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1

JOHDANTO
Kiertotalous on tämän päivän puheenaiheita, niin meillä kuin maailmalla. Kiihtyvä väestönkasvu, hupenet luonnonvarat ja ilmastonmuutos koettelee maapallon kantokyvyn rajoja. On herätty huomaamaan, ettei yhteiskunnan hyvinvointi voi lisääntyä tuottamalla vain lisää tavaroita. Kuluttamisen ei
kuitenkaan ennusteta loppuvan kuluttavan keskiluokan kasvaessa vaan muuttavan muotoaan. Omistamisesta tullaan siirtymään pitkälti palveluiden käyttämiseen - lainaamiseen, vuokraamiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. Tämä muutos säästää luonnonvaroja ja hyödyntää jo kierrossa olevat materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016, 8–9.)
Miten ylikulutuksen tavaralahjoitusten vastaanottaja ja lajittelija sekä tavaroiden uudelleenkäyttöä
suosiva voi omassa toiminnassaan edistää kiertotaloutta ja ympäristön hyvinvointia. Sitä selvitetään
opinnäytetyössä, jonka aiheena on kiertotalouden ja jätehuollon edistäminen Tukeva-säätiöllä.
Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle toimii Tukeva-säätiö. Tämän voittoa tavoittelemattoman
yleishyödyllisen yhteisön päätoimintana on tuottaa työttömyyden ehkäisemiseksi sosiaali- ja valmennuspalveluita ja sekä edistää omaan toimintaan vahvasti kytkeytynyttä kiertotaloutta (Tukeva-säätiö
2020b). Tukeva-säätiö vastaanottaa lahjoituksena kotitalouksien hyväkuntoisia, ehyitä tekstiileitä
aina vaatteista verhoihin mutta myös muuta kodinirtaimistoa astioista huonekaluihin unohtamatta
sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja urheiluvälineitä. Säätiön tavoitteena on olla Pohjois-Savon paras
sosiaalisen kuntoutuksen ja valmennuksen, työpajatoiminnan sekä monipuolisen kierrätystavarakaupan osaaja ja kehittäjä (Tukeva-säätiö 2020b).
Tämän työn tavoitteena on selvittää Tukeva-säätiön kiertotalouden ja jätehuollon tehostamis- ja kehittämismahdollisuuksia, sillä ympäristötietoisuuteen liittyvät asiat ovat vahvassa kasvussa ja kierrätysasteita pyritään koko ajan nostamaan ja velvoitteita kiristämään. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä
jätehuollon etusijajärjestyksen mukaisesti vähentämään syntyvän jätteen määrää, lisäämään uudelleenkäyttöä ja materiaalina hyödyntämistä. Alkutoimenpiteenä kiertotalouden edistämisessä voidaan
pitää säätiön toiminnan tarkastelua kiertotalouden näkökulmasta. Työn tarkoitus on tutkia keräyksen
nykytilaa yleisesti ja miettiä kehitysehdotuksia ja toimenpiteitä tehostamiseen. Nykytilanne on hyvä
selvittää, jotta voidaan havainnoida toiminnan vahvuudet ja heikkoudet. Opinnäytetyössä kartoitetaan Tukeva-säätiön jätehuollon nykytila - missä vaiheissa jätettä syntyy ja miten jätteitä yleisesti
käsitellään. Työhön tarvittavaa kvantitatiivista aineistoa kerätään haastattelemalla henkilöstöä ja havainnoimalla itse toimintaa. Niiden lisäksi aineistoa haetaan erilaisista lähteistä, kuten virallisia dokumentteja ja arkistoaineistoa erilaisilta aiheeseen liittyviltä verkkosivuilta. Opinnäytetyö pitää sisällään
Tukeva-säätiön jätehuollon nykytilan tarkastelun ja se on rajattu koskemaan säätiön Teollisuuskadun
toimitiloja. Opinnäytetyössä käsitellään jätehuoltoon vaikuttavat lait ja asetukset sekä alueelliset
määräykset. Työssä laaditaan vastaanotettujen tavaroiden prosessikaavio sekä tehdään materiaalivirta tarkastelua muutamasta tasaisemman tavaravirran tuoteryhmästä.
Tavoitteena on, että saatuja tuloksia voidaan hyödyntää alkavassa varaston uudelleen organisoinnin
pyrkimyksessä tehostaa ja selkeyttää toimintaa sekä tavaran kiertoa.
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Lopuksi edellä mainitun pohjalta tehdään yhteenveto kiertotalouden tämän hetken toteutumasta
Tukevan toiminnassa, johtopäätökset ja erilaisia ehdotuksia kiertotalouden edistämistä tukeviksi toimenpiteiksi. Raportin lopussa tarkastellaan Tukevan toimintaa lähinnä kiertotalouden näkökulmasta
ja siihen liittyvän toiminnan kehittämisideoita ja niiden haasteita.
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2

TUKEVA-SÄÄTIÖ
Tukeva-säätiö on perustettu vuonna 2008. Sen tavoite on tuottaa Kuopion seudun työttömyyden
ehkäisemiseksi sosiaali- ja valmennuspalveluita sekä edistää toiminnallaan kiertotaloutta. Kierrätystavaratalo vastaanottaa, lajittelee, myy ja lahjoittaa eteenpäin käyttökelpoista mutta käytettyä tavaraa aina vaatteista verhoihin mutta myös muuta kodinirtaimistoa astioista huonekaluihin, unohtamatta polkupyöriä ja urheiluvälineitä. Lahjoitettua tavaraa korjataan, huolletaan ja kierrätetään ja
saadulla tuotolla tuetaan säätiön työtä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien auttamisessa. (Tukeva-säätiö 2020a; Tukeva-säätiö 2020b.)
Tukevalla on toimisteet ja myymälät Kuopiossa, Leppävirralla ja Siilinjärvellä. Eri toimipisteissä työskentelee noin 86 henkilöä ja vuosittain työllisyystoimintaan osallistuu yli 800 henkilöä. Säätiön toimintaa ohjaa ja kehittää toimitusjohtaja yhdessä säätiönhallituksen ja hallintoneuvoston kanssa. Organisaatio koostuu säätiön hallinnosta ja tukitoimista, Kuopion, Leppävirran ja Siilinjärven päälliköistä, työvalmentajista sekä yksilövalmentajista. Säätiön liikevaihto vuonna 2019 oli 3,1 miljoonaa
euroa. (Kääriäinen 2020.)
Säätiön suurimmassa toimipisteessä Teollisuuskadulla (Kuva 1a) on tavaran vastaanotto, puupaja,
atk- ja SER-korjaamo, tekstiilipaja, hallinnon tilat, varasto sekä ravintola Ahjo ja Elävä kauppa -myymälä. Läheisellä Varikkokadulla säätiöllä on auto-, metalli- ja pyöräpajat. Tässä opinnäytetyössä Tukevan Varikkokadun pajat sekä Siilinjärven että Leppävirran toimipisteet on rajattu tarkastelusta
pois.

KUVA 1a ja 1b. Tukevan toimipiste Teollisuuskadulla (Kinnunen 2020; kartta, muokattu paikkatietoikkuna)
Kuopiossa keskeisellä paikalla sijaitseva Elävä kauppa ( 2 200 m2) on yksi Suomen suurimmista kierrätystavarataloista (Kuva 1b). Se vastaanottaa ja myy käyttökelpoisia, ehjiä ja puhtaita tavaralahjoituksia kuten, vaatteita, kenkiä, kodintekstiileitä, leluja, kirjoja, astioita, harrastus- ja urheilutarvikkeita, polkupyöriä, huonekaluja, toimistokalusteita, rakennustarvikkeita ja muuta kodin esineistöä
sekä lisäksi sähkö- ja elektroniikkalaitteita kuten, astian- ja pyykinpesukoneita, kylmälaitteita, liesiä,
mikrouuneja, pölynimureita, televisioita, digibokseja, nauhureita, valaisimia ja näiden varaosia. Myytävät kodinkoneet ja elektroniikkalaitteet on takuukorjattu ja huollettuja. Ilmaiseksi kuluttajat voivat
tuoda kaikki rikkinäisetkin sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mutta yrityksiltä ja tuotteiden noutamisesta
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säätiö perii maksun. Hyväkuntoisten ja tarvittaessa kunnostettujen kierrätystavaroiden lisäksi Elävässä kaupassa myydään omilla pajoilla kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita. Toiminnalla
pyritään pidentämään tavaroiden elinkaarta ja edistämään jätteen materiaalihyötykäyttöä. (Tukevasäätiö 2020a.)
Kuopiossa Tukevan toimipaikka sijaitsee Haapaniemen kaupunginosassa. Asemakaavassa kiinteistön
tontti on merkitty liike- ja toimistotiloiksi. Toimipaikalla vastaanotetaan yksityisten ihmisten ja yritysten tarpeettomia tavaroita arkisin klo 9–18 ja lauantaisin klo 10–14. Päivittäinen toiminta tapahtuu
pisteissä myymälää lukuun ottamatta arkisin klo 8–16. (Aluehallintovirasto, päätös 44/2014/1, 1–2.)
Vastaanotettuja tuotteita lajitellaan ja puretaan käsin. Vastaanotetut sähkölaitteet testataan ja korjataan myyntiin tai puretaan, joko jatkokäsittelyyn meneviksi jätejakeiksi tai varaosiksi hyötykäyttöön. Sähkölaitteista vain pesukoneet ja atk-laitteet puretaan. Muut koneet käsitellään kokonaisina
eteenpäin. Lajittelu- ja purku tapahtuu sisätiloissa ja näin ollen toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan tai maaperään. SE-laitteiden ja tekstiilien lajittelusta syntyy pois heitettävää jätettä mutta pääasiassa toiminta vähentää jätteen määrää, sillä tavaroista erotellaan kaikki hyötyjakeet kierrätykseen. Toimitilojen valaistus, lämmitys ja puutyökoneiden käyttö kuluttaa energiaa. (Aluehallintovirasto, päätös 44/2014/1, 2–3.)
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3

KIERTOTALOUS
Kautta aikojen ihmiset ovat käyttäneet ja kierrättäneet tavaransa tarkkaan, tosin eri syistä kulloinkin.
Paperin raaka-aineeksi 1800-luvun loppupuolella kerättiin vaatelumppua ja ensimmäinen maailmansota teki raaka-aineiden saannista vaikeata. Tuolloin kaikesta oli pulaa ja kaikki – vanha ja käytettykin kävi kaupaksi ja mitään ei jätetty hyödyntämättä. Metalliromua kerättiin aseteollisuuteen ja
lumppua tarvittiin sotajoukkojen viltteihin. Suomessa sodan jälkeinen pula raaka-aineista nosti uusioraaka-aineiden eli silloisten jäteaineiden keräämisen huomion. Tällöin jäteaineiden keräyksen
nähtiin muodostavan kansantaloudellisen voimavaran. Huomattiin että, jäteaineita käyttämällä varsinaisia raaka-aineita säästyisi ja tuontitarve ulkomailta vähenisi sekä jäteaineiden käytöstä syntyisi
säästöä myös rahallisesti. Vaikka kiertotalous on käsitteenä ollut vasta vähän aikaa pinnalla, niin periaatteeltaan se on ikivanha. (Toivanen 2017, 5–9.) Tänä päivänä luonnonvarojen ylikulutus ja hiilidioksidipäästöt horjuttavat maapallon kantokykyä ja tällä vauhdilla kuluttaminen vaatii resursseja noin
1,6 maapallon verran. Tulevaisuudessa väestönmäärän kasvaminen ja seuraavan viidentoista vuoden aikana kuluttavan keskiluokan kaksinkertaistuminen viiteen miljardiin kasvattaa luonnonvarojen
tarvetta tuntuvasti, joten tämänhetkinen kehitys ei yksinkertaisesti voi olla kestävällä pohjalla. Luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutos on jo uhka ihmiskunnan hyvinvoinnille. Kiertotalous nähdään ratkaisuna luonnonvarojen riittävyyteen ja ilmastonmuutokseen mutta myös uusille kestäville
liiketoimintamahdollisuuksille. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016 4, 8–9.) Uusia talouden toimintamalleja tarvitaan, sillä hyvinvoinnin kasvu ei voi syntyä luonnonvarojen ylikulutuksesta. Kulutus ei
tule loppumaan, joten sen on muututtava kestävämpään suuntaan. (Sitra 2020b.) Kiertotalous on
siis osittain resurssiviisautta, jossa luonnonvarat, energia, raaka-aineet, tuotteet ja palvelut käytetään suunnitellusti ja kestävällä tavalla. (Sjöstedt 2018.)
Kiertotalouden tavoitteena on säästää hupenevia luonnonvaroja ja hyödyntää jo kierrossa olevat
materiaalit tehokkaasti ja kestävällä tavalla. Kiertotaloudessa jätteen syntyminen ja materiaalin hyödyntäminen uudelleen huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Kiertotaloudessa jätettä ei juuri synny
vaan materiaalit kiertävät ja jäte nähdään toisen raaka-aineena. Kiertotaloudessa suunniteltuja tuotteita voi uudistaa ja huoltaa sekä purkaa helposti ja hyödyntää puretut osat uudelleen. Tuotteiden
arvo luodaan tuotteiden elinikää pidentämällä ja omistamisesta siirrytään jakamistalouteen ja palveluiden käyttöön sekä uusiutuvaan energiaan. (Hakala 2019.)

3.1

Kiertotalouden toimintamalli
Tämänhetkisestä kertakäyttökulttuurista ja lineaarisesta ota, valmista ja hävitä -talousmallista tulee
siirtyä kohti kiertotaloutta (kuva 2), jossa kulutus ei perustu vain uusien tavaroiden ostamiseen vaan
palveluiden käyttämiseen, vuokraamiseen ja lainaamiseen omistamisen sijaan. Olemassa olevien
tuotteiden ja materiaalien elinkaarta pidennetään korjaamalla ja kunnostamalla sekä uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä. Kiertotaloudessa jätettä ei enää juuri synny vaan elinkaaren päässä olevat
tuotteet ja ylijäämämateriaalit pyritään hyödyntämään yhä uudelleen uusiksi tuotteiksi (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016, 8; Ajankohtaista Euroopan parlamentti; Simons ym. 2018, 1).
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KUVA 2. Lineaarinen talousmalli ja kiertotalouden talousmalli yksinkertaistettuna (Mukaillen Aistrch
2015; Sitra)
Kuvassa 2 havainnollistetaan, miten talousmallit eroavat. Lineaarisessa mallissa raaka-aineista suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita käyttöön. Lopuksi tuotteet päätyvät hyödyttömiksi jätteiksi ja hävitettäväksi. Lineaarinen malli vaatii paljon energiaa ja suuria määriä helposti saatavia ja edullisia
raaka-aineita (Ajankohtaista Euroopan parlamentti). Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan kierrätettäväksi ja uusioraaka-aineita käyttäen. Jätettä ei synny tai syntyy vain vähän, sillä käytöstä poistetut tuotteet päätyvät keräykseen ja ne kierrätetään yhä uudelleen ja uudelleen uusien tuotteiden
raaka-aineeksi. Materiaalin ja tuotteiden uudelleenkäytöllä ja kierrättämisellä vähennetään ympäristön kuormitusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä parannetaan raaka-aineiden saatavuutta että luodaan
uusia työpaikkoja (Ajankohtaista Euroopan parlamentti).
Lineaarisesta mallista kiertotalouteen siirtymistä vauhdittaa kolme suurta murrosta:
1) luonnonvarojen niukkuus ja alkanut ilmastonmuutos
2) digitaalinen vallankumous
3) yhteistyö sekä avoimuus. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016, 8–9.)

Luonnonvaroja kulutetaan jo nyt enemmän kuin on kestävää, joten on siirryttävä säästämään uusiutumattomia luonnonvaroja ja varauduttava primääriraaka-aineiden niukkuuteen ja hintojen nousuun.
Raaka-ainepulaan varaudutaan etsimällä vaihtoehtoisia materiaaleja ja tehostamalla materiaalitehokkuutta. Alkanut digitaalinen murros kasvaneen datavirran, mobiiliratkaisujen ja palvelualustojen
avulla on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia hyödyntää materiaalia uudella ja kestävällä
tavalla. Muuttunut maailma on muuttanut myös toimintatapoja ja yhteistyö suurten yritysten ja pienten kasvuyritysten välillä on lisääntynyt ja laajat yhteistyöverkostot nähdään pääomana. Kiertota-
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loutta edistää tutkimus- ja kehitystyön avoimuus, yhdessä rakennetut palvelut ja yhteistyötä korostavat liiketoiminnan alustat, jotka tuovat yhteen niin palveluiden että tuotteiden myyjät sekä käyttäjät ja kehittäjät. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016, 8–9.)
Kiertotalous nähdään ratkaisuna luonnonvarojen niukkuuteen ja uudet liiketoimintamallit ja digitalisaatio luovat pohjan kestävälle kasvulle niin, että kulutus ja tuotanto mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin (kuva 3).

KUVA 3. Kiertotalous ja kestävän kasvun malli (Mukaillen Lindell 2020)
Kuvassa 3 on esitetty kiertotalouden ja kestävän kasvun mallia, missä teollisuudenprosessit suunnitellaan niin, ettei hukkamateriaalia synny ja että materiaalit ja tuotteet säilyttävät arvonsa ja pysyvät
kierrossa. Kierrossa olevat materiaalit ja tuotteet pyritään hyödyntämään vuokraamalla, lainaamalla,
uudelleen käyttämällä, kunnostamalla ja korjaamalla sekä kierrättämällä. Jätettä ei enää käytännössä pääse syntymään, kun elinkaaren lopussa tuotteen materiaali pyritään hyödyntämään yhä uudelleen ja uudelleen. (Ajankohtaista Euroopan parlamentti.) Materiaalivirrat, jotka päätyvät polttoon
tai loppusijoitukseen, ovat poissa materiaalikierrosta. Tätä kiertotaloudessa pyritään välttämään. Materiaalikierto on yleisesti energiatehokkaampaa ja vähemmän ympäristöä rasittavaa kuin materiaalien polttaminen ja uuden materiaalin tuottaminen primääriraaka-aineista. Kiertotalouden toimintamallien ylläpidettävyys lähtee tuotesuunnittelusta. Joka näkyy tuotteiden materiaali- ja energiatehokkuutena, käyttöiän pidentämisenä ja kierrättämisen huomioimisena. Tuotesuunnittelun lähtökohtana on uudelleenkäyttö, uudelleen valmistaminen tai uusiomateriaaliksi kierrättäminen niin, että
materiaalien arvo säilyy kierrossa mahdollisimman pitkään. Tuotantoprosessit ovat resurssitehokkaita ja kierrätyskelvottomia jätteitä ei synny. Prosessissa syntyneet sivuvirrat pyritään hyödyntämään toisen prosessin raaka-aineeksi erilaisia kiertotalousalustoja hyödyntäen. Kulutuskäyttäytyminen ohjaa kiertotalouden kehittymistä merkittävästi. Kulutuksessa tulisi suosia ympäristöystävällisiä
tuotteita ja niiden pitkäikäistä käyttöä, kunnostamista, korjaamista, uudelleenkäyttöä ja jakamista.
Materiaalikierroissa tulisi ensisijaisesti suosia sisempiä kiertoja, kuten kunnostusta ennen kierrätystä.
Tällöin valmistusvaiheessa materiaaliin sitoutunut arvo säilytetään pidempään. Uusi digiteknologia
mahdollistaa kuluttajille myös aivan uudenlaisen jakamistalouden. (Seppälä ym. 2016, 11, 13–14.)
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Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää, että lineaarisen talousmalliin nähden uusilla kiertotalouden
ratkaisuilla on kysyntää ja uudet liiketoimintamallit ovat kilpailukykyisiä. Kiertotalouden hidastavia
tekijöitä nykytilanteessa ovat vielä esimerkiksi:
•

primääriraaka-aineiden edullisuus verrattuna kierrätettyyn uusioraaka-aineeseen

•

työn verotus verrattuna luonnonvarojen käyttöön

•

jätteiden poltto on hyötykäyttöä kustannustehokkaampaa

•

kierrätetyille materiaaleille ei löydy käyttöä

•

harvaan asutuilla alueilla kierrätyksen järjestäminen ei ole kannattavaa. (Seppälä ym. 2016,
16.)

Näitä edellä mainittuja tekijöitä voidaan hallinnon päätöksillä ja erilaisilla toimilla purkaa ja näin parantaa kiertotalouden toiminnan edellytyksiä mutta kokonaan lineaarisesta talousjärjestelmästä siirtyminen kiertotalouteen vaatii kokonaisvaltaista järjestelmätason muutosta. Muutoksen pitää tapahtua kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kaikkien eri toimijoiden kesken nopeasti, jotta hupenevien luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen paineeseen ehditään reagoida. (Seppälä ym. 2016, 16–17.)
3.2

Kiertotalouden liiketoimintamallit
Kiertotalous muuttaa liiketoiminnan toimintatapoja ja ansaintamalleja. Asiakaskeskeisyys, luonnonvarojen hupeneminen yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa, teknologian kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat uusien liiketoimintamallien toteutumiseen. Kiertotalouden mukaista uusia liiketoimintamallia
on viisi (kuva 4). (Sitra 2019b; Sitra 2020c.)

KUVA 4. Viisi kiertotalouden mukaista liiketoimintamallia (Mukaillen Sitra)
Liiketoimintamallissa tuote palveluna -asiakas välttyy omistamisen riskeiltä, sillä siinä asiakas maksaa käyttämistään toiminnoista tai tietystä suorituskyvystä. Tuotteiden kokonaiskustannusten säilyminen tuottajalla tai jälleenmyyjällä kannustaa miettimään tuotteen koko elinkaarta: tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä, korjattavuutta ja pitkäikäisyyttä. Kuluttajan sijaan asiakas nähdään käyttäjänä
ja perinteistä pidempi tulovirta tutustuttaa asiakkaaseen paremmin ja mahdollistaa lisämyynnin.
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Tuote palveluna mallissa asiakas maksaa käytöstä, kuten tunneista tai ajetuista kilometreistä. (Sitra
2020c.)
Mallissa uusiutuvuus siirrytään käyttämään ja tarjoamaan kiertoa edistäviä materiaaleja ja energiaa.
Fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvalla energialla, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla ja primäärit
raaka-aineet kierrätettävillä, biohajoavilla ja uusiutuvilla materiaaleilla. Rajallisten resurssien maailmassa tämä kasvattaa yritysten kilpailuetua. (Sitra 2020c.)

Jakamisalustat ovat digitaalisia ja verkkopohjaisia palveluita, jotka mahdollistavat resurssien ja vajaalla käytöllä olevien tuotteiden lisähyödyntämisen sekä tuotteiden elinkaaren pidentämisen. Uusien
tavaroiden valmistamisen tarve vähenee, kun lainaaminen, vaihtaminen, vuokraaminen ja jakaminen
monipuolistavat tarjontaa. Alustoista hyötyvät niin yksilöt kuin organisaatiot. Kuluttajat hyötyvät
edullisista hinnoista ja joustavasta valikoimasta. Yritykset saavat palvelumaksujen ohella tulovirtaa
lisäpalveluista ja mainoksista. (Sitra 2020c.)

Tuote-elinkaaren pidentämisen mallissa tavarat pyritään pitämään alkuperäisessä käyttötarkoituksessa pitkään. Näin ollen tuotteet suunnitellaan pitkäikäiseksi ja niitä korjataan, huolletaan ja päivitetään. Yhteiskäytöllä ja uudelleenkäytöllä pidennetään tuotteiden elinkaarta ja saavutetaan talousja ympäristöhyötyjä. Riippuvuus niukoista luonnonvaroista vähenee ja asiakkaat saavat edullisia
tuotteita. (Sitra 2020c.)
Liiketoimintamallissa resurssitehokkuus ja kierrätys yritysten tulosta luodaan sivuvirroista, kuluttajien
tarpeettomista tuotteista ja jätteistä. Valmistusprosessit ovat materiaali- ja energiatehokkaita ja näin
säästetään materiaali-, energia- ja jätekustannuksissa. Kierrätys ja resurssitehokkuus luovat uusia
työpaikkoja, vähentävät ympäristövaikutuksia ja lisäävät kierrätysmateriaaleista tehtyjen tavaroiden
valikoimaa. (Sitra 2020c.)
3.3

Kiertotalouden toimintasuunnitelma EU:ssa ja Suomessa
On arvioitu, että maailmassa kulutetaan luonnonvaroja vuoteen 2050 mennessä jo kolmen maapallon edestä ja jätteen määrän kasvavan 70 prosenttia. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla pyritään siirtymään vuoteen 2050 mennessä kohti ilmastoneutraalia, kilpailukykyistä ja resurssitehokasta
taloutta. Kiertotalouden edelläkävijät eivät enää riitä vaan kiertotalouden on laajennuttava talouden
valtavirran toimijoihin, jotta ilmastoneutraali talous saavutetaan vuoteen 2050 mennessä ja talouskasvu voidaan irrottaa luonnonvarojen käytöstä. (COM/2020/98 final, 2.)
EU:n 11.3.2020 antamassa uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa nostetaan tuotepolitiikka
ja kestävä tuotesuunnittelu keskeiseksi muutosvoimaksi kiertotalouteen siirryttäessä. Kestävässä
tuotepolitiikassa huomioidaan koko tuotteiden arvoketju aina materiaaleista, tuotannosta ja palvelukonsepteista kulutukseen ja lopuksi kierrätykseen. (Ympäristöministeriö a.) Suunnitteilla on
ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen koskemaan myös ei energiaan liittyviä tuotteita. Kiertotalouden toimintasuunnitelmassa kohdistetaan toimia paljon luonnonvaroja tuhlaaviin toimialoihin kuten:
•

rakentaminen ja rakennukset

•

pakkaukset ja muovit

•

tekstiilit ja huonekalut
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•

elektroniikka ja tieto- ja viestintätekniikka

•

akut ja ajoneuvot

•

sekä elintarvikkeet, vesi ja ravinteet (COM/2020/98 final, 3-4).

Lisäksi ehdotetaan toimia tehostettuun jätehuoltopolitiikkaan materiaalien turvallisen kierron tukemiseksi ja jätteen synnyn ehkäisemiseksi. Myös alueiden ja kaupunkien roolia kiertotalouteen siirtymisessä vahvistetaan suunnitelmassa. (Ympäristöministeriö a.) Vaikka EU:n toimintamallit luovat
yhtenäiset markkinalähtöiset pelisäännöt kiertotalouden alueelle, niin jokainen EU-maa voi etsiä
omia innovoivia ratkaisuja kiertotalouden vauhdittamiseen ja vaikuttaa uudenlaisen toimintaympäristön rakentamiseen (Seppälä ym. 2016, 17).
Kiertotaloudessa panostetaan innovaatioihin ja investointeihin, jotka vievät jätteettömyyttä eteenpäin. Kiertotalouden osaajana Tukevalta voidaan vaatia esimerkin näyttämistä kierrätyksen edistämisessä ja oman jätehuollon kehittämisessä. Näin omalta osaltaan Tukeva voi vauhdittaa kiertotaloutta
ja säästää luonnonvaroja. Jätemäärää tulee pyrkiä vähentämään ja uudelleenkäyttöä lisättävä.
3.3.1 Kiertotalouden tiekartta
Suomessa julkaistiin vuonna 2016 maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta, jonka tavoitteena oli luoda konkreettisia ja monistettavia keinoja vauhdittaa Suomen siirtymistä kiertotalouden
edelläkävijäksi. Siinä esiteltiin Suomen kiertotalouden toimenpiteitä ja ratkaisuja torjua luonnonvarojen hupenemista ja ilmastonmuutosta. Tiekartan 2016 kulmakivenä oli etsiä uusia toimintamalleja
yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattamiseen ilman luonnonvarojen ylikulutusta ja laatia kiertotaloudesta Suomelle uusi investointien, kasvun ja viennin moottori. (Sitra 2016, 2, 9.) Keväällä 2019 julkaistiin päivitetty tiekartta, jossa kuvataan uudet strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla taloudellinen kasvu ja kilpailukyky rakennetaan kestävästi. Tavoitteena on siirtyä kiertotalouteen vuoteen
2025 mennessä ja tämä edellyttää konkreettisia toimia yhteiskunnan neljältä (kuva 5) merkittävältä
toimijajoukolta: valtionhallinnolta, kunnilta ja kaupungeilta, yrityksiltä ja kansalaisilta. (Sitra 2019a.)

KUVA 5. Kiertotalouteen siirtymiseen tarvitaan yhteistyötä (Mukaillen Karhinen)
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Valtionhallinnon tulee näyttää esimerkkiä ja ohjata, yritysten siirtyä uusiin kiertotalouden mukaisiin
liiketoimintamalleihin ja kansalaisten valinnat synnyttävät kiertotalouden mukaisia palveluita. (Sitra
2019a.) Tavoitteena on, että kiertotalous nostetaan kilpailukyvyn ja talouden kasvun keskiöön. Sillä
kiertotalous parantaa yritysten kilpailukykyä ja synnyttää uusia työpaikkoja. Tavoitteena on siirtyä
käyttämään uusiutuvaa ja vähähiilistä energiaa ja lisätä energian tehokasta käyttöä. Lisäksi nähdä
luonnonvarojen rajallisuus ja tuotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt. Sillä lähes 70 % Suomen
ilmastopäästöistä nivoutuu ruokaan, asumiseen ja liikkumiseen. Jokaisen omista arjen päätöksistä
saadaan voimaa muutokselle kohti kiertotaloutta ja se vaatii uudenlaista suhtautumista omistamiseen. (Sitra 2020a).
3.3.2 Materiaalitori – kiertotalousalusta
Jätelain uusimisen myötä 1.1.2020 lähtien yritysten on ensisijaisesti pyrittävä kierrättämään jätteensä ja etsimään Materiaalitorilta, digitaalisen jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustalta, markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Materiaalitorin tavoite on edistää erilaisten jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä sekä vauhdittaa kiertotaloutta tarjoamalla kierrätysmateriaalien tarjoajille ja tarvitsijoille helposti löydettävä kohtaamispaikka. Motivan ylläpitämän Materiaalitorin tavoita on myös lisätä läpinäkyvyyttä kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun käyttöön. Kierrätysmateriaalit eivät ole enää jätettä vaan arvokasta raaka-ainetta, jotka tulee pitää materiaalikierrossa mahdollisimman pitkään.
(Materiaalitori 2020.)
Maksuttoman materiaalitorin käyttö on tarkoitettu y-tunnusten omaavien eri yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannosta syntyvien sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan tai näihin liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Lisäksi Materiaalitorissa voi kilpailuttaa palveluntarjoajia tai etsiä jätelain etusijajärjestyksen mukaisempaa palvelun tarjoajaa. (Materiaalitori 2020.)
Uudistuksen myötä yritysten on ensisijaisesti pyrittävä kierrättämään jätteensä ja etsimään Materiaalitorilta markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin voi pyytää toissijaista jätehuoltopalvelua
kunnalta muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Käyttövelvoite koskee niitä jätteen haltijoita, joiden tarvitsema kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa.
Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa ennalta arvaamattoman tilanteen vuoksi tarvitaan kiireellistä jätehuoltopalvelua ja muuta palvelun tarjoajaa ei ole käytettävissä. Aikaisemmat sopimukset
kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta ovat voimassa sopimuskauden loppuun, jos ne on tehty
ennen jätelain muutoksen voimaantuloa ja niihin sovelletaan myös sillä hetkellä voimassa olleita säädöksiä. Sopimusajan päättyessä jätteen haltijan on etsittävä jätehuoltopalvelun tarjoajaa Materiaalitorista mutta mikäli tiedossa on sopiva palveluntarjoaja, voi tarvittavasta palvelusta sopia palveluntarjoajan kanssa suoraan. (Materiaalitori 2020.)
3.4

Kierrättämisen ja tavarankeräyksen nykytilanne
EU:n jätedirektiivin mukaisesti syntyvää jätemäärää on pyrittävä vähentämään ja tuotteiden ja tavaroiden uudelleenkäyttöä lisäämään. Yhdyskuntajätteen kiristyvillä kierrätystavoitteilla pyritään vauhdittamaan kiertotalouteen siirtymistä ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien osapuolien osallistumista. Yhdyskuntajätteestä, joka sisältää asumisesta ja tuotannosta syntyvät kotitalousjätteisiin
rinnastettavat jätteet, on tavoitteena vuonna 2020 kierrättää 50 %, vuonna 2025 kierrätysasteen
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tavoite on 55 %, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Kierrätysastetta pyritään nostamaan
lisäämällä muun muassa muovin, pahvin, paperin ja biojätteen kierrätystä. (Ympäristöministeriö
2019a; Suomen virallinen tilasto (SVTa).) EU:n direktiiveissä kannustetaan lisäämään myös tekstiilien, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja huonekalujen uudelleenkäyttöä (Eskelinen ym. 2018, 3).
Etusijajärjestyksen mukaan tarpeettomille tuotteille ja materiaaleille tulisi huomioida:
•

uudelleenkäyttö

•

kierrätys eli materiaalihyödyntäminen (uusiokäyttö)

•

energiahyödyntäminen.

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteiden tai niiden osien käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin alun perin ilman, että tuote on missään vaiheessa ollut jätettä (Dahlbo ym. 2015, 7). Uudelleenkäytön haasteena ovat asenteet käytettyjä tavaroita kohtaan, korkeat työvoimakustannukset
ja toiminnan kannattavuus sekä logistiikka. Uudelleenkäytön mahdollisuuksia lisää kulutuskriittisyyden ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen yhdessä uusien digitaalisten liiketoimintamallien kanssa.
Uudelleenkäytön liiketoimintamahdollisuuksia ovat myös erilaiset korjauspalvelut kuten, ompelimot,
suutarit ja kodinkoneiden korjauspalvelut. (Eskelinen ym. 2018, 3, 9.)
Kierrätykseksi katsotaan toiminta, jossa jäte käsitellään materiaaliksi, aineeksi tai tuotteeksi, joko
alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. Kierrätykseksi ei katsota jätteen polttamista, valmistamista
polttoaineeksi tai käyttämistä maantäyttöaineena. (Dahlbo ym. 2015, 7.)
3.4.1 Tekstiili
Tekstiiliteollisuus rasittaa ympäristöä usealla tavalla. Tekstiilien valmistus primääriraaka-aineista kuluttaa paljon vettä ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä sekä erilaisten kemikaalien käyttöä mutta
silti arvion mukaan alle 1 % kaikista maailman tekstiileistä kierrätetään takaisin tekstiileiksi
(COM/2020/98 final, 11). Suomessa hankitaan vuosittain noin 70 miljoonan kilon edestä vaatteita ja
kodintekstiileitä. Lähes saman verran arvioidaan tekstiileitä poistettavan käytöstä ja tästä suurimman
osan poistaa kuluttajat. Vaatteiden edulliset hinnat, tiuhaan muuttuvat trendit ja kertakäyttökulttuurin omaksuminen ovat kasvattaneet tekstiilijätteen määrää, ja samalla huonontaneet tuotettavien
tekstiilien laatua. Tekstiileistä hyväntekeväisyysjärjestöjen erilliskeräykseen päätyy arvioin mukaan
noin 23 % ja noin 77 % päätyy poltettavaksi sekajätteenä. Järjestöjen keräämästä tekstiilivirrasta
noin viidennes jää Suomeen ja noin puolet päätyy vientiin ulkomaille ja viidennes poltettavaksi jätteenä. Ympäristön kannalta tekstiilien uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat parempia vaihtoehtoja kuin
tekstiilijätteen hyödyntäminen energiaksi, jos uudelleenkäytöllä tai kierrättämisellä vähennetään primääriraaka-aineiden tarvetta. Kuluttajien tavanomaisin syy heittää tekstiileitä pois on niiden rikkikuluminen, sopimaton koko tai vaatteen kulunut ulkonäkö. Lasten vaatteiden pois heittämisen yleisin
syy on, ettei vaate enää mahdu päälle. Tekstiilijätteen materiaalijakauman arvellaan olevan hyvin
samankaltainen kuin tekstiiliteollisuuden käyttämien kuitujen. Tekstiiliä valmistetaan eniten polyesteristä (57,2 %), toiseksi puuvillasta (37,4 %) ja vähiten viskoosista (5,4 %). (Dalhbo ym. 2015, 8,
14, 29, 41, 47.)
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KUVA 6. Tekstiilin materiaalivirta kiertotalouden mukaisesti (Mukaillen WRAP 2016)
Tekstiilijätteen erilliskeräys on kaavailtu aloitettavaksi Suomessa vuonna 2023 mutta EU:n jätedirektiivin mukaisesti viimeistään vuonna 2025. Tällä hetkellä tekstiilijätettä ei juurikaan erilliskerätä,
vaan rikkonaiset tekstiilit päätyvät suurilta osin sekajätteeksi. (Dahlbo ym. 2015, 4). Kuvassa 6 on
esitetty tekstiilien materiaalivirran kulku kiertotalouden mukaisesti. Poistotekstiileitä voidaan hyödyntää sellaisenaan tai kierrättämällä. Kiertotaloudessa jo käytetyistä tekstiileistä saadaan korjaamalla
ja huoltamalla tuotteita uudelleenkäyttöön ja myyntiin. Tuotteet, jotka eivät enää kelpaa uudelleenkäyttöön kierrätetään kiertotaloudessa materiaaliksi uusien tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen.

Tekstiilien uudelleenkäyttö
Tekstiilien elinkaaren pidentäminen on ympäristön kannalta kaikkein tavoiteltavinta. Vaatteiden uudelleenkäyttö säästää energiaa ja veden kulutusta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja haitallisia
kemikaaleja sekä syntyvän jätteen määrää (Dahlbo ym. 2015, 9). Esimerkiksi puuvillaisen t-paidan
uudelleenkäyttö säästää vettä noin 2 800 litraa, hiilidioksidipäästöjä noin 7 kg ja torjuntakemikaaleja
noin 500 g (UFF). Kotitalouksissa syntyvä pois heitettävä tekstiilijäte on sekajätettä ja näin ollen
kunnan jätehuollon vastuulla. Kotitalouksien käyttökelpoiset vaatteet ja tuotteet eivät kuulu kunnan
jätehuollon piiriin, vaan uudelleenkäytettäville tekstiileille järjestävät keräyksiä Suomessa varsin kattavasti erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt esimerkiksi Suomen Punainen Risti (SPR), U-landshjälp
från Folk till Folk i Finland (UFF), Pelastusarmeija sekä paikalliset kierrätyskeskukset (Jätelakiopas
2015, 17) että uudemmat toimijat, kuten Recci ja Emmy Clothing. Lisäksi tekstiilien uudelleenkäyttöä tukee tuotteiden kuluttajien välinen vaihto sekä omatoiminen myyminen kirpputoreilla ja nettialustoilla mutta myös tekstiilien lahjoittaminen eläinsuojeluyhdistyksille, seurakunnille ja työttömien
keräykseen. Lyhytikäisten ja huonolaatuisten tekstiilien uudelleenkäyttöä rajoittaa niiden heikko
laatu. (Dahlbo ym. 2015, 9, 18.)
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Tekstiilien kierrätys eli materiaalihyödyntäminen
Suomessa kuluttajien pois heittämiä tekstiileitä päätyy jätteeksi vuosittain yli 54 miljoonaa kiloa. Hyväntekeväisyysjärjestöille lahjoitetaan vuosittain noin 16 miljoonaa kiloa (23 %) käytöstä poistettuja
tekstiileitä. Näistä jopa 23 % hyväntekeväisyysjärjestöt puolestaan poistavat jätteeksi. Lahjoitettujen
tekstiilien ja vaatteiden lajittelu ei ole niiden monimuotoisuuden takia kovin helppoa mutta monet
pois heitettävät, ei myyntikuntoiset tekstiilit kelpaisivat vielä kierrätettäväksi raaka-aineeksi. (Dahlbo
ym. 2015, 27.)
Erilaisia tekstiilijätteen kierrätysmenetelmiä ovat
•

mekaaninen kierrätys

•

kemiallinen kierrätys

•

terminen kierrätys (Dahlbo ym. 2015, 34).

Käytetyin menetelmä on mekaaninen kierrätys. Mekaaniseen kierrätykseen sopivat luonnonkuiduista
tai tekokuiduista valmistetut ehjät tai rikkinäiset tekstiilit mutta osittain myös sekoitemateriaalit. Mekaanisessa kierrätyksessä kankaan kudos rikotaan kuiduksi ja syntyneestä kuidusta valmistetaan erilaisia uusiokuitutuotteita. Imukykyä vaativiin tuotteisiin soveltuvat puuvilla- tai villatekstiilit. Mekaanisen kierrätyksen prosessivaiheita ovat 1) esikäsittely 2) repiminen 3) karstaus 4) kuitukankaan tai
langan valmistus. (Dahlbo ym. 2015, 34.) Kuluttajien tuottama tekstiilijäte on hyvin heterogeenistä
ja haastava raaka-aine jalostaa verrattuna teollisuuden tekstiilijätteisiin. Ennen käsittelyä tekstiilit
tulee lajitella materiaalin mukaan eri kuituluokkiin. Tässä käytetään apuna tunnisteteknologiaa.
(Suomen tekstiili & muoti 2020.) Mekaanisessa kierrätyksessä tekstiilikuitujen rakenne kärsii ja tuotteiden laatu heikkenee jokaisella uudella kierrätyskerralla (Dahlbo ym. 2015, 34).
Mekaaniseen kierrätykseen luetaan kuuluvaksi myös tekstiilien leikkaaminen matonkuteiksi tai konepyyhkeiksi teollisuuteen (Dahlbo ym. 2015, 34). Useimmiten konepyyhkeiksi sopivat puuvillapohjaiset tekstiilit ja ne erotellaan materiaalin mukaan kankaisiin tai trikoisiin sekä värin mukaan värillisiin
ja valkoisiin, tummiin tai vaaleisiin väreihin. (Ahokumpu 2006, 17.)
Kemiallinen kierrätys vaatii käyttöönsä kalliit laitteistot mutta arvion mukaan 100 prosenttisesti kierrätetty polyesteri säästää vettä 95 %, energiaa 64 % ja hiilidioksidipäästöjä 73 % verrattuna primääriraaka-aineista valmistettuun polyesteriin. Menetelmä soveltuu synteettisille ja selluloosapohjaisille kuiduille. Selluloosapohjaiset kuidut liuotetaan kemiallisessa kierrätyksessä irti toisistaan, jonka
jälkeen kuidut voidaan taas käyttää tekstiilien valmistukseen. Synteettiset kuidut palautetaan erilaisilla kemiallisilla reaktioilla alkuperäiseksi aineeksi ja jälleen uudelleenkäytettäviksi. Kemiallisessa
kierrätyksessä kuidut voidaan palauttaa alkuperäisiksi suljetussa kierrossa ja kierrättäminen ei heikennä saatujen kuitujen laatua. Suomessa VTT, Tampereen teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto
ovat kehittäneet kemiallisen kierrätyksen tekstiilijätteelle. Menetelmässä kuluneistakin luonnonkuiduista ja synteettisistä sekoitemateriaaleista irrotetaan liuottimien avulla selluloosamolekyylit ja
palautetaan alkuperäisen veroisiksi. (Dahlbo ym. 2015, 35.) Tällä hetkellä Valkeakoskella toimii pilottitehdas, Infinited Fiber Company. Pilottitehdas esikäsittelee revityn tekstiilijätteen kemiallisesti poistaen siitä värin. Tämän jälkeen lisätään ureaa ja saadaan selluloosakarbanaattia, joka vuorostaan
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liuotetaan liuokseksi ja ajetaan pienten suulakkeiden läpi selluloosakarbanaattikuiduksi. (Suomalainen läpimurto… 2020.)
Terminen kierrätys soveltuu vain synteettisille kuiduille. Menetelmässä kuidut sulatetaan lämmön
avulla ja saatua raaka-ainetta käytetään erilaisten muovituotteiden valmistukseen, muttei enää uusien tekstiilien valmistukseen. (Dahlbo ym. 2015, 35.)
Pelkkä kerääminen ei kuitenkaan riitä, vaan tekstiilijätteelle tulee olla käytössä toimivat käsittelyprosessit ja kierrätysmateriaaleille teollisen mittakaavan hyödyntäjiä (Mäki 2020). Arvion mukaan maailmassa on 3 000 tekstiilijätettä prosessoivaa yritystä. Useimmat näistä valmistavat käytetyistä tekstiileistä konepyyhkeitä teollisuuden käyttöön tai myyvät uusioraaka-ainetta eteenpäin. Mekaanisesti
kierrättämällä tekstiileistä valmistetaan erilaisia imeytystuotteita, autoteollisuuden sisustusmateriaaleja ja muotopuristeita, akustiikkalevyjä, huonekalujen tai muiden tuotteiden täytemateriaaleja, parketinalusmattoja, lämpö- ja äänieristeitä, huopia, neuletuotteita, tekstiilitapetteja, siivousliinoja,
efektilankoja. (Dahlbo ym. 2015, 38.)
Suomessa poistettujen tekstiilien hyödyntäminen on hyvin monimuotoista. Tekstiiliä hyödynnetään
pienimuotoisesti yksityisesti tai laajempana yritystoimintana esimerkkinä Touchpoint Oy, Globe Hope
Oy ja Dafecor Oy. (Salmenperä 2017, 4.) Uusia hyödyntämiskohteita tekstiilijätteille on niiden käyttö
erilaisissa lujitteissa, komposiiteissa, geotekstiileissä sekä laivojen ja junien sisustusmateriaaleissa
(Dahlbo ym. 2015, 38). Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilien jalostuslaitos avautuu Paimioon
helmikuussa 2021. Laitos pystyy käsittelemään 12 000 tonnia tekstiiliä vuodessa ja joka on noin 10
% Suomen tekstiilijätemäärästä. Laitoksen rakennuttaja Rester Oy käsittelee yrityksiltä ja teollisuudesta saatavaa tekstiilijätettä ja Lounais-Suomen jätehuolto vuokralaisena käsittelee pilottilinjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä. Laitokselta valmistuu kierrätyskuitua, jota voidaan käyttää lankana, rakennus- ja laivateollisuuden eritysmateriaalina, akustiikkalevyissä, komposiiteissa ja suodatinmateriaaleina ja muina teknisinä tekstiileinä. Lounais-Suomen Jätehuollon pilottilinjastolla kerätään kokemusta Turun seudulle avattavaan täyden mittakaavan jalostuslaitokselle. Turun jalostuslaitoksessa tullaan vuonna 2023 käsittelemään koko Suomen kotitalouksien poistotekstiilit. (Suomen
tekstiili & muoti 2020).

Tekstiilien energiahyödyntäminen
Suomessa valtaosa tekstiilijätteestä päätyy polttoon jätteenpolttolaitoksiin. Poltettavaksi kelpaavat
PVC:tä lukuun ottamatta lähes kaikki tekstiilijätteet mutta parhaiten poltettavaksi soveltuvat korkeamman lämpöarvon omaavat synteettiset kuidut kuin luonnonkuidut tai selluloosapohjaiset muuntokuidut. Polton esikäsittelyvaiheessa isot ja venyvät tekstiilikappaleet saattavat aiheuttaa ongelmia
takertumalla laitteistoon. (Dahlbo ym. 2015, 36.) Likaisia, märkiä, homeisia ja haitallisia aineita sisältäviä tekstiilijätteitä ei kannata materiaali hyödyntää, vaan sopivin vaihtoehto on niille energiahyödyntäminen. Tutkimusten mukaan tekstiilien osuus sekajätteestä on noin 3–5 %. Jätteeksi päätyvien rikkonaisten ja heikkolaatuisten tekstiilien hyödyntämistä muuten kuin energiana tulisi edistää. (Dahlbo ym. 2015, 9, 13, 17, 19.)

21 (78)
3.4.2 Huonekalut
Myytyjen huonekalujen kappalemääristä ei ole tilastoja saatavilla mutta suomalaisen huonekaluketjun arvioin mukaan uusia huonekaluja myydään Suomessa noin 221 240 tonnia vuosittain. Suuntaa
antavia lukuja on saatu laskennallisessa arviossa huonekalujen valtakunnallisista uudelleenkäyttömääristä. Sen mukaan huonekaluja päätyy uudelleenkäyttöön arviolta noin 34 795 tonnia (16 %).
Suomen virallisen (2016) tilaston mukaan jätteeksi huonekaluja päätyy vuosittain noin 17 111 tonnia, joka vastaa noin 8 % uutena myytävien huonekalujen painosta. (Eskelinen ym. 2018, 20.) Tosin
arvio voi olla melko alakanttiin, sillä eräs arvio Suomessa syntyvästä huonekalujätteestä on ollut
100 000 tonnia vuodessa. Tullin tietojen mukaan huonekaluja tuotiin Suomeen 165 522 tonnia
vuonna 2018 ja vietiin vastaavasti 16 613 tonnia (Tulli).
Myytäviä huonekaluja valmistetaan eri materiaaleista ja valmistettavat tuotteet jaetaan julkitilakalusteisiin ja kodin huonekaluihin. Huonekaluja valmistetaan pitkälti sen työstettävyyden takia puusta
mutta niiden valmistukseen käytetään runsaasti myös levyjä, kuten vaneria, lastulevyä, kova ja
MDF-kuitulevyä, viilua sekä liimapuulevyä. Yksi huonekaluteollisuuden pääraaka-aineista on lastulevy. Kovaa kuitulevyä käytetään muun muassa huonekalujen taustalevyissä ja laatikoiden pohjissa.
Puupohjaisten tuotteiden lisäksi huonekalujen valmistuksessa käytetään lakkojen, liimojen, maalien
ja muovipinnoitteiden lisäksi erilaisia metalleja ja muoveja, lasia sekä pehmusteita ja verhoilumateriaaleja. Verhoiltujen huonekalujen runkoina ja istuimissa käytetään usein polyuretaani tai polyeetteri
valumuovia. Verhoilukankaat ovat, joko tehokuitua, kuten polyeetteriä, polyesteriä, nylonia, teryleeniä tai dacronia tai luonnonkuitua, kuten villaa ja pellavaa. Lisäksi verhoilussa käytetään myös tekonahkaa ja nahkaa. Huonekalujen tukirakenteissa käytettävä metalli on alumiinia, messinkiä tai terästä. Putkiosat ovat yleensä polttomaalattua tai kromattua terästä. (Puutuoteprosessit.)
Lastulevyt, jotka valmistetaan puulastuista tai -puruista puristamalla ja liimaamalla formaldehydihartseilla (ureaformaldehydi), tarkoitettiin alun perin pakolaisten tilapäisiin huonekaluihin ja kestäväksi materiaalia ei mielletä. Yleistä lastulevyistä valmistetuilla huonekaluilla on, etteivät ne kestä
vettä, levyjen reunat murtuvat ja hyllynkannattimet menettävät painosta helposti muotonsa. Lastulevyistä valmistettujen huonekalujen uudelleen kasaaminen ja korjaaminen on vaikeata. (Stragendo;
Weckman 2015, 12.)
MDF-levyt valmistetaan kuivausmenetelmällä kuumapuristamalla havupuukuidusta kovassa paineessa. Sideaineena käytetään karbamidihartsia ja se on kosteudenkestävää ja lastulevyä kaksi kertaa lujempaa. (Stragendo.)
Vanerit valmistetaan ohuista puulevyistä karbamisiharstsilla (melamiinihartsipohjainen) liimaamalla.
Vanerin valmistukseen käytetään paikallisia puulajeja ja niistä valmistetut huonekalut ovat lujuudeltaan verrattavissa kokopuuhuonekaluihin. Niitä voi purkaa ja kasata uudelleen. (Stragendo; Weckman 2015, 14.)
Liimapuulevyt valmistetaan liimatuista puurimoista ja lujuus on verrattavissa puuhun. Ajan myötä
liimapuulevyt saattavat menettää alkuperäistä muotoa elävänä materiaalina. (Stragendo.)
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Viilu valmistetaan puusta leikkaamalla tai sorvaamalla ja sen paksuus on korkeintaan 3 mm. Huonekaluissa useimmiten käytettävä viilu on paksuudeltaan 0,6 mm ja sillä päällystetään tavallisesti MDFlevyä, vaneria tai lastulevyä. (Stragendo.)
Huonekalujen uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, sillä materiaalit eivät silloin
vaadi prosessointia. Kierrättäminen säästää myös primääriraaka-aineiden tarvetta, energiaa ja syntyvän jätteen määrää mutta materiaalien käsittely vaatii uudelleen käyttöä enemmän energiaa. (Ahokumpu 2006, 4.)

Uudelleenkäyttö
Uudelleenkäyttöön sopivat sellaisenaan tai pienen huollon kautta ehjät ja puhtaat huonekalut. Huonokuntoisten ja tavanomaisten puisten tai MDF-levyistä tehtyjen huonekalujen uudelleenkäyttöä ja
houkuttelevuutta voi edistää koristemaalaamalla tai maalaamalla ne kokonaan uudestaan. Huonokuntoisten pöytien pintoja voi uudistaa linoleumimuovimatoilla, maalaamalla ja takalevyjä tapetoimalla. Myös huonokuntoisten huonekalujen käyttökelpoisia osia voi käyttää korjaamiseen ja kasata
uuden näköisiä tuotteita. Likaisten mutta muuten ehjien ja hyväkuntoisten verhoiltujen huonekalujen peseminen on useimmiten mahdollista höyrypesimillä, painepesurilla tai hellävaraisimmilla
vaahto- tai jauhepesuaineilla. (Ahokumpu 2006, 22–25.)
Saksassa 2005 perustettu Ecomoebel GmbH on huonekalujen uudelleenkäyttöön erikoistunut firma,
jonka perusajatuksena on huonekalualan eri toimijoiden yhteistyö ja käsittely, jolla käytetyistä huonekaluista saadaan uudelleen houkuttelevia. Lahjoitetut huonekalut tarkastetaan haitta-aineilta, kuten formaldehydiltä, pikatestillä. Sitä sisältävät myydään ilman Ecomoebelin sertifikaattia eli laatusinettiä ja myrkyttömiä huonekaluja muokkaa joukko puuseppiä, verhoilijoita, antiikkihuonekaluspesialisteja, huonekalujen modifioijia ja graffititaiteilijoita. Nämä aikaan saavat persoonallisia huonekaluja
ympäristötietoisille asiakkaille. Lisäksi puretuista huonekaluista saadusta materiaalista rakennetaan
kokonaan uusia kaappeja, hyllyjä ja koriste-esineitä. Valmiille tuotteille annetaan vuoden takuu ja
laatusinetti. Tämä takaa, ettei huonekalut sisällä haitallisia liimoja, maaleja tai formaldehydia. Valmiista huonekaluista on kuvia Ecomoebelin internetsivuilla, joilla viestitään asiakkaille tarjonnasta ja
houkutellaan poikkeamaan tuotteita myyviin liikeisiin. Huonekalujen hinnat vaihtelevat 5–2 000 euroon. Huonekalujen myynnistä Ecomoebel GmbH ottaa tietyn osuuden, jolla kustannetaan logistiikkaa, internetsivujen ylläpitoa ja markkinointia. (Ahokumpu 2006, 26–29.)

Kierrätys eli materiaalihyödyntäminen
Sellaisenaan uudelleenkäyttöön kelpaavat vain ehjät ja puhtaat huonekalut mutta näistä kaikki eivät
päädy silti uudelleenkäyttöön. Tänä päivänä käytettyjä huonekaluja on tarjolla runsaasti, joten kaikille ei löydy enää ottajaa. Helsingin Sanomien artikkelissa huonekaluista kerrotaan, ettei esimerkiksi
80-luvun tummaksi petsattuja ruokaryhmiä, kirjahyllyjä, TV-tasoja tai yöpöytiä enää nykysisustajat
halua. Huonosti myytäviksi huonekaluiksi listataan myös rokokoo-kalusteet, vanhat runkopatjasängyt
ja 80-luvun kuviolliset plyysisohvat. Kierrätyskeskuksissa tuotteita siirretään keskuksesta toiseen ja
hintoja tiputetaan myynnin vauhdittamiseksi. Tuotteet, jotka eivät mene eteenpäin tietyssä ajassa
edes ilmaiseksi, joutavat purettaviksi. (Pölkki 2018.)
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Huonokuntoiset tai vaikeasti myytävät huonekalut useimmiten puretaan osiin ja lajitellut materiaalit
kierrätetään. Yleisemmin huonekalut on tehty puusta, kuitulevyistä, metallista, muovista ja tekstiileistä. Tällä hetkellä Suomessa suurin huonekalujen materiaaleista päätyy hyödynnettäväksi energiana. Vain metallille on toimiva keräysjärjestelmä.
Rikkonaisia lastulevyistä tehtyjä huonekaluja ei voi eikä kannata korjata, joten ne puretaan ja kierrätetään käsiteltynä puujätteenä. Lastulevyjen kierrätystä uusien lastulevyjen materiaaliksi on testattu,
mutta ongelmaksi koettiin seassa oleva metalli ja korkea hinta. Lastulevyä on kannattavampaa valmistaa puuteollisuuden tasalaatuisimmista sivuvirroista Suomessa mutta esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa lastulevyjä valmistetaan pelkästään kierrätyspuusta. (Pirhonen, Heräjärvi, Saukkola, Räty &
Verkasalo 2011, 28.)
Muista kuitulevyistä valmistetut huonekalut kierrätetään myös käsiteltynä puujätteenä. Haasteena
kuitulevyjen kierrättämisessä uudelleen kuitulevyjen valmistukseen on puun puhtaus, kuten metallit
ja muovi. Lisäksi kuiva puu kuiduttuu huonosti ja prosessissa käytetty vesi sisältää paljon käsittelyaineita, kuten liimaa, maalia ja lakkaa, jonka lisää kustannuksia vedenpuhdistukseen. Kierrätetystä
puusta valmistettujen kuitulevyjen ominaisuudet myös huononevat, joka yhdessä korkeiden kustannusten kanssa ei suosi kuitulevyjen kierrätystä raaka-aineeksi. Euroopassa kuitulevyjen valmistuksessa käytetään kierrätyspuuta vähän levyjen sisäosissa. (Pirhonen ym. 2011, 28.)
Käsiteltynä puujätteenä kierrätetään myös huonekalujen vaneri. Uuden vanerin valmistukseen sitä ei
voi hyödyntää, sillä siihen soveltuu vain tuore raakapuu. (Pirhonen ym. 2011, 29.)
Iso-Britanniassa vuonna 1998 käynnistetty Brigton & Hoven puunkierrätysprojekti on näyttänyt mallia puujätteen kierrätystoiminnasta. Pääosa materiaalista on peräisin rakennus- ja purkutyömailta
sekä yritysten kuormalavoista ja pakkausmateriaaleista mutta myös yksityisten henkilöiden rikkinäisistä huonekaluista ja remonteista. Brigton ja Hoven noutaa jätepuun pienemmällä summalla kuin
jätteenkeräysmaksu, joka on jätepuun tuottajalle taloudellisesti kannattavampaa. Saatu puu lajitellaan ja luokitellaan. Ykkösluokkaan kuuluvat ehjät, naulattomat ja yli kaksimetriä pitkät puut sekä yli
neliö metrin kokoiset puulevyt, kuten lastulevy, vaneri, MDF- ja kovalevyt. Tämä luokka 1 puutavarat myydään rakennustoimintaan ja tee-se-itse nikkarointiin. Luokka 2 on samaa puutavaraa kuin
luokka 1 mutta lyhyempää tai pienenpää. Luokka 2 puutavara soveltuu erilaisten puutuotteiden, kuten hyllyjen, kompostien tekoon. Luokkaan 3 kuuluu kaikki muu vastaanotettu puu. Vastaanotetusta
puusta 80 % koostuu rikkinäisistä ovista, mädäntyneistä aitatolpista ja pienistä puupaloista. Märät ja
mädäntyneet puut haketetaan ja kompostoidaan. Kuivat ja käsittelemättömät puupalaset päätyvät
polttopuuksi. (Ahokumpu 2006, 31–32.)
Myynnin lisäksi Brigton & Hoven valmistaa kierrätyspuusta muun muassa säleaitoja ja huonekaluja.
Kierrätyspuun tukkukaupasta rakentajat ja useat koulut ostavat tarvitsemaansa puumateriaalia. Kouluille tämä tulee edullisemmaksi mutta lisäksi koulukkaat pääsevät tutustumaan kierrätystoimintaan.
(Ahokumpu 2006, 32.)
Puujäte voidaan luokitella A, B, C ja D-luokkaan. Luokkaan A kuuluvat muun muassa luonnon puu ja
muu kemiallisesti käsittelemätön puu. Luokkaan B kuuluu kemiallisesti käsitelty puu. Luokka C sisäl-
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tää puuta, jonka käsittelyssä on käytetty orgaanisia halogeeniyhdisteitä tai jonka alkuperää ei tiedetä, kuten purkupuu. D luokkaan kuuluu puunkyllästysaineilla käsitelty puu. Suomessa on kokeiltu
B ja C-luokan kierrätys puuta komposiitin valmistuksessa. Tässä ongelma on ollut puujätteen heterogeenisuus. Metsäteollisuuden sivuvirrat ovat homogeenisempia ja näin ollen sen käyttäytyminen on
helpompi arvioida. Testeissä puujätteestä valmistetut kappaleet olivat ominaisuuksiltaan huonompia
kuin tasalaatuisimmista sivuvirroista tehdyt testikappaleet. (VTT 2014, 12–14; Myller 2015, 33–34.)
Suomalainen Destaclean on onnistuneesti korvannut betonituotteiden arvokasta kiviainesta rakennuksilta saatavilla puujätteellä. Yrityksen Puukivi-tuotteet, kuten piha- ja reunakivet ovat ekologisia,
kevyitä ja helposti työstettäviä. Kierrätyspuuta sisältävien tuotteiden hiilijalanjälki on noin 30 % pienempi kuin perinteisen betonin. (Destaclean 2018.)
Huonekalujen metalliosat voidaan kierrättää uusiotuotteiden valmistukseen tai metallinkeräykseen.
Metallin laatu ei kärsi useastakaan kierrätyskerrasta (Ahokumpu 2006, 37).
Käytettyjen huonekalujen tekstiileitä voi kierrättää samoin kuin muita tekstiileitä (Ahokumpu 2006,
37).

Energiahyödyntäminen
Puretuista huonekaluista yleensä energia hyödynnetään puuosat, verhoilutekstiili, pehmusteet ja
muoviosat. Käytetyistä huonekaluista purettua puujätettä pidetään käsiteltynä puujätteenä. Jos
puun epäpuhtautta tai alkuperää ei tiedetä tarkasti, luokitellaan se luokkaan C vaikka, se voisi kuulua myös luokkaan B. C-luokan puujätteestä voidaan murskaamalla valmistaa kierrätyspolttoainetta.
(VTT 2014, 12, 14.)
3.4.3 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden eli SE-laitteiden tuotanto kasvaa nopeasti maailmanlaajuisesti.
EU:ssa SE-laitteiden jätevirta kasvaa 2 % vuodessa ja se on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista.
Syitä kasvulle ovat laitteiden halpeneminen ja yleistyminen sekä väestön vaurastuminen. Arvion mukaan EU:ssa alle 40 % SER-jätteestä kierrätetään. Laitteiden käyttöikä on lyhentynyt ja lähes toimivia tuotteita joudutaan heittämään pois, kun laitteiden ohjelmistoja ei voida päivittää tai akkua vaihtaa. Valtaosa (95 p-%) kerätyistä SER:sta kertyy kotitalouksilta. (COM/2020/98 final, 7; Ignatius,
Myllymaa ja Dalhbo 2009, 20.) Näiden lyhyt ikäisten laitteiden valmistus ja käyttö vaatii kuitenkin
energiaa ja kuluttaa luonnonvaroja.
Kaikki sähköllä (akuilla, aurinkoenergialla tai paristoilla) toimivat SE-laitteet kuuluvat tuottajavastuun
piirin. Tämä tarkoittaa että, tuotteiden valmistaja tai maahantuoja vastaa markkinoille saattamiensa
tuotteiden keräyksestä, käsittelystä, kierrätyksestä ja hyödyntämisestä tai muun jätehuollon järjestämisestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottajavastuun tavoitteena on ohjata tuotesuunnittelua vähemmän jätettä tuottavaksi sekä tehostaa materiaalien hyötykäyttöä. Tämä kannustaa tuottamaan tuotteita, joita on helppo korjata, uudelleen käyttää, sekä purkaa ja kierrättää. Jätehuollosta
aiheutuvat kustannukset sisällytetään usein tuotteiden hinnoitteluun. (Kautto, Kauppila, & Lonkila
2009, 7, 15–18; Ignatius ym. 2009, 14.)
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SE-laitteet on jaettu 15.8.2018 eteenpäin kuuteen laiteluokkaan entisen kymmenen sijaan. Luokille
on määritelty hyödyntämistavoitteet mutta Suomen lainsäädännössä on määrätty kerättäväksi kaikki
kerättävissä oleva SER. (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014); Ignatius ym. 2009, 20.) SER-luokat ja luokkiin kuuluvia laitteita on esitetty taulukossa 1.

TAULUKKO 1. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014)

Sähkö- ja elektroniikkaromua päätyy keräyksestä huolimatta myös sekajätteen sekaan. Useimmiten
nämä ovat pieniä laitteita kuten, loisteputkia ja pienloistelamppuja mutta myös leluja ja matkaradioita. Kyseisiä tuotteita ei aina tunnisteta erilliskeräykseen vietäväksi. (Ignatius ym. 2009, 28–29.)

Uudelleenkäyttö
Ensisijaisesti olisi pyrittävä vähentämään SE-romun syntyä ja toissijaisesti pyrittävä uudelleenkäyttämään (Ignatius ym. 2009, 16, 20). Yhden kannettavan tietokoneen valmistaminen tuottaa 1 200 kiloa jätettä ja sen käyttöiän pidentäminen kolmeen vuoteen vähentää jätteen määrää 2 400 kiloa.
Tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää lainaamalla, korjaamalla ja kierrättämällä sekä ostamalla
uutta harkiten. (Motiva 2020.) Perinteisesti SE-laitteiden uudelleenkäyttöä ovat tarjonneet Suomessa
kierrätyskeskukset ja kirpputorit mutta uudenlaisia elektroniikkalaitteiden leasing- ja uudelleenkäyttöpalveluita tarjoavia yrityksiä on myös syntynyt. (Laaksonen, Merilehto, Pietarinen & Salmenperä
2017, 74.) Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivissä (2012/19/EU) on määritelty tavoitteet kerätyn
SE-romun uudelleenkäytölle, hyödyntämiselle ja kierrätykselle ja yleisesti Suomessa näihin tavoitteisiin päästään kuluttajaelektroniikkaa lukuun ottamatta. Kuluttajaelektroniikkaan kuuluvat televisiot,
digiboksit, radiot, kamerat, videonauhurit ja äänentoistolaitteet. (Ignatius ym. 2009, 16, 24.)
Keräystoiminnassa uudelleenkäyttöä tukee ehjien ja hyväkuntoisten laitteiden poistaminen muista
romuista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä muuten laitteet kolhiutuvat helposti uudelleenkäyttöön kelpaamattomiksi. Sähkö- ja elektroniikkaromun uudelleenkäyttö ja kierrätyspalvelu työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Uudelleenkäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimivuus tarkaste-
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taan ja tarvittaessa ne korjataan ja päivitetään ja lopuksi takuu myydään. Lisäksi tuotteista irrotetaan uudelleenkäyttöön kelpaavia komponentteja varaosiksi. Varsinaiseen uudelleenkäyttöön käsitellyistä laitteista päätyy noin 10 p-%, loput laitteet kierrätetään eteenpäin. (Ignatius ym. 2009, 26.)
Ongelmana on että, laitteiden uudelleenkäyttöön saattaminen vaatii käsityötä ja on kallista toteuttaa. Lisäksi käytetyt ja korjatut laitteet eivät ole hinnaltaan ratkaisevasti edullisimpia kuin monet uudet vastaavat laitteet. (Ignatius ym. 2009, 26–27.)

Kierrätys eli materiaalihyödyntäminen
Sähkö- ja elektroniikkaromu kuljetetaan keräyspisteiltä käsittelylaitoksiin, joita Suomessa on seitsemän (CircHubs). Vuonna 2018 SER-jätettä kerättiin valtakunnallisesti 57 477 tonnia ja siitä materiaalihyödynnettiin tilastojen mukaan 57 476 tonnia. (Suomen virallinen tilasto (SVTb.) SE-laitteiden
koko voi vaihdella pienestä muistitikusta isoihin jääkaappeihin ja laitteita tehdään moniin eri tarkoituksiin. Näiden laitteiden materiaalikoostumuksessa on laajalti vaihtelua, mikä vaikeuttaa SER-käsittelyä ja niiden sisältämien materiaalien saamista talteen. Yksittäinen laitekin sisältää lukuisia materiaaleja ja komponentteja. (Ignatius ym. 2009, 24.) Yleisemmin keräykseen päätyy kodinkoneita, tietokoneita, viihde-elektroniikkaa, tulostimia, televisioita, kelloja, lamppuja, valaisimia ja sähkötyökaluja (CircHubs). Näiden ja Tukeva-säätiön laiteromujen keräyksessä ja käsittelyssä käytetään SEromun käsittelytavan mukaista luokittelua (taulukko 2) eikä laitteiden käyttötarkoitukseen perustuvaa luokitusta (Ignatius ym. 2009, 24).

TAULUKKO 2. Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelytavan mukainen luokittelun (Kiertokapula 2020)

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely koostuu neljästä vaiheesta 1) erottelusta ja lajittelusta 2) haitallisten aineiden tai komponenttien poistamisesta 3) jätekoon pienentämisestä murskaimilla ja 4)
materiaalierotuksesta. Osa romun käsittelyistä tehdään manuaalisesti ja laitteista mahdollisesti purkautuvat kemikaalit on huomioitava. (CircHubs).
Sähkö- ja elektroniikkaromun direktiivissä on määritelty esikäsittelytilan teknisiä vaatimuksia sekä
laitteiden esikäsittelyyn liittyviä vaatimuksia (liite 1). Sen mukaan käsiteltävästä SER:sta on poistettava ainakin seuraavat komponentit, aineet ja seokset:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

polyklooratut bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit
elohopeaa sisältävät komponentit
paristot
matkapuhelimien ja muiden laitteiden painetut piirilevyt, joiden pinta-ala on suurempi kuin
10 cm2
väriainekasetit
muovit, jotka sisältävät bromattuja palonestoaineita
asbestia sisältävät komponentit
katodisädeputket
täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt
(HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC), hiilivedyt (HC)
yli 100 cm2 suuruiset nestekidenäytöt (sekä tarvittaessa niiden kotelot) ja kaikki nestekidenäytöt, joiden taustavalona kaasupurkauslamppu
ulkopuoliset sähkökaapelit
ongelmallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit (korkeus > 25 mm, halkaisija >
25 mm tai suhteellisesti samankokoinen. (Direktiivi 2012/19/EU. Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, liite VII.)

Sähkö- ja elektroniikkaromun keskimääräinen massa koostuu suurelta osin (50 %) eri metalleista
kuten raudasta, teräksestä, kuparista ja alumiinista. Laitteiden muovipitoisuus vaihtelee parista prosentista jopa yli 70:n prosenttiin. Polykarbonaattimuovi (PC), akryylinitiilibutadieenistyreeni (ABS)
sekä näiden seokset että iskunkestävä polystyreeni (HIPS) ja polyfenyleenioksidiseokset (PPO) ovat
yleisimmät SE-laitteissa käytetyt muovilaadut. Samaan käyttötarkoitukseen tehtyjen laitteiden koostumukset saattavat tekniikan kehittyessä muuttua nopeasti ja vaatia täysin uudenlaiset käsittelytavat. (Ignatius ym. 2009, 24.)
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden epähomogeenisuus hankaloittaa laitteiden materiaalihyödyntämistä.
Paljon eri muovilaatuja sisältävistä laiteluokista, kuten leluista, tieto- ja teleteknisistä laitteista ja kuluttajaelektroniikasta materiaali hyödynnetään alle 70 %. Laitteiden sekalainen muovi ja muovissa
käytetyt lisäaineet esimerkiksi halogeenit hankaloittavat hyödyntämistä materiaalina. Suurten kodinkoneiden eli niin sanotun valkoisen romun, kuten kylmälaitteiden, pesukoneiden ja liesien materiaalihyödyntäminen on yli 85 %. Nämä laitteet sisältävät paljon metallia ja ovat melko homogeenisia.
(Ignatius ym. 2009, 27.)
Esikäsittely, joka koostuu erottelusta ja lajittelusta sekä haitallisten aineiden tai komponenttien poistamisesta tehdään pitkälti käsityönä ja on tämän takia kallein ja työläin vaihe SE-romun käsittelyssä.
Tässä vaiheessa laitteista erotetaan uudelleenkäyttöön menevät komponentit tai arvokkaita aineita
sisältävät komponentit sekä omaan käsittelyyn menevät haitalliset aineet esimerkiksi elohopea, lyijy,
kuudenarvoinen kromi ja kadmium. Esikäsittely vaatii purkamista ja komponenttien ja materiaalien
lajittelemista erilleen, sillä jatkokäsittely vaatii laitteiden lajittelua jakeiksi, jotka voidaan jatko käsitellä yhdessä. (Ignatius ym. 2009, 34–35; Serty 2020.)
SE-romun jatkokäsittelyssä jätejakeiden kokoa pienennetään murskaimilla, luokitellaan ja erotellaan
toisistaan, jotta materiaalista saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman paljon. Murskauksessa pienennetään jätejakeita erotteluun sopiviksi ja irrotetaan materiaaleja ja pää komponentteja toisistaan. Erottelussa hyödynnetään materiaalien erilaisia fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, kuten
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tiheyttä, sähköjohtavuutta, kokoa tai optisia ominaisuuksia. (Ignatius ym. 2009, 35.) Teollisten käsittelyprosessien avulla metalliromusta saadaan eroteltua muun muassa rauta, kupari, alumiini, sinkki,
ruostumaton teräs ja magnesium. Jalometallit erotetaan sulatusprosessissa ja piirilevyjen metallit
erotetaan kemiallisessa prosessissa. Laitteiden kovalevyjä, piirikortteja ja liittimiä hyödynnetään kuparisulattomolla erottelemalla niistä kulta, palladium ja hopea. SER: massasta piirikortit ovat 3 %
mutta korttien massasta 29 % sisältää arvokkaita metalleja. (Kuusankoski recycling 2019; Ignatius
ym. 2009, 43.)
Sähkö-elektroniikkaromusta talteen otetut materiaalit soveltuvat uusiomateriaaliksi teollisuuteen.
Metallit voidaan palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ja muovia hyödynnetään energian
lisäksi jätesäkkien ja autonosien valmistuksessa. (Serty 2020.)

Energiahyödyntäminen
Sähkö- ja elektroniikkaromun osalta energiahyödyntämiseen sopivat laitteista saatavat muovit. Joidenkin muovien sisältämät lisäaineet rajoittavat polttamista, sillä ne voivat muodostaa palaessaan
vaarallisia yhdisteitä mutta näiden hyödyntämiseen on kehitetty uusia tekniikoita. Kaikesta kerätystä
SER:stä hyödynnettiin energiana vuonna 2019 noin 3263 tonnia, hieman alle 5 p-% (liite 4). Hävityspolttoa ilman energiahyödyntämistä, tehdään vaarallisille orgaanisille aineille. (Ignatius ym. 2009,
27–28.)
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4

JÄTELAINSÄÄDÄNTÖ KIERTOTALOUDEN NÄKÖKULMASTA
Jätehuollon vaatimukset ohjautuvat Euroopan unionin asettamista direktiiveistä Suomen jätelakiin
(646/2011), jäteasetuksiin (179/2012) ja niistä kuntien asettamiin paikalliset olosuhteet huomioon
ottaviin jätehuoltomääräyksiin. Lisäksi jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja valvotaan ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetusten avulla. Lainsäädännöllä ja poliittisilla päätöksillä ohjataan
jätehuoltoa mutta myös kiertotaloutta.

4.1

EU:n jätedirektiivi ja jätelaki
EU:n jätedirektiivi ohjaa jäsenmaiden jätelainsäädäntöä. Se pyrkii ehkäisemään jätteen syntymistä,
edistämään sen hyödyntämistä ja tuotteiden uudelleenkäyttöä sekä varmistamaan jätehuollon että
jätteiden loppukäsittelyn turvallisuuden ympäristölle ja ihmisille. Jätedirektiivillä pyritään myös huolehtimaan tuottajavastuun toteutumisesta. (Direktiivi (EU) 2018/851 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteistä annetun 2008/98/EY muuttamisesta, 8–12 artikla.)
Kesällä 2018 EU:ssa hyväksytty jätesäädöspaketti käynnisti jätelainsäädännön uudistuksen, jonka
keskeisenä tavoitteena on vauhdittaa kiertotalouteen siirtymistä vähentämällä jätteen määrää, haitallisuutta ja kaatopaikkakäsittelyä, lisäämällä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä tehostamalla
tuottajavastuuta ja jätevirtojen seurantaa. Jätesäädöspaketti sisältää jäte,- pakkausjäte-, kaatopaikka- sekä romuajoneuvo-, paristo- ja SER-direktiivit, joilla vaikutetaan kuuteen jätealan direktiiviin. Suomessa jätesäädöspaketti vaikuttaa jätelakiin, jäteasetuksiin ja ympäristönsuojelulakiin. Uudistuksen myötä esimerkiksi biojätteiden erilliskeräys tulee laajenemaan vuonna 2024, tekstiili- ja
vaarallisen jätteen erilliskeräys vuonna 2025. (Levinen 2019, 2–3.)
Jätelaki (646/2011) ohjaa Suomessa jätehuoltoa ja sen periaatteena on jätelaissa esitetty, niin sanottu jätteen etusijajärjestys. Kuvassa 7 on esitetty, miten etusijajärjestyksessä on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään jätteen määrää. Toissijaisesti jäte on pyrittävä uudelleen käyttämään tai hyödyntämään syntynyt jäte raaka-aineena. Vasta neljäntenä etusijajärjestyksessä tulee jäte hyödyntää
energiana. Suhteessa jätteen määrään vain pieni osa jätettä tulee loppu sijoittaa, jos sen hyödyntäminen ei taloudellisesti tai teknisesti ole mahdollista.

KUVA 7. Jätteen etusijajärjestys eli jätehierarkia (Mukaillen jätelaki 646/2011, 8 §)
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Etusijajärjestystä on noudatettava ja siitä saa poiketa vain, jos jokin muu jätehuoltovaihtoehto on
ympäristön kannalta järkevämpi. Jätehuoltovaihtoehtoa valitessa tulee huomioida jätteen elinkaarivaikutukset, ympäristönsuojelu sekä jätehuollosta vastaavan tekniset ja taloudelliset edellytykset
noudattaa jätteen etusijajärjestystä. (Ympäristöministeriö 2020).
Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jäteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle
ja ympäristölle sekä vähentää määrää ja haitallisuuta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Jätelakia sovelletaan jätteeseen, jätehuoltoon
ja roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja toimintaan, joista syntyy jätettä. Jätelaissa jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätelain (646/2011) mukaan muun muassa tuotannon harjoittajan on oltava selvillä tuotannossaan syntyvästä jätteestä ja jätehuollosta sekä mahdollisuuksista edistää tuotantoaan niin, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät. Lisäksi jätteen haltijan on oltava selvillä
muun muassa määrästä, lajista, laadusta sekä muista jätteen ominaisuuksista, jotka koskevat jätehuollon järjestämistä. (646/2011, 1, 2, 5, 12§.)
Jätelain mukaan tiettyjen tuotteiden valmistajat ja maahantuojat ovat velvollisia järjestämään ja
kustantamaan käytöstä poistettavien tuotteiden jätehuollon. Tämän tavoitteena on ohjata tuotesuunnittelua vähemmän jätettä tuottavaksi sekä tehostaa materiaalien hyötykäyttöä. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätelain 48 §:n mukaan pakkaukset, kierrätyspaperi, sähkö- ja elektroniikkaromu, ajoneuvot ja renkaat sekä paristot ja akut. (Kautto ym. 2009, 7, 15–18.)
4.2

Valtakunnallinen jätesuunnitelma
Jätehuollon vaatimusten tulee olla ajanmukaisia ja vastata sen hetkisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan
painatuksia sekä EU:n jätedirektiivin vaatimuksia. Vaatimuksilla ja rajoituksilla pyritään tukemaan
jätteiden kierrätystä sekä jätteen uudenlaista hyödyntämistä ja jätteenkäsittelymenetelmiä.
Suomessa voimassa oleva valtioneuvoston hyväksymä kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnalli-

nen jätesuunnitelma vuoteen 2023, on EU:n jätedirektiivin edellyttämä strateginen suunnitelma.
Siinä on esitetty jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn yksityiskohtaiset tavoitteet sekä toimet, joihin on ryhdyttävä niiden saavuttamiseksi. (Laaksonen ym. 2018, 11, 14.)
Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan on sisällytetty myös pidemmän tähtäimen kiertotaloutta tukeva
jätehuollon tavoitetila vuoteen 2030. Siinä jätehuolto nähdään osana kestävää kiertotaloutta, jossa
hyvin toimivat kierrätysmarkkinat luovat uusia työpaikkoja. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus
vähentävät jätteen määrää ja uudelleenkäyttö ja kierrätyksen nousu säästää luonnonvaroja sekä
hillitsee ilmastonmuutosta. Tuotannossa käytetään vähemmän vaarallisia aineita ja näin ollen materiaalikierrot ovat haitattomia. Jätealalla tuotetaan laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja näin
ollen jäteosaaminen on korkealla tasolla. (Laaksonen ym. 2018, 11, 14.)
Yleisten toimenpiteiden lisäksi valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan on valittu neljä painopistealuetta: 1) rakentamisen jätteet 2) biohajoavat jätteet 3) yhdyskuntajätteet ja 4) sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, joille on annettu yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja toimenpiteet. Näiden painopistealueiden jätevirroissa on haasteita niin jätemäärän kuin haitallisuuden vähentämisessä, että kierrätyksen edistämisessä. (Laaksonen ym. 2018, 14.)
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Tukevan jätehuollon vaatimusten ohjesääntönä toimivat valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet
ja toiminnassa näistä neljästä painopistealueesta eniten koskevat kohdat 3 ja 4. Niiden yksityiskohtaiset tavoitteet ovat:

3. Yhdyskuntajäte
•
•
•

Yhdyskuntajätemäärän kasvu hidastuu suhteessa bruttokansantuotteeseen ja saavutetaan suhteellinen irtikytkentä.
Yhdyskuntajätteistä̈ kierrätetään 55 %.
Pakkausjätteiden kierrätys lisääntyy (vähintään käsittelyssä olevan jätedirektiivin tavoitetason mukaisesti).

4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
•
•
•
•
•

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöikä pitenee ja käyttöaste kasvaa.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osuus sekajätteestä vähenee ja kierrätys lisääntyy.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat kriittiset raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit saadaan tehokkaammin talteen ja kiertoon.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat haitalliset aineet saadaan pois kierrosta.
Maasta toiseen vietävien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja laiteromun
viennin valvonta tehostuu. (Laaksonen ym. 2018, 12–13.)

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa nähdään tarvetta uudelleenkäytön valmisteluihin ja jätteiden
käsittelyn investointeihin. Kiertotalouden voimistuessa tulevina vuosina uudelleenkäytön valmistelun
tarpeen nähdään lisääntyvän esimerkiksi rakentamisen jätteiden, sähkö- ja elektroniikkaromun ja
tekstiilien tuoteryhmissä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöikää pyritään pidentämään erilaisilla
leasing, vuokraus- ja lainausmahdollisuuksilla. Lisäksi SER-tuottajayhteisöjen uudelleenkäyttöosaamista, kuten käyttöön kelpaavien tuotteiden tunnistamista, korjaamista ja käytettyjen tuotteiden
myyntiä pyritään vahvistamaan valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. (Laaksonen ym. 2018, 17,
44–45.)
4.3

Savo-Pielisen jätehuoltomääräykset
Tukevan toimintaa koskee Itä-Suomen niin alueelliset jätehuoltomääräykset kuin lait, asetukset ja
säädökset. Kuopiossa jätehuoltomääräykset antaa Savo-Pielisen jätelautakunta, joka on kuvassa 8
näkyvien 15:sta kunnan jätehuoltoviranomainen.
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KUVA 8. Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminta-alue kattaa 15 kuntaa (Savo-Pielisen Jätelautakunta)
Suomen jätelaissa on määritelty jätehuollon keskeiset periaatteet ja jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettuja kuntakohtaisia jätelautakunnan hyväksymiä säännöksiä jätehuollosta. Määräysten tavoitteena on edistää jätelain toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, ja ne ovat
nimensä mukaisesti lainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja näin ollen velvoittavia eivätkä vain suosituksia. Määräykset sitovat yhtäläisinä kaikkia toimialueensa yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia.
Määräyksillä varmistetaan jätehuollon toimivuus ja ettei toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle tai
terveydelle. Jätehuoltomääräyksiä annetaan esimerkiksi jätehuoltoon liittymisestä, jätteiden lajittelusta ja keräyksestä, että keräyspaikan sijoittamisesta. (Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2019, 9.)
Jätelautakunta vastaa toimialueensa kuntien jätehuoltoon järjestämiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Jätekukko ja jätteenkuljetukset yksityiset jätteenkuljetusyritykset. Määräysten noudattamista valvovat ympäristönsuojeluviranomaiset ja ELY-keskukset. (Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2019, 9, 12; Elinkeinotoimintaa koskevat jätehuoltomääräykset 2019,
4.)
Kunnan vastuulle jätehuollossa kuuluu kaikki asumisessa ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa
syntyvä yhdyskuntajäte. Muiden kuin kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuollon järjestämisestä vastaa yleisesti jätteen haltija jätelain 28 §:n mukaisesti. Jätteen haltija voi tilata tarvitsemansa jätehuollon yksityiseltä jätehuoltoalan yrittäjältä. Jos elinkeinotoiminnan jäte kerätään ja käsitellään elinkeinoharjoittajan pyynnöstä kunnan jätehuoltojärjestelmässä, niin jätteisiin sovelletaan
jätehuoltomääräyksiä. (Elinkeinotoimintaa koskevat jätehuoltomääräykset 2019, 4.)

Jätteiden keräys ja keräyspaikka
Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölle jätteiden keräyspaikka. Sekajätteen lisäksi kiinteistölle on järjestettävä paperin-, kartongin-, lasin-, metallin- ja biojätteen keräys. Jäteastioiden sijoittamisessa tulee muun muassa huomioida paloturvallisuus ja ettei
niiden käytöstä tai tyhjentämisestä aiheudu vaaraa kenellekään. Jäteastioita tulee olla riittävästi kiin-
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teistöllä syntyvään jätemäärään nähden ja astioiden on sovelluttava kerättävälle jätelajille. Jäteastioihin ei saa päästä haittaeläimiä ja astiat pitää pystyä aina sulkemaan. (Elinkeinotoimintaa koskevat
jätehuoltomääräykset 2019, 5, 9.)
Jäteastioihin tulee laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä ja käsin siirrettävät jäteastiat tulee täyttää
siten, että sen tyhjentäminen ei aiheuta jätteen painon, jäteastian rakenteen tai astian sijaintipaikan
olosuhteiden vuoksi sen käyttäjälle tai tyhjentäjälle työturvallisuusriskiä. Jäteastioihin, jotka siirretään käsin, saa laittaa jätettä korkeintaan 40 kg 240 litran jäteastiaan ja 60 kg 241–660 litran jäteastiaan. Syntyvä jäte tulee pyrkiä pakkaamaan siten, että se voidaan turvallisesti kuormata. Irralliset jätesäkin tai muut jätepakkaukset saavat painaa korkeintaan 15 kg. Pölyävä jäte on pakattava
tiiviisti ennen jäteastiaan laittamista. Jäteastiat tulee tyhjentää säännöllisesti niin, ettei niistä aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja jätteenkuljetukselle. (Elinkeinotoimintaa koskevat jätehuoltomääräykset 2019, 9–10.)
Vaaralliset jätteet, joita kiinteistöllä kerätään ja varastoidaan, tulee toimittaa niille tarkoitettuihin
vastaanottopaikkoihin ja vähintään kerran vuodessa. Toiminnasta syntyvä vaarallinen jäte tulee kerätä lukittavaan tai valvottuun tilaan tai kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa.
Jokaista vaarallista jätelajia varten tulee olla oma ja merkitty jäteastiansa ja jos mahdollista vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa. Nestemäistä vaarallisista jätettä sisältävät astiat
tulee sijoittaa läpäisemätöntä materiaalia olevalle alustalle. Vaarallisen jätteen keräyspisteen käyttöä
koskevat ohjeet on oltava kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. (Elinkeinotoimintaa koskevat jätehuoltomääräykset 2019, 14–15.)
Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltijan on informoitava kiinteistöllä työskenteleviä muun
muassa jätehuollon keräys- ja lajittelujärjestelyistä ja jätehuollon toteutumisesta kiinteistöllä. Määräysten noudattamista seuraa jätehuoltoviranomaiset ja kokonaisuudessaan valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ja ELY-keskukset. (Elinkeinotoimintaa koskevat jätehuoltomääräykset 2019,
15.)
4.4

Ympäristönsuojelulaki ja jätteiden käsittely
Ympäristönsuojelulain (527/2014) tarkoituksena on muun muassa ehkäistä ympäristön pilaantumista
ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja. Lisäksi edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden
määrää ja haitallisuuta ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Ympäristönsuojelulakia
sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaa, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Tätä lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 1–2 §.)
Ympäristönsuojelulaissa määrätään yleisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan luvanvaraisuudesta. Ympäristösuojelulain liitteessä 1 kohdassa 13 a-i määrätään, että ammattimaiseen jätteiden käsittelyyn tarvitaan lupa (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 27 §, liite 1, kohta
13). Lainsäädännössä ei ole määrätty ammattimaiselle jätteenkäsittelylle selkeää määrällistä alarajaa
tai toiminnan kestoaikaa, jolloin toimintaa lupa tarvitaan. Luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti
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niin toiminnan luonteen ja laajuuden, että vaikutusten perusteella. (Ympäristöministeriö 2014, 10.)
Ammattimaisen jätteenkäsittelyn kriteereitä ovat jätelain säädösten tulkintalinjauksen mukaan:
•

ansaitseminen ja korvausten ottaminen jätteistä

•

laitosmainen toiminta vaikka jätteillä ei ansaita

•

toiminta, joka on säännöllistä, valvottua ja työvoimaa käyttävää

•

toiminta, jolla on kiinteä sijoituspaikka

•

toiminnalla on toimitila tai toimintaan varattu ulkoalue. (Ympäristöministeriö 2014, 10).

Jos jätteenkäsittelytoiminta tapahtuu teollisen toiminnan tai muun vastaavan toiminnan ohessa, tarkastetaan erikseen täyttääkö toiminta ammattimaisen käsittelyn kriteerit. (Ympäristöministeriö 2014,
10.) Ympäristölupa tarvitaan toiminnoille, joissa on ympäristön pilaantumisen vaara. Toiminnan laajuudesta riippuen lupia myöntävät, joko aluehallintavirastot tai kunnan ympäristösuojeluviranomaiset
ja valvontaa suorittaa, joko ELY-keskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen. Hakemuksen
sisältövaatimukset kerrotaan ympäristönsuojeluasetuksissa. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi toiminnan laajuudesta. (Suomen ympäristökeskus 2014; Suomen ympäristökeskus 2020.)
4.5

Jätteiden keräykseen ja käsittelyyn tarvittavat luvat
Jätelain mukaan jätteen ammattimaista keräystä aikovan on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin
sen kunnan ympäristöviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitusta ei tarvitse
tehdä, jos keräys edellyttää ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa tai se hyväksytään osana,
ympäristöluvanvaraista muuta toimintaa. (Jätelaki 646/ 2011, 100 §.)
Ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. (Jätelaki 646/2011, 100 §.)
Toiminnoille, joista on ympäristön pilaantumisen vaaraa, tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen
lupa. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. Luvan varaisia toimintoja ovat metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiatuotanto, jätteen käsittely, suuret
eläinsuojat ja kalankasvatus. (Suomen ympäristökeskus 2020.)
Tukeva-säätiön toiminta katsotaan liittyvän sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyksen vuoksi jätteen käsittelyyn, jolla voi olla ympäristön pilaantumisen vaaraa, ja näin ollen toiminnalle on oltava
ympäristölupa.

4.6

Jätteiden luokittelu ja End of Waste
Jätteisiin liittyvissä valvonnassa ja seurannassa viranomaiset käyttävät apuna ympäristöministeriön
jäte- ja ongelmajäteluetteloa, joka on esimerkkiluettelo jätteistä. Myös ympäristölupavelvollisten toimijoiden on pyrittävä käyttämään jäteluettelon mukaisia tunnusnumeroita lupahakemusten ja vuosiraporttien jätetiedoissaan. Luettelossa pääluokat on jaoteltu toimialoittain ja osa jätelajeittain. Tämän takia samalle jätteelle voi löytyä muitakin soveltuvia nimikkeitä. Jos jätteelle ei löydy toimialan
mukaista jäteluokkaa, tulee se luokitella jätelajin mukaan ja kullekin jätteelle tulee etsiä luettelosta
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parhaiten kuvaava jätenimike. Jäteluettelo ei anna aina yksiselitteistä vastausta, onko tietty toiminnassa syntyvä materiaali tulkittava jätteeksi. Joissakin tapauksissa materiaali voi olla myös raakaainetta tai tuotetta. Myös jätteen luokitus voi muuttua materiaalin prosessoinnin seurauksena. Jätteet luokitellaan yleensä syntytavan tai koostumuksen pohjalta ja näitä jäteluokituksia käytetään jätteiden erotteluun lajin, laadun tai muun tekijän mukaan. Jäteluokituksessa jäteluokalla tarkoitetaan
samaa kuin jäteluettelon jätenimikkeellä tai nimikeryhmällä tunnusnumeroineen. Jätehuollossa jäteluokalla tarkoitetaan jätteen kuljetuksen tai käsittelyn takia muodostettua jätelajien ryhmää. (Jäteluokitusopas 2005, 1, 10–12.)
Tukeva-säätiön ympäristöluvassa myönnetään lupa kylmälaitteiden (16 02 11) vastaanottoon ja varastoitiin sekä käytöstä poistettujen ja muiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (16 02 13*, 16 02
14, 16 02 15*, 16 02 16, 20 01 35*, ja 20 01 36) vastaanottoon ja käsittelyyn. Lisäksi myönnetään
lupa huonekalujen (20 03 07), tekstiilien (20 01 11, 20 01 10) ja rakennustarvikkeiden esimerkiksi
(17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05 ) vastaanottoon ja hyödyntämiseen. (Aluehallintovirasto, päätös 44/2014/1, 5.)
Kierrätystä pyritään edistämään EoW eli End-of-Waste -menettelyllä. EoW -menettelyssä jätemateriaali lakkaa olemasta jätettä, eikä siihen enää siten sovelleta jätesääntelyä. Menettely astui voimaan
2018 jätedirektiivin uudistuksen myötä ja sen tarkoitus on edistää kierrätystä sallimalla jätteen kaupallinen hyödyntäminen ja parantamalla jäteperäisen materiaalin asemaa suhteessa neitseellisiin
materiaaleihin. Yleisesti jätteen hyödyntäminen on ollut luvanvaraista ja muun muassa sen käsittelyyn ja varastointiin on liittynyt erilaisia velvoitteita. Jätelainsäädännössä materiaalit mielletään, joko
jätteeksi tai ei jätteeksi ja lainsäädäntöä sovelletaan pääsääntöisesti jätteisiin. Uudistuksen myötä
lainsäädäntöön on sisällytetty sivutuote ja EoW -kriteerit, jolloin tuotannosta syntyvät sivuvirrat voidaan nimetä jätteen sijaan sivutuotteiksi ja jätteet lakkaavat olemasta jätettä. (Kauppila, Turunen,
Häkkinen, Salminen & Lazarevic 2018, 24–25.)
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5

TUKEVA-SÄÄTIÖN TAVARAVIRRAT JA NIIDEN KIERTO
Tukeva-säätiön Teollisuuskadun toimipisteessä vastaanotetaan kotitalouksien ja yritysten tavaralahjoituksia sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Tukevan toiminnan tavoitteena on tarjota kuntouttavaa työtoimintaa ja edistää lahjoitettujen tavaroiden uudelleenkäyttöä. Tukevalla tavaroiden käsittely koostuu karkeasti tuotteiden lajittelusta myyntiin, ulkomaan apuun tai jätteeksi. Myyntiin menevät tuotteet tarkastetaan, huolletaan, hinnoitellaan ja viedään myyntiin tai sesongin ulkopuoliset
tuotteet kausi varastoidaan. Ulkomaan apuun lähtevät tekstiilit lajitellaan omiin säkkeihinsä ja viedään merkattuihin rullakoihin odottamaan noutoa. Jätteeksi päätyneet myyntikelvottomat lahjoitukset lajitelaan sellaisenaan jäteastiaan tai puretaan ja lajitellaan eri jätejakeiksi ja toimitetaan hyödynnettäviksi eteenpäin.
Tukevan toimintaa ohjaa jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn myönnetty ympäristölupa.
Itä-Suomen Aluehallintoviraston vuonna 2014 antamassa ympäristölupapäätöksessä 44/2014/1 todetaan, että säätiön toimipaikalla saa ottaa vastaan ja varastoida kylmälaitteita sekä vastaanottaa ja
käsitellä käytöstä poistettuja muita sähkö- ja elektroniikkalaitteita yhteensä enintään 250 tonnia
vuodessa. Lisäksi säätiö saa vastaanottaa ja hyödyntää tavanomaiseksi luokiteltuja hyötyjätteitä,
kuten tekstiiliä, huonekaluja ja rakennustarvikkeita. Saapuva jätemateriaali tulee ottaa vastaan valvotusti ja punnita. (Aluehallintovirasto, päätös 44/2014/1, 5.)
Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle ja varastoitava SER määrä ei
saa ylittää 20 tonnia vuodessa. Tästä määrästä vaarallista jätettä saa olla enintään 5 tonnia. Vaarallisille jätteille tulee olla tiivis ja lukittava tila ja samoin jätteiden varastointiin ulkona. Lisäksi vaaralliset jätteet tulee vähintään kerran vuodessa toimittaa käsittelyyn. Hyötyjätteet tulee kerätä erilleen
ja ohjata, joko uudelleenkäytettäväksi, kierrätettäväksi, muutoin hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi hyväksyttyyn loppusijoituspaikkaan. (Aluehallintovirasto, päätös 44/2014/1, 5–6.)
Lupamääräyksissä mainitaan, että niin toiminnasta kuin vastaanotettavista, varastoitavista, käsiteltävistä ja muualle toimitettavista jätteistä tulee pitää kirjaa. ELY-keskukselle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee kirjanpidon pohjalta laatia vuosittainen edellisen vuoden toimintaa koskeva raportti. (Aluehallintovirasto, päätös 44/2014/1, 6–7.)

5.1

Lahjoitettujen tavaroiden käsittely Tukeva-säätiöllä
Tukeva-säätiölle tuleva tavaravirta muodostuu yksityishenkilöiden ja yritysten tavaralahjoituksista,
kuten tekstiileistä, kodintavaroista, huonekaluista, rakennustarvikkeista sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Vastaanotetuista tavaroista ei makseta antajalle mitään, vaan toiminta säätiöllä perustuu
tavaralahjoituksiin, joista saatavat tuotot ohjataan säätiön toimintaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien auttamisessa.
Tukevalle saapuvien, kuten muidenkin kierrätyskeskuksien tavaroiden valikoima on laaja ja vaihtelee
vuoden ajan mukaan. Yleisesti vilkkaimpia hetkiä tavaran lahjoittamiseen ovat kuunvaihteet ja lomat, kuten joululoma ja talviloma. Lahjoituksena tulevaa tavaravirtaa ei pysty säännönmukaistamaan, vaan vaihtelu syntyy yksityistenhenkilöiden ja yritysten halusta lahjoittaa tarpeettomia tava-
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roitaan. Tukevalle tavaralahjoitukset saapuvat pääsääntöisesti kahdella tavalla, joko lahjoittajien itsensä tuomana tai Tukevalta saatavan noutopalvelun hakemana. Tekstiililahjoituksia tulee lisäksi
vähän Tukevan omien vihreiden tekstiilinkeräyskonttien kautta. Tavaran noutopalvelun voi tilata uudelleen myytäville tuotteille ja noutoauton kuljettajat päättävät noutohetkellä tavaran nähdessään,
että täyttävätkö lahjoitettavat tavarat uudelleen käyttökelpoisuuden. Tukeva pyrkii vastaanottamaan
sähkö- ja elektroniikkaromua lukuun ottamatta vain ehjää, puhdasta ja myyntikuntoista tavaraa
mutta lahjoittajien arvio tavaroiden myyntikuntoisuudesta vaihtelee paljon, joten myyntiin kelpaamatonta lahjoitustavaraa joudutaan lajittelemaan osittain jätteeksi. Muuten Tukevalle saapunutta lahjoittajille tarpeetonta mutta uudelleenkäytettäväksi tarkoitettua tavaraa ei määritetä jätteeksi vaan
vasta lajittelun jälkeen osa lahjoitetuista tavaroista saa jätteen määritelmän. (Tukeva-säätiö.)
Tukeva-säätiön Teollisuuskadun yksinkertaistettu tuleva tavaravirta ja niiden lajittelu hyödynnettäväksi on esitetty yksinkertaisesti kuvassa 9.

KUVA 9. Tukeva-säätiön Teollisuuskadun toimipisteen tavaravirtakaavio yksinkertaistettuna
Lahjoitettujen tavaroiden vastaanotto tapahtuu, joko Elävän Kaupan tai kiinteistön takapihan SERvastaanoton kautta. Vastaanotosta tavara siirtyvät lajitteluun ja karkeasti, joko myyntiin Elävään
Kauppaan, ulkomaan apuun tai hyöty- tai sekajätteeksi. Rikkonaiset, haisevat ja ei myyntikuntoiset
tuotteet lajitellaan myyntikuntoisista erilleen ja tuotteesta riippuen suoraan sekajätteisiin, kuten kengät tai metallijätteisiin, kuten rikkonaiset keittiötarvikkeet tai purettavaksi, kuten atk-laitteet tai uusiomateriaaliksi Tukevan eri taitopajoilla. Jokainen vastaanotettu tavaralahjoitus vaatii käsittelyä.
Tukeva-säätiön työntekijöistä vain pieni osa on vakituisia ja tekijöiden vaihtuvuus on nopeaa, joten
työtehtävät tulee olla selkeitä ja ne eivät saa vaatia pitkää perehdyttämistä. Laajasta tavaravalikoimasta johtuen myös Tukevalla syntyviä jätelajeja on runsaasti, joista suurin osa kierrätetään hyödynnettäväksi eteenpäin.
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Tavaran vastaanotto ja lajittelupaja
Tukeva-säätiön, Elävän kaupan viereinen, tavaran vastaanotto- ja lajittelupaja on noin 36 metriä
pitkä ja 20 metriä leveä hallimainen tila. Lattiapinta-alaa tilassa on noin 720 neliötä (kuva 10). Lajittelupajan varastotilaa lisäävät hyllyt ja pitkä kaksi tasoinen kausivarastorekki. Tilassa on sisäänkäynnin vieressä kolme huonetta: työvalmentajan huone, tietokonetila ja varasto työvaatteille. Muuten
tila on jaettu erilaisilla hyllyillä tai seinämillä kymmeneksi lajittelupisteeksi, yhdeksi höyrytyspisteeksi
ja lokerikoksi lahjoitetuille vaatepusseille. Tilan peräseinustalla on Leppävirran, autopajan ja oman
käytön lokerot sekä tilaa rullakoille. Näiden lisäksi tilan perältä löytyy tavarahissi ja raput alakertaan.

KUVA 10. Tukeva-säätiön yläkerran lajittelupajan layout ja tavaravirta
Kuvassa 10 kuvataan tavaravirran liikettä tavaran vastaanotto- ja lajittelupajalla, joka koostuu runsaslukuisesta kodinirtaimistosta kuten, tekstiileistä, astioita, tauluista, matoista, kengistä ja asusteista sekä kirjoista, urheiluvälineistä ja huonekaluista. Tuleva tavaravirta (vihreä paksu nuoli) muodostuu tavaralahjoitusten kuljettamisesta Elävän kaupan vastaanotosta lajittelupajan tavaran vastaanottoon punnittavaksi ja kirjattavaksi kuvassa 11 näkyvällä punnitsevalla haarukkavaunulla.
Vastaanotosta raakalajitellut tavarat (vihreä ohut nuoli) ohjautuvat tarkempaan lajitteluun eri tuotepisteille tai lajiteltavaksi alakertaan. Tavarasiirrot tehdään käsin kantaen tai erilaisilla kärryillä tuotepisteille. Tavaravirran käsittelyssä käytetään lajittelussa eri pisteillä, niin sanottua käsin tehtävää
syntypaikkalajittelua. Tavarat pyritään heti lajittelemaan, joko uudelleenkäyttöön myymälään tai ulkomaan apuun (sininen ja violetti nuoli) ja myynti- ja käyttökelvottomat, joko sellaisenaan tai purettuna ja lajiteltuna lajitteluastioihin. Lajittelupajalla syntyvät jätelajit ja niiden käsittely on käsitelty
tarkemmin luvussa 6.2.
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KUVA 11. Tavaroiden siirtämiseen käytettävä punnitseva (ROCLA) haarukkavaunu (Kinnunen 2020).

SE-laitteiden vastaanotto ja lajittelu- ja korjauspaja sekä huonekalujen purku
Toimitilan alakerrassa sijaitseva sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lajittelu- ja korjauspaja on 30 metriä pitkä ja 17,4 metriä leveä tila. Tilan lattiapinta-ala on noin 567 neliötä mutta hyllytila lisää varastotilaa. Tavaran vastaanoton vieressä on työvalmentajan huone mutta muuten sitä ja sosiaalitiloja
lukuun ottama tila on jaettu korkeilla varastohyllyillä kolmeksi alueeksi. Lähimpänä vastaanottoa testataan ja korjataan pesukoneet, televisiot ja hifilaitteet. Tällä alueelle on myös muiden tuotteiden
putsaus ja pesupiste, sillä tilassa ei ole muita vesipisteitä. Atk-laitteiden ja lähinnä pesukoneiden
purku tapahtuu viereisessä tilassa ja kauimmaisena tavaran vastaanotosta on liesien ja kylmälaitteiden testaus ja muiden kodinkoneiden korjaus. Tavarahissi yläkertaan ja myymälään on vastaanotosta oikealla olevassa nurkassa. Tavarantuloutukseen ja hinnoitteluun ovat tietokoneet työvalmentajan huoneen seinustalla.

KUVA 12. Tukeva-säätiön alakerran SE-laitteiden lajittelun layout ja tavaravirta
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Kuvassa 12 esitetään tavaravirran kulkua alakerran SER-pajalla. Pajan tavaravirta koostuu kotitalouksien ja yritysten sähkö- ja elektroniikkalaitteista, kuten pesukoneista, kylmälaitteista, televisioista, atk-laitteista, liesistä ja mikroista. Sekä muista kodin pienlaitteista, kuten kahvinkeittimistä ja
valaisimista.
Alakerran tavaran vastaanottoon tuotteet saapuvat (vihreä paksu nuoli) pääasiassa lastaussillan
kautta mutta myös yläkerran tavaran vastaanotosta tavarahissillä. Vastaanotosta tuotteet ohjataan
testaukseen tavararyhmän mukaiselle pisteelle (vihreä ohut nuoli). Tavarasiirrot eri pisteille tehdään
nokkakärryllä tai käsin kantaen tuotteen koosta riippuen. Samoin pisteiltä tavaran tuloutukseen ja
myyntiin.
Pisteillä sähkölaitteet testataan, korjataan ja huolletaan myyntiin (sininen nuoli). Rikkonaiset pesukoneet ja atk-laitteet puretaan, joko jatkokäsittelyyn meneviksi jätejakeiksi lajittelupisteillä oleviin lajitteluastioihin tai varaosiksi hyötykäyttöön. Muut laitteet käsitellään pääasiassa kokonaisina eteenpäin.
Pajalla työskenteleviltä edellytetään sähkö- ja elektroniikka-asentajan koulutusta.
Huonekalulahjoituksia saapuu suoraan huonekalupurkuun Tukevan noutoautosta purettuna tai lahjoittajien tuomana tavaroiden vastaanottoon. Tavarahissillä yläkerran lajittelusta tulee jo poisheitettäväksi lajitellut huonekalut. Myyntikuntoiset tai kunnostettavat huonekalut kuljetetaan tavarahissillä
yläkerran myymälään tai luovalle pajalle. Myyntikelvottomat huonekalut puretaan ja jätejakeet lajitellaan eri lajitteluastioihin.
5.2

Tavaravirran kolme tuoteryhmää ja niiden käsittely
Opinnäytetyössä tarkastellaan tarkemmin kolmea suurinta ja tasaisinta Tukeva-säätiön tavaravirran
tuoteryhmää, jotka ovat tekstiili, huonekalut ja sähkö- ja elektroniikkalaitteet (kuva 13).

KUVA 13. Tekstiililahjoituksia ja SE-laitteita odottamassa lajittelua (Kinnunen 2020).
5.2.1 Tekstiili
Teollisuuskadun toimipisteessä vuonna 2019 tekstiiliä vastaanotettiin (sisältää vaatteet, kengät, kodintekstiilin ja pehmeät laukut) yhteensä noin 52 000 kg eli keskimäärin 4 300 kg kuukaudessa.
Tästä määrästä 48 551 kg vastaanotettiin lahjoittajien itse tuomana ja Tukevan vaatekeräyslaatikoi-
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den kautta 3 366 kg. Lahjoitusten määrä vaihteli kuukausittain (Kuva 14). Tekstiililahjoituksissa vastaanotettiin eniten kesän lomakuukausina; toukokuu 5 125 kg, heinäkuu 5 926 kg ja elokuu 5 062
kg. Vähiten tekstiililahjoituksia saapui maaliskuussa 2 878 kg.

KUVA 14. Teollisuuskadun toimipisteessä vastaanotetut tekstiilit kuukausittain vuonna 2019
Kuvassa 15 esitetään lajittelupajan tekstiililahjoitusten käsittelyprosessia vuokaaviona. Kuvan mukaisesti tekstiililahjoitukset saapuvat vastaanottoon pääsääntöisesti lahjoittajien itse tuomana tai Tukevan vihreiden keräysastioiden kautta. Vastaanotossa tekstiilit punnitaan ja kirjataan tulotavan mukaisesti ylös.
Tekstiilien käsittely koostuu yleisesti tuotteiden lajittelusta myyntiin, ulkomaan apuun Venäjälle ja
tekstiilijäte energiaksi tai sekajätteeksi (liite 4). Lahjoitetuista tekstiileistä rikkonaiset, kellastuneet,
likaiset ja haisevat lajitellaan jätteeksi ja osa pajoille jatkokäyttöön tai risaiset lakanat matonkuteisiin. Sekajätteisiin lajitellaan palamaton materiaali, kuten myyntiin kelpaamaton nahka ja turkis.
Tekstiilijätteeksi lajitellaan kaikki huonokuntoinen mutta palava tekstiili. Ulkomaan apuun lajitellaan
ehjät mutta nyppyiset ja pesussa kuluneet vaatteet. Myyntikuntoiset tekstiilit lajitellaan myyntiin Elävään kauppaan ja tarvittaessa Leppävirran ja Siilinjärven myymälöihin. Laadukkaiden ja merkkituotteiden kohdalla myyntiä ei haittaa pieni vika. Tarvittaessa niitä siistitään eri välineillä ja pestään sekä
merkitään tieto viasta hintalappuun. Lisäksi myyntikuntoiset vaatteet lajitellaan naisten, miesten ja
lasten vaatteisiin ja lisäksi sesongin mukaan. Sesonki tuotteet kausi varastoidaan ja Elävään kauppaan menevät tuotteet höyrytetään sekä lopulta hinnoitellaan kiireestä riippuen lajittelupajalla tai
myymälässä. Höyrytyspisteellä osa myyntiin jo lajitelluista vaatteista saattaa ohjautua vielä sekajätteeksi, tekstiilijätteeksi tai ulkomaan apuun. Höyrytyksestä myyntiin menevät tekstiilit punnitaan.
Ulkomaan apuun lähtevät lajitellaan omiin säkkeihinsä punnittaviksi ja viedään merkattuihin rullakoihin odottamaan noutoa. Myymälästä tekstiilit, jotka eivät mene kaupaksi tietyn ajan kuluessa hinnoitellaan alennukseen ja tästä vielä myymättä jääneet säkitetään ulkomaan apuun. Jätteeksi päätyneet tekstiilisäkit punnitaan ja viedään merkattuihin rullakoihin odottamaan kuljetusta pois.
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KUVA 15. Tukeva-säätiön tekstiililahjoitusten prosessi vuokaaviona
Taulukossa 3 on esitelty vuoden 2019 tulleiden tekstiililahjoitusten jakautuminen. Tulleista tekstiileistä ohjautui uudelleenkäyttöön noin 85 %, joista Kuopion myymälään yli 18 000 kiloa eli 33,4 %
kokonaismäärästä sekä Siilinjärvelle 8,6 % että Leppävirralle 1 %. Omaan käyttöön, kuten pajoille
teollisuuspyyhkeiksi tai muuksi materiaaliksi eri pajoille ohjautui 242 kiloa eli 0,4 % lahjoituksista.
Ulkomaan apuun tekstiililahjoituksesta ohjautui vajaa 23 000 kiloa eli 41,7 % kokonaismäärästä.
Reilu 8 000 kiloa tekstiileistä lajiteltiin polttoon meneväksi jätteeksi. Tekstiililahjoitusten jakautuminen on yhteensä 54 658 kg ja eroa vuonna 2019 tulleisiin tekstiileihin (51 917 kg) selittää myymälästä tehdyt poistot.

TAULUKKO 3. Yhteenveto Tukeva-säätiön vuoden 2019 tekstiililahjoituksista

Kuvissa 16–18 on esitetty tekstiilien jakautuminen vuosina 2017–2019. Lahjoitusten määrä lisääntyi
vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna noin 9 600 kiloa. Mutta vuonna 2019 määrä oli noin 2 800
kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuopion Elävän kaupan osuus tekstiileistä on noina vuosina
ollut noin 30 % luokkaa mutta määrällisesti noussut vuodesta 2017 noin 4 800 kiloa vuoteen 2019.
Ulkomaan apuun tekstiileitä lajiteltiin vuonna 2017 ja 2018 vajaat 29 000 kiloa. Vuonna 2019 ulkomaan apuun päätyi tekstiiliä noin 6 200 kiloa vähemmän eli noin 22 800 kiloa. Tekstiilijätteen määrä
oli vuonna 2017 noin 4 400 kiloa ja vuonna 2018 tekstiilimäärän lisääntyessä reilut 20 % myös syntyneen tekstiilijätteen määrä nousi noin 8 800 kiloon. Vuosina 2019 ja 2018 saapuneista tekstiileistä
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lajiteltiin tuotteita myyntiin myös Leppävirran ja Siilinjärven myymälöihin mutta vuonna 2017 lajittelua Siilinjärvelle tai Leppävirralle ei ollut. Myös tekstiilien lajittelu omaan käyttöön on parissa vuodessa kasvanut 25 kilosta noin 240 kiloon.

KUVA 16. Tukevan tekstiilivirran jakautuminen vuonna 2017

KUVA 17. Tukevan tekstiilivirran jakautuminen vuonna 2018
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KUVA 18. Tukevan tekstiilivirran jakautuminen vuonna 2019
5.2.2 Huonekalut
Tukeva vastaanottaa yksityisten ihmisten ja toimistojen myyntikuntoisia huonekaluja ja kalusteita.
Tulleiden huonekalujen käsittelyprosessi kuvataan kuvan 19 vuokaaviossa. Huonekaluja Tukevalle
saapuu suuremmaksi osin lahjoittajien itse tuomana mutta myös Tukevan noutopalvelun kautta. Tulleet huonekalulahjoitukset lajitellaan kunnonperusteella myyntiin, kunnostukseen tai poistoon. Sellaisenaan myyntiin kelpaavat huonekalut hinnoitellaan ja siirretään myymälään. Kunnostukseen lajitellaan yleensä vain vanhoja puisia huonekaluja ja ei myyntikelpoiset huonekalut siirretään poistoon ja
purettavaksi sekä lajiteltaviksi eri jätejakeiksi. Huonekalut puretaan ja hyväkuntoiset puuosat, kuten
koivuvanerit lajitellaan puupajalle uusiokäyttöön. Muuten puretut huonekalut lajitellaan metalleihin,
puuhun ja sekajätteisiin.

KUVA 19. Tukeva-säätiön huonekalulahjoitusten prosessi vuokaaviona
Tukevalle tulleista tai puretuista huonekaluista ei ole lukuja ei ole saatavilla. Jonkunlaisen arvion voi
saada puujätteestä, joka koostuu suurilta osin huonekalujen purkamisesta. Arvion mukaan puujätettä syntyy noin 18 000 kg vuodessa eli noin 1 500 kiloa kuukaudessa. (Leppämäki 2020).
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5.2.3 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Kuvassa 20 esitetään SER-pajan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyprosessi vuokaaviona. Pääsääntöisesti henkilö/yritykset tuovat tarpeettomat tai rikkonaiset SE-laitteet itse, mutta laitteita tulee
myös Tukevan noutopalvelun noutamana. Vastaanotosta laitteet lajitellaan testaukseen laiteryhmän
mukaiseen pisteeseen. Näiltä pisteiltä laitteet ohjautuvat, joko korjaukseen, poistoon tai huoltoon ja
pesuun. Se-laitteista kannattavia korjattavia ovat lähinnä pesukoneet, televisiot ja jääkaapit. Toimivat tuotteet takuu testataan, huolletaan, pestään ja lopuksi punnitaan ja tuloutetaan koneelle ennen
myymälään siirtämistä. Poistoon päätyvistä laitteista poistetaan virtajohdot, jonka jälkeen ne punnitaan ja kirjataan ylös ennen pois vientiä tai purkamista. SER 1 eli rikkonaiset ja myyntiin kelpaamattomat kylmälaitteet viedään sellaisenaan ulkona olevaan SER 1 konttiin samoin SER 3 eli muut pienkoneet. Tarvittaessa näistä saatetaan ottaa varaosia korjattaviin laitteisiin. Purettavaksi laitteista
päätyy vain pesukoneet ja atk-laitteet. Käyttökelvottomat laitteet puretaan ja niistä erotellaan varaosia omaan käyttöön sekä rautaromua ja muita metallijakeita eteenpäin kierrätettäväksi.

KUVA 20. Tukeva-säätiön sähkö- ja elektroniikkalaitteiden prosessi vuokaaviona
Vuoden 2019 poistoon päätyneiden sähkö- ja elektroniikkaromujen jakauma 101 750 kg on esitetty
kuvassa 21. Vajaa 60 % SER:sta koostui kylmälaitteista, 25 % koostui SER 3 pien-SER:sta ja 14 %
SER 3; televisioista ja monitoreista. Vähiten eli 4 % oli SER 4, ICT:tä.
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KUVA 21. Sähkö- ja elektroniikkaromujen jakauma vuonna 2019

47 (78)

6

TOIMIPAIKAN JÄTEHUOLTOKARTOITUS
Opinnäytetyössä tehdyn jätehuoltokartoituksen tavoitteena oli selventää Tukeva-säätiön jätehuollon
tämänhetkistä tilaa ja jätehuoltomääräysten toteutumista sekä tarvittavia tehostamiskohteita Teollisuuskadun toimipaikassa. Havainnoimalla ja haastattelemalla henkilöstöä pyrittiin kartoittamaan jätteiden syntypaikat, jätelajit, jätemäärät, käytössä olevat lajitteluastiat ja jätteiden keräyspaikat. Lisäksi kartoituksella pyrittiin selvittämään nykyiset jätehuollon kustannukset, sisään tuleva tavaravirta
sekä verrattiin jätehuollon nykytilaa voimassa olevaan jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin. Saadun
tiedon pohjalta mietittiin keinoja jätemäärän vähentämiseksi ja jätehuollon tehostamiskohteita kiertotalouden edistämiseksi.
Jätehuoltokartoitushaastattelu oli tarkoitus tehdä aluksi sähköisesti etukäteen valituille kohdehenkilöille mutta moni haastateltava kertoi kokevansa sen hankalaksi ja aikaa vieväksi. Kartoitushaastattelu suoritettiin elo- syyskuussa tapaamalla yläkerran lajittelupajan, toimiston, ravintola Ahjon, puupajan ja SER-pajan valmentajia ja henkilöitä työpaikoillaan. Haastateltavat saivat tutustua kysymyksiin ja haastatteluaika sovittiin haastateltavien aikataulujen mukaan. Avoimiin kysymyksiin saadut
vastaukset kirjoitettiin haastattelu tilanteessa ylös. Lisäksi kartoituskierroksella tutustuttiin toimintaan ja tehtiin havaintoja. Haastattelukysymykset ovat esitetty liitteessä 5.
Haastatteluiden lisäksi epävirallisia keskusteluja käytiin myös muiden työntekijöiden, kuten vastaanottohenkilöiden ja tavaroiden lajittelijoiden kanssa. Tavoitteena oli saada kartoitettua toimintaa eri
näkökulmista.

6.1

Tukevalle tuleva tavaravirta (vain tilaajan käytössä)
Tukeva-säätiön tuleva tavaravirta muodostuu asiakkailta ja yrityksiltä tulevista tavaroista, kuten
tekstiileistä, kodintavaroista, huonekaluista ja kodinkoneista. Tavaravirta ei ole tasainen vaan vaihtelee suuresti vuoden ajan mukaan. Tasaisimmin saapuvia tuotteita ovat tekstiilit huonekalut sekä
sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Tavaralahjoitusten määrät vaihtelevat lahjoittajien halusta lahjoittaa
tavaroitaan, joten tavaravirralle ei voi taata säännönmukaisuutta. Tukevalle, kuten yleensä muillekin
kierrätyskeskuksille tavaroita lahjoitetaan enemmän kuun vaihteen muuttosiivouksissa sekä lomakuukausina. Tukevalla tulevasta tavaramateriaalista pidetään kirjaa ympäristöluvassa määrätyistä
SER- ja tekstiilituotteista.

6.2

Jätteiden syntypaikat ja lajittelukäytännöt ja -astiat (vain tilaajan käytössä)
Tukevan Teollisuuskadun toimipisteessä jätettä syntyy enimmäkseen lahjoitettujen tavaroiden lajittelemisesta yläkerran ja alakerran lajittelupajoilla. Lisäksi toiminnasta syntyy pienempiä määriä jätettä toimistotiloista ja eri pajatoiminnoista sekä ravintolatoiminnasta. Tulleen tavaravirran valikoima
on laaja, joten syntyneitä jätelajeja on monenlaisia. Toimitiloissa on erilaisia jätteenlajittelupisteitä ja
jäteastioita, joihin jätteet pyritään lajittelemaan.
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BIOJÄTTEEN LAJITTELUKOKEILU
Paikallisen jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöllä, jossa on ravintolatoimintaa ja ruuan valmistusta tai biojätettä syntyy yli 50 kiloa viikossa, tulee kiinteistön haltijan järjestää biojätteen erilliskeräys (Savo-Pielisen jätehuoltomääräykset, 34). Teollisuuskadun kiinteistöllä on pienimuotoista ravintolatoimintaa ollut vuodesta 2013 lähtien, mutta syntynyttä biojätettä ei ole lajiteltu, koska viranomaiset ovat todenneet syntyvän biojätteen määrän pieneksi. Biojätteen pientä määrää toiminnassa
selittää hävikkiruuan myyminen asiakkaille ja henkilökunnalle päivän päätteeksi pois heittämisen sijaan. Säätiön henkilökunta ja monet ravintolan asiakkaista ovat kuitenkin ihmetelleet biojäteastioiden puutetta ja viranomaisten mittaamisesta alkoi olla jo aikaa, joten se haluttiin selvittää biojätteen
erillisellä lajittelukokeilulla. Tukevan Teollisuuskadun toimipisteessä syntyvää biojätemäärää seurattiin 15.9. – 14.10.2020 välisenä aikana.

7.1

Lajittelukokeilun järjestelyt
Biojätemäärän selvittäminen aloitettiin laatimalla asiasta tiedote henkilökunnalle sekä hankkimalla
biojätteen keräykseen soveltuvat kannelliset lajitteluastiat. Teamsin välityksellä henkilökunnalle
eteenpäin laitetussa tiedotteessa kerrottiin muun muassa lajittelukokeilun aikataulu ja paikat, jossa
lajitteluastiat sijaitsevat sekä biojätteen lajitteluohjeet. Lajittelukokeilulla pyrittiin selvittämään toiminnasta syntyvän biojätteen määrää ja tarvetta sen erilliskeräykselle jatkossa.
Lajittelukokeilussa biojätettä erilliskerättiin ravintola Ahjon keittiössä ja ruokalassa astioiden palautuksen yhteydessä. Lisäksi biojätteen lajitteluastiat sijoitettiin väliaikaisena taukotilana toimivaan
ryhmätilaan ja yläkerran yhteiseen taukotilaan sekä Elävän kaupan kahvilaan. Ravintolan keittiössä
biojäte erilliskerättiin erilliseen astiaan punnittavaksi mutta ruokalan jäteastiaan oli huomattu kertyvän oikeastaan vain biojätettä ja serviettejä, joten erillistä biojätteen lajitteluastiaa ei nähty tarpeelliseksi laittaa.
Kokeilussa päädyttiin käyttämään jo olemassa olevia 10 litran heilurikannellisia jäteastioita (kuva
34), jotka merkittiin biojäte kyltillä ja asetettiin valituissa tiloissa sekajäteastian viereen. Biojätteen
lajitteluastioiden yläpuolelle seinälle kiinnitettiin tiedote keräyksestä ja lajitteluohjeet. Ohjeessa kerrottiin, mitä astiaan saa laittaa ja mitä ei saa laittaa.

KUVA 34. Kannellinen biojätteen lajitteluastia taukotilojen lajittelukokeiluun (Kinnunen 2020)
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Biojäteastiat taukotiloissa ja kahvilassa punnittiin sekä tyhjennettiin parin päivän välein hajuhaittojen
minimoimiseksi. Ravinto Ahjon tiloissa biojäteastioiden punnitus ja tyhjennys tapahtui joka arkipäivä.
7.2

Lajittelukokeilun tulokset (vain tilaajan käytössä)
Kertyvää biojätteen määrästä seurattiin astiakohtaisesti. Liitteessä 6 on kooste mittauspäiväkirjoista.
Ryhmätilassa biojätettä kertyi vähemmän kuin yläkerran yhteisestä taukotilasta, sillä yläkerran taukotilan biojäteastiaan kertyi myös aamu- ja iltapäivän kahveista suodatinpusseja. Aluksi taukotilan
sekajäteastioihin oli laitettu myös biojätettä erillisestä keräysastiasta ja tiedottamisesta huolimatta.
Biojätettä laitettiin ilmeisesti vanhasta tottumuksesta sekajäteastiaan, mutta kokeilun jatkuessa biojätteet päätyivät paremmin oikean lajitteluastiaan. Väliaikaisena taukotilana toimivassa ryhmätilassa
ei keitetty kahvia, joten biojätteessä ei ollut kahvisuodatinpusseja. Elävän kaupan kahvilassa biojätettä ei juuri syntynyt kokeilun aikana. Useasti biojäteastiassa oli vain pari rypistynyttä paperiservettiä ja viereisessä sekajäteastiassakaan ei näkynyt sinne kuulumatonta jätettä. Kahvilassa tarjoiltavat
tuotteet valmistetaan ravintola Ahjossa, joka selittää osittain biojätteen vähyyttä. Pääasiassa henkilökunta suhtautui biojätteen lajittelukokeiluun positiivisesti ja biojätteen lajittelun mahdollisuutta toivottiin pysyväksi.
Taulukossa 6 on nähtävissä viikoittain lajittelukokeilun aikana syntynyt biojätteen määrä eri tiloissa.
Mittauspäiviä oli aloitus viikolla 38 ja lopetus viikolla 42 vähemmän, joten mittaustulokset tämän takia pienempiä kuin täysiltä viikoilta. Keskimäärin biojätettä syntyi taukotiloissa ja Ahjossa yhteensä
16,5 kg päivässä ja noin 83 kg viikossa. Kokeilu kesti vain kuukauden, joten saadut tulokset ovat
suuntaa antavia. Kokeilun aikana biojätettä syntyi 32,7 kg yli kunnallisen 50 kg:n suosituksen eli
65,4 % enemmän.

TAULUKKO 6. Lajittelukokeilussa syntynyt biojätteen määrä viikoittain eri tiloissa
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Tukeva-säätiö edistää toiminnallaan kiertotalouden mukaisesti tarpeettomien tavaroiden uudelleenkäyttöä. Lahjoitettujen tavaroiden lajitteleminen, testaus, huoltaminen ja purkaminen tehdään pitkälti käsityönä, joten toiminta mahdollistaa monen pitkäaikaistyöttömän ja vaikeassa tilanteessa olevien nuoren työllistymisen. Tavaravirran käsittelyn haasteena on työntekijöiden vaihtuvuus sekä tekijöiden työkyky ja aiempi kokemus työelämästä. Lisäksi tavaravirran käsittelyn haasteena on sen
hallinta. Saapuvaa tavara määrää ja laatua on hankala ennustaa.
Tukeva-säätiöllä on suunnitelmissa varaston uudelleen organisointi lähiaikoina. Uudistuksella pyritään tehostamaan ja selkeyttämään toimintaa ja tavaravirran käsittelyä, jota toimiva jätehuolto tukee. Tukeva-säätiön lajittelupajan ja tavaran vastaanoton uudistuksessa tulee kiinnittää huomiota
toimivaan jätehuoltoon jo suunnitteluvaiheessa, jotta jätehuolto toimii sujuvasti. Lisäksi muuttuvien
jätelainsäädösten myötä tulee Tukevan jätehuollossa varautua noudattamaan kiristyviä määräyksiä.
Uudistuksessa tulisi miettiä kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämistä Tukeva-säätiön toiminnassa. Digitaaliset jakamisalustat mahdollistavat tavarankierron nopeutumista ja tavaroiden uudelleenkäyttöä. Kiinteistön tarvitseman energian tuotannossa tulisi pyrkiä ensisijaisesti käyttämään kiertotalouden mukaisesti uusiutuvaa energiaa.

8.1

Tavaravirtojen tarkastelu (vain tilaajan käytössä)
Jätehuollon etusijajärjestyksen mukaan ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi jätteen syntymistä
tulisi ehkäistä. Tukeva-säätiö voisi valistaa kuluttajia tekemään hankintojaan harkiten ja suosimaan
kierrätysmateriaalista tehtyjä tuotteita sekä toimittamaan itselleen tarpeettomat tuotteet uudelleenkäyttöön. Valistusta voisi tehdä verkkosivuilla ja erilaisilla kampanjoilla. Tarpeettomia tavaroita säilötään usein kotien nurkissa liian pitkään, jolloin niiden päätyminen uudelleenkäyttöön pienenee.
Tukeva-säätiön vastaanottamat tavaralahjoitukset jakautuvat pitkälti samoin kuin muilla lahjoituksia
vastaanottavilla hyväntekeväisyysjärjestöillä. Esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöille tulleista tekstiileistä noin 20 % päätyy uudelleenkäyttöön suomalaisille ja noin 50 % vientiin ulkomaille sekä noin
20 % jätteeksi. (Dalhbo ym. 2015, 14–15). Tukevalla vastaavasti vuonna 2019 tekstiileistä noin
30 % päätyi myyntiin, 40 % ulkomaan apuun ja 15 % jätteeksi. Tekstiilit ovat yksi tuoteryhmä, josta
vuosittain syntyy turhia jätekustannuksia niin järjestöille kuin Tukeva-säätiölle. Vuonna 2019 tekstiilijätettä syntyi 8 110 kiloa eli noin 15 % koko vuoden aikana käsitellystä tekstiilimäärästä, joka päätyi
hyödynnettäväksi energiana. Kiertotalouden mukaisesti jätteen hyödyntämistä energiana ei katsota
kierrättämiseksi, sillä polttaminen lopettaa materiaalikierron. Uudelleen käyttöön tekstiileistä päätyi
yhteensä noin 85 %.
Suomessa kerätyn sähkö- ja elektroniikkaromun hyötykäyttö on pientä, vain alle 1 p-% kaikesta kerätystä SER:sta uudelleen käytetään. Suurista ja pienistä kodinkoneista sekä kuluttajaelektroniikasta
uudelleen käytetään noin 0,5 p-%. SER:n uudelleenkäyttöä ja kierrätyspalvelua tarjoavien käsittelemistä romusta vajaa 10 p-% päätyy uudelleenkäyttöön ja loput kierrätykseen. (Ignatius ym. 2009,
26.) Tukeva-säätiö säätiö tekee SER:lle esikäsittelyä käsin, joka on työläs ja kallis vaihe romujen käsittelyssä. SER:sta puretaan ja lajitellaan uudelleenkäyttöön tai muuhun jatkokäsittelyyn menevät
osat omiin luokkiinsa.
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YHTEENVETO
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tukeva-säätiön kiertotalouden ja jätehuollon edistämisen
mahdollisuuksia. Lisäksi työn tavoitteena oli pyrkiä vähentämään jätehuollon etusijajärjestyksen mukaisesti syntyvän jätteen määrää, lisäämään uudelleenkäyttöä ja materiaalina hyödyntämistä. Säätiön toiminnan tarkastelu kiertotalouden näkökulmasta edellytti tutustumista kiertotalouteen ja sen
toimintamalleihin syvällisemmin. Jätehuollon nykytilan kartoitus vaati perehtymistä jätehuoltoon vaikuttaviin jäte- ja ympäristölainsäädäntöön sekä paikallisiin jätehuoltomääräyksiin. Lisäksi jätehuoltokartoitus ja vastaanotettujen tavaroiden prosessikaavioiden laatiminen edellytti tutustumista Tukevasäätiön laajaan ja monipuoliseen toimintaan Kuopion teollisuuskadun toimipisteessä. Kokonaiskuvan
saaminen toiminnasta ja jätehuollontilasta vaati henkilökunnan haastattelemista ja useita tutustumiskertoja toimipisteen tiloihin. Tavaravirtatarkastelu kolmesta tasaisemman tavaravirran tuoteryhmästä vaati perehtymistä tekstiilien, huonekalujen ja Se-laitteiden valmistus- ja jätemääriin ja valmistuksessa käytettyihin materiaaleihin sekä niiden uudelleenkäytön, kierrätyksen ja energiahyödyntämisen erilaisiin mahdollisuuksiin.
Teorian, tutustumisen ja kartoituksen kautta hankitun tiedon avulla muodostetut kehitysehdotelmat
mahdollistavat jätehuollon ja kiertotalouden edistämisen Tukeva-säätiöllä. Biojätteen ja muovin erilliskeräyksen aloittaminen edistää materiaalina hyödyntämistä ja vähentää kiinteistöllä syntyvää sekajätteen määrää.
Henkilökunnan haastattelu auttoi jätehuollon nykytilan selvittämistä, vaikka kaikkiin kysymyksiin ei
haastateltaessa eikä myöhemminkään kysyttäessä tahtonut saada vastauksia. Laajaan toimintaan
sisälle pääsemisessä auttoi opinnäytetyön tekijän aikaisempi työskentely toimipaikassa.
Työn rajauksesta johtuen teoriaa piti käsitellä paljon. Kiertotalouteen liittyvää aineistoa löytyi runsaasti ja luotettavilta tahoilta kuten, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoliiton, sitran ja Euroopan
komission sivuilta. Kiertotalouden osalta käytetty materiaali oli melko uutta, parhaillaan tämän vuotista tai jonkun vuoden takaista. Kirjallisuus aiheesta oli melko vähäistä ja lähdemateriaalit löytyivät
pääasiassa internetistä ja olivat selvityksiä ja raportteja. Huomioitavaa oli, että selvitykset perustuvat pitkältä osin arvioihin ja skenaarioihin ja osittain aineisto on kiertotalouteen liittyviä suunnitelmia
ja strategioita. Jätehuollon lainsäädäntöön liittyvää aineistoa löytyi netistä helposti, kuten EU:n jätedirektiivit, Suomen jätelaki ja paikalliset Savo-Pielisen jätehuoltomääräykset. Käytetty aineisto oli
ajantasaista. Tekstiili, huonekalut ja SE-laitteiden tuoteryhmiin tiedon saanti oli vaihtelevaa. Tekstiilistä ja SE-laitteista löytyi aineistoa melko hyvin ja luotettavilta tahoilta, kuten Suomen ympäristökeskuksen sivuilta ja Ympäristöministeriön julkaisuista. Huonekalujen osalta tietoa löytyi huomattavasti vähemmän. Vuosittain syntyvistä huonekalujätteiden määristä oli vain karkeita arvioita. Kaiken
kaikkiaan löydetty aineisto oli pääosin ajantasaista.
Kiertotalouden mukaisesti Tukeva-säätiö edistää toiminnallaan tarpeettomien tavaroiden uudelleenkäyttöä. Lahjoitettujen tavaroiden lajitteleminen ja huoltaminen käsityönä työllistää monia pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeassa tilanteessa olevia nuoria. Jätehuoltokartoituksessa ilmeni, että lajittelua
voisi tehostaa lasin, paperin, muovin ja biojätteen osalta. Keräyspisteessä 2 oli paljon sekajäteastioita ja sekajätteeseen päätyi myös hyötyjätteitä. Myös lajitteluastioiden merkinnöissä ja opasteissa
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oli havaittavissa puutteita sekä vaarallisen jätteen osalta varastointi ei ollut jätehuoltomääräysten
mukaista. Syntyvän tekstiilijätteen hyödyntämistä myyntiin teollisuuspyyhkeiksi Tukeva-säätiön
oman pajakäytön lisäksi tulee selvittää.
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LIITE 1: ERILLISKERÄTTÄVÄSTÄ SER:STÄ POISTETTAVAT KOMPONENTIT JA AINEET

Lähde: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, liite VII
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LIITE 2: SUOMEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITETILASTO VUODELTA 2018

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus 2.7.2020 .Ympäristö.fi. Jätetilastot. Sähkö- ja elektroniikkalaitetilastot.
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEB5F719B-AD9C-40D4-AA50-BBFCD4171DE6%7D/160298
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LIITE 3: KAUPPAVAIHTO SITC-RYHMIEN JA ERÄIDEN ALARYHMIEN MUKAAN VUONNA 2018

Lähde: https://tulli.fi/tilastot/taulukot/tavaratilastoja/tavaratilastot-edelliset-vuodet
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LIITE 4: TUKEVA-SÄÄTIÖN TEKSTIILILAJITTELUOHJEET
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LIITE 5: JÄTEHUOLLOKARTOITUKSEN HAASTATTELUKYSYMYKSET

Mitä jätteitä täällä toiminnoista syntyy?
Mitä jätteitä koriin päätyy? Löytyykö sekajäteastiasta kierrätettäviä jätteitä – paperia, lasia, metallia,
pakkausmuovia?
Tilattujen tuotteiden pakkaukset – onko tuotteissa huomioitu mihin materiaaliin ne ovat pakattu?
Mihin jätteet viedään täältä? (tilasta)
Onko jäteastiat/keräysastiat kaukana jätteen syntypaikasta?
Lajitellaanko syntyvät jätteet niissä tiloissa , joissa ne syntyvät?
Onko lajitteleminen mahdollistettu useammalla omalla jäteastialla?
Onko tilojen jäteastioissa selkeät merkinnät ja lajitteluohjeet? Entä löytyvätkö ohjeet ja merkinnät
myös jätekatoksesta?
Missä vaarallinen jäte säilytetään? Onko tila lukittava?
Kuka/ketkä kerätyn jätteen käy kiinteistöltä noutamassa? Onko niitä kilpailutettu?

Syntyvien jätteiden määrät
Mistä jätteet toiminnassa syntyvät? Mitkä tilat ja toiminnat tuottavat jätettä eniten ja mitä eri jätejakeita syntyy? Onko syntyneet jakeet kirjattu ylös? Paljonko mitäkin jaetta syntyy viikossa/kuukaudessa/vuodessa ja mitä ne kustantavat euroissa?
Kuinka usein roskakorit tyhjennetään?
Jätekatoksen jäteastioiden tyhjennysväli ja onko astian koko tähän sopiva?

Lisäkysymykset puupajalle
Syntyykö pajalla sivutuotteita?
Syntyykö pajalla ongelmajätettä?
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LIITE 7: JÄTEKUKON KUOPION JÄTEKESKUKSEN HINNASTO V. 2020

Lähde: https://www.jatekukko.fi/hinnat/kuopion-jatekeskus.html - 58dce955
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LIITE 8: VASTAANOTTON MAKSULLISUUS JÄTEKUKON LAJITTELUASEMILLA V. 2020

Lähde: https://www.jatekukko.fi/hinnat/lajitteluasemat.html - 58dce955
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LIITE 9: ERILLISKERÄTTÄVIEN JÄTELAJIEN TUNNUSVÄRIT

Jätelajien tunnusväriä suositellaan käytettäväksi astioiden kannessa tai tarramerkinnöissä värikirjavuuden välttämiseksi.
Lähde: Jätelaitosyhdistys JLY. http://vanha.jly.fi/jateh11.php?treeviewid=tree2&nodeid=11

