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l Uusi jätelaki teki selväksi, että Suomen yh-
dyskuntajätehuolto muuttuu. Tavoitamme eu-
rooppalaisen kesitason. Koska yhtiömme on 
kunnostautunut hyvänä perässähiihtäjänä, 
olemme silmä tarkkana seuranneet, mitä latu-
ja etelämpänä on päätetty aukoa. Lunta sielläkin 
on ollut viime vuosina riittämiin. Tosin muiste-
len helsinkiläisten kyselleen kuopiolaisilta au-
rausohjeita.

Mekin kilpailutimme jätteen energiahyödyn-
tämisen. Oulu voitti, onneksi, ja Boden hyvänä 
kakkosena.

Poltettavan jätteen määrän arvioinnissa ole-
timme nykyisen paperi- ja pakkausjätteen ke-
räyksen säilyvän. Tai oikeasti – oletimme tason 
paranevan. Ympäristöministeriön edustaja kun 
kertoi vuosi sitten energiapäivillä asetusvalmis-
telun pohjautuvan kierrätyksen mahdollisim-
man kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

Joululahjaksi valmistui Syken selvitys Poh-
jois-Suomen pakkausjätteen hyödyntämisestä. 
Sen mukaan optimoitujen keräyskuljetusten 
moninkertaistuminenkaan ei riitä kumoamaan 
jätteiden kierrättämisestä saatavia hyötyjä. Ei 
edes muovijätteellä, vaikka muovijäte kerätään 
Suomen Lapista ja kuljetetaan Keski-Euroopan 
kautta osin Kiinaan hyödynnettäväksi.

Kesällä sain pakkausjätteitä koskevan ase-
tusesityksen. YM:n muiston mukaan ehdotuk-
sen tavoite varmistaa pakkausjätteen erilliske-
räysverkoston vaivattoman saatavuuden koko 
maassa sekä edistää pakkausjätteen kierrätys-
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tä. Muistion mukaan säännös vastaanottopaik-
kojen määrästä on tarpeen riittävän palveluta-
son turvaamiseksi – ja jälleen – koko maassa.

Unelma herää: Pääsemmekö Ruotsin tasolle? 
Silloin olisi paljon mukavampi viedä Renhållnin-
gille kahvipullaa, vaikka ne sanovatkin kaiken 
pahan tulevan idästä.

Vaan lieneekö kykyni ymmärtää suomea 
puutteellinen? Kuinka alueemme nykyisten 
lasi-/metallipisteiden määrän väheneminen 
neljännekseen ja kartonkipisteiden kolman-
nekseen edistää pakkausjätteen kierrätystä? 
Eikö ”koko maassa” olekaan Lapin maakuntaa? 
Onko YM tutkinut JLY:n jätteenpolttolaitosten 
Suomi-karttaa, josta puuttuu Lapin lääni koko-
naan? Tosin siinä kartassa Oulukin on sisämaas-
sa. Vai onko YM:ssä oletettu, että ekopisteemme 
sijaitsevat latu- ja kelkkareittien varrella? Sitä en 
ole tarkoittanut, vaikka olenkin kehunut hiihto-
taitojamme.

Ylelläkin esitetty Säilöttyjä unelmia -doku-
mentti seuraa yhden säilykepurkin yli 30 000 
kilometrin matkaa Brasilian malmikentiltä hal-
ki ruokatuotantoketjun ja kaupan hyllylle Suo-
meen (Kävivät kuvaamassa meillä Jäkälässä, 
mutta eiväthän ne kaatopaikkakuvat nauhalle 
kelvanneet. Luulivat purkin päätyvän metallike-
räykseen, kiittelivät kuitenkin lopputeksteissä). 
Siihen matkaan verrattuna riittävä palvelutaso 
kyllä toteutuu, kun Kilpisjärven Kilpishallista os-
tetun sika-nautapurkin voi vaivattomasti palaut-
taa 170 kilometrin päähän Hetan K-markettiin. 

Norjalaiset turistit viekööt purkkinsa Jäämerelle 
– akkurat.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää ympä-
ristöministeriön luonnosta pakkausjäteasetuk-
sesta ylimitoitettuna ja kalliina. Meillä nykyisen, 
tasoltaan kolmin-nelinkertaisen vastaanottover-
koston ylläpito maksaa reilusti alle euron per 
asukas. Sen kuluttaja säästää verkoston alas-
ajossa, mutta maksaa jätemaksussaan saman 
hinnan moninkertaisena, kun lasi- ja metalli-
pakkaus tekee hukkareissun satojen kilomet-
rien päähän polttoon. Ihan aiheellisesti EK oli 
huolissaan kuluttajien ostovoiman alenemisesta 
ja siitä, että ministeriö on unohtanut tarkastella 
kustannus- ja ympäristötehokkuutta.

Mikäli Norrbottenissa eli Ruotsin Lapissa ei 
erilliskerättäisi lasi- ja metallijätettä lainkaan, 
ei-palavan jätteen määrä poltettavassa jättees-
sä kasvaisi 10 prosentilla. Norrbottenissa on 
pakkausjätteen keräyspisteitä 225 kappaletta, 
eikä ICA-Maxin hillopurkki ole kalliimpi kuin K-
kaupan. YM:n asetusluonnoksessa Lapin maa-
kuntaan esitetään kymmenesosaa Ruotsin vas-
taavasta eikä muovinkeräystä lainkaan.

Olen huolestunut. Onko etelässä satanut vii-
me talvina jo niin paljon lunta, ettei metsä näy 
puilta ja että jatkossakin saan Renhållningilla 
hävetä? l
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