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Kiertotalouden lähtökohta – luonnonvarojen käytön kasvu yli 
maapallon kantokyvyn 

Historiaa 
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maksimaalinen 
kierrätys ei 
kompensoi 
luonnonvarojen  
käytön kasvua 

Source:UNEP 
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Lähde: Sitran selvityksiä 84. Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle 
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kiertotalous 

jäännösjätteen turvallinen 
 hävittäminen 

Kierto- 
talouden 
mittarit ? 
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talous  materiaalien kierto 

Millä mitata kiertotalouden toimivuutta? 

kannattavuus 

vakavaraisuus 

maksuvalmius 

pörssitunnusluvut 

BKT 

yksityinen kulutus 

ansiotasoindeksi 

työttömyysaste 

kuluttajahintaindeksi 

tuottavuus 

jne, jne … 

kauppatase 

velkaantumisaste 

tuotteiden lisäarvon 
 säilyttäminen uudelleenkäytöllä 

haitta-aineiden poisto kierroista 

 resurssien säilyttäminen 
 kierrätyksellä 

kierron tiukentaminen 

hukan vähentäminen 

prosessien tehokkuus 



Materiaalikiertojen indikaattorien tila 

Luonnonvarojen  
käyttö on 
kestävällä 
tasolla 

Tuotteet on suunniteltu siten,  
että niiden valmistus, käyttö ja  
palautus tuotantoon kuluttavat  
mahdollisimman vähän luonnonvaroja 

Jakelu on tehokasta 
ja häviöt ovat pieniä 
(lukuunottamatta  
ruokaketjuja) 

Tuotanto on tehokasta 
ja jätteet hyödynnetään 

Tuotteita käytetään oikein 
ja palautetaan kiertoon 
oikea-aikaisesti 

Kierrosta poistuvat  
aineet käsitellään  
ja palautetaan  
luontoon kestävällä  
tavalla 

Materiaalit palautetaan tuotantoon 
säilyttäen niiden käyttöarvo  
mahdollisimman korkeana  

Jätteet kerätään  
tehokkaasta ja  
ohjataan  
hyödynnettäviksi 

Lähde: EU COM(2014) 398 final 
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Jätehuollon vaikutusalue      
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Materiaalin arvo kierrossa 
Materiaalin hinta (käyttöarvo) osana tuotetta voi olla erittäin paljon 
suurempi kuin materiaalin raaka-ainearvo. 
 
Kierrätysraaka-aineen hinta on yleensä selvästi pienempi kuin 
vastaavan neitseellisen raaka-aineen hinta, vaikka käyttöarvo olisi 
sama. 
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Materiaalien käyttöarvo/hinta 

1 

0,1 

n 

10n 

jalostus 
perusraaka- 
aineiksi 

jalostus 
osaksi 
komponenttia 

jalostus 
osaksi 
tuotetta 

tuotteen käyttö 

tuotteen 
ehostus 
uudelleenkäyttöön 

komponenttien 
ehostus 
uudelleenkäyttöön 

materiaalien 
kierrätys 



(copyright Antti Tohka 2000).  

(Lähde: Rotter, TU Berlin 2008) 

Tuotteet muuttuvat jatkuvasti vaikeammin kierrätettäviksi 

Tuotteet muuttuvat jatkuvasti monimutkaisemmiksi ja                    
Sisältävät yhä useampia aineita ja materiaaleja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lähde: Intel 2006) 

Esim. IT-tuotteen koostumus 
1980-luku: 11 alkuainetta 

1990-luku: 15 alkuainetta 

2000-luku: 60 alkuainetta 

Nykytoimintatavoilla  
emme saa  
arvokkaimpia aineita  
talteen kovin 
tehokkaasti 
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Epäpuhtaudet 

Tavanomainen 
jäte 
 

Vaarallinen 
jäte 
 

 
Tuotteet 

 

Palauta 
käyttöön 

Käsittele ja sijoita 
turvallisesti 

 
Kierrätys-
materiaali 

 

 
Ei 

kierrätettävät 
 

Poista kierrätysmateriaaleista ja käsittele kuten ei-
kierrätettävät tai puhdista ja rikasta ja palauta käyttöön 

Jätteet ja kiertotalous 
Kulutusjätteen kolme ”olomuotoa” 
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Kulutusjäte / sekajäte 

Massavirrat 

Kotitalousjäte 
 

340 kg/henk/v 
 
 
 
 
 
 
 

5

Kotital 
SER 
20 kg 

Kotital 
vaarall jäte 

Sekajäte- 
astiaan 

170 kg/henk/v 

168 kg Syntypaikkalajitellut 
jakeet 172 kg 

0,75 kg 
-paristoja 
-lamppuja 
-kemikaaleja 

1,5 kg 
-pien-ICT 
-pieniä 
  kotitalous- 
  koneita 
- leluja 

10 kg 
Tuottajavastuu- 
keräys 

? 

Kunnalliseen 
keräykseen ~3,5 kg 

? 
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Estimation of discarded computer products in EU 25
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Recovery of material value in computer scrap in EU 25 

with present collection efficiency (36 %) and with 65 % collection target 
and present recovery technologies 

present 
65% collected 

Keräyksen tehostaminen ei auta, jos toiminta- ja 
käsittelyprosesseja ei samalla kehitetä  
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Sekajäteastia 
  

1243+ mg/henk/a 

 
 
 
 
 
 

kotitalouden 
vaaralliset  

jätteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Epäpuhtaudet (Cd indikaattorina) 
 

Sekajätteen 
kadmiumlähteet Kotitalous- 

SER 
~	  200 mg 

 
 
 
 
 
 
 

43 mg Syntypaikka- 
lajitellut 
jakeet 8 mg 

1 150 mg 
-paristot 

30 mg 
-pien-ICT 
-pieniä 
  kotitalous- 
  koneita 
- leluja 

Tavanomainen 
kotitalousjäte 

 

 
 

51 mg 
 

PVC 
Koti-

remonteista 
? mg 

 
 

? 
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Jätehuoltojärjestelmän 
materiaalivirrat 

Minne haitta-aineet päätyvät? 
 
 
 
Lähde: Kaila, J. How do we manage consumption 
wastes from a sink point of  view? Sustain. Environ. 
Res., 24(6), 415-422 (2014) 
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Haitallisten aineiden poisto kierrosta ei nykymenetelmin onnistu 

kierrätysaste 

kierrätysaste 

kierrätysaste 

Tavanomaisen jätteen haitta-
aineisiin tai jätteeseen päätyviin 
vaarallisiin aineisiin liittyvää uhkaa 
kiertotaloudelle ei vielä oteta 
käytännössä huomioon. 
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                   Haitta-aineiden kohtalo 

Palautuu haitta-aineina kiertoon: 
•  Palautus tuotekiertoihin 
•  Käyttö normaaleina rakennus- tai 

täyttömateriaaleina 
•  Luvittamattomat kestävän tason 

ylittävät päästöt, dumppaus 

Turvallinen tilapäinen sijoitus: 
•  Modernit kaatopaikat 
•  Kontrolloidut / suojatut urbaanit 

varannot 
•  Kapseloidut rakenteet 

 

Turvallinen loppusijoitus: 
•  Haitallisten yhdisteiden 

tuhoaminen 
•  Kestävällä tasolla olevat päästöt 

(suoraan tai varastoista) 
•  Luvitetut päästöt (teoriassa)

(ympäristöpolitiikka) !!! ??? 

Termit englanniksi 
 
•  safe (final) sinks 
•  controlled temporary sinks 
•  uncontrolled sinks 

Täyttää kiertotalouden vaatimukset 

Ei täytä kiertotalouden vaatimuksia 

Ei täytä kiertotalouden vaatimuksia, 
mutta tilanne on korjattavissa 
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Jätehuollon kehittämistarpeet kiertotalouden näkökulmasta 

• Kierrätystoimiala ja sen säätely eivät ole kiertotalouden edellyttämällä 
tasolla 

•  näennäiskierrätykseen ei puututa 
•  huomio kiinnitetään vain määrään, ei arvoon tai  
  ympäristövaikutuksiin 
•  haitallisten aineiden poistoon ei kiinnitetä riittävästi huomiota 
•  valtaosa kierrätysprosesseista on alkeellisia 
   seurauksena DOWNCYCLING ei recycling 
 

•  Suurimpana haasteena on järjestelmätason muutosten tarve ja nämä 
muutokset eivät synny itsestään markkinoilla. Erityisenä ongelmana myös 
se, että kiertoTALOUDEN  todelliset mittarit puuttuvat.  
 
”Tämä edellyttää täyttä systeemistä muutosta sekä innovointia, joka 
liittyy paitsi teknologiaan myös organisaatioihin, yhteiskuntaan, 
rahoitukseen ja politiikkaan.”  (EU * COM/2014/0398 final *) 

17                                     Juha Kaila 6.10.2015 



KIITOS ! 
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