
Suomalaiset tuottavat 
keskimäärin 482 kg/hlö 
jätettä vuodessa.

Nyt puhutaan
ROSKAA

suomalaisista pitää
kierrätystä
tärkeänä

*kierrätykseen kelpaavien jätteiden

astiat taloyhtiössä: 

Muovipakkaukset kiertoon

Jätteiden lajitteleminen on tärkeää, sillä oikeanlainen kierrätys tuo myös energiasäästö-
jä. Tällä hetkellä suomalaiset tuottavat enemmän jätettä ja kierrättävät vähemmän kuin 
eurooppalaiset keskimäärin. Yhdessä me pystymme varmasti parempaan! Nappaa alta 

vinkit jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.

Hyvä! Niin mekin. Jätteiden lajittelu on 
Mutkattomissa kodeissa vaivatonta, kun 
oikeat astiat jätteiden lajitteluun löytyvät 
kodin läheltä. Taloyhtiöiden sekajäteastiaan 
päätyy kuitenkin vielä paljon sellaista 
jätettä, mikä ei sinne kuulu. Sekajätteestä 
76 % olisi lajiteltavissa, mutta vain 18 % 
päätyy kierrätykseen. Suurimmat lajitelta-
vissa olevat jätejakeet sekajätteen seassa 
ovat biojäte ja muovit.

Tällä hetkellä Suomessa muovipakkauksista kier-
rätettään alle viidennes. Muovinkeräys muuttuu pakol-
liseksi esimerkiksi pääkaupunkiseudun taloyhtiöissä 
vuoteen 2021 mennessä ja EU:n tavoite on, että 
vuonna 2025 puolet muovipakkauksista kierrätetään. 

Vie vaarallinen jäte 
keräykseen. Myrkyis-
täkin saadaan hyöty irti 
oikealla käsittelyllä.

Jätteen määrän on arvioitu 
lisääntyvän 26 % maailmanlaa-
juisesti vuoteen 2050 mennessä. (1) (2)
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18 % kierrätettiin
17 % päätyi kaatopaikalle
50 % poltettiin
15 % kompostoitiin

Tilanne vuonna 2016 kg/hlö/a
Ennuste vuodelle 2050 kg/hlö/a
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Yle Tieteen Kierrätyskysely Ylen verkkosivuilla 10/2018

* Kaikista Mutkaton koti -taloyhtiöistä ei löydy kuvattuja 
jäteastioita. Hyödynnä kuntakohtaiset yleiset kierrätyspis-
teet.
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Japanissa jäätteet
lajitellaan 45:een 
ryhmään! 

Tiesitkö?

kuuluuko roska kierrätykseen 
vai sekajätteeseen - laita se 
sekajätteeseen. Väärä mate-
riaali voi pilata uusiokäytön.

Jos et tiedä...

Esimerkiksi metallin jalostaminen 
malmista kuluttaa yli 2 kertaa enem-
män energiaa kuin sen valmistami-
nen kierrätysraaka-aineesta.

Tiesitkö?

- Energiaa
- Kompostia

Jalostetaan uusien tuotteiden raaka-aineeksi

Keräykseen kelpuutetaan kaikki pakkausmuovi
paitsi PVC ja vaarallisia jäämiä sisältävät 
pakkaukset, jotka kuuluvat vaaralliseen jätteeseen.

KYLLÄ

Mihin lajittelen
styrokset ja kahvipaketit?

Kodin pieniä 
sähkölaitteita vasta-
anotetaan maksutta 
keräyspisteissä ja niitä 
myyvissä liikkeissä.

Voit viedä keräys-
pisteeseen tai tilata 
noudon.

Tekstiilikeräykseen tai 
sekajätteeseen.

Huuhtele,
irrota korkit ja 
laita keräykseen.

Kun lajittelet roskat oikeisiin jäteastioihin, ne toimitetaan 
hyötykäyttöön ja niistä saadaan esimerkiksi teollisuuden raa-
ka-aineita ja uusioenergiaa. 

Tekstiilit

Isot esineet

Sähkölaitteet

Vaarallinen jäte

PVC-muovi
kuuluu seka-
jäteastiaan.

03 PVCMuovipakkaus

2x

PaperiLasiKartonki

Muovi

- Uusien
  pakkausten
  raaka-aine
- Energiaa

Näihin ja kaikkiin muihin lajittelupulmiin löydät vastaukset osoitteesta: 
kierrätys.info
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