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Asiantuntijalausunto Helsingin kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteeseen
Lisätietoja: toimintovastaava Maarit Kiviranta, puh. 040 8333 254
Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausuntoa valtuutettu Arja Karhuvaaran
aloitteesta ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun
kierrätykseen. Lausuntoa on pyydetty 5.11.2021 mennessä.
Valtuustoaloitteessa on ehdotettu ydinkeskustan alueelle järjestettäväksi
elektroniikka- ja metalliromun kierrätyskontteja, jotta kierrätys olisi sujuvaa
myös autottomissa talouksissa. HSY:n valmistelemassa lausunnossa
(liitteenä) on tuotu esiin HSY:n tarjoamat palvelut metallijätteen ja
laiteromun keräämiseen, keräyspisteiden perustamiseen ja ylläpitoon
liittyvät haasteet sekä laiteromun kuuluminen tuottajavastuulle.
Kotitalous- ja yhdyskuntajätteiden määrät ja kierrätysasteet vuonna 2020
Lisätietoja: tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, yksikön päällikkö Susa
Eräranta, puh. 046 922 4108, kiertotalousasiantuntija Andrea Weckman,
puh. 045 636 6269
HSY on laskenut pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen ja
yhdyskuntajätteen jätemäärät ja kierrätysasteet vuodelta 2020.
Kotitalousjätteet sisältävät asumisessa syntyvät kulutusperäiset jätteet.
Yhdyskuntajätteisiin kuuluu kotitalousjätteen lisäksi myös julkisten ja
yksityisten palveluiden, kuten esimerkiksi koulujen, toimistojen,
ravintoloiden, kaupan ja asumispalveluyksiköiden, kotitalousjätteeseen
rinnastettavat jätteet.
Kotitalousjätettä syntyi enemmän
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksissa syntyi jätteitä 346
000 tonnia vuonna 2020. Asukasta kohden laskettuna kotitalousjätettä
syntyi 280 kiloa, joka on 14 kiloa enemmän kuin vuonna 2019.
Erilliskerätyn muovipakkausjätteen ja kartonkipakkausjätteen määrä on
jatkanut vahvasti nousevaa trendiä, ja myös erilliskerätyn biojätteen määrä
on noussut henkilöä kohti verrattuna viime vuoteen. Myös sekajätteen
määrä henkilöä kohti on kasvanut vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen.
Pitkäaikainen trendi on kuitenkin hieman laskeva ja on mahdollista, että
2020 on ollut jätemääriltään poikkeusvuosi pandemian takia.
Laskennallinen kierrätysaste ei noussut
Kotitalousjätteestä kierrätettiin reilu 45 prosenttia vuonna 2020.
Kierrätysastelaskennassa on tänä tilastointivuonna huomioitu ensimmäistä
kertaa rejektit uuden jäteasetuksen ja EU:n laskentasääntöjen mukaisesti.

Tämän takia näyttää siltä, että kierrätysaste olisi laskenut, vaikka
erilliskerätyn jätteen osuus on hieman kasvanut. HSY:n tavoitteena on
saada 60 prosenttia kotitalousjätteestä materiaalikiertoon vuoteen 2025
mennessä. Suurin potentiaali on biojätteen kierrätyksen tehostamisessa,
sillä sitä päätyy yhä paljon sekajätteen joukkoon.
Erilliskerätyn jätteen määrä kasvoi
HSY tarjoaa asukkaille puitteet jätteiden lajitteluun, minkä takia nähdään
kasvua erilliskerätyissä jätteissä. Vuodesta 2021 alkaen biojätettä, muovi-,
lasi- ja kartonkipakkauksia sekä pienmetallia on kerätty kaikista
kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Asukkaiden
lajitteluaktiivisuudella on tärkeä merkitys kierrätysasteen nostamisessa.
Myös hyvät trendit, kuten jätteen väheneminen, voivat hidastaa
kierrätysasteen nousua. Tästä hyvänä esimerkkinä on massaltaan painava
paperijäte, jonka kokonaismäärän lasku painaa myös kierrätysastetta
herkästi alaspäin. Tästä syystä kierrätysasteen lisäksi kannattaa seurata
muitakin tunnuslukuja, kuten jätteen kokonaismäärää ja sekajätteen
määrää.
Yhdyskuntajätemäärät laskivat
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueen yhdyskuntajätteen
kierrätysaste oli 49,5 prosenttia vuonna 2020. Jätteiden kokonaismäärät
ovat kääntyneet laskuun monen vuoden nousun jälkeen. Ero edellisiin
vuosiin johtunee osittain siitä, että yhdyskuntajätetiedot kerättiin uudella
tavalla tänä vuonna, ja tietopohja on laajempi. Toinen vaikutus tuloksiin on
ollut poikkeusvuosi 2020. Pandemian takia palvelut toimivat rajoituksilla ja
ihmiset oleskelivat enemmän kotona. On mahdollista, että tämän johdosta
vuonna 2020 kotitalouksien jätemäärät kasvoivat samalla kun palveluiden
jätemäärät vähenivät.
Linkki tuloksiin: http://www.hsy.fi/jatemaarat
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