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ELINA SAARINEN

Sitra julkisti tammikuun lopussa Gaia Consultingilla 
teettämänsä selvityksen, joka vertaili kahta teoreettista 
vaihtoehtoa jätehuollon toteuttamisessa. Selvitys oli 
otsikoitu ”Länsirannikon jätehuoltosektorin vaihtoeh-
toisten ratkaisujen yritys-, alue- ja kansantaloudelliset 

vaikutukset”.
Tulosten perusteella ”materiaaliratkaisuksi” nimetty vaihtoehto 

toisi ”energiaratkaisua” 1,5 miljoonaa euroa enemmän verotuloja 
valtiolle, olisi vaihtotasevaikutuksiltaan 1,2 miljoonaa euroa pa-
rempi ja loisi 63 työpaikkaa enemmän.

”Materiaaliratkaisu” tarkoitti selvityksessä tehokasta synty-
paikkalajittelua ja jätteen hyödyntämistä biokaasulaitoksissa sekä 
kierrätyspolttoaineena sementtiuuneissa ja rinnakkaispolttokat-
tiloissa.

”Energiaratkaisuksi” nimettiin selvityksessä skenaario, jossa 
jätettä erilliskerätään ja lajitellaan vain minimimäärä ja pääosa 
jätteestä kuljetetaan uuteen, sähköä ja lämpöä tuottavaan jät-
teenpolttolaitokseen.

Sitra julkaisi tulokset 27. tammikuuta pitämässään tapahtu-
massa. Uutisointi korosti, että jätteen kierrättäminen materiaalina 
on kilpailukykyinen vaihtoehto jätteenpolttolaitokselle.

Kuntien jätelaitokset älähtivät. Jätelaitos kritisoi selvitystä har-
haanjohtavaksi ja piti sitä lobbausyrityksenä lounaisen Suomen 
meneillään olevaan hyödyntämisen hankintaan.

”Me haluaisimme nähdä tutkimusraportin. Esitys on höpöhöpöä. 
Selvityksestä on saatavilla vain kalvoesitys, josta selvityksen perus-
teita voi vain arvailla”, sanoo JLY:n toimitusjohtaja Markku Salo.

Sitran Mari Pantsar-Kallion mukaan kirjallista erillistä ra-
porttia ei ollut tarkoituskaan tehdä, mutta Gaian tiivistelmä las-
kelmista on nähtävillä Sitran verkkosivuilla.

”Mutta keskustelussa unohtuu iso kuva, jos lähdetään tutkimaan 
yksittäisiä lukuja, koska kyseessä olivat konsultin valitsemat teo-
reettiset skenaariot. Tämä on huomioitava tuloksia tulkittaessa.”

Ääritilanteet tarkoituksella
Selvityksen tekijät Ville Karttunen ja Pasi Rinne Gaia Con-
sultingista kertovat, että selvityksen tarkoituksena oli tuottaa 
tietoa kuntapäättäjille.

”Gaia on täysin puolueeton asiantuntijaorganisaatio. Jälki-
maininki osoittaa, että on hyvä avata sitä, millä tavalla olemme 
päätyneet selvityksen tuloksiin”, Rinne sanoo.

Rinne ja Karttunen kertovat, että selvityksen kaksi vaihtoehtoa 
luotiin tarkoituksella mahdollisimman erilaisiksi ääritilanteiksi, 
jotta ne toisivat esiin mahdolliset erot talousvaikutuksissa. Ske-
naariot pohjautuivat yritysedustajien haastatteluihin, aiempiin 
selvityksiin ja referenssikohteisiin esimerkiksi Ruotsista.

”Molemmat vaihtoehdot ovat teknisesti ja taloudellisesti mah-
dollisia. Vaihtoehdot ovat kuitenkin ääriesimerkkejä ja sellaisia, 
että ne tuskin toteutuvat sellaisenaan”, Karttunen huomauttaa.

Selvitys oletti, että 150 000 tonnin jätevirrasta 111 000 tonnia 
menisi energiaratkaisussa jätteenpolttolaitokselle. Kierrätykseen 
saataisiin vain 15 %, ja biologiseen käsittelyyn 10 %.

Materiaaliratkaisussa kierrätykseen saataisiin 24 %, biologiseen 

Miten jätevirrat arvioitiin 
Sitran selvityksessä?

Sitran teettämä selvitys kertoi ”materiaaliratkaisun” päihittävän ”energiaratkaisun”. 
Jätelaitokset kimpaantuivat tuloksista. Mitä selvitys oikeastaan tutki?
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käsittelyyn 30 % ja kierrätyspolttoaineen valmistukseen 40 %.
Seuraavaksi tutkijat rakensivat yrityksiin pohjautuvat arvoket-

jumallit ja huomioivat toimijoiden tulot, menot, kulut, verot ja 
toiminnan työllistävyyden. Kummankaan mallin liiketoiminta-
riskejä ei huomioitu. Selvityksestä rajattiin pois myös alueelliset 
talous- sekä ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä arvoketjujen 
kerrannaisvaikutukset.

”Uusiokäyttöön kerättävän materiaalin kuten lasin, paperin, 
metallin ja kuitujen materiaalikäytön arvoketjuja ei ole huomi-
oitu kummassakaan tapauksessa. Materiaalikäytön arvoketjujen 
taloudelliset vaikutukset olisi myös hyvä arvioida”, Karttunen 
tarkentaa.

Logistiikka työllistää
Selvitys oletti, että vain materiaaliratkaisussa syntypaikkalajitte-
lua tehostettaisiin niin, että erilliskeräys ulottuisi myös pieniin 
omakotitaloihin. Sinne, missä ennen on ollut yksi astia, tulisi 
kaksi, joista toinen olisi neljälle keräysjakeelle tarkoitettu mo-
nilokeroastia. Astioihin, keräysautoihin ja lajittelulogistiikkaan 
investoitaisiin 61 miljoonaa euroa. Keräys työllistäisi seudulla 
37 työntekijää nykyistä enemmän.

Energiaratkaisussa erilliskerättäisiin vain minimimäärä, eikä 
astioihin tai keräyksen lisäämiseen investoitaisi lainkaan. Työpai-
kat keräämisessä vähenisivät nykyisestä 38 työpaikalla.

”Työpaikat syntyvät nimenomaan keräys- ja logistiikkapuolel-
la”, Karttunen tiivistää.

”On oltava tarkka sen suhteen, ettei tuloksia ylitulkita suuntaan 
tai toiseen. Tämän tarkastelun valossa molemmat ratkaisut voivat 
näkyä kilpailukykyisenä vaihtoehtona”, Pasi Rinne toteaa.

JLY:n Markku Salo harmittelee selvityksen uutisointitapaa ja 
sen aiheuttamia vääriä mielikuvia.

” Jätelaitokset tekevät koko ajan todella tehokkaita kierrätyksen 
lisäämisen tekoja. Ehkä jätelaitostenkin täytyy katsoa peiliin, 
että on tultu niin vahvasti ulos jätteenpoltto edellä. Tulemme 
osaltamme hoitamaan asiat niin, että 50  % materiaalista saadaan 
kierrätykseen vuonna 2016. Toivottavasti Sitra hyödyntäisi myös 
jätelaitosten asiantuntemusta ja kokemusta omassa työssään”, 
Salo sanoo.

”Jatkamme keskustelua ja mietimme myös jätelaitosten kanssa, 
miten voisimme yhdessä viedä asioita eteenpäin”, Pantsar-Kallio 
sanoo. L

Kierrätysselvitystä 
odotellessa

n selvä, että jos materiaalia lajitellaan, kier-
rätetään ja jalostetaan, se luo enemmän työ-

paikkoja kuin jos materiaali poltetaan.”
Näin totesi Mari Pantsar-Kallio Sitralta kommen-

toidessaan Sitran Gaia Consultingilla teettämän sel-
vityksen taustoja.

Nyt tilattu selvitys ei kuitenkaan huomioinut Pant-
sar-Kallion tarkoittamaa kierrätystä ja jalostusta, vain 
lajitellun jätteen erilliskeräyksen.

”Itse kierrätyksen vaikutusten selvittäminen olisi 
vaatinut paljon lisäskenaarioita ja valintoja. Kaikkia 
muuttujia on mahdoton ottaa mukaan, siksi talou-
dellinen tarkastelu on pidetty laskennallisena. Nyt 
haluttiin ottaa mukaan vain alkupää. Tämä oli kes-
kustelun avaus”, Pantsar-Kallio perustelee rajausta.

Silti Sitra uutisoi selvityksen tiedotteessaan niin, 
että nimenomaan kierrätys tuo tämän selvityksen 
mukaan työpaikkoja ja verotuloja.

”Tekisi kovasti mieli teettää sellainen tutkimus, 
jossa on huomioitu myös materiaalin kierrätyksen ja 
jalostuksen kerrannaisvaikutukset sekä kokonaisku-
va siitä, että myös muilla tekijöillä, kuten teollisuuden 
imulla ostaa lajiteltuja jätteitä, on suuri merkitys hyö-
tykäyttöasteen nostamisessa. Ja siihen olisi hyvä saa-
da mukaan kaikki tahot. Asiasta on jo keskusteltu Jä-
telaitosyhdistyksen kanssa”, Pantsar-Kallio sanoo. L

O Montako jätevirtaa? Sitran Gaia Consultingilla teettämässä 
selvityksessä toiseen vaihtoehtoon oli oletettu minimi-
lajittelutaso, toisessa vaihtoehdossa taas lajiteltaisiin talteen 
monta erillistä hyötyjätevirtaa. Omakotitaloasukkaillakin olisi 
monilokeroiset keräysastiat.

M Yhdessä vai erikseen? Sitran mukaan 
seuraavaan selvitykseen tahdotaan mukaan 
kaikki toimijat, myös jätelaitokset.
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