
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Puupakkausten kierrätys 
Keski-Suomessa

Keski-Suomen liitto

Enni Huotari

4.3.2020

9.3.2020Enni Huotari 1

Kuormalavojen kierrätys: 

kutsutilaisuus
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• Terminologia: 
• Uudelleenkäyttö
• Kierrätys (ml. Puupakkausten 

korjaus)
• Energiahyödyntäminen

• Puupakkausten kierrätystavoitteet
• EU 2025 25%
• EU 2030 30%

• Puupakkausten osuus 
pakkausjätteen kokonaisvoluumista
on noin 30%

• Pakkausjätteen kierrätystavoite 
kasvaa nykyisestä 55 %, vuonna 
2025 tavoite 65 %
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Markkinoille saatetut puupakkaukset ja niiden hyödyntäminen vuosina 

2003-2018

Enni Huotari

Pakkausjätilastot 2003-2018 materiaalit eriteltynä

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B8E0AFA44-9F1D-45B8-A8E0-A643EC6F3F06%7D/152818
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Sarakkeiden selitteet

(1) Pakkausjätettä katsotaan syntyvän saman verran kuin pakkauksia saatetaan samana vuonna 

markkinoille (Komission päätös 2005/270/EY 2 art.)

(2) Kierrätetty materiaalina sisältää sekä kotimaassa että ulkomailla kierrätetyt pakkausjätteet.

(3) Hyödynnetty sisältää sekä kotimaassa että ulkomailla hyödynnetyt (materiaalina kierrätetyt ja 

energiana hyödynnetyt) pakkausjätteet.

(4) Kierrätysprosentti: kierrätettyjen pakkausjätteiden määrä jaettuna markkinoille saatettujen 

pakkausten määrällä.

(5) Hyödyntämisprosentti: hyödynnettyjen pakkausjätteiden määrä jaettuna markkinoille saatettujen 

pakkausten määrällä. 

(6) Kun uudelleenkäytettävä pakkaus saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille se lasketaan 
sarakkeeseen "Markkinoille saatetut pakkaukset". Sen jälkeen jokainen käyttö/täyttökerta lasketaan 

erikseen ja merkitään sarakkeeseen "Uudelleenkäytetty". Uudelleenkäytettäviä/täytettäviä 

pakkauksia ovat esimerkiksi juomapullot ja kuormalavat.

(7) Uudelleenkäyttöaste: uudelleenkäytettyjen/täytettyjen pakkausten määrä jaettuna pakkausten 
kokonaiskäytöllä. (Kokonaiskäyttö = markkinoille saatetut + uudelleenkäytetyt).
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Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].

ISSN=1798-3339. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2020].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-01-15_tie_001_fi.html

• Puupakkauksien kierrätys 

lisääntynyt edellisvuodesta

Enni Huotari
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Puupakkausjätteet Keski-Suomessa

Enni Huotari
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Puupakkausjätteet Keski-Suomessa
Rakennusjäte
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● Keski-Suomen jätehuollon 

nykytilakatsaus 2018

• Rakennusjätteen joukossa olevaa 

puujätettä ohjautuu runsain määrin 

polttoon (puupakkauksia ei eritelty). 

• Keski-Suomessa on myös puun 

materiaalihyödyntämistä esimerkiksi 

kompostien tukiaineena. 

Enni Huotari



Puupakkausten vastaanottajat Keski-
Suomessa: 

9.3.2020 9

• Jyväskylä: Mustankorkea Oy, Lassila & Tikanoja Oyj

• Laukaa: J & J Kuormalavat Oy

• Äänekoski: Lassila & Tikanoja Oyj

• Keuruu: Lassila & Tikanoja Oyj

Enni Huotari
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Lähteet ja lisätietoa

● Jätetilasto

● Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus

● Pakkausjätilastot 2003-2018 materiaalit eriteltynä

● Pakkausten kierrätys ja uudelleenkäyttöasteet_Rinki2018

● https://circhubs.fi/tietopankki/puinen-rakennusjate/

http://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-01-15_tie_001_fi.html
https://www.keskisuomi.fi/filebank/25614-jatekatsaus_15052018.pdf
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B8E0AFA44-9F1D-45B8-A8E0-A643EC6F3F06%7D/152818
https://rinkiin.fi/ajankohtaista/vuosikertomus/2018/pakkausten-kierratys-ja-uudelleenkayttoasteet/
https://circhubs.fi/tietopankki/puinen-rakennusjate/
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Kiitos!

Enni Huotari
enni.huotari@keskisuomi.fi

+358406759945

mailto:Enni.huotari@keskisuomi.fi

