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VÄLKKY-hanke 

Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin 

matkailussa

MUONION MATKAILUN JÄTEHUOLLON JA  KIERRÄTYKSEN 

KEHITTÄMSIEN AAMUPÄIVÄ

9.12.2020

Hanna-Leena Pesonen

Kirsi Salla



Jätehierarkia
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Jätehuollon vastuut

Jätehuollon järjestämisvastuut voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

• Asumisessa syntyvät ja niihin ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja 

määrältään rinnastettavat muut kuin ongelmajätteet, joiden jätehuollon 

järjestäminen on kunnan vastuulla.

• Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet, joiden jätehuollon järjestämisestä 

vastaavat kyseisten tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat.

• Elinkeinotoiminnan jätteet, joiden jätehuollon järjestäminen on 

lähtökohtaisesti jätettä tuottavan yrityksen/ jätteen haltijan vastuulla.

→ Yritysten on oltava tietoisia, millaista jätettä toiminnassa syntyy ja mitä 

jätteille tehdään
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Biojäte: 

- Kotitalouksien (ja niihin verrattava) biojäte: kerätään Lapissa 

Rovaniemellä, Kemi-Torniossa ja Ranualla ( taajama)

- Lassila & Tikanojan biojätereitti yrityksille länsi-,itä-ja Pohjois-

Lapissa. Yhteyshenkilö L&T:llä Alex Korhonen, Puh. +358 46 921 3740

alex.korhonen@lassila-tikanoja.fi

- Kompostointi vaihtoehtona

- Ruokajätteelle on oltava kannellinen ja haittaeläinsuojattu kompostisäiliö esim. 

lämpöeristetty kotikompostori /Ammattikäyttöön suunniteltu sähköinen 

pikakompostori 

- Yhteiskomposti

- Kompostorit yhteishankintana 

• Lapin biojäteselvitys
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Muovipakkaukset 
Muovipakkauksille on kaksi kierrätysketjua: yksi elinkeinoelämässä syntyville muovipakkauksille eli

yrityspakkauksille ja toinen kotitalouksissa syntyville kuluttajapakkauksille.  

Yrityspakkausjäte: 

• Perusperiaate on että yrityspakkausjäte tulee lajitella muovilajeittain (HP-PE, PP, LD-PE,PS, PET)

• Muoviterminaalit vastaanottaa käytettyjä, em. lajiteltuja muovipakkauksia yrityksiltä veloituksetta

• Vastaanottoterminaalit löytyvät täältä: http://www.uusiomuovi.fi/terminaalit tai karttahausta 

www.uusiomuovi.fi/kartta

• Muovi toimitetaan terminaaleista muovinkierrättäjille esim. Fortum, L&T, Käyttömuovi, Kesrec)

• Voi olla myös B to B  toimintaa

Kuluttajapakkaukset yrityksessä: 

• Yrityksissä voi syntyä käytettyjä kuluttajapakkauksia esim. henkilökunnan mukanaan tuomista 

ruokapakkauksista, hotellihuoneissa ja kahvioissa myytävistä tuotteista.

• Yrityksissä syntyvät kuluttajapakkaukset voidaan kerätä kaikki yhteen astiaan. Ne voidaan toimittaa Suomen 

uusiomuovin ns. täydentäviin terminaaleihin, http://www.uusiomuovi.fi/taydentavat. Pieniä määriä Rinki-

ekopisteisiin. 

• Suomen Uusiomuovi Oy toimittaa (kuluttaja)muovipakkaukset Fortumin Muovijalostamolle, joka lajittelee 

muovipakkaukset eri muovilajeihin ja prosessoi ne esimerkiksi uusiomuoviksi.8
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Muovin lajittelu

Luokitus: 

1. Polyeteenitereftalaatti PET

2. Korkeatiheyksinen polyeteeni PE-HD

3. Vinyyli tai PVC

4. Matalatiheyksinen polyeteeni PE-LD

5. Polypropeeni PP

6. Polystyreeni PS

7. Muut muovit
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Jätehuollon kehittäminen matkailualueilla

• Alueen yhteinen jätehuollon kehittämissuunnitelma  

– Matkailualueen/kunnan toimet, yritysten toimet ja yhteiset toimet

– jätteen määrän vähentäminen ja materiaalin uudelleenkäyttö

– Lajittelun, keräyksen ja kuljetuksen tehokas järjestäminen

– Neuvonta ja viestintä 

• Yritysten kiinteistökohtaiset jätehuoltosuunnitelmat 

• Yhtenäinen viestintä asiakkaille ja yhteiset/yhtenäiset lajitteluohjeet 

alue-, yritys-ja asiakastasolle 

• Selvitykset eri jätelajien määristä →

• Yritysten erilliskerättyjen jätteiden kuljetuksen yhteishankinnat  

• Yritysten erilliskerättyjen jätteiden yhteiset keräyspisteet esim. muovi, 

biojäte?
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Lisätietoja: 

projektipäällikkö Hanna-Leena Pesonen

p. 040 186 1455

projektikoordinaattori Kirsi Salla

p. 040 6375355

etunimi.sukunimi(at)lapinliitto.fi

http://www.lappi.fi/lapinliitto/valkky-hanke

Tilaa uutiskirje https://tinyurl.com/y9l4axz2
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Lapin kestävä matkailu
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