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Keräyspaperin, lasin ja metallin kierrätyksen tuotta-
ma ilmastohyöty on suurempi kuin jätteen keräyk-
sestä, kuljettamisesta ja käsittelystä aiheutuva kas-
vihuonekaasukuormitus. Jätemateriaalien kierrätys 
korvaa neitseellisiä raaka-aineita, joiden tuotanto 

olisi voinut lämmittää ilmastoa. Kierrätys kannattaa, vaikka hyö-
tyjätteitä kerätään kiinteistökohtaisella erilliskeräyksellä.

Tulokset käyvät ilmi Turun Seudun Jätehuollon (TSJ) LCA 
Consulting Oy:llä teettämästä elinkaarimallinnuksesta, jossa 
tutkittiin yhdyskuntajätteen käsittelyn ilmaston lämpenemis-
potentiaalia TSJ:n alueen keräys- ja käsittelyratkaisuilla vuonna 
2014 ja vuonna 2016.

”Olemme teettäneet ilmastovaikutustarkastelun vuonna 2012 
biojätteen erilliskeräyksen laajentamisesta. Nyt halusimme laa-
jentaa arvioon mukaan kaikki jätevirrat. Katsomme myös, kuinka 
tilanne kehittyy tulevilla jätteenkäsittelyratkaisuilla. Energiahyö-
tykäyttö Orikedolla on loppumassa ja jätettä tullaan viemään 
muualle hyödynnettäväksi. Haluamme pystyä vertailemaan, 
millaisia ilmastovaikutuksia ratkaisuillamme on”, TSJ:n yhteys-

Kierrätyksen ilmastohyödyt on arvioitu
Keräyspaperin, lasin ja pienmetallin kiinteistökohtainen erilliskeräys ja kierrätys 
kannattavat ilmastonäkökulmasta Turun seudulla.

L ELINA SAARINEN

päällikkö Päivi Mikkola perustelee.
Ilmaston kannalta kannattavinta on kierrättää metallia, eten-

kin terästä ja alumiinia. Samoin keräyspaperilla saadaan suuret 
ilmastohyödyt, koska sitä kertyy materiaalikierrätykseen hyvin 
paljon. Samoin lasin ja biojätteen erilliskeräys ja kierrätys näyt-
tävät kannattavan.

Turun seudulla on suunniteltu biojätteen erilliskeräyksen laa-
jentamista suuriin, yli 20 huoneiston kiinteistöihin vuodesta 2016 
alkaen.

”Oletimme selvityksessä, että vuonna 2016 saamme jo hyvin 
kunnianhimoisen määrän biojätettä mädätettäväksi. Kierrätyksen 
eteen on nyt tehtävä paljon töitä, jotta tämä toteutuu”, Mikkola 
sanoo.

Kartonki vaatisi                    
jatkotutkimuksia 
Tuloksissa erikoisena poikkeuksena näyttäytyy keräyskartonki. 
Sen keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn ilmastoa lämmittävä 
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vaikutus näyttäisi kumoavan materiaalikierrätyksestä saatavat 
ilmastohyödyt.

Mikkola epäilee tämän johtuvan osittain siitä, että keräys on 
kiinteistön haltijan järjestämää, joten keräyksen päästöt ovat 
todennäköisesti hieman suuremmat, kuin jos kuljetus olisi jär-
jestetty keskitetysti. Lisäksi keräykseen ja käsittelyprosesseihin 
liittyviä tietoja oli vaikea saada, joten tuloksissa on epävarmuutta.
”Tällaisia arviointeja on tapana aina kritisoida. Kerromme 
kuitenkin lähtötiedot ja rajaukset avoimesti. Tämä on meidän 
alueemme tutkimus, eikä tuloksia voi liikaa yleistää muualle”, 
Mikkola huomauttaa.

Suurimmat ilmastovaikutukset aiheuttavat ne jätevirrat, joita 
syntyy eniten. Jätteenpoltolla on myönteiset ilmastovaikutukset, 
kun sillä korvataan fossiilisia polttoaineita sähkön ja lämmön 
tuotannossa. Se, kuinka suuret nämä ilmastohyödyt ovat, riippuu 
merkittävästi siitä, mitä polttoaineita korvataan.

Avuksi tulevaisuuden                    
ratkaisuissa
Selvitys antoi paljon tietoa paikallisesta jätteenkäsittelyn tilasta. 
TSJ käyttää tuloksia keskustelun pohjana, kun TSJ ja jätehuolto-
lautakunta pohtivat tulevaisuuden erilliskeräysratkaisuja. 

TSJ kilpailuttaa parhaillaan yhdessä Lounaisen Suomen han-
kintarenkaan kanssa sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittelyratkai-
suja vuodesta 2018 eteenpäin. Tarkoituksena on tehdä vastaava 
ilmastoselvitys myös vuodesta 2018 sitten, kun kilpailutuksen 
tulos on selvillä. L

O  TSJ ja yhteistyökumppanit keräävät jokakesäisessä tempauksessa 
rakennusjätettä, metalli- ja sähköromua sekä vaarallisia jätteitä. 
Kuvassa keräyslaiva vierailee Pensarin saaressa. Entäpä muut 

ympäristövaikutukset?

LCA Consulting Oy teki Turun Seudun Jätehuol-
lolle yhdyskuntajätehuollon elinkaariselvityksen 
viime kesänä. Konsulttiyhtiöllä oli jo ennestään 

hyvä tuntemus TSJ:n jätehuoltoprosesseista ja pitkä 
kokemus jätehuollon elinkaariarvioinneista.

”Täytyy muistaa, että tässä on tutkittu vain ilmasto-
vaikutuksia, ei muita ympäristövaikutuksia. Vaikka 
ilmaston lämpenemisvaikutus onkin yksi tärkeimmistä 
kysymyksistä, se ei ole koko totuus”, LCA Consultingin 
toimitusjohtaja Antti Niskanen muistuttaa.

”Jotta nähtäisiin kokonaiskuva, olisi tärkeä huomi-
oida myös muut ympäristövaikutukset,  ja luonnonva-
rojen kuten ravinteiden käyttö. Kierrätys on yleensä 
järkevää, etenkin, kun EU:ssa ollaan menossa kierto-
talouden suuntaan ja halutaan käyttää resursseja tehok-
kaammin”, Niskanen jatkaa.

Hän toivookin, että jätelaitokset satsaisivat elin-
kaariselvityksiin, jotka antaisivat syvällistä kokonais-
tietoa erilaisten jäteratkaisujen moninaisista ympäristö-
vaikutuksista.

Selvitysprosessiin olisi hyvä varata resursseja ja aikaa.
TSJ:n yhteyspäällikkö Päivi Mikkola ei vielä lupaa 

TSJ:n selvittävän jatkossa muita ympäristövaikutuksia 
kuin ilmastovaikutuksia.

”Ilmastovaikutuksia tutkittiin nyt, koska meillä oli 
niiden selvittämisestä jo kokemusta ja pohjatietoja ole-
massa, joten selvitys saatiin toteutettua nopeasti. Mui-
den vaikutusten arviointi on budjetti- ja aikakysymys.”

Niskasen mukaan olisi hyvä tarkastella kierrätys- ja 
keräysasteen nostamisen ympäristö- ja talousvaiku-
tuksia jätejae- ja aluekohtaisesti. Kaikissa tapauksissa 
kierrätysasteen nostaminen ei ole ympäristövaikutus-
ten kannalta järkevää.

”EU:n suunnitelmissa on nostaa yhdyskuntajätteen 
kierrätysastetta. Se saattaa Suomen oloissa johtaa joi-
denkin jätejakeiden osalta negatiivisten ympäristö-
vaikutusten kasvuun. Paras ratkaisu saataisiin selvittä-
mällä tapauskohtaisesti ympäristövaikutuksiltaan paras 
kierrätysaste.” L

Ilmastonlämpenemispotentiaalit 2014 ja 2016

Vuosittaista jätemäärää kohden [t CO2-ekv./ajäte]

Jätejae 

Kaatopaikkajäte

Polttokelpoinen 

jäte

Biojäte

Keräyspaperi

Keräyskartonki

Keräysmetalli

Keräyslasi

Yhteensä

2016

0

- 28 660

-1 429

-7 671

92

-10 362

- 899

- 48 930

2014

239

- 32 098

- 282

- 7 783

83

- 9 368 

- 924

- 50 134

Jätemateriaalien kierrätys korvaa neitseellisiä raaka-aineita, 
joiden tuotanto olisi voinut lämmittää ilmastoa.
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