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ECD, EU ja YK peräänkuuluttavat muutosta vihreään 
talouteen. Tämä edellyttää kulutus- ja tuotantotapamme 
muuttamista resurssitehokkaaksi ja vähähiiliseksi. Tällöin 
materiaalien, energian, veden ja maan käyttömme ovat 

muuttuneet tasolle, joka ei vaaranna ilmastoa, puhtaan veden saatavuutta 
ja ekosysteemipalvelujen toimivuutta. Tulevaisuuden jätehuollon on olta-
va osa tätä suurta ratkaisua. Tavoitteena häämöttää jätteetön yhteiskunta 
(zero waste society), jossa toteutuvat suljetut materiaali- ja energiavirrat.

Pyrittäessä kohti jätteetöntä yhteiskuntaa EU:n jätedirektiivistä (2008/98/
EY) johdettava jätehierarkia antaa siihen käytännön priorisointijärjes-
tyksen. Ensisijaisena tavoitteena on jätteen synnyn ehkäisy eikä jätettä 
tulisi sijoittaa kaatopaikoille. Tavanomaisen jätteen kaatopaikkamäärien 
reilu vähentäminen edellyttää nykyistä parempaa jätteiden erilliskeräystä 
ja uusia jätteiden lajittelutekniikoita. Vaarallisen jätteen muodostumisen 
ehkäisy edellyttää tapauskohtaisia käsittelymenetelmiä, jotka eivät aiheu-
ta haitallisia päästöjä ja joiden toteutuksen vaatiman energian pitäisi olla 
haitatonta. Varsinaiseksi ongelmaksi muodostuvat jätteet, jotka nykyi-
sin ohjautuvat pysyville kaatopaikoille. Erityisen haasteellista se tulee 
olemaan kaivosjätteille, joiden määrä ennustetaan kasvavan Suomessa.

Aikanaan kaatopaikoille on ohjautunut nykyisen mittapuun mukaan 
arvokkaita raaka-aineita, joiden esiin kaivaminen on vain ajan kysymys. 
Japanissa ”urban mining” on jo todellisuutta. Toisaalta kaatopaikoille on 
ohjautunut biopohjaisia raaka-ainevirtoja, joiden metaanipäästöt tulisi 
ohjata energiahyötykäyttöön. EU:ssa on arvioitu, että yhdyskuntajätteiden 
paremmalla hallinnalla olisi vuoteen 2020 mennessä mahdollisuus vähen-
tää 1,53 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2008 tasosta.

Nykytilanteessa EU:n kaatopaikkadirektiivi on jouduttanut jätteiden 
energiahyödyntämistä. Jätteenpolton trendi on kuitenkin pitkällä täh-
täyksellä ristiriidassa sen kanssa, että pyritään jätteettömään yhteiskun-
taan. Energia tulisi pystyä tuottamaan ilman, että kerran käyttöönotettu 
materiaali hävitetään polttamalla. Tämä koskee muita kuin biomassa-
pohjaisia raaka-aineita kuten muoveja, joiden fossiilinen hiili vapautuu 
ilmakehään polton yhteydessä. Elinkaaritarkastelujen perusteella muun 
muassa muovin uudelleenkäyttö on todettu polttoa kestävämmäksi rat-
kaisuksi ympäristön kannalta. Se sijaan esimerkiksi maatalouden yhtey-
dessä syntyvät kasvisjätteet on järkevää toimittaa esimerkiksi biokaasun 
tuottamiseen. Mutta ajattelutapa, että jätettä tuotetaan energiakäyttöön, 
ei ole kestävällä pohjalla. Kestävämpää on pyrkiä minimoimaan jätteen 
syntyä ja tehdä energia suoraan biopohjaisista raaka-aineista. Näin väl-
tytään tuotteiden prosessoinnin päästöiltä.

Teollisessa toiminnassa on lähtökohtana hukan minimointi jo talou-
dellisista syistä, mutta tästä huolimatta jätettä syntyy. Sivutuotteiden ja 
jätteiden hyötykäytön edistäminen on tavoiteltavaa, koska sillä vältetään 
muutoin toista reittiä hankittujen raaka-aineiden hankinnan ja proses-
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soinnin päästöt. Tähän tarvitaan tutkimusta ja muutoksia lainsäädän-
nössä. Ajatus, jossa toisen jäte on toisen raaka-aine, on peräisin teollisen 
ekologian käsitteestä. Tällä alueella on vielä paljon tekemistä. Yhtenä tär-
keänä asiana on jätevirtojen synnyn kartoittaminen alueellisesti, minkä 
pohjalta laaditaan niitä hyödyntävien yritysten toimintamahdollisuudet.

Tuotteiden kierrätys on avainasemassa yhteiskunnan materiaalitehok-
kuuden parantamisessa. Jätteiden keruujärjestelmien ja lajittelujärjes-
telmien toimivuuden lisäksi lopputuloksen kannalta on tärkeää itse 
teknologia, jolla erilaiset aineet pystytään ottaman talteen. Ongelmana 
ovat myös usein riittämättömät määrät ja pienet pitoisuudet, mikä tekee 
erilaisten aineiden talteenottamisen kannattamattomaksi. Esimerkiksi 
matkapuhelimissa on valtava määrä hyödyntämättömiä arvometalleja, 
muun muassa harvinaisia maametalleja, joita ei ole vielä taloudellistesti 
järkevää ottaa talteen. Toisaalta tutkimusten perusteella kännykkävuo-
resta on saatavissa paremmin kultaa kuin parhaista luonnonesiintymistä.

Kierrätyksen esteenä voivat olla ainevirtoihin liittyvät epäpuhtaudet. 
Puhtaiden ainevirtakiertojen säilyttäminen on tulevaisuudessa suuri 
haaste. Muun muassa uudet metalliseokset mahdollistavat keveämpiä 
rakenteita, mutta ne voivat vaikeuttaa kierrätystä. Toisaalta lainsäädäntö 
estää tiettyjen muovien kierrätyksen, koska niissä on pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä, ns. POP-aineita.

Kierrätys aiheuttaa aina omat päästönsä, joiden määrä tulisi myös mini-
moida tulevaisuudessa. Siksi tuotteiden uudelleenkäyttö, päivitettävyys ja 
pitkäikäisyys ovat toivottavia suuntauksia. Runsaasti energiaa käyttävissä 
tuotteissa saattaa kuitenkin vanha tuote olla ympäristösyistä järkevää 
vaihtaa mahdollisimman nopeasti energiatehokkaampaan tuotteeseen. 
Tällaiset ”tradeoff ”-tarkastelut selviävät elinkaariarviointien avulla. 
Elinkaariarvioiden merkitys korostuu jatkossa jätevirtojen minimoin-
nissa ja jätehuoltojärjestelmien suunnittelussa. Se on myös kiinteä osa 
tuotteiden ekosuunnittelua, jonka merkitys korostuu kun tuottajavastuu 
laajenee koskemaan uusien tuotevirtojen takaisinkeruuta. Jätteetön tuote 
on tuotesuunnittelun haaste. Jätteen synnyn ehkäisyssä ja tuotteiden 
uudelleenkäytössä tuotesuunnittelu ja lainsäädäntö ovat avainasemassa, 
mutta myös kuluttajien ja tuotteiden arvoketjujen muiden toimijoiden 
asenteilla on tärkeä merkitys.

Yhteenvetona voi sanoa, että jätehuollon megatrendien signaalit ovat 
löydettävissä tulevaisuuden vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhteiskun-
nan haasteista. On tiedon vastaanottajasta kiinni, että nähdäänkö nämä 
signaalit nyt heikkoina tai jo vahvoina.

Kirjoitus pohjautuu professori Jyri Seppälän Jätehuolto ́ 13 tapahtumassa 
pitämään esitykseen.
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Professori Jyri Seppälä ennustaa, 
että elinkaariarvioiden merkitys 
korostuu jatkossa jätevirtojen 
minimoinnissa ja jätehuolto-
järjestelmien suunnittelussa.


