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len seurannut Suomen jätepolitiikkaa, lainsäädännön kehi-
tystä ja jätehuollon ohjausta jo lähes 15 vuotta. Tullessani 
sosiaali- ja terveysministeriöön työhön kesällä 1999 ala oli 
minulle tuttu lähinnä oman roskapussin näkökulmasta. 

Jätehuollon opiskelu on vaatinut paljon työn ohessa. Ilman epäviralli-
sia kontakteja osaaviin insinööreihin ei opiskelusta olisi tullut mitään. 
Jätehuollon parissa ahkeroidessani olen kokenut eräitä työelämän mie-
lekkyyden kannalta tärkeitä onnistumisen elämyksiä, kun yksityiskoh-
tiin paneutumisen myötä on alkanut kokonaisuus hahmottua. Kahden 
vuoden jakso Maailmanpankin ympäristöosastolla Washington DC:ssä 
avarsi edelleen suuresti ymmärrystä siitä, kuinka tärkeä olisi organisoida 
jätehuolto osana yleistä terveysjärjestystä myös kehitysmaissa.

Ala on äärimmäisen kiehtova, mutta ympäristötietoisuuden myötä vali-
tettavan politisoitunut. Ala oli – ennen ympäristöhallinnon perustamista 
– terveydenhoitolain ja Lääkintöhallituksen ohjauksessa ja yhä edelleen 
terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa on pykälät, joiden nojalla Valviralla 
ja kuntien terveydensuojeluviranomaisella on toimivaltaa jätehuollon 
järjestämisen valvonnassa.

Alan monimutkaisuudesta ja ylipolitisoitumisesta johtuen julkinen kes-
kustelu jätehuollosta on usein värittynyttä ja päivälehtien uhraama runsas 
palstatila on jäänyt monin osin asiantuntemattoman ympäristötietoisuu-
den julistamisen tasolle, samalla kun toimittajat ovat usein ehkä tietämät-
tään ajaneet erilaisten kaupallisten toimijoiden intressejä. Toimittajalle 
on usein riittänyt, että näkökulman syöttäjä on ollut ns. hyvällä asialla. 
Skuupiksi on kelvannut joku mullistava kestävän kehityksen mukainen 
jätehuollon ratkaisu, joka on vähin äänin unohdettu myöhemmin.

Julkiselta sanalta on paljolti jäänyt kertomatta suurelle yleisölle jäte-
huollon ympäristöohjauksesta aiheutuneet ongelmat, jotka juontuvat 
jätteenpoltonvastaisen ilmanpiirin juurruttua 1980-luvun lopulla ns. Ky-
läsaarijupakan jälkeen suomalaiseen keskusteluun. Erilaiset biologiseen 
käsittelyyn tai jätepolttoaineiden valmistukseen käytetyt sadat miljoonat 
eivät koskaan – alkuperäisen ajatuksen mukaisesti – lisänneet tehokasta 
materiaalitaloutta ja niistä aiheutuneet ympäristöongelmat odottavat 
edelleen ratkaisua. Uusimmatkaan villitykset eivät ole vailla ongelmia 
eivätkä tuo hyötyjä ilman tukiaisia.
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Mitä aiotaan tehdä erilaisten kestävän kehityksen mukaisten jätehuol-
toratkaisuiden orgaanisille rejekteille tai markkinoille kelpaamattomalle 
kompostille, kun kaatopaikat suljetaan niiltä 2016? Mitä tehdä huono-
laatuiselle sekajätteelle (esim. sairaalajäte), jos alueella ei ole toimivaa 
arinapolttolaitosta? Meillä on toistaiseksi ohisyöttömahdollisuudella 
varustettuja polttolaitoksia sairaaloiden hankalimmille jakeille vain laa-
jennetulla pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla vuonna 2016. Miksi 
keräisimme muovia erilliskeräyksessä, vaikka ne päätyvät sekajätteen 
mukana polttoon? Miksi erilliskeräisimme biojätteen nykyisen kuntata-
louden kriisin aikana, vaikka sen kohtalo voi hyvin olla kalliin keräilyn ja 
toimimattoman ja haitallisen biologisen käsittelyn välivaiheiden jälkeen 
arina? Miksi meidän on hyväksyttävä, että ylimitoitettu kotitalouksiin 
ulottuva erilliskeräys nostaa erityisesti köyhien, autottomien, sairaiden 
ja haja-asutusalueilla asuvien veroluontoisia maksuja regressiivisesti?

Sen sijaan, että vastaisimme näihin kysymyksiin viisaasti tai ratkaisimme 
edessä olevia ongelmia, keskustelu ohjautuu intressipiirien päivittelyyn 
siitä, kuinka ”Pohjoismaiden yli-investoinnit jätteenpolttoon osoittavat, 
että meillä Suomessa on liikaa polttokapasiteettia” samaan aikaan, kun 
esimerkiksi Turku tukeutuu Ruotsin ja Viron jätteenpolttoon!

Kaiken jätehuollollisen ohjauksen keskiössä on edelleen yksisilmäinen 
kierrätyksen lisääminen, vaikka se on jätedirektiivin etusijajärjestyksen 
mukaan vasta kolmantena hierarkiassa ja tämän etusijajärjestyskin on 
alisteinen sille jätedirektiivin ja -lain periaatteelle, jonka mukaan ensi-
sijaista on, että jätehuollosta ei aiheudu ympäristön- ja terveydensuoje-
lullisia haittoja.

Jätelaki ja -direktiivi eivät ainoastaan salli vaan edellyttävät, että hyö-
dyntäminen asetetaan kierrätyksen edelle, jos kokonaisuuden kannalta 
saavutetaan ensisijaisen tavoitteen kannalta parempi tulos. l
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Mitä tehdä esimerkiksi sairaalajätteelle, 
jos alueella ei ole toimivaa arinapoltto-
laitosta, kysyy Mikko Paunio kolumnissaan.


