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Muovipakkauksien kierrätys %
Nykytila: ~27%
tavoite:
o 2025 = 50 %
o 2030 = 55 %
Tästä vuodesta lähtien Euroopan Unionille 
maksetaan 80 snt jokaista kierrättämätöntä 
muovikiloa kohden
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Kotitalouksien pakkausmuovijäte (2019)

Muovin 
keräykseenEnergiajätteeseen (81 %)

Polttoon (86 %)

Lajittelu

Uusiom
uoviksi (14 %)

(19 %)

(72,7 %)(27,3 %)

Väärin lajiteltu jäte (jopa 30 % erehtyy)
Sisäkkäin sullotut erilaiset muovijakeet
Liian likaiset tai etiketin peittämät roskat

Ohjeiden mukaan oikein kierrätetty jäte, jota 
ei kuitenkaan pystytä kierrättämään

(Uusiomuovin tilasto 2019 + yle: muovin lyhyt elämä: https://yle.fi/uutiset/3-11062711)



MuoviSampo
• Mitä, jos pakkaus muovi olisi 

pantillista kuten panttipullot?
• Voitaisiinko kuluttajia ja 

yrityksiä motivoida muillakin 
tavoin kierrätykseen?

• Miten uusiomuovin käytöstä 
voitaisiin tehdä helpompaa tai 
mielekkäämpää yrityksille?



Miten uusiomuovin käytöstä 
saadaan mielekkäämpää yrityksille
Hinta
• Keräys
• Kuljetukset
• Lajittelu
• Murskaus
• Granulointi
• Jakelu

Laatu
• Kerätyn 

materiaalin laatu
• Lajitellun 

materiaalin 
tasakoosteisuus

• Prosessointitapa



  

Voisiko jakeet saada 
erilleen jo lähempänä 
jätteen 
muodostumispaikkaa? 
(säästöä jopa 25 % 
kuljetuskuluissa)

Olisiko mahdollista tai 
jopa kannattavaa 
kierrättää muoveja 
paikallisesti?

Mitä jos kuluttajat 
palauttaisi vain niitä 
muovijakeita jotka on 
kierrätettävissä, jopa 
jae kerrallaan?

Miten tätä voitaisiin 
kustannustehokkaasti 
tukea esim. teknisten 
ratkaisujen tai 
taloudellisten 
kannustimien avulla?



MuoviSampo 
keräyspisteeltä materiaali 
menee suoraa uuden 
tuotteen valmistajalle



Kierrättäjä

• Pantti
• Tietoa

• Paljonko on itse 
palauttanut

• mitä muovista 
valmistetaan ja kuinka 
paljon

• hiilijalanjälkilaskuri

Uusiomateriaalin käyttäjä

• Tuoretta valmiiksi lajiteltua 
materiaalia



Muovinkeräyspilotit Soini, Kauhava, Kurikka

Tule mukaan ja kokeile uutta MuoviSampo –sovellusta!
Seuraa meitä somessa: 
https://www.facebook.com/plasticcoin/
https://twitter.com/MuoviSampo
https://www.linkedin.com/showcase/muovisampo/
Tai tarkkaile osoitetta: https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-
projektit/muovisampo/
Keräysten alkamisesta tiedotetaan myös 
paikallislehdissä

https://www.facebook.com/plasticcoin/
https://twitter.com/MuoviSampo
https://www.linkedin.com/showcase/muovisampo/
https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/muovisampo/
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