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Muovinkierrätys Suomessa –
missä mennään nyt ja mitä tuokaan tulevaisuus?  

Peter Rasmussen
Suomen Uusiomuovi Oy 
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Suomen Uusiomuovi Oy

• Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen  
tuottajayhteisö. 

• Yleishyödyllinen – 39 yrityksen ja 2 liiton omistama (edustavat 
koko pakkausten arvoketjua)

• Hoidamme jo yli 2 500 yrityksen muovipakkausten 
tuottajavastuun

• Noin 6 ME liikevaihto – 3 työntekijä + ostopalvelut

• Missio: Täyttää lainsäädännön vaatimukset 
tuottajiemme puolesta 
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Mistä (kustannuksista) 
vastaamme
• Kuluttajapakkaukset

• Lain mukainen aluekeräysverkosto (nyt 620 pistettä – piste 
vähintään jokaisessa yli 4.000 asukkaan kunnassa) ja jätteen 
kierrätys ja hyötykäyttö

• Otamme vastaan kiinteistökeräyksestä kerätyn (ns. 
täydentävä keräys)  jätteen ja vastaamme sen kierrätyksestä & 
hyötykäytöstä

• Sopimus Fortumin kanssa muovipakkausten kierrätyksestä

• Sopimus Rinki Oy:n kanssa Ekopisteiden hoitamisesta

• Yrityspakkaukset

• Lain mukainen väh. 30 vastaanottoterminaalin verkosto ( nyt 
yli 60 kpl) ja jätteen kierrätys & muu hyötykäyttö

• B2B kierrätyksen tilastoinnin järjestäminen

• Yleinen vastaanoton ja kierrätyksen neuvonta
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Euroopassa monta erilaista keräys- ja 
kierrätysjärjestelmää

• Pohjoismaat: FI, SVE, NO samanlaiset

DK, ei tuottajavastuuta mutta pakkausvero 

• Belgia ja Ranska: Kerätty vain kovia pakkauksia ->  laajenee 

• Sveitsi: Kerätty vain PET-pulloja

• UK: Kuntakohtaiset keräysohjeet

• Hollanti: Kaikki pakkaukset + pantti yli litran pulloille  

• Italia ja Espanja: Kaikki pakkaukset    

• Saksa: ”Keltainen astia” – kevyiden pakkausten yhteiskeräys

• Hyödyllisiä linkkejä:

http://www.packaging4recycling.eu/ (tulossa)

http://cyclos-htp.de/en/home/r-and-a-catalogue/

http://recyclass.eu/

http://www.packaging4recycling.eu/
http://cyclos-htp.de/en/home/r-and-a-catalogue/
http://recyclass.eu/


Lainsäädäntötilanne

• Direktiivi 2018/851 ”Jätteistä annetun direktiivin 2008/98 muuttamisesta”

• Direktiivi 2018/852 ”Pakkauksista ja pakkausjätteen direktiivin 94/62 muuttamisesta

• ”Commission implementing decisions 2019/665”

• Muutoksia mm:

• Pakollinen tuottajavastuu kaikille pakkauksille  2025 mennessä 

• Tuottajien kustannusvastuu vähintään 80 % (keräys – kierrätys – neuvonta)

• Tuottajien maksuja on porrastettava mm. kierrätettävyyden, uudelleen käytettävyyden ja 
korjattavuuden mukaan 

• Kierrätys mitataan uusiomuovin (flake tai granulaatti) määrästä

• Muovipakkausten kierrätysvaatimus vuonna 2025 = 50 % ja vuonna 2030 = 55% 

• EU Direktiivit tulivat voimaan kesällä 2018 - vietävä kansallisen lainsäädäntöön 2 vuoden sisällä 

• Single Use Plastics direktiivi tuo mahdollisesti myös uusia vaatimuksia

• Vuonna 2030 kaikki pakkaukset on tehtävä kierrätettäviksi tai uudelleen käytettäviksi
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Pohjoismaista yhteistyötä pakkaussuunnittelussa

 

NORDIC COUNCIL OF MINISTERS 

Plastic Packaging 

Recyclability in a Nordic 

Context 
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Kierrätystulos 2018 (ennakkoarvio)

SUM kierrätystulosarvio (kantaluku: arvio 117.000 t) =  22,5 %
- nykyinen kierrätysvaatimus: 16 %
- vuonna 2020:  22 %

Suomen kokonaiskierrätysarvio ( sis. pantilliset): 30 % 



POLKU 2025 ohjelma

• Kuluttaja- ja yritysviestinnän, opastuksen ja neuvonnan
tehostaminen yhteistyössä viranomaisten ja muiden
ympäristötoimijoiden kanssa.

• Kehitämme Ekopisteverkoston toimivuutta, palvelukykyä ja
kattavuutta

• Pyrimme edistämään muovipakkausten kiinteistökeräyksen
yleistymistä yhteistyössä alueellisten jäteviranomaisten,
kunnallisten ja yksityisten jäteyhtiöiden kanssa

• Edistämme laitosmaisen lajittelun ja kierrätyksen yleistymistä

• sekajätteen (kuluttajapakkaus) lajittelu ennen jätevoimalaa

• kierrätysmateriaalin (yrityspakkaus) laitosmainen erottelu
energiajätteestä

• Yrityksissä syntyvien muovipakkausten kierrätyksen
tehostaminen

• Ecodesign: Uudelleenkäytön ja paremman kierrätettävyyden
edistäminen

• kierrätysopas pakkaussuunnittelijoille julkaistu

• Seuraamme kierrätysteknologian kehitystä ja osallistumme
kehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on tehokkaampi
kierrätysteknologia ja sen käyttöönotto (esim. mustat muovit,
sekakalvot ja kemiallinen kierrätys).
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Kuluttaja- ja yritysviestintä 

• KERÄYS EI OLE KIERRÄTYSTÄ – MUTTA ILMAN KERÄYSTÄ EI OLE 
KIERRÄTYSTÄ.

• Kuluttajat ja yritykset on saatava innostumaan lajittelusta

• Helppo tapa osallistua ilmastotalkoisiin

• Kustannussäästöjä tarjolla

• Viestintää monen kanavan kautta

• Suomen Uusiomuovin oma viestintä ( mediat, messut, 
seminaarit ym.)

• Rinki Oy:n kaikkien materiaalien kampanjat

• Festivaalit ja yleisötapahtumat 

• Kuntien oma viestintä

• Yrityskäynnit 

• SOME
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Kiinteistökeräys ja Rinki-
Ekopisteverkosto laajentuvat 

• 2025 tavoite edellyttää n. 40.000 tonnin keräyksen 
kotitalouksilta – tarkoittaa nykyisen määrän 
kolminkertaistamista

• Ekopisteitä lisätään siellä missä se on tehokasta

• Suurin piste = 93 t/v  - pienin piste = 1,5 t/v

• Noin 43 % määrästä kerätään nyt jo 150 puristimilla 

• Keskimääräinen saanto 1,5 kg/ henk.

• Kiinteistökeräys on vahvassa kasvussa

• Keräyksen piirissä jo 2 miljoona ihmistä

• HSY alueella ( 1,2 milj.) päätös aloittaa vuonna 2021 keräys 
yli 5 asunnon kiinteistöllä 

• Keskimääräinen saanto 5-6 kg/ henk.
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Laitosmainen käsittely on 
tulevaisuutta

• Ruotsissa on päästy 20 vuoden keräyksen jälkeen noin 50 % 
keräystehokkuuteen- se ei tule riittämään tarvittavaan määrään

• Hollannissa ja Norjassa rakennetaan laajaa sekajätteen laitosverkostoa

• Saanto 10 – 12 kg/ henkilö

• Säästää kuljetuksia ( Norja)

• Isoissa kaupungeissa pääsy kiinteistöille huono (Amsterdam)

• Erillislajittelu on tullut maksimiin 

• Suomessa LCA selvitykset osoittavat CO2 säästöjä verrattuna 
erilliskeräykseen

• Lajittelu ennen polttolaitosta mahdollistaa  fossiilivapaan  energian 
tuotannon 

• Yritysten tuottamasta energiajätteestä voidaan myös laitosmaisesti 
lajitella kierrätyskelpoista jätettä 
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Yrityksille lisää kierrätystä

• Yrityksillä on avain tehokkaaseen kierrätykseen

• Oman pakkauksen suunnittelu

• Yrityksen pakkausjätteen kierrätys

• Ostettavan pakkauksen suunnitteluun vaikuttaminen

• Henkilökunnan koulutus

• Mitä hyötyä

• Osa materiaalitehokasta toimintaa

• Vastuullisuutta

• Kustannussäästöä

• Kierrätysmaksun pienentäminen ( Ruotsissa maksun ennustetaan
nousevan 900 euroa/ t)

• CO2 jalanjäljen pienentäminen
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Kiertotalous tuottaa uusia ratkaisumalleja ja 
maailmaa muuttavaa teknologiaa

• Suomen Uusiomuovi toimii kiertotalouden keskiössä tuottajavastuun ja kierrätyksen 
asiantuntijana

• Olemme mukana monessa kehitysprojektissa ja selvityksessä mm

• Kemiallinen kierrätys

• Laitosmainen käsittely

• Paikalliset panttijärjestelmät

• Muovin yhteiskeräys

• ”Cradle to cradle” pakkauskierto

• Kemiallinen kierrätys ei näyttäisi olevan ratkaisu 2025 tavoitteisiin

• Ei ole ”yhden tuutin ” malli – esim. pyrolyysissä PET ja PVC pitää lajitella erikseen ennen 
prosessia

• Polttoaineen valmistus ei ole kierrätystä
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Älykkäät kotimaiset jätepuristimet tuovat tehokkuutta kuluttajapakkausten logistiikkaan
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“Without fundamental redesign and
innovation, about 30% of plastic packaging will

never be reused or recycled”

New Plastics Economy Catalysing Action 

© ELLEN MACARTHUR FOUNDATION 2017
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Opas kierrätyskelpoisen 

muovipakkauksen 

suunnitteluun

Lisätietoa  ja oppaan tilaus:
www. uusiomuovi.fi/packdesign



Aloita muutos ”poimimalla alaoksat ensin” 

• Väritön on paras

• Monoa jos mahdollista

• Lisäaineita vain harkitusti

• Kierrätysystävällinen merkintätekniikka

• Etiketin valinta vaikuttaa

• Painatuksella on väliä 

• Vesiliukoinen liima

• Korkit, kannet ja sulkijat 
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Väritön on paras

• Suurin käyttömahdollisuus materiaalikierrätyksessä on värittömistä pakkauksista 
tehdyllä uusioraaka-aineella. Sitä voidaan hyödyntää useissa eri 
tuotesovelluksissa. 

• Värittömillä muoveilla on suurempi kysyntä markkinoilla, jolloin myös niiden 
hinta on parempi.

• Värit, myös painovärit, tekevät uusiomateriaalista harmaata.

• Musta pakkaus, joka tehdään hiilimustalla, ei voida nykyisellä teknologialla 
lajitella eri muovilaatuihin. Lajittelussa näkyviä mustia värejä on kehitteillä, 
samoin kuin myös lajitteluteknologiassa tehdään kehitystyötä asian 
parantamiseksi. 

• MUSTATKIN PAKKAUKSET SAA LAITTAA MUOVIN KERÄYKSEEN 
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Etiketin koolla 
ja laadulla on väliä
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Jos kutiste-etiketti
on eri muovia
kuin pakkaus

Kutiste-etiketti
samaa muovia
kuin pakkaus
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Biopohjaiset ja biohajoavat muovit

• Biopohjaiset, ei biohajoavat muovit toimivat kierrätyksessä kuten neitseellinen muovi

• Biopohjaiset, biohajoavat muovit vahingoittavat kierrätystä ja uusiomuovin valmistusta

• Biojäte tai sekajäte

• Fossiiliset muovit, joihin on lisätty hajoamista edistäviä lisäaineita (ns.oxo-muovit) ovat vastatuulessa jopa 
EU tasolla

• Bio-alkuisten muovien käytössä tulee huomioida kierrätyksen vaatimukset ja informoida 
kuluttajaa/käyttäjää oikeasta lajittelusta

• Suomessa on tullut markkinoille uusia kuitupohjaisia materiaaleja, joita markkinoidaan ” muovittomina”

• ”Muovittomuus” varmistettava viimeistään kun yritys tekee vuosi-ilmoituksen kierrätysmaksua varten 
(EU vaatimassa raportointia per materiaali)

• Kuluttajaa on informoitava oikeasta lajittelusta

• Materiaalien todellinen kierrätys tulisi varmistaa 
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Kierrätysteknologia ja 
markkinat kehittyvät 

dynaamisesti

Päivitämme tätä opasta tietojen 

muuttuessa ja saadun palautteen  

perusteella.

Avaamme kotisivuillemme pakkausten 

suunnitteluun liittyvän sivuston.

Tarjoamme yrityskohtaista neuvontaa. Ota 

yhteyttä ja sovi aika. 

Lisätietoa  ja oppaan tilaus:

www. uusiomuovi.fi/packdesign
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Hyvää jatkoa 

muovipakkauksille! 

https://www.youtube.com/watch?v=SpADL-MwF6Y

https://www.youtube.com/watch?v=SpADL-MwF6Y



