
!"#$%&'(#')%*+,#),-.)

!"#$/(/0-/11/##+(/+,+(($ !",$0($%#+-2-3425

Jäteplus

Haasta!elussa 
Markku Salo

CIRCWASTE jalkautuu  
ympäri Suomen

KUINKA LISÄTÄ 
RAKENNUSJÄTTEEN KIERRÄTTÄMISTÄ?



!"! 67789:;<9=>?

!#! !%)-=9@A<==BB-

!$! #BCB?9DD@-1B:88>-,BE<F

!%- G@9F<;B-:B8@FF>?;7==@@F-89@::7=H8?@F-E9?77D9?@8?9

&!- I+.IJ/,#$-K9@-89@:=<=BE<>==B-@=@@FC79F

&'- %HL=HCBEB=

&#- !7=@199F>?

&$- )M=@9?L;7?@F@=-

&%- N><?9@F-KB::@E=B

Tässä numerossa:

!"!#$%& 
1 2017

!"#!$%&'()*+,-./01./&234.+/-3*51/*1161,.257++61+/-1.7535+63255+8

3  Jäteplus 2O3425

!&(G/+,+!/P-!"#$%&'(#')%*+,#),-.)

','+#$
!7=@M><E=<HMA9?=H?-:H-

-6(-QRST-44242-%$(,+0G+-
-

-UDDV-<?<9==@@FD>>=<8?@=W-

-
(/,G&#&,','+#$P
!7=@M><E=<HMA9?=H?-:H--

XO<-Y@:@F=@-'H--
(99?BF8B=>-23-*-3Z-44254-%@E?9F89
6BF889HM=@H?P-[+IP-0*$/\+%%--

#9E9F>D@:<P-+[/0-\+]S-24^R-S444-34Q4-24-
+,,0-2R]]_S]54

6""#'+1+##/!/
#>>E9-1HEEHDBB

C>MV-43-Q]3-]2RS5

#'+1+##/!/-
GB=B:99FB-G:B``@

#@8?=9=B98B
6<?E99F98B=>-3-/-]
44]^4-%@E?9F89

C>MV-4]4-RQ4-S44R--

#/+##'-!/-&(G'/,&-
%@9A9-,LH:9F89-

!"#$%&'(#')%*+,#),-.)-<F-8B989EE@-
;7=@M><EE<??B-;B-?9=7-?9K>BK9??B-=@M=7K9??7-
=<9D9K9EE@-M@F89EL9EE@-;B-HM=@9?L9EE@-BK<9F-
BDDB=9EE9F@F-HM=@9?;7:;@?=LV-)MA9?=H8?@F-
=B:8<9=>8?@FB-<F-@A9?=77-;7=@M><EE<F-=>F=@_
D>?=BT-;7==@@F-B?9BFD>8B9?=B-87?9==@EH7-;B-

;7==@@F-MHL=H87H==L7-,><D@??BV-

(99==HD9?<M;@@=-ELH=HK7=-?9K>E=B-2]V

Jäteplus
!"#$%&'(#')%*+,#),-.)P0-!",$0($%#+

K
an

ne
n 

ja
 tä

m
än

 s
iv

un
 k

uv
a:

 H
ei

di
 S

öy
rin

ki

!"#&!



V iime vuosi oli pakkausjätehuollon kan-
nalta muutosten vuosi. Pakkausten 
jätehuoltovastuun siirtyminen pakkaajien 
ja pakattujen tuotteiden maahantuojien 

vastuulle muutti pakkausten keräystä niin, että Rin-
ki-ekopisteet ilmestyivät kauppojen, liikekeskusten 
ja monien kuntien järjestämien pakkauskeräyspis-
teiden tilalle. Nyt 1 860 Rinki-ekopisteessä kerätään 
kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia ja 540 Rinki-
ekopisteessä on muovipakkausten keräys. Lisäksi 
monet kunnat ovat täydentäneet ekopisteverkostoa 
omilla keräyspisteillään.

Aluksi ihmetystä mediassa ja kuluttajakentässä aihe-
utti pakkausjätteen keräyspisteiden lukumäärän ja 
sijainnin muuttuminen sekä keräyspisteiden siisteys. 
Vuodessa on kuitenkin opittu puolin ja toisin paljon 
ja Rinki-ekopisteet on löydetty hyvin. Erityisesti muo-
vipakkausten keräyksen aloittamista oli mielenkiin-
toista seurata. Vaikka monet kuluttajat olivat kovasti 
sitä odottaneet, Pirkanmaan ELY-keskuksen kulut-
tajille tekemän kyselyn mukaan muovipakkausten 
keräys ja kierrätys ovat edelleen tuntemattomampia 
kuin muiden pakkausjätteiden. Koska kyseessä on 
uusi kerättävä jätejae, kestää aina tovi, että sen lajit-
telu 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 markki-
noille tulevat uudet tuotteet voivat edellyttää aivan 
uusien keräys- ja kierrätysjärjestelmien luomista 
tai olemassa olevien muokkaamista. Esimerkiksi 
litiumioniakut ovat yleistyneet vauhdilla, ja niitä käy-
tetään jo monissa eri kuluttajatuotteissa, sähköau-
toissa sekä teollisuudessa. Sähköautojen odotetaan 
yleistyvän myös Suomessa, ja niissä käytettäville 
ajovoima-akuille etsitään parhaillaan ihanteellisia ke-
räys- ja kierrätysratkaisuja. Vaikka nämä ajovoima-
akut ovat korkean jännitteensä ja koostumuksensa 
takia osoittautuneet jätehuollon näkökulmasta haas-
tavaksi 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 pakkausjätekeräyspistei-
tä 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 materiaali-
en mahdollisimman tehokas kierto, ovat olleet aina 
keskiössä ja niiden eteen on tehty pitkään töitä. 
Nyt kiertotalouteen nivoutuneessa jätehuoltoken-
tässä tapahtuu kuitenkin monella rintamalla. Sitran 
syksyllä julkaisema Tiekartta kiertotalouteen esitteli 
konkreettisia pilotteja ja avainhankkeita aihepiiriin 
liittyen, ja myös pian valmistuvassa uudessa valta-
kunnallisessa 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

Muutosten 
vuosi 
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 JHY TIEDOTTAA JHY TIEDOTTAA

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

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 äänten-
laskijaa

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnan-
tarkastajan ja tilintarkastajan lausunnot

6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille

Jätehuoltoyhdistys edistää jätehuoltoon ja materiaalien 
tehokkaampaan hyötykäyttöön kytkeytyvää tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa sekä lisää tutkimusten näkyvyyttä jaka-
malla stipendejä.

Rahoitusta myönnetään ensisijaisesti sellaisten perus- ja 
jatkotutkintojen opinnäytetöiden laatimiseen, joille Jätehuol-
toyhdistyksen rahoitus on selkeästi tarpeen. Lisäksi stipendi-
hakemuksia arvioidaan seuraavien neljän kriteerin valossa:

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

 Uutuusarvo; työssä tutkitaan, sovelletaan tai kehite-
tään uudenlaisia ja innovatiivisia käsittely- tai hyödyn-
tämistapoja, uusioraaka-aineita, tutkimusmenetelmiä 
tms. ideoita

 Vaikuttavuus; työssä tutkittavien jäte-/materiaali-
virtojen 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 tuo-
tetaan perustietoa liittyen ajankohtaisiin strategisiin 
tavoitteisiin kuten jätteiden ja uusiomateriaalien 
kestävä käyttö kiertotaloudessa ja kierrätys- tms. 
hyödyntämistavoitteiden saavuttaminen.

Stipendien hakuaika on jatkuva. JHY:n hallitus päättää 
kokouk sissaan 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.

TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN! JHY JAKAA STIPENDEJÄ 
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 TAPASIMME

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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Markku Salo valittiin kunniajäseneksi Jätehuoltopäivillä.
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Teksti: Hanna Salmenperä (SYKE), Teija Haavisto (SYKE) ja Margareta Wahlström (VTT)
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70 prosen!ia rakentamisen jä!eistä tulisi hyödyntää 
materiaalina. Jo!a tähän tavoi!eeseen päästäisiin, 
tarvitaan ohjauskeinoja, jotka lisäävät kierrätykseen 

ohjautuvan jä!een määrää sekä vahvistavat 
kierrätysmateriaalien markkinoita. 

 TUTKIMUS
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T ässä työssä VTT arvioi norjalaisten jäte-
kertoimien avulla Suomessa syntyvien 
rakennusjä!eiden määriä ja niiden laa-
tua. Tiedon lähteenä käyte!iin lisäksi 
aikaisemmin aiheesta tehtyjä suomalai-
sia selvityksiä sekä Valvonta- ja kuormi-

tustietojärjestelmä Vahtia. Korjaus- ja purkutoiminnan 
osalta luote!avaa jätemäärätietoa ei ollut saatavilla, 
koska toim"oilla ei Suomessa ole digitaalista raportoin-
tivelvoite!a. Näin ollen tarkka jätemäärien arviointi on 
hyvin haasteellista.

Rakennusjäte!ä muodostuu erityisesti korjaustoimin-
nassa, jossa sekalaisen jä!een osuus on merki!ävästi 
suurempi kuin uudisrakentamisessa ja purkutoimin-
nassa. Korjausrakentamisessa jä!eiden laji!elun suun-
ni!elu etukäteen ja laji!elumene!elytapojen kehi!ä-
minen on haastavampaa kuin uudisrakentamisessa ja 
purkutöissä, koska kohteet ovat hyvin erilaisia ja toim"at 
erikokoisia. 

Merki!ävimmät rakennusjätelajit ovat tähän saakka 
olleet betoni- ja puujäte sekä yllä maini!u sekalainen 
jäte. Beton"äte on massamääräisesti suurin jätejae ja se 
hyödynnetään jo nyt tehokkaasti. Puujä!een määrä on 
tilastojen mukaan pienentynyt viime vuosina merki!ä-
västi, ja sitä hyödynnetään tällä hetkellä lähinnä energian 
tuotannossa. Puujä!een osalta energiakäytölle vaihto-
ehtoiset korkeamman jalostusasteen hyödyntämiskoh-
teet, kuten käy!ö komposii!imateriaalien sekä liuo!i-
mien ja nestemäisten pol!oaineiden raaka-aineena olisi 
tarpeen selvi!ää. Myös eristeiden, lasin, muovin, metal-
lien, keraamien, komposii!imateriaalien sekä sähkö- ja 
elektroniikkaromua/jäte!ä sisältävien jätemateriaalien 
kierrätysmahdollisuuksia on tarpeen selvi!ää, etenkin 
jos tulevaisuudessa jä!een kaatopaikkas"oitusta rajoi-
tetaan vielä nykyisestä.

Tällä hetkellä rakentamisen jä!eiden tilastointi perus-
tuu valvonnan tarpeisiin kehite!yyn Vahti-ympäristötie-
tojärjestelmään. Vahti-järjestelmässä tiedetään olevan 
jäteluoki!eluun ja -määriin lii!yviä tiedollisia puu!eita, 
jotka he"astuvat myös tilastoihin. Tehdyn työn pohjalta 
vaiku!aa siltä, e!ä talonrakentamisen jä!eiden tilas-
tointia Suomessa tulisi kehi!ää vertaamalla sitä mui-

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

Ohjauskeinoja korkean kierrätysasteen maissa

Rakennus- ja purkujä!een kierrätyksen taso on joissakin 
EU-jäsenmaissa hyvin korkea. Maiden välinen jätemäärä-
vertailu on kuitenkin haasteellista erilaisten tilastointi- ja 
luoki!elukäytäntöjen vuoksi. Hyviä ohjauksen käytän-
töjä koo!iin Itävallasta, Saksasta, Tanskasta, Hollannista, 
Ruotsista ja Norjasta. 

Itävallassa on pitkälle kehi!yneitä käytäntöjä ja vakiin-
tunut verkosto rakennus- ja purkujä!een käsi!elyssä. 
Vuoden 2016 alussa anne!u asetus määri!elee, milloin 
rakennus- ja purkujäte lakkaa olemasta jäte!ä. Asetus 
koskee myös syntyvän jä!een ero!elua ja prosessointia 
sekä kierrätetyn rakennusmateriaalin tuotantoa ja luo-
ki!elua. Itävallassa on yli 50 erilaista ohje!a, normia ja 
standardia lii!yen rakennus- ja purkujä!een käsi!elyyn 
ja hyödyntämiseen. Vuonna 2016 on valmistunut myös 
kierrätysmateriaalien käy!öä bitumiseoksissa ja teiden, 
lentoken!ien ja liikennealueiden pintarakenteissa kos-
keva standardi.

Saksassa rakennusjätelajikohtaiset tavoi!eet on ase-
te!u lii!ovaltiotasolla, vaikka osin vaatimukset vaihte-
levatkin aluei!ain. Lii!ovaltion vihreitä rakennushan-
kintoja koskevissa sitovissa vaatimuksissa edellytetään 
rakennusmateriaalien kierrätyksen huomioon o!amista 
kilpailutuksissa. Rakennus- ja purkujä!een kierrätystä 
on lisännyt lii!ovaltion hallituksen ja teollisuuden välillä 
solmi!u sopimus. Saksassa on olemassa standardeja 
rakennus- ja purkujä!eille sekä ohjeita kierräte!yjen 
rakennusmateriaalien laadunvarmistuksesta ja kestä-
västä rakentamisesta. Useat osavaltiot suosi!elevat 
ero!elevaa purkua jätesuunnitelmissaan.

Tanskassa rakennus- ja purkujä!een kierrätystä on arvi-
oiden mukaan tehostanut kaatopaikkavero, luonnonva-
ravero sekä vero sellaiselle rakennus- ja purkujä!eelle, 
jota ei voi käy!ää uudelleen. Valtion omistamiin raken-
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nuksiin on kohdiste!u ero!elevan purun vaatimus. Lain-
säädännössä edellytetään rakennusjä!een laji!elua 
sekä mahdollisesti PCB:tä sisältävien pure!avien raken-
nusten purkukatselmointia. Lisäksi ympäristönsuojelu-
laki mahdollistaa rakennus- ja purkujä!een kierrätyksen 
ilman lupamene!elyä, jos se on lajiteltua, pilaantuma-
tonta ja käsiteltyä. Tanska on jätesuunnitelmissaan pit-
kään keski!ynyt rakennus- ja purkujä!een kierrätykseen. 
Korjaamiselle ja kierräte!yjen materiaalien käytölle on 
saatavissa taloudellista tukea. Sekä Itävallassa, Saksassa 
e!ä Tanskassa on teollisuuden toimialayhdistyksiä sekä 
kansallinen organisaatio tai osaamiskeskus, jotka ovat 
pitkään kehi!äneet ohjeistusta ja järjestäneet koulu-
tusta yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Hollannissa on vahva lainsäädäntö ohjaamassa raken-
nus- ja purkujä!eiden käsi!elyä. Esimerkiksi polte!a-
vien tai uudelleenkäyte!ävissä olevien jä!eiden vienti 
kaatopaikalle on kielle!y. Kaatopaikkas"oitusta ja jät-
teenpol!oa verotetaan. Innovatiivisena ohjauskeinona 
toimivat rakennus- ja purkujä!een käsi!elyäkin koskevat 
niin sanotut Green Dealit, joihin alan toim"at voivat lii!yä 
kierrätyksen tehostamiseksi. Muita käytäntöjä ovat teol-
lisuuden aloi!eet kierrätysmateriaalin käytöstä raken-
tamisessa sekä erilaiset tutkimus- ja kehitysohjelmat 
rakennus- ja purkujätelajien kierrä!ämiseksi.

Ruotsissa kaatopaikkavero ja kielto viedä kaatopaikoille 
orgaanisia ja polte!avia jätefraktioita edistävät rakennus- 
ja purkujätteen lajittelua. Kierrätetylle rakennus- ja purkujät-
teelle on standardi, jonka mukaan ohjearvot alittavaa jätettä 
voi kierrättää ilman viranomaisen lupaa. Terveys- ja ympäris-
töriskien hallintaa varten on ohjeistusta muun muassa haital-
listen aineiden tunnistamiseksi rakennus- ja purkujätteestä 
sekä turvallisten materiaalien valinnasta. Lisäksi on olemassa 
ohjeita rakennus- ja purkujätteen käsittelystä ja kierrätyk-
sestä. Ennen purkua tulee viranomaiselle esittää purkusuun-
nitelma. 

Myös Norjassa lainsäädäntö edellyttää purkusuunnitelmaa, 
joka tulee olla viranomaisten saatavilla työmaalla. Purku-
työn valmistu!ua tiedot jätemääristä ja hyödyntämisen 
tasosta tulee raportoida paikalliselle viranomaiselle. Tavoit-
teen mukaan vähintään 60 prosenttia jätteistä tulee erotella 
paikan päällä.

Rakennusjä!eille ehdotetut keinot ja toimet

On haasteellista osoi!aa eri ohjauskeinojen vaikutusta 
materiaalina hyödyntämisen tasoon. Useimpien ehdotet-
tujen ohjauskeinojen käytöstä on kuitenkin kokemusta 
muissa maissa, minkä takia vaikutusten voidaan ole!aa 
olevan samankaltaisia myös Suomessa. 

Vaikka viime vuosina erilaisia politiikkatoimia ja käy-
tännön keinoja on käynniste!y rakentamisen jä!eiden 
materiaalina hyödyntämisen kasva!amiseksi, Suomi ei 
kuitenkaan ole edelläkäv"ä hyödyntämisen määrissä. 

Rakentamisen jä!eiden tietopohjassa on epävarmuuk-
sia, jotka hankaloi!avat keinojen suuntaamista. 

Hankkeen ehdotuksen mukaan rakennusjä!eitä koske-
vassa tiedonkeruussa tulisi hyödyntää jätelain edellyt-
tämien siirtoasiakirjojen tietoa. Sähköisessä muodossa 
olevien siirtoasiakirjojen tietoa voitaisiin käy!ää raken-
tamisessa syntyneiden jä!eiden määrän ja laadun, sekä 
osin myös käsi!elyn arviointiin ja tilastointiin. Sähköisiä 
asiakirjajärjestelmäpalveluja on jo nyt tarjolla yrityksille. 
Lisäksi monet yritykset ovat laatineet itselleen omia jär-
jestelmiään. Hallinnon tulisi huolehtia tämän tiedon siir-
tymisestä sen omiin tietojärjestelmiin. 

Koska korjausrakentamisen ja purkamisen jä!eistä pää-
tyy vielä suuria määriä sekajä!eenä pol!oon, laji!elutoi-
mintaa täytyy tehostaa työmailla lisätoimin. Suomessa 
voitaisiin o!aa käy!öön rakentamisen alalla Hollannin 
Green Deal -tyyppiset, vapaaehtoiset sopimusmene!e-
lyt. Näissä toimialan ja hallinnon välisissä sopimuksissa 
toimiala sitoutuisi kierrätyksen edistämiseen. Yritykset 
voivat lii!yä siihen, ase!aa itselleen tavoi!eita ja rapor-
toida tavoi!eiden saavu!amista. Sopimusten vaiku!a-
vuus riippuu niiden soveltamisalasta, toimintaympäris-
töstä sekä mukaan lii!yvien yritysten määrästä. 

Selvitys rakennusjä!eiden hyötykäy!öpotentiaalista 
ennen talojen korjausta tai purkua tehostaisi laadu-
kasta kierrätystä. Tulevaisuudessa laajempi tarkistus 
ennen rakennusten korjausta tai purkua (”pre-demolition 
audit”) voisi sisältää selvityksen esimerkiksi syntyvistä 
jätemääristä sekä arvion eri jätevirtojen hyödynne!ävyy-
destä ja arvosta. Kierrätysnäkökulmaan syventyvä pur-
kukatselmus tai -suunnitelma, tapahtuu se si!en purku-
luvan, purkujäteilmoituksen tai purkamissuunnitelman 
yhteydessä, sekä purun jälkeinen raportointi loisi yhte-
näisen mene!elyn purkukohteiden materiaalitalouden 
kestävään hallintaan. Katselmus tai selvitys voisi kohdis-
tua rakennushankkeeseen ryhtyvään, ja sen suori!ajana 
voisi olla yrityksen itsensä lisäksi myös sertifioitu kon-
sul!i. Sähköisten siirtoasiakirjojen käyte!ävissä oleva 
tieto mahdollistaisi myös tarkistuksessa arvioitujen 
jätemäärien ja laatutietojen vertailun todelliseen synty-
vään jätemäärään ja loisi edellytyksiä arviointityökalujen 
kehi!ämiselle. 

Julkiset hankinnat on tunniste!u merki!äväksi ajuriksi 
kierrätysmateriaalien menekin lisäämisessä. Hankin-
noissa kierrätysmateriaalien tarjoaminen ei toistaiseksi 
ole tavanomaista käytäntöä. Edellytyksenä laajami!ai-
semmalle käytölle olisi hankintaosaamisen kehi!ämi-
nen, rii!ävä resursointi ja koulutus. Tarvi!ava ohjeistus 
sisältäisi tietoa keskeisistä uusiomateriaaleista sekä eri-
laisista tavoista vahvistaa uusiomateriaalien roolia han-
kinnoissa. Ohjeistus voidaan lisätä osaksi hankintoja 
tukevia tietoaineistoja. Uusiomateriaalien käy!öä voitai-
siin esimerkiksi pitää yhtenä pisteyte!ävänä kriteerinä 
hankintamene!elyissä. 
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    KIERTOTALOUS 

KEIKKA-HANKETAVOITTEET TAUSTALLA

 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.!/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_
publisher/kohdennetut-keinot-kierratyksen-kasvuun-keikka-

 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. 
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EU-rahoitus mahdollistaa jätealan 
ja kiertotalouden pitkäjänteisen 
kehi!ämisen. 

Teksti: Tuuli Myllymaa
 HANKE

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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Mitä on vihreä talous?

Teksti: Katariina Krabbe

Erikoistutkija Riina Antikainen SYKEstä vastaa
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Amerplast ja Ekokem 
lanseerasivat ensimmäisen 
suomalaisen kiertokassin
Muovi kiertää nyt suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Ensimmäinen suomalainen 
kiertokassi on valmistettu kuluttajilta 
erilliskerätystä muovista. 

– Olemme kehi!äneet Ekokemin jalostamasta materiaa-
lista vähi!äiskaupan ostoskassin ESSIn, joka on ympäris-
töystävällisin vaihtoehto kantaa ostokset kaupasta kotiin, 
sanoo Amerplastin toimitusjohtaja Børge Kvamme.

– Tarvi!ava infrastruktuuri on nyt valmiina muovin kier-
rä!ämiseen, uudelleen käy!ämiseen ja kiertokassien 
valmistamiseen. Suomalaiset voivat jo jä!ää perinteiset 
muovikassit menneisyyteen, Børge Kvamme lupaa.

Viime vuonna Suomessa alkoi kulu!ajamuovipakkaus-
ten erilliskeräys RINKI-ekopisteissä. Erilliskerätyt muovit 
palautuvat Ekokemin Muov"alostamon kau!a takaisin 
muoviteollisuuden raaka-aineeksi. 

Hiilineutraalin ESSI Kiertokassin hiil"alanjälki on pie-
nempi kuin muiden kauppakassien; muovi-, paperi- tai 
kangaskassien, biohajoavien muovikassien tai tavallisten 
kierrätysmuovikassien (60 prosen!ia kierrätysmuovia). 
ESSI Kiertokassin valmistamiseen käytetään yli 90 pro-
sen!ia kierrätysmuovia. Kierrätysmuovin käy!ö vähentää 
huoma!avasti neitseellisten raaka-aineiden käy!öä. 
Kierrä!ämällä muovia voidaan myös vähentää merki!ä-
västi kasvihuonekaasupäästöjä. ESSI-kasseja myydään 
K-ryhmän kaupoissa Pirkka ESSI kiertokassi -nimellä.
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Viking Line alkaa valmistuttaa muovikassinsa omista jätteistään 

V#$#%& L#%' (% )*+)*%%,+ ympäristötyöhön jo vuosia ja pyr-
kinyt muun muassa minimoimaan laivojensa aiheu!amat 
päästöt. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi se on nostanut 
Itämerensuojelun koko vuoden teemakseen. Ympäristöteema 
näkyy monella tavalla laivoilla, ja henkilöstö haastetaan ide-
oimaan 100 toteu!amiskelpoista ympäristöideaa. Juhlavuosi 
huipentuu 50 000 euron lahjoituksella Helsingin yliopiston 
Itämeren tutkimukseen keski!yvän Tvärminnen eläintieteel-
lisen aseman toimintaan.

Kaikki laivoilla syntyvä jäte lajitellaan jo nyt, ja esimerkiksi 
vuonna 2015 toimite!iin kierräte!äväksi 19 tonnia muovia, 
12 tonnia alumiinia, 461 tonnia lasipakkauksia, 720 tonnia 
paperi- ja pahvipakkauksia, 2 155 tonnia käyte!yjä öljyä ja 71 
tonnia metall"äte!ä. Biojäte toimitetaan mädätyslaitokseen, 
josta siitä valmistetaan biokaasua. 

Muovikassit on tehty kierrätysmuovista ennenkin, mu!a 
keväällä lanseerataan Viking Linen omasta muov"ä!eestä 

Suomessa valmistetut muovikassit. Lisäksi Ivana Helsingin 
Pirjo Suhonen suunni!elee kierrätysmateriaalista juhlavuo-
den kestokassit. 

S,(-'))* .*'+**% /01#-,2+(* ruokaketjussa käyte!yjen 
ravinteiden kierrätykseen. Se mullistaisi ruuan tuotantoket-
jun ja toisi Suomelle lisää osaamista vientiin.

Tällä hetkellä osa maataloudessa käyte!ävistä ravin-
teista valuu hukkaan. Itämeren rannikkovaltioissa tämä 
tarkoi!aa, e!ä typpi ja fosfori joutuvat Itämereen. Samaan 
aikaan ravinteita louhitaan lisää muualta, mikä taas tarkoit-
taa, e!ä ulkoa tuodaan lisää ravinnekuormaa mereen. Myös 
kaikkialta, missä käsitellään yhteiskunnan eloperäisiä ja 
ravinnepitoisia tuo!eita tai jä!eitä, karkaa typpeä ja fosforia 
vesistöihin ja ilmakehään.

– Suomeen ei tarvitsisi tuoda enää ollenkaan lisää typpeä 
tai fosforia, jos ravinteita kierräte!äisiin tehokkaammin. 
Suomalaisella ravinteiden kierrätyksen mallilla voi pelastaa 
Itämeren, uskoo Baltic Sea Action Group -säätiön asiamies 
Mathias Bergman.

Baltic Sea Action Group on aloi!anut toimintansa jo 
2008 ja sen tavoi!eena 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 talteeno!oa lannasta. Lisäksi 
ekosysteemin tarkoitus on saada aikaan uudentyyppisiä 

lannoitetuo!eita ja viedä tuoteosaamista Suomesta maail-
malle.

Ensimmäisessä vaiheessa ekosysteemissä on koo!u 
yhteen tahoja, joilla on osaamista ravinteiden kierrätyksen 
alueella. Toisessa, nyt alkaneessa vaiheessa siirrytään to-
teutukseen. Mukana on projekteja pellon käytöstä traktorei-
den suunni!eluun.

Ekosysteemin piirissä on tällä hetkellä mukana 50–60 
toim"aa tutkimusorganisaatioista maatiloihin ja yrityksiin. 
Projekteja on noin 10–15. Ekosysteemiin kaivataan vielä mu-
kaan erityisesti yksityisiä s"oi!ajia 
ja rahoi!ajia sekä tuo!eistuksen 
osaajia.

– Kauneinta ja järkevintä koko 
prosessissa on, e!ä se luo yhtä ai-
kaa uu!a teknologiaa, osaamista ja 
liiketoimintaa sekä uusia työpaikko-
ja ja palau!aa myös Itämeren ekolo-
gista tasapainoa. Typen talteeno!o 
ja kierrätys myös vähentävät tehok-
kaasti ilmastonmuutosta, mikä on 
elintärkeää", Bergman summaa. 

Ravinteiden kierrätyshankkeen 
tavoitteena on koko ruokaketjun 
uudistaminen 

2O3425 Jäteplus -2S 

Viking Line satsaa Itämeren suojeluun.
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ihtiputaan miehen epäillään suhtautuneen tyynesti jäteastioiden tyhjennykseen. 
Aamukymmeneen mennessä hän ei ollut vielä soittanut kertaakaan kunnanjoh-
tajalle 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 lajitteluoh-
jeet. Lajittelupassin suorittanut naapurikyttääjä arvioi, että mies oli hetkellisessä mielen-
häiriössä 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. Pihti-
putaan 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 valta-
kunnalliseen 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 satelliitti-
paikannuksella 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 jäte-
astioista 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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