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PÄÄKIRJOITUS

Muutosten
vuosi

V

iime vuosi oli pakkausjätehuollon kannalta muutosten vuosi. Pakkausten
jätehuoltovastuun siirtyminen pakkaajien
ja pakattujen tuotteiden maahantuojien
vastuulle muutti pakkausten keräystä niin, että Rinki-ekopisteet ilmestyivät kauppojen, liikekeskusten
ja monien kuntien järjestämien pakkauskeräyspisteiden tilalle. Nyt 1 860 Rinki-ekopisteessä kerätään
kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia ja 540 Rinkiekopisteessä on muovipakkausten keräys. Lisäksi
monet kunnat ovat täydentäneet ekopisteverkostoa
omilla keräyspisteillään.
Aluksi ihmetystä mediassa ja kuluttajakentässä aiheutti pakkausjätteen keräyspisteiden lukumäärän ja
sijainnin muuttuminen sekä keräyspisteiden siisteys.
Vuodessa on kuitenkin opittu puolin ja toisin paljon
ja Rinki-ekopisteet on löydetty hyvin. Erityisesti muovipakkausten keräyksen aloittamista oli mielenkiintoista seurata. Vaikka monet kuluttajat olivat kovasti
sitä odottaneet, Pirkanmaan ELY-keskuksen kuluttajille tekemän kyselyn mukaan muovipakkausten
keräys ja kierrätys ovat edelleen tuntemattomampia
kuin muiden pakkausjätteiden. Koska kyseessä on
uusi kerättävä jätejae, kestää aina tovi, että sen lajittelu erikseen tulee tutuksi. Aluksi kierrättäjiä tuntui
vaivaavan myös epäusko siitä, päätyvätkö muovit
oikeasti kierrätykseen vai toimitetaanko ne kuitenkin
polttoon.
Pakkausten keräysverkon uudelleenrakentamisen
takana oli lainsäädäntömuutos, mutta myös markkinoille tulevat uudet tuotteet voivat edellyttää aivan
uusien keräys- ja kierrätysjärjestelmien luomista
tai olemassa olevien muokkaamista. Esimerkiksi
litiumioniakut ovat yleistyneet vauhdilla, ja niitä käytetään jo monissa eri kuluttajatuotteissa, sähköautoissa sekä teollisuudessa. Sähköautojen odotetaan
yleistyvän myös Suomessa, ja niissä käytettäville
ajovoima-akuille etsitään parhaillaan ihanteellisia keräys- ja kierrätysratkaisuja. Vaikka nämä ajovoimaakut ovat korkean jännitteensä ja koostumuksensa
takia osoittautuneet jätehuollon näkökulmasta haastavaksi kohteeksi, korkean arvonsa johdosta akut
korjataan aina mahdollisuuksien mukaan, ja myös
ajoneuvokäytöstä poistetuille akuille löytyy uudel-

leenkäyttömahdollisuuksia. Kuluttajanäkökulmasta
sähköautojen ja ajovoima-akkujen keräyspisteitä
kaivataan huomattavasti pakkausjätekeräyspisteitä harvemmin, mutta jätettä autoista ja akuistakin
väistämättä tulee jossain vaiheessa. Siksi niidenkin
keräys- ja kierrätysjärjestelmän pitää olla olemassa
ja toiminnassa.
Tuottajavastuujätteiden osalta kiertotalouden
keskeinen tavoite, eli uudelleenkäyttö ja materiaalien mahdollisimman tehokas kierto, ovat olleet aina
keskiössä ja niiden eteen on tehty pitkään töitä.
Nyt kiertotalouteen nivoutuneessa jätehuoltokentässä tapahtuu kuitenkin monella rintamalla. Sitran
syksyllä julkaisema Tiekartta kiertotalouteen esitteli
konkreettisia pilotteja ja avainhankkeita aihepiiriin
liittyen, ja myös pian valmistuvassa uudessa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa jätteen synnyn
ehkäisy ja kiertotalouden edistäminen ovat selkeitä
tavoitteita jätehuollolle. Kiertotaloudessa kaivataan
konkretiaa, ja tähän tarpeeseen vastaa viime vuoden
lopulla Euroopan komissiolta rahoituksen saanut
Circwaste-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää
kiertotaloutta käytännön toimenpitein. Tarkemmin
hankkeeseen voi tutustua sivulta 10 alkaen.
Yhteistyöterveisin,
Johanna Alakerttula
Jätehuoltoyhdistyksen hallituksen jäsen
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JHY TIEDOTTAA

TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN!

Jätehuoltoyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 2.5.2017 Riihimäellä. Samalla pääsemme
tutustumaan Ekokemin Kiertotalouskylään. Ilmoittautumiset
24.4. mennessä osoitteella sihteeri@jatehuoltoyhdistys.fi
Ohjelma:
11.00 lähtö bussilla Helsingistä Riihimäen
rautatieaseman kautta Kiertotalouskylään.
12.00 lounas
12.30 kevätkokous

JHY JAKAA STIPENDEJÄ

Jätehuoltoyhdistys edistää jätehuoltoon ja materiaalien
tehokkaampaan hyötykäyttöön kytkeytyvää tutkimus- ja
kehittämistoimintaa sekä lisää tutkimusten näkyvyyttä jakamalla stipendejä.
Rahoitusta myönnetään ensisijaisesti sellaisten perus- ja
jatkotutkintojen opinnäytetöiden laatimiseen, joille Jätehuoltoyhdistyksen rahoitus on selkeästi tarpeen. Lisäksi stipendihakemuksia arvioidaan seuraavien neljän kriteerin valossa:


Ajankohtaisuus; työssä etsitään ratkaisuja johonkin ajankohtaiseen jätteisiin ja/tai materiaalivirtoihin
liittyvään ongelmaan tai tuodaan uusia näkökulmia
vallitsevaan tieteelliseen tai poliittiseen keskusteluun
tai päätöksentekoon



Uutuusarvo; työssä tutkitaan, sovelletaan tai kehitetään uudenlaisia ja innovatiivisia käsittely- tai hyödyntämistapoja, uusioraaka-aineita, tutkimusmenetelmiä
tms. ideoita



Vaikuttavuus; työssä tutkittavien jäte-/materiaalivirtojen volyymi on suuri, niiden liiketoiminnallinen,
luonnonvara- tai kierrätysarvo on merkittävä, työssä
ratkaistaan vaarallisista jätteistä aiheutuvia haittoja
tai työ edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä
cleantech-toimialalle.



Strategisten tavoitteiden tukeminen; työssä tuotetaan perustietoa liittyen ajankohtaisiin strategisiin
tavoitteisiin kuten jätteiden ja uusiomateriaalien
kestävä käyttö kiertotaloudessa ja kierrätys- tms.
hyödyntämistavoitteiden saavuttaminen.

13.15 kierros Kiertotalouskylässä
15.30 lähtö paluumatkalle
16.30 saapuminen Helsinkiin
Esityslista
1.

kokouksen avaus

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunnot

6.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

Stipendien hakuaika on jatkuva. JHY:n hallitus päättää
kokouksissaan stipendien myöntämisestä ja suuruudesta
tapauskohtaisesti. Tiiviistä hakemuksesta tulee käydä ilmi
työn tavoitteet, toteutussuunnitelma, menetelmät, muu
rahoitus ja rahoittajat ja aikataulu. Lisäksi olisi hyvä mainita
suosittelija. Stipendin saaneiden toivotaan kirjoittavan työnsä
tuloksista artikkelin jätehuoltoyhdistyksen JätePlus-lehteen.
Stipendihakemuksia voi lähettää osoitteeseen
tuuli.myllymaa@ymparisto.fi.
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TAPASIMME
Teksti: Katariina Krabbe

Kuntapuolen edunvalvoja
Jätelaitosyhdistyksen pitkäaikainen
toimitusjohtaja Markku Salo on
Jätehuoltoyhdistyksen tuorein kunniajäsen.
Yhdyskuntajätehuollon kehitys on ollut
huima menestystarina, mutta kuljetusten
järjestämiskysymys hiertää yhä.
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TUTKIMUS
Teksti: Hanna Salmenperä (SYKE), Teija Haavisto (SYKE) ja Margareta Wahlström (VTT)
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70 prosenttia rakentamisen jätteistä tulisi hyödyntää
materiaalina. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin,
tarvitaan ohjauskeinoja, jotka lisäävät kierrätykseen
ohjautuvan jätteen määrää sekä vahvistavat
kierrätysmateriaalien markkinoita.
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T

ässä työssä VTT arvioi norjalaisten jätekertoimien avulla Suomessa syntyvien
rakennusjätteiden määriä ja niiden laatua. Tiedon lähteenä käytettiin lisäksi
aikaisemmin aiheesta tehtyjä suomalaisia selvityksiä sekä Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä Vahtia. Korjaus- ja purkutoiminnan
osalta luotettavaa jätemäärätietoa ei ollut saatavilla,
koska toimĳoilla ei Suomessa ole digitaalista raportointivelvoitetta. Näin ollen tarkka jätemäärien arviointi on
hyvin haasteellista.
Rakennusjätettä muodostuu erityisesti korjaustoiminnassa, jossa sekalaisen jätteen osuus on merkittävästi
suurempi kuin uudisrakentamisessa ja purkutoiminnassa. Korjausrakentamisessa jätteiden lajittelun suunnittelu etukäteen ja lajittelumenettelytapojen kehittäminen on haastavampaa kuin uudisrakentamisessa ja
purkutöissä, koska kohteet ovat hyvin erilaisia ja toimĳat
erikokoisia.
Merkittävimmät rakennusjätelajit ovat tähän saakka
olleet betoni- ja puujäte sekä yllä mainittu sekalainen
jäte. Betonĳäte on massamääräisesti suurin jätejae ja se
hyödynnetään jo nyt tehokkaasti. Puujätteen määrä on
tilastojen mukaan pienentynyt viime vuosina merkittävästi, ja sitä hyödynnetään tällä hetkellä lähinnä energian
tuotannossa. Puujätteen osalta energiakäytölle vaihtoehtoiset korkeamman jalostusasteen hyödyntämiskohteet, kuten käyttö komposiittimateriaalien sekä liuottimien ja nestemäisten polttoaineiden raaka-aineena olisi
tarpeen selvittää. Myös eristeiden, lasin, muovin, metallien, keraamien, komposiittimateriaalien sekä sähkö- ja
elektroniikkaromua/jätettä sisältävien jätemateriaalien
kierrätysmahdollisuuksia on tarpeen selvittää, etenkin
jos tulevaisuudessa jätteen kaatopaikkasĳoitusta rajoitetaan vielä nykyisestä.
Tällä hetkellä rakentamisen jätteiden tilastointi perustuu valvonnan tarpeisiin kehitettyyn Vahti-ympäristötietojärjestelmään. Vahti-järjestelmässä tiedetään olevan
jäteluokitteluun ja -määriin liittyviä tiedollisia puutteita,
jotka heĳastuvat myös tilastoihin. Tehdyn työn pohjalta
vaikuttaa siltä, että talonrakentamisen jätteiden tilastointia Suomessa tulisi kehittää vertaamalla sitä mui-

den Euroopan maiden tilastointitapaan ja siihen, miten
kierrätysprosentit lasketaan. Erityisesti tulisi tarkastella
asfaltin, raidesepelin ja metallien tilastointia ja huomioimista kierrätysprosentin laskennassa.

Ohjauskeinoja korkean kierrätysasteen maissa
Rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen taso on joissakin
EU-jäsenmaissa hyvin korkea. Maiden välinen jätemäärävertailu on kuitenkin haasteellista erilaisten tilastointi- ja
luokittelukäytäntöjen vuoksi. Hyviä ohjauksen käytäntöjä koottiin Itävallasta, Saksasta, Tanskasta, Hollannista,
Ruotsista ja Norjasta.
Itävallassa on pitkälle kehittyneitä käytäntöjä ja vakiintunut verkosto rakennus- ja purkujätteen käsittelyssä.
Vuoden 2016 alussa annettu asetus määrittelee, milloin
rakennus- ja purkujäte lakkaa olemasta jätettä. Asetus
koskee myös syntyvän jätteen erottelua ja prosessointia
sekä kierrätetyn rakennusmateriaalin tuotantoa ja luokittelua. Itävallassa on yli 50 erilaista ohjetta, normia ja
standardia liittyen rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn
ja hyödyntämiseen. Vuonna 2016 on valmistunut myös
kierrätysmateriaalien käyttöä bitumiseoksissa ja teiden,
lentokenttien ja liikennealueiden pintarakenteissa koskeva standardi.
Saksassa rakennusjätelajikohtaiset tavoitteet on asetettu liittovaltiotasolla, vaikka osin vaatimukset vaihtelevatkin alueittain. Liittovaltion vihreitä rakennushankintoja koskevissa sitovissa vaatimuksissa edellytetään
rakennusmateriaalien kierrätyksen huomioon ottamista
kilpailutuksissa. Rakennus- ja purkujätteen kierrätystä
on lisännyt liittovaltion hallituksen ja teollisuuden välillä
solmittu sopimus. Saksassa on olemassa standardeja
rakennus- ja purkujätteille sekä ohjeita kierrätettyjen
rakennusmateriaalien laadunvarmistuksesta ja kestävästä rakentamisesta. Useat osavaltiot suosittelevat
erottelevaa purkua jätesuunnitelmissaan.
Tanskassa rakennus- ja purkujätteen kierrätystä on arvioiden mukaan tehostanut kaatopaikkavero, luonnonvaravero sekä vero sellaiselle rakennus- ja purkujätteelle,
jota ei voi käyttää uudelleen. Valtion omistamiin raken-
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nuksiin on kohdistettu erottelevan purun vaatimus. Lainsäädännössä edellytetään rakennusjätteen lajittelua
sekä mahdollisesti PCB:tä sisältävien purettavien rakennusten purkukatselmointia. Lisäksi ympäristönsuojelulaki mahdollistaa rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen
ilman lupamenettelyä, jos se on lajiteltua, pilaantumatonta ja käsiteltyä. Tanska on jätesuunnitelmissaan pitkään keskittynyt rakennus- ja purkujätteen kierrätykseen.
Korjaamiselle ja kierrätettyjen materiaalien käytölle on
saatavissa taloudellista tukea. Sekä Itävallassa, Saksassa
että Tanskassa on teollisuuden toimialayhdistyksiä sekä
kansallinen organisaatio tai osaamiskeskus, jotka ovat
pitkään kehittäneet ohjeistusta ja järjestäneet koulutusta yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Hollannissa on vahva lainsäädäntö ohjaamassa rakennus- ja purkujätteiden käsittelyä. Esimerkiksi poltettavien tai uudelleenkäytettävissä olevien jätteiden vienti
kaatopaikalle on kielletty. Kaatopaikkasĳoitusta ja jätteenpolttoa verotetaan. Innovatiivisena ohjauskeinona
toimivat rakennus- ja purkujätteen käsittelyäkin koskevat
niin sanotut Green Dealit, joihin alan toimĳat voivat liittyä
kierrätyksen tehostamiseksi. Muita käytäntöjä ovat teollisuuden aloitteet kierrätysmateriaalin käytöstä rakentamisessa sekä erilaiset tutkimus- ja kehitysohjelmat
rakennus- ja purkujätelajien kierrättämiseksi.
Ruotsissa kaatopaikkavero ja kielto viedä kaatopaikoille
orgaanisia ja poltettavia jätefraktioita edistävät rakennusja purkujätteen lajittelua. Kierrätetylle rakennus- ja purkujätteelle on standardi, jonka mukaan ohjearvot alittavaa jätettä
voi kierrättää ilman viranomaisen lupaa. Terveys- ja ympäristöriskien hallintaa varten on ohjeistusta muun muassa haitallisten aineiden tunnistamiseksi rakennus- ja purkujätteestä
sekä turvallisten materiaalien valinnasta. Lisäksi on olemassa
ohjeita rakennus- ja purkujätteen käsittelystä ja kierrätyksestä. Ennen purkua tulee viranomaiselle esittää purkusuunnitelma.
Myös Norjassa lainsäädäntö edellyttää purkusuunnitelmaa,
joka tulee olla viranomaisten saatavilla työmaalla. Purkutyön valmistuttua tiedot jätemääristä ja hyödyntämisen
tasosta tulee raportoida paikalliselle viranomaiselle. Tavoitteen mukaan vähintään 60 prosenttia jätteistä tulee erotella
paikan päällä.

Rakennusjätteille ehdotetut keinot ja toimet
On haasteellista osoittaa eri ohjauskeinojen vaikutusta
materiaalina hyödyntämisen tasoon. Useimpien ehdotettujen ohjauskeinojen käytöstä on kuitenkin kokemusta
muissa maissa, minkä takia vaikutusten voidaan olettaa
olevan samankaltaisia myös Suomessa.
Vaikka viime vuosina erilaisia politiikkatoimia ja käytännön keinoja on käynnistetty rakentamisen jätteiden
materiaalina hyödyntämisen kasvattamiseksi, Suomi ei
kuitenkaan ole edelläkävĳä hyödyntämisen määrissä.
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Rakentamisen jätteiden tietopohjassa on epävarmuuksia, jotka hankaloittavat keinojen suuntaamista.
Hankkeen ehdotuksen mukaan rakennusjätteitä koskevassa tiedonkeruussa tulisi hyödyntää jätelain edellyttämien siirtoasiakirjojen tietoa. Sähköisessä muodossa
olevien siirtoasiakirjojen tietoa voitaisiin käyttää rakentamisessa syntyneiden jätteiden määrän ja laadun, sekä
osin myös käsittelyn arviointiin ja tilastointiin. Sähköisiä
asiakirjajärjestelmäpalveluja on jo nyt tarjolla yrityksille.
Lisäksi monet yritykset ovat laatineet itselleen omia järjestelmiään. Hallinnon tulisi huolehtia tämän tiedon siirtymisestä sen omiin tietojärjestelmiin.
Koska korjausrakentamisen ja purkamisen jätteistä päätyy vielä suuria määriä sekajätteenä polttoon, lajittelutoimintaa täytyy tehostaa työmailla lisätoimin. Suomessa
voitaisiin ottaa käyttöön rakentamisen alalla Hollannin
Green Deal -tyyppiset, vapaaehtoiset sopimusmenettelyt. Näissä toimialan ja hallinnon välisissä sopimuksissa
toimiala sitoutuisi kierrätyksen edistämiseen. Yritykset
voivat liittyä siihen, asettaa itselleen tavoitteita ja raportoida tavoitteiden saavuttamista. Sopimusten vaikuttavuus riippuu niiden soveltamisalasta, toimintaympäristöstä sekä mukaan liittyvien yritysten määrästä.
Selvitys rakennusjätteiden hyötykäyttöpotentiaalista
ennen talojen korjausta tai purkua tehostaisi laadukasta kierrätystä. Tulevaisuudessa laajempi tarkistus
ennen rakennusten korjausta tai purkua (”pre-demolition
audit”) voisi sisältää selvityksen esimerkiksi syntyvistä
jätemääristä sekä arvion eri jätevirtojen hyödynnettävyydestä ja arvosta. Kierrätysnäkökulmaan syventyvä purkukatselmus tai -suunnitelma, tapahtuu se sitten purkuluvan, purkujäteilmoituksen tai purkamissuunnitelman
yhteydessä, sekä purun jälkeinen raportointi loisi yhtenäisen menettelyn purkukohteiden materiaalitalouden
kestävään hallintaan. Katselmus tai selvitys voisi kohdistua rakennushankkeeseen ryhtyvään, ja sen suorittajana
voisi olla yrityksen itsensä lisäksi myös sertifioitu konsultti. Sähköisten siirtoasiakirjojen käytettävissä oleva
tieto mahdollistaisi myös tarkistuksessa arvioitujen
jätemäärien ja laatutietojen vertailun todelliseen syntyvään jätemäärään ja loisi edellytyksiä arviointityökalujen
kehittämiselle.
Julkiset hankinnat on tunnistettu merkittäväksi ajuriksi
kierrätysmateriaalien menekin lisäämisessä. Hankinnoissa kierrätysmateriaalien tarjoaminen ei toistaiseksi
ole tavanomaista käytäntöä. Edellytyksenä laajamittaisemmalle käytölle olisi hankintaosaamisen kehittäminen, riittävä resursointi ja koulutus. Tarvittava ohjeistus
sisältäisi tietoa keskeisistä uusiomateriaaleista sekä erilaisista tavoista vahvistaa uusiomateriaalien roolia hankinnoissa. Ohjeistus voidaan lisätä osaksi hankintoja
tukevia tietoaineistoja. Uusiomateriaalien käyttöä voitaisiin esimerkiksi pitää yhtenä pisteytettävänä kriteerinä
hankintamenettelyissä. 

KIERTOTALOUS

TAVOITTEET TAUSTALLA


Euroopan jätedirektiivin ja Suomen jäteasetuksen mukaan
rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisen asteen tulisi yltää
70 prosenttiin. Direktiivin mukaan tavoitteet tulisi saavuttaa
vuoteen 2020 mennessä. Rakennusjätteen tavoite koskee
muuta rakennus- ja purkujätettä kuin kallio- tai maaperästä
irrotettuja maa- ja kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä.



Esitetyistä tavoitteista ollaan vielä kaukana. Jätevero sekä
orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamisen rajoittaminen
ovat olleet viime vuosina jätehuollossa tuloksellisimpia
politiikkatoimia. Kumpikin ohjauskeino on ohjannut jätteitä
pääosin energiana hyödyntämiseen. Rakentamisen jätteiden
materiaalina hyödyntämisen aste on viimeisimmän tiedon
mukaan 60 prosentin tienoilla. Tietopohjassa on kuitenkin
epävarmuuksia ja jätemäärätietojen vertailu esimerkiksi
EU-jäsenmaiden välillä on hyvin haasteellista.

KEIKKA-HANKE


Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun (KEIKKA) -hankkeen
tavoitteena oli tunnistaa yhdyskuntajätteen kierrätysasteen
ja rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisasteen noston
kannalta tuloksellisimmat ohjauskeinot ja arvioida niiden
keskeisimpiä ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia. Tämän
lisäksi tuotettiin ehdotus rakennusjätteen tilastoinnin
kehittämisestä. Hankkeen rahoitti Valtioneuvoston kanslia ja
sen toteuttivat Suomen ympäristökeskus SYKE, VTT sekä
Tilastokeskus.



Hankkeen loppuraportti ja Policy brief:
http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_
publisher/kohdennetut-keinot-kierratyksen-kasvuun-keikka-
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Teksti: Tuuli Myllymaa

!"#!$%&'()*+,-./-01,,23412/
EU-rahoitus mahdollistaa jätealan
ja kiertotalouden pitkäjänteisen
kehittämisen.

Euroopan komissio myönsi vuoden
2016 lopussa lähes 12 miljoonaa euroa
CIRCWASTE-hankkeelle, joka toteuttaa
valtakunnallisen jätesuunnitelman
tavoitteita ja kehittää alueellista
kiertotaloutta. Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) koordinoima hanke koostuu
konkreettisista alueellisista osahankkeista,
alueellista toimintaa aktivoivista
yhteistyöryhmistä sekä hankkeen
ytimessä toimivasta Kiertotalouden
palvelukeskuksesta.
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Suomen
ympäristökeskus



Pikes Oy



Luonnonvarakeskus Luke



Puhas Oy



Lappeenrannan
teknillinen yliopisto



Ramboll Oy



Lappeenrannan kaupunki



Kareliaammattikorkeakoulu



Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri



Turun
ammattikorkeakoulu



Jyväskylän kaupunki



Porin kaupunki



GS1 Finland Oy



Keski-Suomen liitto



Joensuun tiedepuisto Oy





Kiertomaa Oy

Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto ja



Kompotek Oy



Varsinais-Suomen liitto



Motiva Oy
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Amerplast ja Ekokem
lanseerasivat ensimmäisen
suomalaisen kiertokassin

Mitä on vihreä talous?
Teksti: Katariina Krabbe

Muovi kiertää nyt suomalaisessa
yhteiskunnassa. Ensimmäinen suomalainen
kiertokassi on valmistettu kuluttajilta
erilliskerätystä muovista.

Kuva: Konsta Hellsten

– Olemme kehittäneet Ekokemin jalostamasta materiaalista vähittäiskaupan ostoskassin ESSIn, joka on ympäristöystävällisin vaihtoehto kantaa ostokset kaupasta kotiin,
sanoo Amerplastin toimitusjohtaja Børge Kvamme.

Erikoistutkija Riina Antikainen SYKEstä vastaa
!"#$%&&'()%%*+*++,()'-'-%%&%.//*"",(0+(#".1#..%*"-233114
*"",(5"#1.*1)++,("32./.*""$%",(*2%$%,*+3/)/,(*1#)++4
)++,(*+&216"&&%."",(3+.)11,7(023+("6%.*''(-/)%,)2%,*%+(0+(
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9/)%,( 5%*3'&&"( &'-".*/*'',( 3".*')''( 3"-%*/.*'7( $1**+(
)%-#"'..'( *+&216"..+( *+&216"&&%,",( 3+.)1( 2,( )+-)+.*%(
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– Tarvittava infrastruktuuri on nyt valmiina muovin kierrättämiseen, uudelleen käyttämiseen ja kiertokassien
valmistamiseen. Suomalaiset voivat jo jättää perinteiset
muovikassit menneisyyteen, Børge Kvamme lupaa.
Viime vuonna Suomessa alkoi kuluttajamuovipakkausten erilliskeräys RINKI-ekopisteissä. Erilliskerätyt muovit
palautuvat Ekokemin Muovĳalostamon kautta takaisin
muoviteollisuuden raaka-aineeksi.
Hiilineutraalin ESSI Kiertokassin hiilĳalanjälki on pienempi kuin muiden kauppakassien; muovi-, paperi- tai
kangaskassien, biohajoavien muovikassien tai tavallisten
kierrätysmuovikassien (60 prosenttia kierrätysmuovia).
ESSI Kiertokassin valmistamiseen käytetään yli 90 prosenttia kierrätysmuovia. Kierrätysmuovin käyttö vähentää
huomattavasti neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.
Kierrättämällä muovia voidaan myös vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. ESSI-kasseja myydään
K-ryhmän kaupoissa Pirkka ESSI kiertokassi -nimellä.

HYÖTYPALAT

Ravinteiden kierrätyshankkeen
tavoitteena on koko ruokaketjun
uudistaminen
Suomessa haetaan läpimurtoa ruokaketjussa käytettyjen
ravinteiden kierrätykseen. Se mullistaisi ruuan tuotantoketjun ja toisi Suomelle lisää osaamista vientiin.
Tällä hetkellä osa maataloudessa käytettävistä ravinteista valuu hukkaan. Itämeren rannikkovaltioissa tämä
tarkoittaa, että typpi ja fosfori joutuvat Itämereen. Samaan
aikaan ravinteita louhitaan lisää muualta, mikä taas tarkoittaa, että ulkoa tuodaan lisää ravinnekuormaa mereen. Myös
kaikkialta, missä käsitellään yhteiskunnan eloperäisiä ja
ravinnepitoisia tuotteita tai jätteitä, karkaa typpeä ja fosforia
vesistöihin ja ilmakehään.
– Suomeen ei tarvitsisi tuoda enää ollenkaan lisää typpeä
tai fosforia, jos ravinteita kierrätettäisiin tehokkaammin.
Suomalaisella ravinteiden kierrätyksen mallilla voi pelastaa
Itämeren, uskoo Baltic Sea Action Group -säätiön asiamies
Mathias Bergman.
Baltic Sea Action Group on aloittanut toimintansa jo
2008 ja sen tavoitteena on pelastaa Itämeri. Nyt säätiö
vetää Tekesin rahoitusta saavaa ravinteiden kierrätyksen
ekosysteemiä.
Pilotoinnin tähtäimessä on ravinteiden kierrätyksen
toimintamallin, prosessin sekä teknisten ratkaisujen ja
viljelyosaamisen vienti ulkomaille. Tekninen ratkaisu voi
esimerkiksi olla ravinteiden talteenottoa lannasta. Lisäksi
ekosysteemin tarkoitus on saada aikaan uudentyyppisiä

lannoitetuotteita ja viedä tuoteosaamista Suomesta maailmalle.
Ensimmäisessä vaiheessa ekosysteemissä on koottu
yhteen tahoja, joilla on osaamista ravinteiden kierrätyksen
alueella. Toisessa, nyt alkaneessa vaiheessa siirrytään toteutukseen. Mukana on projekteja pellon käytöstä traktoreiden suunnitteluun.
Ekosysteemin piirissä on tällä hetkellä mukana 50–60
toimĳaa tutkimusorganisaatioista maatiloihin ja yrityksiin.
Projekteja on noin 10–15. Ekosysteemiin kaivataan vielä mukaan erityisesti yksityisiä sĳoittajia
ja rahoittajia sekä tuotteistuksen
osaajia.
– Kauneinta ja järkevintä koko
prosessissa on, että se luo yhtä aikaa uutta teknologiaa, osaamista ja
liiketoimintaa sekä uusia työpaikkoja ja palauttaa myös Itämeren ekologista tasapainoa. Typen talteenotto
ja kierrätys myös vähentävät tehokkaasti ilmastonmuutosta, mikä on
elintärkeää", Bergman summaa.

Viking Line alkaa valmistuttaa muovikassinsa omista jätteistään
Viking Line on satsannut ympäristötyöhön jo vuosia ja pyrkinyt muun muassa minimoimaan laivojensa aiheuttamat
päästöt. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi se on nostanut
Itämerensuojelun koko vuoden teemakseen. Ympäristöteema
näkyy monella tavalla laivoilla, ja henkilöstö haastetaan ideoimaan 100 toteuttamiskelpoista ympäristöideaa. Juhlavuosi
huipentuu 50 000 euron lahjoituksella Helsingin yliopiston
Itämeren tutkimukseen keskittyvän Tvärminnen eläintieteellisen aseman toimintaan.

Suomessa valmistetut muovikassit. Lisäksi Ivana Helsingin
Pirjo Suhonen suunnittelee kierrätysmateriaalista juhlavuoden kestokassit.

Kaikki laivoilla syntyvä jäte lajitellaan jo nyt, ja esimerkiksi
vuonna 2015 toimitettiin kierrätettäväksi 19 tonnia muovia,
12 tonnia alumiinia, 461 tonnia lasipakkauksia, 720 tonnia
paperi- ja pahvipakkauksia, 2 155 tonnia käytettyjä öljyä ja 71
tonnia metallĳätettä. Biojäte toimitetaan mädätyslaitokseen,
josta siitä valmistetaan biokaasua.
Muovikassit on tehty kierrätysmuovista ennenkin, mutta
keväällä lanseerataan Viking Linen omasta muovĳätteestä

Viking Line satsaa Itämeren suojeluun.
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ihtiputaan miehen epäillään suhtautuneen tyynesti jäteastioiden tyhjennykseen.
Aamukymmeneen mennessä hän ei ollut vielä soittanut kertaakaan kunnanjohtajalle eikä roskahuoltoyhtiöön.

Jo ennen aamupalaa mies oli suhtautunut rauhallisesti taloyhtiön B-rapussa
tapahtuvaan lajitteluun, vaikka talossa ei edes ole B-rappua. Tapauksesta kertoi
ensimmäisenä naapuri, joka oli tilanteesta yhtä yllättynyt kuin jätetilan tyhjennyksiä tekevä
roskahuoltoyhtiökin.
Mies oli edellisviikolla soittanut jätehuoltoyhtiöön kaksitoista kertaa saman aamupäivän
aikana ja naapurin ovikelloa kahdeksan kertaa, ja häntä pyydettiin lukemaan lajitteluohjeet. Lajittelupassin suorittanut naapurikyttääjä arvioi, että mies oli hetkellisessä mielenhäiriössä kaikkien yllätykseksi sitten lukenut lajitteluohjeet. Pihtiputaan mies on tiettävästi
ensimmäinen suomalainen, joka on lukenut lajitteluohjeet ennen lajittelun suorittamista.
Tapaus ylitti ainutlaatuisuudessaan Pihtiputaan Sanomien ja CNN:n uutiskynnyksen. Pihtiputaan Sanomissa ihmetellään tapausta ja tekstiviestipalsta tukkeutui saman tien. Miehen
anopilta tulleessa tekstarissa väitettiin ettei mies lue kuin sarjiksia. Toisen tekstarin mies
lähetti itse.
Roskaministeriössä mietitään parhaillaan, mikä vaikutus näillä tapahtumilla on valtakunnalliseen roskasuunnitelmaan. Lukisiko joku jopa sen? Vai ollaanko tässä kokonaan
uuden kynnyksellä, kun perheiden ja naapureiden yhteisöllisyys väärin lajiteltujen jätteiden
päivittelyssä katoaa. Mitä tässä enää päivitellään, jos lajitteluohjeita aletaankin lukea eikä
biojätteessä ole yhtään akkuporakonetta.
Päättäjät ovat heränneet asiassa. Tilalle päiviteltäväksi on tulossa muun muassa kaikkien
jätetiloihin johtavien väylien yhtiöittäminen. Pihapolku, parkkialue tai mikä tahansa muu
kulkureitti jätetilaan yhtiöitetään tänä vuonna. Autojen seurannan sijasta tullaan satelliittipaikannuksella seuraamaan roskapusseja. Lentokoneista tuttu musta laatikko korvataan
jätetiloissa harmaalla laatikolla, joita tilat ovatkin jo valmiiksi täynnä. Roskapöntöiksikin
niitä kutsutaan.
Mikään ei ole niin varmaa kuin verotus. Pyörällisistä siirreltävistä jäteastioista peritään astiapyöräveroa, syväkeräyssäiliöistä jätemetriveroa
ja puristimista puolestaan neliöpaikkaveroa. Ei syytä huoleen, tulette
saamaan Bärneriltä maksulapun pikimmiten.
Positiivisessa miinushengessä hyötytäytteistä alkuvuotta toivottaen
JäteMiinus-reportteri Katkarapu
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VUOSIEN VARRELTA
Tällä palstalla julkaistaan näytteitä Jätehuoltoyhdistyksen jäsenlehden sisällöstä
vuosien varrelta. Vuosina 1989–96 lehteä julkaistiin nimellä Jäsentiedote. JätePlusnimellä lehteä on julkaistu vuodesta 1997 lähtien.$
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