
Kilpailun toimeksianto 

7.10.2021



Kilpailu on avoin Suomessa asuville, mutta kohdistettu erityisesti 
muotoilun ja rakennusalan opiskelijoille 1-3 hengen tiimeissä.

Suunnittelukilpailussa etsitään:
uusia, yleishyödyllisiä, toimivia ja vaikuttavia ratkaisuideoita 

kotitalouksissa syntyvien jätteiden lajittelemiseksi helposti kotona. 

Voittajat valitsee asumisen ja rakentamisen ammattilaisraati.
Voittajat palkitaan 1.000€, 600€ ja 400€ rahapalkinnoin - Novart ja YIT.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan K-Rauta Lahdesjärven 100€ lahjakortti.

Voittajat julkistetaan Hurmaavan Surmaava Kulutus –tapahtumassa pe 26.11.2021. 
Voittajaideat julkaistaan ekokumppanit.fi –sivustolla, josta ne ovat kaikkien 

hyödynnettävissä.



Lähtötilanne ja tavoite

• Lainsäädännön muutokset kasvattavat myös kotitalouksien 

jätelajitteluvaatimuksia

• Kierrätettävien jakeiden määrä kasvaa

• Lajitteluastetavoite nousee

• Kotitalouksien lajitteluaste vaihtelee

→ Kierrätystavoitteet kirittävät kotitalouksien lajittelun 
kehittämistä

Roskis ei ole vain roskis, 
vaan monien jätelajien 
lajittelujärjestelmä.



➢ Jätteiden erilliskeräysvelvollisuus 
(Jätelaki 15 §)

• Lajiltaan ja laadultaan 
erilaiset jätteet on kerättävä 
erilliskeräyksenä eikä niitä 
saa sekoittaa muihin jätteisiin 
tai materiaaleihin.

Jätelaki velvoittaa materiaalien erilliskeräykseen

Jätteiden käsittelyn etusijajärjestys 
EU:n jätehierarkian mukaan

Kuva. ELY-keskus.fi



Jätehuolto perustuu syntypaikkalajitteluun kotitalouksissa

Kuva: KIVO Suomen Kiertovoima



Kotitalouksissa lajiteltu ja lajittelematta jäävä jätemäärä 
kg/vuosi



Kiinteistöjen erilliskeräystä on lisättävä vaiheittain erityisesti yli 10.000 asukkaan taajamissa v. 2022-2024 aikana 
➢ Avainasemassa biojätteen sekä muovi-, lasi ja kartonkipakkausten keräyksen tehostaminen

➢ Lähivuosina kaikkien vähintään viiden asunnon kiinteistöissä tulee olla keräysastiat:
• Biojätteelle
• Muovipakkauksille
• Lasipakkauksille
• Kartonkipakkauksille ja pahville

➢ Biojätteen keräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10.000 asukkaan taajamissa

Kierrätystavoitteet kiristyvät 

Kuva. Kuntaliitto.fi



NÄYTTÄÄKÖ TEILLÄKIN TÄLTÄ?



Miksi Kotoa kiertoon –kilpailua tarvitaan?

➢ Sekajätteen määrä kasvaa - v. 2019 sekajätettä 
syntyi yli 1,5 miljoonaa tonnia.

➢ Lähes kaikki sekajäte päätyy energiakäyttöön.

➢ Sekajätteestä jopa yli 1/3 voi olla biojätettä, mikä 
vähentää poltosta saatavan energian määrää.

➢ Sekajätteessä on myös paljon muovia, paperia ja 
kartonkia → erilliskeräyskelpoiset materiaalit 
menevät hukkaan → materiaalien ja tavaroiden 
tuotantoon joudutaan edelleen käyttämään 
neitseellisiä raaka-aineita.

➢ Ratkaisevaa ovat käytännön teot!

➢ Kotitalouksien jätteiden syntypaikkalajittelu ja 
materiaalien saaminen takaisin kiertoon alkaa siis 
jokaisen omasta roskakaapista!

✓ Ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut.

✓ Lajitteluhalukkuus on Suomessa korkea ja jätteen 
määrän vähentämistä pidetään tärkeänä, mutta 
käyttäytyminen muuttuu hitaasti.



Esimerkki 1 - TOASin uusi Yhteisöyksiön huone

Kuvat: TOAS



Esimerkki 2 – Tutustu YIT:n asuntojen 3D näkymään 

https://www.yit.fi/asunnot/myytavat-asunnot/vantaa/aviapolis/vantaan-taaleri?tab=apartments&sort=ApartmentNumber&order=asc&page=2

Kohde-esimerkki As Oy Vantaan Taaleri löytyy: https://www.yit.fi/asunnot/myytavat-asunnot/vantaa/aviapolis/vantaan-taaleri?tab=apartments&sort=ApartmentNumber&order=asc&page=2

• esim. 1 h + kt + alk 26,5 m2 (F59) tai 2h+kt 43,5m2 (E23) tai 3h+kt+s 63,5 m2 (F50)
• Asunnon pohjakuvan vieressä linkki 3D, jota klikkaamalla pääsee kulkemaan asunnossa.
• Allaskaappi, jossa jätesangot on yleensä 500 tai 600 mm leveä.

https://www.yit.fi/asunnot/myytavat-asunnot/vantaa/aviapolis/vantaan-taaleri?tab=apartments&sort=ApartmentNumber&order=asc&page=2
https://www.yit.fi/asunnot/myytavat-asunnot/vantaa/aviapolis/vantaan-taaleri?tab=apartments&sort=ApartmentNumber&order=asc&page=2


Esimerkki 3 – Millaisia keittiöitä suomalaiset toivovat

• Toimivasta keittiöstä rakentuu hyvä arki – kierrätys yhä 
suuremmassa roolissa. 

• Suomalaiset haaveilevat omaan keittiöönsä 
käytännöllisyyttä lisääviä asioita ja arvostavat toimivaa 
keittiötä.
• Kätevämpää jätekaappia tai lajittelupistettä (37 %), 
• Laatikoita tai mekanismeja toimivaan säilytykseen (36 %)
• Enemmän lasku- tai työtasoja (33 %)
• Parempaa valaistusta (24 %)
• Integroituja kodinkoneita (19 %) 
• Tilaa ruokapöydälle (18 %)

(Lähde: Kantar TNS, 21.-27.8.2020, N=1002)

https://www.keittiomaailma.fi/magazine/inspiraatio-ja-trendit/tata-suomalaiset-
toivovat-nyt-keittiolta/

Keittiökaapit ja keittiön laatikostot - Keittiömaailma (keittiomaailma.fi)

https://www.keittiomaailma.fi/magazine/inspiraatio-ja-trendit/tata-suomalaiset-toivovat-nyt-keittiolta/
https://www.keittiomaailma.fi/tuotteet/tyotasot-kaapit-ja-valitilat/keittiokaapit-ja-laatikostot/


Miten materiaalien lajittelu kierrätykseen       
onnistuisi kotitalouksissa paremmin?



Kotoa kiertoon – tehtävänanto:

Ideoi koteihin/kotikeittiöihin ratkaisu, jolla eri jätelajien 
lajittelu materiaalikierrätykseen olisi helppoa ja joka aidosti 

lisäisi lajittelua kotitalouksissa.

Huomioi erityisesti seuraavat 7 jätelajia: bio-, muovi-, kartonki-, paperi-, lasi-, metalli- ja sekajäte.



Kotoa kiertoon – kilpailutyön palautus
Suunnittelukilpailun osallistujan tulee palauttaa työstään seuraavat osiot:

1. Visuaalinen esitys ratkaisuideasta, josta ilmenee ratkaisun kolmiulotteisuus 
(3D -mallinnus, piirustus tai valokuva) sekä

2. Lyhyt kirjallinen kuvaus ratkaisuidean toimintaperiaatteesta. 

Lisäksi toivomme: 
3. Lyhyttä (max 2 min) esittelyvideota kilpailutyön ideasta.

Kilpailutyön kaikki osiot palautetaan su 7.11.2021 mennessä yhdellä 
kilpailulomakkeella osoitteessa  https://ekokumppanit.fi/kotoakiertoon/

https://ekokumppanit.fi/kotoakiertoon/


to 7.10. Kilpailun startti - toimeksiannon esittely ja materiaalien julkistus 
Kotoa kiertoon –kilpailun verkkosivuilla

su 7.11. Kilpailutöiden palautus

pe 26.11. Voittajien julkistus Hurmaavan surmaava kulutus –tapahtumassa 

Kotoa kiertoon –muotoilukilpailun aikataulu



Kotoa kiertoon –suunnittelukilpailun ammattilaisraadin jäsenet:

Eeva Kokkonen, Kaupallisen tuotevalikoiman päällikkö, Novart

Eeva Seppänen, Tuotekehityspäällikkö, YIT

Erja Talja, Keittiömyyjä ja ammattijärjestäjä, K-Rauta Lahdesjärvi

Jari Ahonen, Kiinteistöjohtaja, TOAS

Saana Ojala, Toimintajärjestelmäasiantuntija, Pirkanmaan Jätehuolto

Tuomaristoa avustavat: Sanna Teinilä, Projektipäällikkö, Ekokumppanit

Katja Tanski, Kiertotalouden asiantuntija, Ekokumppanit

Kilpailun järjestäjät: Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto



Onnea ja oivalluksia ideointiin!

Lisätietoa suunnittelun avuksi voi kysyä Pirkanmaan Jätehuollosta: 
saana.ojala(at)pjhoy.fi

Lisätietoa Kotoa kiertoon –kilpailusta ja siihen osallistumisesta voi kysyä 
Ekokumppaneilta: sanna.teinila(at)tampere.fi

https://ekokumppanit.fi/kotoakiertoon/


