipakkausten kierrätyskapasiteettia on kasvatettava n. 

25 000 t vuoteen 2018 verrattuna ja kierrätysmuovin käytön muovipakkauksissa 

olisi oltava 11 000 t (10 %) ja muiden muovituotteiden valmistuksessa 23 000 t 

tonnia (20 %) vuonna 2025 (pääkaupunkiseudulle ja Lahteen mukautetut mää-

rät). 

1. Vapaaehtoiset 
sitoumukset ja 
tehostettu tiedotus 
ja neuvonta 
kierrätettävyyden 
edistämiseksi 

2. Korttelikeräyksen 
edistäminen ja 
tehostettu tiedotus ja 
neuvonta 
erilliskeräyksen 
lisäämiseksi 

3. Mekaanisen 
kierrätyskapasiteetin 
kasvattaminen  

4. Julkiset hankinnat 
kierrätetysperäisen muovin 
käytön edistämiseksi 

5.Vapaaehtoiset 
sitoumukset 
kierrätysperäisen muovin 
käytön edistämiseksi  
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4.2 Skenaario: Kierrätyskapasiteetin kasvattaminen 

Toisessa skenaariossa kierrätysteknologiaa kehitetään ja käsittelykapasiteettia 

kasvatetaan lisäämällä kemiallista ja mekaanista kierrätystä huomattavasti vuo-

teen 2025 mennessä.  Yksi tonni kierrätysmuovia säästää keskimäärin 22 tynny-

riä öljyä neitseelliseen muoviin verrattuna (Lassila&Tikanoja, alkuepäinen Gaia, 

2018).  

Tavoite on edistää kierrätysteknologiaa, lisätä käsittelykapasiteettia ja kierrätys-

peräisen materiaalin käyttöä. Tarkastelun näkökulmaksi valittiin kemiallisen kier-

rätyksen lisääminen. 

 

4.2.1 Kierrätysprosessien kehittäminen ja kapasiteetin lisääminen  

Tarkastelun lähtökohta on skenaario, jossa kotimaisen kierrätysmuovin proses-

sointi kierrätysmuovipakkaustan valmistamiseen kasvaisi merkittävästi 8 tonnis-

ta v. 2018 34 000 tonniin eli noin 25 000 tonnia. Vastaavasti muiden muovituot-

teiden osalta prosessointi kasvaisi 17 000 tonnista 53 000 tonniin eli noin 36 000 

tonnia. Skenaariolla saavutettiin 50 % kierrätysaste vuoteen 2025 mennessä.  

Skenaariossa arvioitiin, että keräysmuovin prosessoinnissa syntyvää raaka-

ainetta käytetään sekä muovipakkausten että muovituotteiden valmistukseen.  

Mallin mukaan kierrätysraaka-aineen tuotannon lisääminen edellyttää, että ke-

räysmuovia on kierrätysprosessiin toimitettava vuonna 2025 yli 100 000 tonnia 

eli noin 50 000 tonnia enemmän kuin vertailuvuonna 2018. Samanaikaisesti on 

vähennettävä muovijätteen energiahyödyntämistä 34 % (58 000 tonnia) ja se-

kamuovin seassa olevan muovin määrää 15 % (noin 10 000 tonnia).   Datamal-

lin perusteella keräysmuovin prosessoinnin lisääminen vähentää neitseellisten 

raaka-aineiden käyttöä pakkausmuovin valmistuksessa noin 9 % eli (21 000 

tonnia) ja muissa muovipakkauksissa 1 % (4 tonnia). Mallin epävarmuus on se, 

että kemiallisen ja mekaanisen kierrätyksen lopputuotteen käyttöketju muovin 

raaka-aineena vaikeasti tulkittava. 
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4.2.1.1 Kemiallisen kierrätyskapasiteetin kehittäminen ja kasvattami-

nen 

Kemiallisen kierrätyksen liiketoimintapotentiaali ei ole vielä realisoitunut. Rajoit-

teena ovat kustannukset ja tuotantotekniikan kaupallistumisen aste. Mm. Eng-

lannissa on kuitenkin meneillään useita kemiallisen kierrätyksen edistämiseen 

tähtääviä hankkeita, joissa yritykset ja yliopistot kehittävät kemiallista kierrätys-

tekniikkaa (Biomass and Waste Pyrolyss A Guide To UK Capabilities, 2015). Myös 

muualla Euroopassa, myös Suomessa, on pilot-asteen hankkeita käynnissä. 

Kemiallisen käsittelykapasiteetin lisääminen on todennäköistä seuraavien vuosi-

en aikana. Muovi soveltuu hyvin kemialliseen käsittelyyn, jossa lopputuotteena 

syntyy uusioöljyä.  Kemiallisessa kierrätyksessä voidaan käsitellä samanaikaises-

ti useita muovilaatuja esim. monimuovipakkauksia. Kemialliseen käsittelyyn so-

veltuvat sekamuovierät, jotka toimitetaan tällä hetkellä energiahyötykäyttöön.  

Kemiallisessa kierrätyksessä voidaan käsitellä myös kuitupakkausten muovikal-

vot, jotka erotetaan kierrätyskuitumassasta. Kemiallinen käsittely olisi jäte-

hierarkiassa ylempänä kuin energiahyödyntäminen.  Syntynyttä öljyä voidaan 

käyttää joko polttoaineena tai muovin raaka-aineena. Kun tavoitteena on muo-

vin suljettu kierto, lopputuote pitää käyttää muovin raaka-aineena. 

Merkittävistä toimijoista Nesteen tavoitteena on käsitellä vuosittain miljoona 

tonnia jätemuovia kemiallisesti nesteytystekniikalla vuodesta 2030 lähtien (Uu-

siouutiset 1/2020).  Neste on muovitiekartassaan todennut, että parantuva lajit-

telu ja keräys lisäävät myös mekaaniseen kierrätyksen sopimattoman muovin 

määrää. Neste on antanut myös vapaaehtoisen sitoumuksen muovin kierrätyk-

sen lisäämisestä, joka perustuu Euroopan komission kehotukseen vapaaehtoisis-

ta sitoumuksista kierrätetyn muovin käytöstä tai valmistuksesta.  Uuden kemial-

lisen kierrätyslaitoksen rakentaminen pääkaupunkiseudulle on epätodennäköistä 

mutta laajemmin Suomessa hyvin mahdollista. 

Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy käyttää raaka-aineenaan keräysmuovia (mm. 

teollisuuden ja kaupan erilliskerättyä pakkausmuovia ja hylkymuovia). Yrityksen 

täyden mittakaavan laitoksessa valmistuisi öljyä 20 000 m3 vuodessa (Pilot-
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laitoksen ympäristölupa). Öljyn käyttötarkoitus olisi pääasiassa käyttö polttoai-

neena. 

Jos Nesteen suunnitelma toteutetaan Suomessa, edellyttää se muovin keräysas-

teen nostamista yli 50 % ja käytännössä miljoonan tonnin kapasiteetti edellyttää 

jätemuovin tuontia. Arvioitu keräysmuovijätteen kokonaismäärä on noin 

500 000 tonnia v. 2018 (datamalli). Kemiallisen kierrätyksen potentiaali on siis 

valtava, mutta vuoteen 2025 mennessä käyttöönotto ei ole realistista täydessä 

mittakaavassa.   

Teknisten kierrätysratkaisujen leviäminen on liiketoimintalähtöistä.  Muoviteolli-

suus ry, yksityiset ja julkiset jätealan toimijat sekä esimerkiksi Fortum ja Neste 

ovat avainasemassa kemiallisen kierrätyskapasiteetin rakentamisessa. Edellä 

mainitut tahot voivat mm. tehdä teknistaloudellisia selvityksiä ja jätemuovin 

LCA-arviointeja hankepäätösten tueksi.   Smart&Clean voi  lisätä toiminnallaan 

muovialan yritysten tietoisuuteen kierrätysmuoviraaka-aineesta, jota syntyy 

kemiallisessa ja mekaanisessa käsittelyssä.  

 

Taulukko 12 Kemiallisen kierrätyskapasiteetin lisääminen, vaikuttavuusarviointi 

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

++ .. ++ + ++ 

 

Toimenpiteen ajatellaan nostavan kierrätysastetta, koska kemiallinen kierrätys 

sopii lähes kaikille muovijakeille.  Toimenpidettä ei kuitenkaan ole mahdollista 

toteuttaa siten, että vaikuttavuutta saadaan jo vuoteen 2025 mennessä.  Muovin 

kemialliselle kierrätykselle ja siinä syntyvälle hyvälaatuiselle raaka-aineelle on 

tarvetta, joten liiketoiminnan voidaan olettaa kasvavan selvästi verrattuna ny-

kyiseen. Sosiaalinen vaikutus on vaikeammin arvioitavissa, mutta voidaan olet-

taa työllisyyden säilyvän vähintään ennallaan. Ihmisten positiivinen käsitys kier-

rätyksen tarpeellisuudesta voi kasvaa. Toimenpide vaatii pääomaa ja kehittynyt-
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tä tekniikkaa mutta on todennäköinen kehityssuunta mekaanisen kierrätyksen 

ohella.  

 

Ehdotetut vastuutahot: 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

Suomen Uusiomuovi Oy 

 

4.2.1.2 Mekaaninen kierrätys – muovin energiahyödyntämisen vähen-

täminen 

Sekajätteen seassa jätemuovia päätyy Suomessa energiahyödyntämiseen aina-

kin 200 000 tonnia vuodessa. Pääkaupunkiseudulla polttoon menevä seka- ja 

purkujäte sisältää muovia 107 000 tonnia (Datamalli, Smart & clean –kalvot).    

Energiahyödyntämisen joutuvan muovin määrää voidaan vähentää tehostamalla 

erilliskeräystä (ks. kpl. 4.1.2) ja lisäämällä muovin mekaanista erottelua kotita-

louksien sekajätteestä, liike- ja toimistotilojen jätteestä ja rakennusjätteestä. 

Yhdyskuntajätteestä eroteltu muovi on laadultaan tyypillisesti heikkolaatuisem-

paa mm. ruoka-ainejäämien vuoksi ja vaatii erottelun lisäksi puhdistusta.  Ra-

kennustyömailla ja liike- ja toimistotiloista saadaan mekaanisella käsittelyllä 

puhtaampaa muovijaetta.  Mekaaninen lajittelu tukee kemiallista kierrätystä, 

koska siitä saadaan siihen raaka-ainetta. 

Mekaaninen käsittely on paremmin tunnettua kuin jätemuovin kemiallinen käsit-

tely. Suomessa on useita mekaanisen käsittelyn laitoksia kuten Fortumin Riihi-

mäen laitos ja Lassila&Tikanojan Merikarvian laitos ja rakenteilla oleva Remeon 

laitos Vantaalla.  

Ruotsissa otettiin v. 2019 käyttöön Euroopan suurin muovin lajittelulaitos Mota-

lassa. Muovit lajitellaan ja puhdistetaan laitoksessa kymmeneen jakeeseen.   

Laitoksen kapasiteetti riittää kaiken Ruotsin talouksissa syntyvän muovipakkaus-

jätteen käsittelyyn.  Laitos on teollisuuden (“Svensk plaståtervinning”) omistama 
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ja osa “Plastsprånget 2025”- sitoumuksen täyttämistä. Laitos työllistää 35 työn-

tekijää (Plastsprånget 2025).  

Italiassa on toiminnassa kaksi komposiittipakkausten kierrätyslaitosta. Laitoksis-

sa erotellaan kuidut, alumiini ja muovi kierrätykseen. Laitosten käyttökustan-

nukset ovat kuitenkin korkeat, mutta hanketta jatketaan vuonna 2019 (CONAI) 

Datamallin mukaan vuoteen 2025 mennessä tulisi vähentää muovin energiahyö-

dyntämistä noin 50 000 tonnia. Pääkaupunkiseudulla muovin erottaminen seka-

jätteestä voidaan toteuttaa erilliskeräilyn ohella sekajätteen mekaanisessa lajit-

telulaitoksessa.  Tässä selvityksessä ei ole arvioitu laitoksen rakentamisen tar-

vetta. Mahdollisia sijoitusalueita ovat Vantaan energia jätevoimalaitos ja HSY:n 

Ämmässuon jätekeskus ja yksityisten jäteyritysten jätekeskukset. Laitostarpeen 

arvioinnin lisäksi edellä mainitut toimijat voivat selvittää miten yhdyskuntaperäi-

sen sekajätteen laatua voidaan parantaa siten, että se soveltuu hyvin mekaani-

seen lajitteluun eli sekajäte ei sisällä biojätteitä ja likaista muovia.    

 

Taulukko 13 Mekaanisen kierrätyskapasiteetin lisääminen, vaikuttavuusarviointi 

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

++ ++ ++ + ++ 

 

Lisä koska mekaanisia kierrätyslaitoksia on jo olemassa ja niitä on suunnitteilla.  

Toimenpide on mahdollista toteuttaa siten, että vaikuttavuutta saadaan jo vuo-

teen 2025 mennessä.  Muovin mekaaniselle kierrätykselle ja siinä syntyvälle hy-

välaatuiselle raaka-aineelle on tarvetta, joten liiketoiminnan voidaan olettaa 

kasvavan selvästi verrattuna nykyiseen. Sosiaalinen vaikutus on vaikeammin 

arvioitavissa, mutta voidaan olettaa työllisyyden säilyvän vähintään ennallaan. 

Ihmisten positiivinen käsitys kierrätyksen tarpeellisuudesta voi kasvaa. Toimen-

pide on todennäköinen kehityssuunta, koska mekaanisen kierrätyksen tekniikka 

on kaupallisesti saatavilla. 
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Ehdotetut vastuutahot: 

Lassila & Tikanoja 

 

4.2.1.3 Kierrätysmuovipakkausten tuotannon kasvattaminen uusioöl-

jystä 

 

Tarkastelun kohteeksi valittiin kemiallisessa kierrätyksessä syntyvä uusioöljy, 

sillä mekaanisen kierrätyksen raaka-aineille on jo tällä hetkellä selkeä markkina-

tarve.  Suomessa mm. Sini-tuote, Orthex, Raniplast ja Meltex ovat ilmoittaneet 

käyttävänsä tuotteissaan vähintään 20 % kierrätysraaka-ainetta, jota syntyy 

mekaanisessa käsittelyssä.  

Uusioöljystä voidaan valmistaa vastaavia tuotteita kuin neitseellisestä öljystä.  

Kemiallisen kierrätyksen tuottaman öljyn käytön tulisi painottua kierrätysmuovi-

pakkausten- ja tuotteiden valmistukseen polttoainekäytön sijaan, jotta suljettu 

muovin kierto- tavoite saavutetaan. Tähän vaikuttaa uusioöljyn hinta suhteessa 

neitseellisen muoviraaka-aineen hintaan.  

Kierrätysmuovin kilpailijoita ovat biomuovi- ja kartonkipohjaiset pakkaukset. 

AFRYn perusnäkemys kuitenkin on, että muovipakkausten kysyntä kasvaa hie-

man yli 2 %/v pitkällä aikavälillä ja kuitupakkaukset n. 2 %/v, eli ei muovi ole 

katoamassa. 

Koska kierrätysmuoviöljy on laadultaan neitseellistä öljyä vastaavaa, voidaan 

ajatella, että sillä on markkinoita kierrätysmuovituotteissa, joiden täytyy täyttää 

korkeat hygienia- ja laatuvaatimukset kuten elintarvikepakkauksissa ja lääke-

pakkauksissa.  EU-komission tulee hyväksyä elintarvikemuoviksi tarkoitetut kier-

rätysmuoviprosessit.   

Kierrätysmuovipakkauksille on vahva kuluttajavaatimus, joten elintarvikevalmis-

tajat ja kaupat myös Suomessa ovat asettaneet tavoitteita kierrätysmuovin käy-
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tölle. Rakennusteollisuudessa vastaavia aloitteita kierrätysyömuovipakkausten 

käytölle tarvikkeiden suojissa ei ole vielä tullut esille.   

Kemiallisen käsittelyn tuloksena syntyvän uusioöljyn tarvetta muovipakkausten 

tuotannossa lisää todennäköisesti eniten elintarvike- ja lääketeollisuudenvapaa-

ehtoiset sitoumukset ja öljyn hiilineutraalius verrattuna neitseelliseen öljyyn. 

Todennäköisesti merkittävä osa kemiallisessa kierrätyksessä syntyvää uusioöljyä 

päätyy polttoaineeksi.  Alan toimijat kuten Muoviteollisuus ry:n ja Neste Oyj ja 

muiden öljy-yhtiöt voivat rakastella uusiomuovin elinkaarta polttoaineena tai 

uusiomuovituotteena raaka-aineiden käytön, hiilipäästöjen ja luonnon monimuo-

toisuuden kannalta.  

Helsingin ja Lahden kaupungit voivat tiedotuksella ja koulutuksella vaikuttaa se-

kä kuluttajien että yritysten lajittelukäyttäytymiseen, jolloin pakkausmuovin 

energiahyödyntäminen vähenee ja erilliskeräys lisääntyy. Mekaanisen ja kemial-

lisen kierrätyskapasiteetin lisääntyminen on riippuvaista kierrätysmuoviraaka-

aineen kysynnästä. Alan toimijoiden kuten Muoviteollisuus ry:n ja Smart&Clean 

rooli on korostaa uusioöljyn positiivista hiilitasetta. 

Kappaleessa 4.1.3 on esitetty toimenpiteitä kierrätysperäisen muoviraaka-aineen 

käytön lisäämiselle ja arvio niiden vaikuttavuudesta. Seuraavassa tarkastellaan 

toimenpiteiden vaikuttavuutta nimenomaan uusioöljystä valmistettujen muovi-

tuotteiden tuotannon osalta. 

 

Taulukko 14 Kierrätysmuovipakkausten tuotannon kasvattaminen uusioöljyä 

käyttäen, vaikutusarviointi 

Kierrätysaste Toimenpiteen 

vaikutusnopeus 

Liiketoiminta-

potentiaali 

Sosiaalinen 

vaikuttavuus 

Toteutettavuus 

+  .. ++ + ++ 

 

Toimenpiteen ajatellaan nostavan kierrätysastetta jonkin verran, koska tuotteet 

soveltuvat mm elintarviketeollisuuteen ja muihin korkean hygieniatason tuottei-
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siin.  Toimenpide ei ole laajassa mittakaavassa mahdollista toteuttaa siten, että 

vaikuttavuutta saadaan jo vuoteen 2025 mennessä.  Hyvälaatuiselle uusioöljylle 

on tarvetta, joten liiketoiminnan voidaan olettaa kasvavan selvästi verrattuna 

nykyiseen pidemmällä aikavälillä. Sosiaalinen vaikutus on vaikeammin arvioita-

vissa, mutta voidaan olettaa työllisyyden säilyvän vähintään ennallaan. Ihmisten 

positiivinen käsitys kierrätyksen tarpeellisuudesta voi kasvaa. Toimenpide on 

todennäköinen kehityssuunta kiertotalouden osana. 

 

Ehdotetut vastuutahot: 

VTT 

Neste 

Muoviteollisuus ry 

 

4.2.2 Suositeltava toimenpideketju 

Edellä kuvatuista toimenpiteistä on koottu suositeltavin toimenpideketju, jonka 

avulla olisi mahdollista päästä 50 % muovipakkausten kierrätykseen vuoteen 

2025 mennessä. 
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Jätehierarkian mukaisesti muovin hyödyntäminen raaka-aineena on ensisijaista.  

Muovijätteen hyödyntäminen raaka-aineena edellyttää kotitalouksien, liike- ja 

toimistokiinteistöjen ja rakennustyömaiden muovin erilliskeräyksen lisäämistä 

Pelkällä erilliskeräyksen lisäämisellä ei todennäköisesti päästä 50 % kierrätysas-

teeseen vaan sen lisäksi on rakennettava mekaanisia lajittelulaitoksia erityisesti 

liike- ja toimistokiinteistöjen ja rakennustyömaiden muoveille.  Samanaikaisesti 

on tehostettava biojätteiden erilliskeräystä, jotta lajiteltava muovi on mahdolli-

simman puhdasta.    

 

  

1. Muovin 
energiahyödyntämisen 
vähentäminen 

2. Erilliskeräyksen 
lisääminen 

3. Mekaanisen 
kierrätyskapasiteetin 
kasvattaminen 



45 

 

 

Smart&Clean säätiö 

Kaikki muovi kiertää – toimenpidesuunnitelma pakkausmuovin kierrätyksen  

edistämiseksi 101012710 

Pvm 02/02/2020, Rev.2 

copyright © AFRY 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa 

tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää 

missään muodossa ilman AFRY Finland 

Oy:n antamaa kirjallista lupaa 

 

5 Johtopäätökset 

Muovipakkausten kierrätyksen edistämiseksi tarvitaan toimenpiteitä muovipak-

kausten arvoketjun kaikkiin vaiheisiin. Keskeistä on kuitenkin edistää muovipak-

kausten kierrätettävyyttä sekä kierrätysperäisten muovien markkinoiden kehit-

tymistä, jonka on todettu olevan pullonkaula EU-laajuisesti muovin kierrätykses-

sä. Näihin arvoketjun vaiheisiin suunnatut toimenpiteet rohkaisevat kierrätysalan 

yrityksiä investoimaan kierrätyskapasiteetin kasvattamiseen ja parantavat uu-

sioraaka-aineiden saantia nykyisin käytössä olevilla kierrätysprosesseilla. On ole-

tettavaa viime vuosien muovipakkausten erilliskeräysmäärien kasvun sekä jo 

toteutettujen ja toteutettavaksi päätettyjen, muovipakkausten erilliskeräystä 

lisäävien toimenpiteiden perusteella, että muovipakkausten keräysmäärät tule-

vat kasvamaan luontaisesti. Keräysmääriä voidaan vielä tehostaa mm. tiedotuk-

sen ja neuvonnan avulla sekä korttelikeräyksellä ja näin taata riittävät materiaa-

limäärät kierrätysteollisuudelle käsiteltäväksi. 
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