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Lehden teemat ovat jätevirrat, jätteen 
keräys, lajittelu, kuljetus, käsittely ja kalusto, 
jätteen prosessointi ja mekaaninen erottelu, 
kierrätyspalvelut ja elinkaarianalyysit.

25 vuotta

Omenat ja melonit

Jos pihassasi kasvaa omenapuu, älä vain tee hedelmistä hilloa tai mehua. Jokainen pudokas 
tarvitaan toiseen tarkoitukseen: ne on kompostoitava.

Kun omenasatsit kopsahtelevat kompostiin, se sataa Suomen kansalliseen kierrätys-
kampanjalaariin. Mitä painavampi sato, sen parempi.

Euroopan komissio läväytti kesän keskellä kaikille jäsenmaille sellaiset kierrätysaste-
tavoitteet, että hiki olisi tullut ilman 38 päivän helleputkeakin. Vuonna 2030 yhdyskuntajätteistä 
on kierrätettävä 70 prosenttia.

Toiset kutsuvat tavoitetta ”kunnianhimoiseksi”, toiset sanovat suoraan, että se on mahdoton. 
Jälkimmäisiin kuuluu komissio itse.

Vaikutusten arviossaan se laskeskeli, että lukuun saattaa hyvällä tuurilla päästä kourallinen 
keskisen Euroopan jäsenmaita, muilla ei ole toivoakaan. Meille muille komissio keksi varhais-
varoitusjärjestelmän.

Sen tarkkaa toimintaperiaatetta voi vasta arvailla, mutta ainakin siihen sisältyy selvitysten 
ja suunnitelmien kirjoittamista ja erilaisten jatkoaikojen anomisproseduureja. Tälle rupusakille 
komissio lupaa tarjota tukimekanismeja. Neuvo kuulunee, että katsokaa vain tarkemmin sinne 
roskapussiin ja innovoikaa, millaisia tuotteita sen sisällöstä voisi valmistaa. (Mutta älkää kuiten-
kaan tehkö siitä biopolttoainetta, se ei ole kierrättämistä.)

Tehdäkseen kiertotaloustavoitteista oikein kunnolla kunnianhimoisia, komissio ruuvasi vaikeus-
kerrointa pykälän ylemmäs. Samaan aikaan, kun se toisella kädellä nosti kierrätystavoitetta, toisella 
kädellä se poisti keinovalikoimasta konsteja, joilla tavoitteeseen vielä olisi voinut päästä. Kaupan 
ja yritysten yhdyskuntajätteet, nuo kierrätyskelpoisimmat virrat, eivät pian kuulukaan yhdyskun-
tajätteisiin laskettavien jätteiden joukkoon. Yhdyskuntajätteen määritelmän komissio muuttaisi 
järjestämisvastuuperusteiseksi. Vain kunnallisen sektorin vastuulla olevat jätteet huomioitaisiin. 
Eri maissa vastuut ovat tietysti erilaisia, joten se, mikä rajan takana on yhdyskuntajätettä, ei rajan 
toisella puolella ehkä olekaan. Se yhdenvertaisuudesta.

Ne Keski-Euroopan maat, jotka pääsevät uusiin tavoitteisiin, iloitsevat vehreistä puutarhoistaan, 
jotka tuottavat ympäri vuoden runsaasti kompostiin kelpaavaa biojätettä. Ja sattuipa hauskasti, 
puutarhajäte on kunnan vastuulla!

Suurimman osan vuodesta meillä Suomessa ei ole puutarhajätettä, meillä on lunta. Toivo on 
kai pantava oikein painavaan omenasatoon.
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