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Tässä diplomityössä tutkittiin elinkaariarvioinnin keinoin, miten neljälle erilliskerättävälle 

jätelajille – biojätteelle, metallille, lasille ja kartongille – asetettavat keräyksen velvoiterajat 

vaikuttavat elinkaaren aikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin ja jätehuoltoyhtiölle kohdistu-

viin kustannuksiin. Velvoiterajojen vaikutuksia tarkasteltiin kahden case-kunnan avulla: 

Tampereen ja Mänttä-Vilppulan. Kohdekunnille laskettiin kasvihuonekaasupäästöjen ai-

heuttama ilmastonlämpenemispotentiaali ja kustannukset nykytilassa sekä kahdella vaihto-

ehtoisella erilliskeräyksen velvoiterajalla: erilliskeräys vähintään viiden huoneiston kiinteis-

töiltä sekä erilliskeräys kaikilta kiinteistöiltä. 

 

Jätemäärät ja keräyksen polttoaineenkulutukset eri skenaarioissa arvioitiin LCA Consulting 

Oy:n kehittämällä Jeko-työkalulla. Työkalulla lasketut arvot syötettiin GaBi-elinkaarimal-

linnusohjelmalla laadittuun LCA-malliin, jolla määritettiin ilmastonlämpenemispotentiaali 

jätteiden keräyksen ja käsittelyn koko tuotejärjestelmälle. 

 

Tulosten perusteella biojätteen ja kartongin erilliskeräyksen laajentaminen ei olisi kohde-

kunnissa ilmastonlämpenemisen tai kustannusten kannalta hyödyllistä. Metallia kannattaisi 

ilmastonlämpenemisen näkökulmasta kerätä kaikilta kiinteistöiltä, mutta keräyksen kustan-

nukset kasvaisivat tällöin merkittävän suuriksi. Sekä metallin että lasin keräyksen laajenta-

minen vähintään viiden asunnon kiinteistöille voisi olla sekä ilmastonlämpenemisen että 

kustannusten kannalta suositeltava vaihtoehto. 
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Impacts of different obligation limits for waste collection of four source-separated household 

wastes – biowaste, metal, glass and cardboard – were studied in this master’s thesis. The 

impacts investigated were Global Warming Potential (GWP) for the whole waste manage-

ment system and costs directed to waste management company. The impacts were assessed 

for two different Finnish municipalities: Tampere and Mänttä-Vilppula. GWP and costs 

were calculated for the current state of waste management and also for two alternative obli-

gation limits: collection from residential buildings including at least five apartments and 

collection from all residential buildings. 

 

Waste amounts and fuel consumption in waste collection were estimated using Jeko-tool, 

developed by LCA Consulting Oy. The values calculated with Jeko-tool were entered into 

LCA-model, created with GaBi Life Cycle Assessment (LCA) software. GaBi was used for 

characterization of GWP results. 

 

Based on the results of this master’s thesis, broadening the coverage of biowaste or card-

board collection in the studied areas would be neither ecologically nor economically bene-

ficial. In the GWP point of view, the collection of metal would be beneficial from all resi-

dential buildings. However, the cost of collection would increase significantly. For both 

metal and glass the optimal coverage of collection could be all the residential buildings in-

cluding five or more apartments. 
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1 JOHDANTO 

 

Kansainvälisten ja valtakunnallisten tavoitteiden ja päätöksenteon myötä Suomea ollaan vie-

mässä yhä etenevässä määrin kohti kiertotaloutta, jossa materiaalit saataisiin kiertoon sen 

sijaan, että ne sijoitettaisiin kaatopaikalle tai hyödynnettäisiin energiana. Suomen jätelain-

säädäntö perustuu pääosin Euroopan unionin lainsäädäntöön ja EU:n yhteisiin tavoitteisiin. 

Yhdyskuntajätteiden osalta EU:n jäsenmaiden tulee saavuttaa 50 %:n kierrätysaste vuoteen 

2020 mennessä (EU:n direktiivi 2008/98/EC, Artikla 11). Tähän myös Suomen on päästävä 

ja toimia sen eteen tehdään koko maassa. 

Suomen ympäristöministeriö on parhaillaan laatimassa valtakunnallista jätesuunnitelmaa 

vuoteen 2023. Suunnitelma sisältää jätteiden synnyn ehkäisyn ja jätehuollon strategiset ta-

voitteet. Edellinen jätesuunnitelma – valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 – hy-

väksyttiin valtioneuvostossa huhtikuussa 2008. Yhdyskuntajätteiden osalta tavoitteena oli, 

että Suomi saavuttaisi EU:n asettamat kierrätystavoitteet jo vuonna 2016, jolloin yhdyskun-

tajätteestä kierrätettäisiin materiaalina 50 %, hyödynnettäisiin energiana 30 % ja 20 % sijoi-

tettaisiin kaatopaikalle. (Laaksonen et al. 2017, 13–15.) Vaikka vuonna 2015 saavutettiin 

kierrätysasteen osalta uusi ennätys (Tilastokeskus 2016a), voidaan tässä vaiheessa todeta, 

että jätesuunnitelmaan kirjattuun tavoitteeseen ei päästy.  

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaiseman selvityksen mukaan 50 %:n 

kierrätysasteen saavuttamiseksi tulisi koko valtakunnan alueella asettaa biojätteelle, karton-

gille, metallille ja lasille kiinteistökohtainen lajittelumahdollisuus kaikille vähintään kahden 

huoneiston kiinteistöille. Lisäksi muovin keräysvelvoite tulisi asettaa vähintään 10 huoneis-

ton kokoisille kiinteistöille. Tämä tarkoittaisi huomattavaa keräysjärjestelmän laajentamista 

nykyisestä. (Salmenperä et al. 2016, 12.)  

EU:n ja Suomen jätelainsäädännössä noudatetaan niin sanottua jätehierarkiaa, jonka mukaan 

jätehuollon käytännön toteuttamisessa on noudattava seuraavaa etusijajärjestystä (JäteL 

646/2011, 2. luku, 8 §; EU:n direktiivi 2008/98/EC, Artikla 4):  
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1. Syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 

2. Uudelleenkäyttö 

3. Kierrätys 

4. Muu hyödyntäminen, kuten hyödyntäminen energiana 

5. Loppusijoitus 

 

On kuitenkin mahdollista, että joissain tapauksissa kiertotalouden tavoitteet ja päämäärät 

menevät ympäristön ja kustannusten kannalta järkevien ratkaisujen edelle. Missä määrin on 

esimerkiksi järkevää tihentää asuinkiinteistöiltä kerättävien hyötyjätteiden erilliskeräystä, 

jotta kierrätystavoitteet voitaisiin saavuttaa? Tihentäminen tarkoittaisi, että jätteenkeräystä 

jouduttaisiin laajentamaan myös harvaanasutuille asuinalueille, jolloin polttoaineen kulutus 

ja keräyksen kustannukset lisääntyisivät selvästi suhteessa kerättyihin jätemassoihin. 

 

Myös lainsäädäntö antaa mahdollisuuden sille, että etusijajärjestyksestä voidaan poiketa. 

Poikkeaminen voi tulla kyseeseen, mikäli toiminnanharjoittaja voi elinkaaritarkastelun pe-

rusteella todistaa, että poikkeamisella saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituk-

sen kannalta paras tulos. Arvioinnissa huomioidaan jätteen elinkaaren aikaiset ympäristö-

vaikutukset, ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä tekniset ja talou-

delliset edellytykset noudattaa etusijajärjestystä. (JäteL 646/2011, 2. luku, 8 §.) 

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena oli tuottaa elinkaariajattelun näkökulmasta tietoa velvoiterajojen muutos-

ten vaikutuksista jätteiden keräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutuksiin sekä jätehuoltoyh-

tiölle kohdistuviin kustannuksiin. Työn tuloksilla pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyk-

siin:  

1. Kuinka laaja kiinteistökeräys olisi Tampereella ja Mänttä-Vilppulassa järkevää to-

teuttaa biojätteelle, metallille, lasille ja kartongille kasvihuonekaasupäästöjen ja kus-

tannusten näkökulmasta? 
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2. Miten kunnan koko ja asukastiheys vaikuttavat jätteiden erilliskeräyksen ja koko 

elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin sekä jätehuoltoyhtiölle kohdistuviin kus-

tannuksiin? 

3. Olisiko biojätteelle, metallille, lasille tai kartongille Jätelain 646/2011 8 §:n määrit-

telemin edellytyksin perusteita poiketa etusijajärjestyksestä, jolloin jätelajeja ei ke-

rättäisi erikseen, vaan poltettaisi sekajätteen mukana kierrätyksen sijaan? 

 

1.2 Työn rakenne ja toteutus 

 

Työssä tarkasteltiin Pirkanmaan alueen jätekeräystä kahden erityyppisen kunnan alueella: 

Tampere (suuri, tiheään asuttu kunta) ja Mänttä-Vilppula (pieni, harvaan asuttu kunta). 

Näille kahdelle kunnalle laskettiin biojätteen, metallin, lasin ja kartongin erilliskeräyksen ja 

-käsittelyn aiheuttamat ilmastonlämpenemisvaikutukset sekä jätehuoltoyhtiölle kohdistuvat 

kustannukset nykytilassa ja vaihtoehtoisilla erilliskeräyksen velvoiteraja-arvoilla.  

 

Ympäristövaikutuksia tarkasteltiin ilmastonlämpenemisen näkökulmasta, jossa päästöt ka-

rakterisoitiin hiilidioksidi-ekvivalenteiksi (CO2-ekv.). Kustannuksia tarkasteltiin Pirkan-

maan Jätehuollolle (myöhemmin PJOY) kohdistuvien muuttuvien kustannusten osalta. 

 

Tarkasteltavat vaihtoehdot velvoiterajoille (keräyksen kattavuudelle) olivat nykytila, ≥5 

huoneiston kiinteistöt sekä ≥1 huoneiston kiinteistöt eli vaihtoehto, jossa kaikilta kiinteis-

töiltä kerättäisiin tarkasteltavia hyötyjätteitä. Tarkasteluun sisällytettiin myös sekajätteen ke-

räys ja käsittely, sillä muutokset erilliskerätyissä hyötyjätemassoissa vaikuttavat poltettavan 

sekajätteen määrään ja koostumukseen. 

 

Ympäristövaikutusten laskentaan käytettiin elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment, 

LCA), jossa tarkastellaan tuotteiden, palvelujen tai tuotejärjestelmien ympäristövaikutuksia. 

Jätehuollon elinkaarimallinnus on jätteiden keräyksen ja käsittelyn järjestelmätarkastelua. 

Elinkaariarvioinnissa sovellettiin LCA-standardeja (ISO 14040 ja 14044) ja -metodologiaa. 
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Työ tehtiin yhteistyössä PJOY:n edustajien kanssa, jotta työssä käytetty data ja lähtöarvot 

vastaisivat mahdollisimman hyvin tarkasteltavien kuntien jätehuoltojärjestelmien todellista 

tilannetta. Primääridataa nykytilan keräyksestä saatiin suullisten ja kirjallisten tiedonantojen 

lisäksi myös PJOY:n käytössä olevasta ajohallintajärjestelmästä (Transport Control System, 

TCS). Lisäksi työssä voitiin hyödyntää LCA Consulting Oy:n keräämää dataa jätehuollosta. 

Primääritietoa käytettiin siltä osin kuin sitä oli saatavilla. Muuten käytettiin kirjallisuusar-

voihin tai muihin toimintajärjestelmiin perustuvaa sekundääridataa. Työn laskenta suoritet-

tiin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmalla sekä LCA Consulting Oy:n jätteenkeräyksen poltto-

aineiden kulutusten ja kerättyjen jätemäärien laskentaan suunnitellulla Jeko-työkalulla. 

 

Tuloksia ei tässä diplomityössä esitetä absoluuttisina arvoina. Työssä esitetyistä tulos-ku-

vaajista on poistettu lukuarvot, jolloin niiden avulla voidaan arvioida velvoiterajojen vaiku-

tusten suhteellisia muutoksia toisiinsa nähden. Herkkyystarkastelulla selvitettiin, miten tiet-

tyjen lähtöarvojen ja oletusten muuttaminen vaikutti saatuihin tuloksiin. Tuloksia peilattiin 

muissa vastaavissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. 

 

Nykytilassa Pirkanmaalla kotitalouksien jätehuollosta vastaa kolme tahoa: Pirkanmaan Jä-

tehuolto Oy, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy sekä yksityiset yritykset. Tässä työssä 

tarkasteltiin vain Pirkanmaan Jätehuollon osuutta jätteenkeräyksestä, sillä Ringin ja yksi-

tyisten jäteyritysten toiminnasta ja jätemääristä ei ollut saatavilla tarpeeksi tietoja. 

 

Työn teoriaosuudessa tietoa kerättiin jätteenkeräykseen liittyvistä tieteellisistä julkaisuista, 

virallisista jätetilastoista sekä jätehuoltoyhtiöiltä. Työn yhteydessä laadittiin jätehuoltoyhti-

öille suunnattu kysely, jossa kartoitettiin jätteenkeräyksen ja velvoiteraja-arvojen nykytilaa 

Suomen eri jätehuoltoyhtiöiden toiminta-alueilla. Kyselyssä kartoitettiin myös jätehuoltoyh-

tiöiden potentiaalista kiinnostusta liittyen velvoiterajojen muutosten vaikutuksiin, mutta ky-

selyn vastaukset jäävät vain LCA Consultingin käyttöön, eikä niitä julkaista tämän diplomi-

työn yhteydessä. 
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2 JÄTTEIDEN ERILLISKERÄYS KOTITALOUKSILTA  

 

Jätelain (646/2011) § 32:n mukaisesti kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän ja siihen 

laadultaan rinnastettavan julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen jätehuolto. Tämä tarkoittaa, 

että kunnan on huolehdittava asumisesta syntyvälle yhdyskuntajätteelle mahdollisimman hy-

vin jätteen määrää ja laatua vastaava keräys, kuljetus ja käsittely (§ 34, artikla 4). Jätehuol-

topalveluiden on taattava etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräyk-

seen (§ 34, artikla 3), eli kiinteistöille on tarjottava riittävästi jätteen vastaanottopaikkoja, 

jotka ovat vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa ja joissa kierrätettävät jakeet voi-

daan lajitella erilleen. 

 

Suurimmassa osassa Suomen kunnista käytännön jätehuollosta vastaavat kuntien omistamat 

jätehuoltoyhtiöt, jotka ovat omakustannusperiaatteella toimivia osakeyhtiöitä. Suomen Kier-

tovoima (KIVO, ent. Jätelaitosyhdistys) käyttää kunnallisista jätehuoltoyhtiöistä nimitystä 

jätelaitos. KIVO:n jäsenlaitoksia on tällä hetkellä 33, ja niiden toiminta-alueet kattavat yli 

90 % Suomen kunnista. Jätelaitosten vastuulla on yhdyskuntajätteen kiinteistökohtainen ja 

alueellinen keräys, kuljetusten kilpailuttaminen, vaarallisten jätteiden vastaanotto, käsittely-

paikkojen rakentaminen ja ylläpito, käsittelypalvelujen hankkiminen sekä jäteneuvonta ja 

tiedotus. (KIVO 2017a.) 

 

Iso osa asumisesta syntyvästä jätteestä kuuluu tuottajavastuun piiriin. Tämä tarkoittaa, että 

tuotteen valmistaja tai maahantuoja vastaa käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuollon jär-

jestestämisestä. Pakkausjätteet ovat yksi tuottajavastuun alaisista jätteistä. Pakkausalan tuot-

tajat ovat Suomessa järjestäytyneet tuottajayhteisöihin, joita on tällä hetkellä kuusi: Mepak-

Kierrätys Oy, Suomen Kuitukierrätys Oy, Suomen Keräyslasiyhdistys Ry, Puupakkausten 

Kierrätys PPK Oy, Suomen Uusiomuovi Oy ja Suomen Palautuspakkaus Oy. Näiden yhtei-

nen palveluyhtiö on Pakkauskierrätys RINKI Oy, joka huolehtii pakkausjätteiden vastaan-

ottoverkoston rakentamisesta ja ylläpidosta. Ringin vastuulle on lähivuosina siirtynyt suuri 

osa pakkausjätteitä vastaanottavista ekopisteistä Suomessa. (Laaksonen et al. 2017, 19.) 
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Useat jätehuoltoyhtiöt keräävät paperi-, kartonki-, lasi-, metalli- ja biojätettä sekä nykyään 

myös muovijätettä erikseen kiinteistöiltä. Jätelaissa tai -asetuksissa ei kuitenkaan ole määri-

telty, miten tiheästi eri jätelajeja tulisi kerätä. Keräykseen liittyvät vaatimukset voivat jäte-

lain 15 §:n mukaan ”olla erilaisia eri alueilla ottaen huomioon väestötiheys, syntyvän jätteen 

määrä ja hyödyntämismahdollisuudet sekä erilliskeräyksen järjestämisestä aiheutuvat ym-

päristövaikutukset ja kustannukset”. Tämä antaa kunnille, tarkemmin jätehuoltoviranomai-

sille, valtuudet päättää itse, kuinka tiheästi erilliskerättäviä jätelajeja kerätään kiinteistöiltä. 

Keräystiheydet voivat vaihdella kunnittain paljonkin. Tarkkaa valtakunnallista ohjeistusta 

sille, missä määrin erilliskeräystä tulisi kiinteistöiltä suorittaa, ei tiettävästi ole jätehuoltovi-

ranomaisille annettu. 

 

2.1 Yhdyskuntajätteen määrä ja käsittelyn kehitys Suomessa 

 

Viimeisin Suomessa syntyneen yhdyskuntajätteen määrän tilastotieto on vuoden 2015 jäte-

määristä (Tilastokeskus 2016a). Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 yhdyskuntajätettä 

syntyi hieman yli 2,7 miljoonaa tonnia. Tästä lähes puolet (47,9 %) hyödynnettiin energiana, 

40,6 % hyödynnettiin materiaalina ja jäljelle jäävä 11,5 % loppusijoitettiin. Vuosituhannen 

vaihteen jälkeen yhdyskuntajätteiden vuosittainen määrä on vaihdellut 2,4–2,8 miljoonan 

tonnin välillä. Jätemäärän suhteen ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta käsittelytavat 

ovat muuttuneet huomattavasti. (Tilastokeskus 2016a.) Kuvassa 1 on esitetty yhdyskuntajät-

teiden määrät ja käsittelytapojen kehitys 2000-luvulla. 

 



10 

 

 

Kuva 1. Suomessa vuosittain syntyneet yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2000–2015, yksikössä 

1000 t (Tilastokeskus 2016). 

 

Kuvasta 1 nähdään, että Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisastetta on saatu nostettua 

huomattavasti 2000-luvun alkuun verrattuna. Merkittävin syy tähän on ollut energiana hyö-

dynnettyjen jätemäärien suuri kasvu lisääntyneen jätteenpolttokapasiteetin myötä. Suurin 

osa aiemmin kaatopaikalle loppusijoitetusta sekajätteestä voidaan nykyään hyödyntää ener-

giana, mikä on kasvattanut hyötykäyttöastetta. Vuonna 2015 Suomessa ylitettiin tilastolli-

sesti ensimmäisen kerran 40 %:n kierrätysasteen raja. Kierrätysasteen nostaminen johtui 

osittain sähkö- ja elektroniikkaromun sekä metalli- ja lasijätteen kierrätysmäärien kasvusta, 

mutta merkittävin tekijä oli kaupan aloilla kertyvien pakkausjätteiden määrän ja kierrätyksen 

laskennan täsmentyminen tilastoinnissa. (Tilastokeskus 2016a.) 

 

Yhdyskuntajäte muodostuu Tilastokeskuksen jätetilastoissa kolmesta jätelajiluokasta:  

1) sekajäte, 2) erilliskerättävät jakeet sekä 3) muut ja erittelemättömät. Taulukossa 1 on esi-

tetty näiden luokkien jakaantuminen käsittelytavoittain vuonna 2015. 
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Taulukko 1. Suomessa vuonna 2015 syntyneen yhdyskuntajätteen jakautuminen käsittelytavoittain. 

 

 

Taulukosta 1 nähdään, että erilliskerättyjä jätelajeja oli vuonna 2015 enemmän kuin sekajä-

tettä. Selkeästi suurimmat erilliskerätyt jätelajit ovat paperi- ja kartonkijäte sekä biojäte, 

jotka Suomessa pystytään hyödyntämään tehokkaasti materiaalina. 

 

Taulukosta 1 nähdään myös, että erilliskerätyt jätelajit saatiin kierrätettyä materiaalina lähes 

80-prosenttisesti, kun sekajätteellä vastaava luku oli 0,04 %. Sekajäte sisältää osin materi-

aalihyötykäyttöön kelpaamatonta materiaalia, mutta siinä on edelleen myös paljon kierrätys-

kelpoista materiaalia, kuten voi nähdä KIVO:n koostamasta sekajätteen koostumuskuvaa-

jasta (kuva 2). Kuvaan 2 on koottu Suomessa eri puolilla tehtyjen sekajätteen koostumustut-

kimusten tuloksia. 

 

Jätelaji Jätemäärä

1000 tonnia % 1000 tonnia % 1000 tonnia %

Sekajäte yhteensä 1 268 259 553 0,04 % 975 358 76,9 % 292 348 23,1 %

Erilliskerätyt: 1 391 044 1 092 036 78,5 % 290 267 20,9 % 8 741 0,6 %

Paperi ja kartonkijäte 516 491 479 302 92,8 % 37 180 7,2 % 9 0,0 %

Biojäte 364 602 341 247 93,6 % 20 639 5,7 % 2 716 0,7 %

Lasijäte 84 815 76 975 90,8 % 7 672 9,0 % 168 0,2 %

Metallijäte 114 382 114 382 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Puujäte 36 917 3 262 8,8 % 33 655 91,2 % 0 0,0 %

Muovijäte 41 791 4 778 11,4 % 36 845 88,2 % 168 0,4 %

Sähkö- ja 

elektroniikkaromu
63 603 63 603 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Muut erilliskerätyt 168 444 8 487 5,0 % 154 277 91,6 % 5 680 3,4 %

Muut ja erittelemättömät 78 976 18 749 23,7 % 46 554 58,9 % 13 673 17,3 %

Kaikki yhteensä 2 738 280 1 111 338 40,6 % 1 312 180 47,9 % 314 762 11,5 %

Kierrätys materiaalina Energiakäyttö Sijoitus kaatopaikalle
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Kuva 2. Sekajätteen keskimääräinen koostumus Suomessa (KIVO 2017c). 

 

Kiertotalouden näkökulmasta sekajätteen sisältämiä kierrätyskelpoisia jakeita tulisi saada 

siirrettyä erilliskeräyksen piiriin. Mitä enemmän sekajätteeseen tällä hetkellä päätyviä, sel-

keästi kierrätykseen kelpaavia materiaaleja saataisiin lajiteltua erilleen, sitä enemmän niitä 

olisi mahdollista kierrättää, ja sen myötä yhdyskuntajätteen kierrätysastetta saataisiin kasva-

tettua. 

 

Suomen hallitus on asettanut Suomen kiertotalouden globaaliksi kärkimaaksi vuoteen 2025 

mennessä (Sitra 2016, 3). Yhdyskuntajätteen osalta kierrätyksessä on kuitenkin vielä paljon 

kehittämistä. Euroopan komission Eurostat-tilastoinnin vuoden 2015 jätetilastojen mukaan 

Suomen kierrätysaste oli 15. sijalla 28 EU-maan joukossa. Tehokkaimmin yhdyskuntajät-

teitä kierrättävällä Saksalla kierrätysaste oli 67,7 %. EU:n jäsenmaiden keskiarvo oli 46,4 

%, joten Suomi jäi vuonna 2015 vielä selvästi keskiarvon alapuolelle. Toisaalta Suomessa 

loppusijoitettujen jätteiden osuus yhdyskuntajätteistä (11,5 %) oli EU-maiden joukossa 10. 

alhaisin vuonna 2015. Tämä on selvästi alhaisempi kuin keskiarvo 26,3 %. (Euroopan ko-

missio 2017.) Tilastoissa voi olla myös maakohtaisia eroja tilastointitavoissa. 
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Suomessa on panostettu vuosituhannen vaihteen jälkeen yhdyskuntajätteiden energia-

hyödyntämiseen ja investoitu uusiin jätevoimaloihin. Nykyään Suomessa toimivien jätevoi-

maloiden kapasiteetti on noin 1,65 miljoonaa tonnia (KIVO 2017b), mikä tarkoittaa yli 60 pro-

senttia vuosittain syntyvän yhdyskuntajätteen määrästä. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nos-

taminen 60-prosenttiin voi tällöin jo aiheuttaa ylikapasiteettia jätteenpoltossa. 

 

2.2 Velvoiteraja-arvot 

 

Velvoiterajalla tarkoitetaan jätteenkeräyksessä erilliskerättävien jätelajien erilliskeräyksen 

kattavuutta sen suhteen, kuinka suurilta asuinkiinteistöiltä erilliskeräystä suoritetaan. Esi-

merkiksi, jos metallin erilliskeräyksen velvoiteraja on 20, kerätään kotitalouksien metallijä-

tettä erikseen vähintään 20 asunnon kiinteistöiltä ja näiden kiinteistöjen yhteydessä on oltava 

oma metallinkeräysastia. Tällöin alle 20 huoneiston kiinteistöjä ei ole velvoitettu pitämään 

kiinteistöllä omaa astiaa metallin keräykselle, vaan näiden kiinteistöjen asukkaiden on joko 

liityttävä vapaaehtoisesti metallin keräyksen piiriin tai vietävä metallit yhteisiin ekopisteisiin 

tai muille metallia vastaanottaville keräyspisteille, kuten jäteasemille. 

 

Velvoiteraja-arvoilla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon asuinkiinteistöiltä saadaan ke-

rättyä erilliskerättäviä jätelajeja. Lajittelutehokkuus on sitä parempi, mitä helpommaksi la-

jittelu ja kierrätys on asukkaille tehty. Mitä pienempi velvoiteraja, eli mitä kattavampi eril-

liskeräys, sitä enemmän saadaan kotitalouksilta materiaalia kierrätykseen.  

 

Velvoiterajat ovat usein kunnan jätehuoltoviranomaisen määrittelemiä, ja ne voivat vaih-

della kuntakohtaisesti. Kaikilla kunnilla tai suuremmilla jätehuoltoalueilla ei ole määriteltyä 

velvoiterajaa kaikille jätelajeille, vaan yksittäinen kiinteistö voi liittyä erilliskeräyksen pii-

riin vapaaehtoisesti. Tämän diplomityön yhteydessä laadittiin jätehuoltoyhtiöille kysely eril-

liskerättävien jätelajien keräyksestä ja velvoiteraja-arvoista. Taulukossa 1 on esitetty kyse-

lyyn vastanneiden jätehuoltoyhtiöiden velvoiteraja-arvot biojätteelle, metallille, lasille ja 

kartongille. 
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Taulukko 2. Velvoiteraja-arvoja kotitalouksien jätelajien erilliskeräykselle. 

Jätehuoltoyhtiö Biojäte Metalli Lasi Kartonki 

Ab Ekorosk Oy ≥ 1 ei määritelty ei määritelty ≥ 5 

Ab Stormossen Oy ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ei määritelty 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ≥ 5 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 20 

Jämsän Jätehuolto liikelaitos ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 

Jätekukko Oy ≥ 5 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 5 

Keski-Savon Jätehuolto  ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ei määritelty 

Lakeuden Etappi Oy ≥ 5 ≥ 10 ≥ 10 ei määritelty 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ≥ 5 ei määritelty ei määritelty ei määritelty 

Napapiirin Residuum Oy ≥ 5 ei määritelty ei määritelty ei määritelty 

Oulun Jätehuolto Oy ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy ≥ 5 ei määritelty ei määritelty ei määritelty 

Porin Jätehuolto ≥ 5 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 

Rosk'n'Roll Oy Ab ≥ 5 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 20 

Vestia Oy ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 

 

Taulukosta 1 nähdään, että jätehuoltoyhtiöillä ei ole yhtenäistä linjaa velvoiteraja-arvojen 

määrittämiselle. Biojätettä kerätään pääsääntöisesti tiuhemmin kuin muita jätelajeja, usein 

vähintään viisi huoneistoa sisältäviltä kiinteistöiltä. Joissain tapauksissa velvoiteraja-arvoja 

metallin, lasin tai kartongin kiinteistökeräykselle ei ole määritelty lainkaan, vaan jätelajien 

kiinteistökeräys perustuu vapaaehtoisuuteen. 

 

3 ELINKAARIARVIOINTI JÄTEHUOLLOSSA 

 

Elinkaariarviointi (LCA) on menetelmä, jolla selvitetään tuotteen, palvelun tai tuotejärjes-

telmän ympäristövaikutuksia. Tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia tarkastellaan joko 

koko elinkaaren ajalta tai tietyltä elinkaaren vaiheelta. Järjestelmätarkastelussa huomioidaan 

suurempia kokonaisuuksia. Esimerkiksi tässä työssä tehdään järjestelmätarkastelua, jossa jä-

telajien osalta ei selvitetä vain niiden keräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutuksia, vaan 

myös muutosten vaikutukset sekajätteessä on huomioitava. Elinkaariarviointia käytetään 
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päätöksenteon tueksi modernissa ympäristöpolitiikassa sekä yrityksissä, joissa kestävä kehi-

tys halutaan ottaa päätöksissä huomioon. Se on tehokas tapa vertailtaessa vaihtoehtoisten 

toimintatapojen tai tuotteiden aiheuttamia ympäristörasitteita. LCA:lla voidaan täydentää 

muita ympäristötietoisuutta lisääviä menetelmiä, kuten ympäristömerkintöjä, ympäristö-

suunnittelua ja ympäristöystävällisiä julkisten hankintojen menettelyjä (Myllymaa & Dahlbo 

2012, 9.) 

 

Elinkaariarviointiin liittyy useita standardeja ja ohjeistuksia, mutta sen laatimista ja tulosten 

tulkintaa määrittelee pitkälti kaksi olennaista LCA-standardia: SFS ISO 14040 (2006) ja ISO 

14044 (2006). Näistä ensimmäinen määrittelee LCA:n periaatteet ja pääpiirteet, ja jälkim-

mäinen sisältää tarkemmat vaatimukset ja ohjeet elinkaariarvioinnin laatimiseen. (ISO 

14040:2006 & ISO 14044:2006.) Tämän diplomityön laskenta tehtiin noudattaen kyseisiä 

standardeja. 

 

3.1 Jätehuollon LCA-menetelmät 

 

Jätehuollon järjestämisellä on merkittävä rooli kiertotalouden ja materiaalien ympäristövai-

kutusten kannalta, sillä jätehuoltotoimilla voidaan vaikuttaa kierrätettävien, energiahyödyn-

nettävien ja loppusijoitettavien materiaalien määriin. Jätehuollon LCA-tarkasteluissa keski-

tytään pääosin erilaisilla jätehuoltojärjestelmillä saavutettaviin ympäristöhyötyihin, eikä 

niinkään jätteen synnyn ehkäisyyn, mikä olisi jätehierarkian mukaisesti ensisijainen tavoite 

ympäristövaikutusten vähentämiseksi. (Myllymaa et al 2008, 16; Saner et al 2011, 504.) 

 

Jätehuollon LCA-tutkimuksia on tehty usein vertailtaessa eri jätelajien vaihtoehtoisia ke-

räys-, kuljetus-, käsittely- tai hyödyntämistapoja. Jätehuollon LCA:ssa ympäristövaikutuk-

sia tarkastellaan yleensä jätteen syntymishetkestä eteenpäin, eli esimerkiksi kotitalouksissa 

siitä hetkestä, kun jäte heitetään jäteastiaan. Tällöin materiaalin tuotannon ja käytön aikaiset 

päästöt, eli elinkaaren vaiheet ennen kuin materiaalista tulee jätettä, eivät sisälly tarkastelta-

vaan tuotejärjestelmään. (Myllymaa et al 2008, 16.) Kuvassa 2 on esitetty tyypillinen jäte-

huollon LCA:n tuotejärjestelmän rajaus. 
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Kuva 3. Tyypillinen rajaus jätehuoltojärjestelmän elinkaariarvíoinnille (Hämäläinen & Nummela 2012, 6). 

 

LCA-laskennassa päästöjen allokoinnille on olemassa erilaisia menetelmiä. Jätehuollon 

LCA:ssa käytetään yleisimmin allokointimenetelmää, jossa materiaalien kierrätyksestä tai 

energiahyödyntämisestä saadut ympäristöhyödyt huomioidaan vältetyn tuotannon päästöhy-

vityksinä (englanniksi avoided burden method). Hyvityksiä saadaan, kun kierrätetyllä mate-

riaalilla vältetään uuden tuotteen valmistusta neitseellisistä raaka-aineista tai kun jätteenpol-

tosta saadulla energialla vältetään energiantuotantoa vaihtoehtoisilla, usein fossiilisilla polt-

toaineilla. Kierrätettävän tuotteen LCA:ssa tätä hyvitysmenetelmää voidaan käyttää silloin, 

kun kierrätetty materiaali vastaa täysin tai lähestulkoon ominaisuuksiltaan neitseellistä 

raaka-ainetta. (Ligthart & Ansems 2012, 195–196.) Esimerkiksi kierrätetyllä metallilla voi-

daan korvata neitseellisten malmien louhintaa ja niiden käyttöä metallin tuotannossa. 
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Kun tarkasteltavan jätehuoltojärjestelmän aiheuttamat päästöt lasketaan positiivisina lu-

kuina, hyvitykset lasketaan negatiivisina päästöinä, jolloin ne vähentävät tarkasteltavalle 

tuotejärjestelmälle laskettavia ympäristövaikutuksia. Jätteiden materiaali- tai energia-

hyödyntämisen tapauksessa nettotulos on usein negatiivinen, eli hyötykäytöstä saadut pääs-

töhyvitykset ovat suuremmat kuin keräys- ja kierrätysjärjestelmän aiheuttamat päästöt. Ym-

päristön kannalta paras vaihtoehto on se, millä saavutetaan kokonaisvaikutuksiltaan suurim-

mat ympäristöhyödyt. 

 

Jätehuollon LCA:n laatiminen ja esimerkiksi kierrätyksellä saavutettavien hyötyjen arviointi 

niiden perusteella ei ole yksiselitteistä. Laaditun LCA-mallin tulisi vastata mahdollisimman 

hyvin todellista mallinnettavaa tuotejärjestelmää. Tähän liittyen tulee elinkaariarviointia laa-

tiessa päättää esimerkiksi, mitä hyödynnetyillä materiaaleilla korvataan, mitä ympäristövai-

kutuksia lasketaan, miten kierrätysmateriaalin laadun heikkeneminen huomioidaan tai 

kuinka luotettavaa primääri- ja sekundääridataa on saatavilla. (Myllymaa et al 2008, 16–17; 

Ligthart & Ansems 2012, 189–191). 

 

Kierrätyksellä tai energiahyötykäytöllä vältettävien materiaalien ja energian sekä käsittely-

menetelmien valinta on tehtävä perustellusti, sillä niistä saatavilla päästöhyvityksillä on 

usein suuri merkitys tuloksiin. Elinkaariarviointia tehtäessä on selvitettävä, mitä kierrätys-

materiaalista valmistetaan ja mitä sen käyttö todellisuudessa korvaa. Mikäli LCA-mallin-

nusta tehdään kierrätysjärjestelmälle, jota ei ole vielä sellaisenaan olemassa, on varmistut-

tava, että kierrätysraaka-aineen käsittelylle on siihen soveltuva teknologia sekä riittävä ka-

pasiteetti ja toimitusvarmuus. Lisäksi kierrätysmateriaalin tulee täyttää tuotteen laatuvaati-

mukset ja siitä valmistettavalle tuotteelle on oltava aito kysyntä. Nämä seikat vaikuttavat 

siihen, mikä toimija materiaaleja käsittelee, missä käsittely tapahtuu ja mitä kierrätysmate-

riaalilla voidaan korvata. (Myllymaa et al 2008, 17.)  

 

Esimerkiksi biojätteiden mädätykselle biokaasulaitoksessa voidaan laskea hyvityksiä, mikäli 

biokaasulle on olemassa käyttökohteet esimerkiksi liikennepolttoaineena tai sellaisenaan 

energiantuotannossa. Tällöin voidaan välttää esimerkiksi dieselin tai fossiilisten primääri-

polttoaineiden käyttöä, jolloin saadaan hyvityksiä. Hyvitettävä vaihtoehtoinen polttoaine 
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riippuu alueesta. Mikäli mädätyksestä jäljelle jäävälle mädätysjäännökselle on olemassa ky-

syntää esimerkiksi ravinnekäytössä, vältetään teollisten lannoitteiden käyttöä ja saadaan täs-

täkin hyvityksiä. Mikäli mädätettä ei voida hyödyntää, hyvityksiä ei saada. Erityisesti ener-

giahyödyntämisessä korvattavalla polttoaineella on suuri merkitys saatuihin tuloksiin. Jois-

sain tapauksissa jätteillä tuotetulla energialla voidaan vähentää kivihiilen käyttöä esimer-

kiksi kaukolämmön tuotannossa, jolloin on perusteltua hyvittää kivihiiltä. Joissain tapauk-

sissa korvattava polttoaine voi olla biomassaa, jolloin saadut hyvitykset ovat ainakin kasvi-

huonekaasupäästöjen osalta huomattavasti pienempiä. Tästä, sekä mahdollisesti erilaisista 

menetelmistä, rajauksista tai oletuksista johtuen eri alueita koskevien LCA-tutkimusten tu-

losten keskinäinen vertailu voi olla vaikeaa. 

 

Kierrätysmateriaalin laadun heikkeneminen on myös huomioitava hyvityksiä laskettaessa. 

Usein neitseellisiä materiaaleja lasketaan hyödynnettäväksi massasuhteessa 1:1 (yksi kilo-

gramma kierrätysmateriaalia vastaa yhtä kilogrammaa neitseellistä materiaalia). Monissa ta-

pauksissa materiaalien ominaisuudet kuitenkin heikkenevät, kun ne kiertävät usean kerran 

kierrätysprosessien läpi. Metalli ja lasi ovat esimerkkejä materiaaleista, joiden ominaisuudet 

eivät juuri heikkene ajan saatossa. Materiaalit voivat periaatteessa kiertää ikuisesti järjestel-

mässä. Tällöin on perusteltua, että esimerkiksi metallijäte vastaa massasuhteessa 1:1 neit-

seellistä metallia. (Ligthart & Ansems 2012, 200.) Vastaavasti esimerkiksi kartonkia tai pa-

peria ei voida kierrättää ikuisesti, vaan niiden ominaisuudet heikkenevät jo muutaman kier-

rätyskierroksen jälkeen. Villanuevan ja Wenzelin (2007, 36) mukaan paperin kuidut voidaan 

kierrättää 6–7 kertaa ennen kuin niiden kuidut ovat liian lyhyitä uusiotuotteiden valmistuk-

seen, sillä ne eivät ole tarpeeksi vahvoja. Tästä syystä kierrätyspaperia tai -kartonkia tulee 

syöttää prosessiin enemmän kuin neitseellistä puukuidusta valmistettua sellua (Villanueva 

& Wenzel 2007, 36). 

  

Kattavissa LCA-selvityksissä lasketaan tuotejärjestelmän ympäristövaikutukset useassa eri 

ympäristövaikutusluokassa. Esimerkkejä usein käytettävistä ympäristövaikutusluokista ovat 

ilmastonlämpenemis-, rehevöitymis- ja happamoitumispotentiaali, luonnonvarojen ehtymi-

nen ja alailmakehän otsonin muodostuminen. Selvitykset, joissa tarkastellaan ympäristövai-

kutuksia vain yhden ympäristövaikutusluokan (usein ilmastonlämpenemispotentiaalin) nä-

kökulmasta, antaa suhteellisen suppean käsityksen ympäristövaikutuksista. (Myllymaa et al 



19 

 

2005, 69.) Ilmastonlämpenemispotentiaalin laskennassa huomioidaan vain kasvihuonekaa-

supäästöt, jolloin muut päästöt jäävät huomiotta, vaikka niitä syntyisikin suuria määriä. Toi-

saalta usean ympäristövaikutusluokan laskenta on työlästä toteuttaa, sillä se vaatii hyvin kat-

tavaa inventaariodataa. LCA-selvitystä laadittaessa onkin lähtökohtaisesti ennen inventaa-

riodatan keräämistä pohdittava, mitkä ympäristövaikutusluokat olisivat juuri kyseiselle tuo-

tejärjestelmälle merkittävimpiä (ISO 14044:2006, 42). 

 

Lisäksi jätemateriaaleihin liittyy keskinäisiä riippuvuussuhteita, jotka tulisi huomioida kat-

tavissa LCA-selvityksissä. Kaikkia ihmisen tuottamia jätelajeja kerätään ja käsitellään jol-

lain tavalla, joten esimerkiksi muutokset tietyn tai tiettyjen jätelajien keräyksessä vaikuttaa 

muiden jätelajien määriin ja koostumuksiin. Esimerkiksi, jos kartongin erilliskeräystä laa-

jennetaan, suurempi erilliskerätty määrä pienentää sekajätteen määrää ja kartongin osuutta 

sekajätteessä. Tämä puolestaan vaikuttaa sekajätteestä saatavaan energiaan, muodostuvan 

tuhkan määrään ja osittain myös sekajätteen keräykseen. Jätelajien keräyksen ja käsittelyn 

LCA-tarkastelun ei tulisi rajoittua vain pelkän erilliskerättävän jätelajin keräyksen ja käsit-

telyn päästöihin, vaan tarkastelussa tulisi huomioida myös muutokset sekajätteessä (Mylly-

maa & Dahlbo 2012, 15). 

 

3.2 Tehdyt tutkimukset jätteiden erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä 

 

Jatkuvassa muutoksessa oleva jätehuoltoala on ollut elinkaariarvioinnin näkökulmasta mie-

lenkiintoinen tutkimuskohde ja siitä on tehty lukuisia LCA-tutkimuksia. Kuten luvussa 3.1 

nostettiin esille, tutkimusten heikkoutena on, että saadut tulokset ovat hyvin tapausriippu-

vaisia. Tämä tarkoittaa, että tietyltä kohdealueelta tehtyä tutkimusta ei voida suoraan yleistää 

tarkoittamaan kaikkea samantyyppistä toimintaa, vaan tutkimuksia on tehtävä aluekohtai-

sesti ja niistä on tehtävä omat, kyseistä aluetta koskevat johtopäätökset. Kuitenkin tiettyjä 

yleisen linjan päätelmiä voidaan tehdä, kun tarpeeksi useasta eri tutkimuksesta saadaan sa-

mankaltaisia tuloksia.  

 

Vaikka jätehuollon LCA-tutkimukset ovat koskeneet eri alueita ja niissä on käytetty eri me-

netelmiä, rajauksia ja oletuksia, on Myllymaa et al. (2008, 17) tunnistanut yhteisen trendin: 

tutkimusten perusteella näyttäisi, että useimmiten kierrätys vähentää ympäristökuormitusta 
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ja energiahyödyntäminen olisi kaatopaikkasijoitusta edullisempi vaihtoehto. (Myllymaa et 

al 2008, 17.) 

 

Usein eri jätehuollon tutkimukset ovat keskenään sitä vertailukelpoisempia, mitä lähempänä 

tarkasteltavien alueiden jätehuoltomenetelmät ovat toisiaan. Joka maassa näyttää tutkimus-

ten perusteella olevan hieman erilainen jätehuoltojärjestelmä, mikä hankaloittaa maidenvä-

lisiä vertailuja. Tästä syystä Suomen sisällä tehtyjen tutkimusten tulokset ovat keskenään 

vertailukelpoisempia kuin vertailu muissa maissa tehtyihin tutkimuksiin. Tässä työn osiossa 

tarkastellaan sekä Suomessa, mutta myös muualla maailmassa tehtyjä – ainakin joiltain osin 

tämän diplomityön kanssa samankaltaisia – yhdyskuntajätehuollon LCA-tutkimuksia. 

Useissa tutkimuksissa on vertailtu vaihtoehtoisia käsittelytapoja yhdyskuntajätteelle, mutta 

tässä työssä tarkastelu on rajattu niihin tutkimuksiin, jotka liittyvät juuri jätteenkeräykseen 

ja siihen tehtyjen muutosten ympäristö- ja/tai kustannusvaikutuksiin. Yksittäisiä tutkimuksia 

on paljon, eikä niiden sisältöä voida tämän työn puitteissa käsitellä yksityiskohtaisesti. Ke-

räykseen liittyvät LCA-tutkimukset, jotka koskevat vain jotakin tiettyä tässä työssä tarkas-

telluista jätelajeista (biojäte, metalli, lasi tai kartonki) ovat käsitelty erikseen luvuissa 3.2.2–

3.2.5. 

 

3.2.1 Jätteenkeräys 

 

Polttoaineen, usein dieselin, käyttö on merkittävin tekijä jätteenkeräyksen ja kuljetuksen ai-

heuttamista ympäristövaikutuksista (Larsen et al 2009a, 652). Jäteautojen keräysreittien op-

timointi, ja sitä kautta polttoaineen kulutuksen ja käytetyn ajan vähentyminen on myös kus-

tannusmielessä hyödyllistä. Siksi useat eri tahot ovat laatineet keräyksen optimointiin erilai-

sia laskentatyökaluja (Boskovic 2016; Di Maria & Micale 2013; Jaunich et al. 2016; Larsen 

et al. 2009a; Sonesson 1999; Tanskanen & Kaila 2001). 

 

Keräykseen liittyvissä LCA-tutkimuksissa on usein vertailtu muutamaa erilaista keräysjär-

jestelmää ja niiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja/tai kustannuksia. Taulukkoon 3 on 

kerätty yhdyskuntajätteen keräykseen liittyviä tutkimuksia ja niiden sisältöä. Taulukossa 3 

on selkeiden LCA- tai LCC-tutkimusten (Life Cycle Costing, kustannuslaskenta) lisäksi 

myös joitain jätteenkeräykseen liittyviä tutkimuksia, jotka eivät ole varsinaisia LCA- tai 
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LCC-tutkimuksia. Kyseisissä tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi jätteenkeräyksen 

polttoaineenkulutusta, mikä on välttämätöntä tietoa keräysajon ympäristövaikutusten las-

kentaan. 

  

Taulukko 3. Jätteenkeräykseen liittyviä tutkimuksia. 

Tekijät: Maantie-teelli-

nen alue: 

Tarkastelun aihe: 

Boskovic & Jo-

vicic (2015) 

Serbia, Kragu-

jevac 

- Esiteltiin laskennallinen menetelmä keräysastioiden määrän ja ke-

räysajon optimointiin. 

Boskovic 

(2016)  

Serbia, Kragu-

jevac 

- Testattiin jätteenkeräyksen aikaa ja kustannuksia mallintavaa työkalua 

kahdella skenaariolla: 

1) kaikkien jätelajien keräys yhtenä sekajätelajikkeena. 

2) erilliskeräys kierrätettäville jakeille ja sekajätteelle. 

Dahlén (2006) Ruotsi, kuusi 

kuntaa 

- Vertailtiin kuuden sosio-ekonomisilta ominaisuuksiltaan samankaltai-

sen kunnan erilaisia keräysjärjestelmiä yhdyskuntajätteille: selvitettiin 

yhdyskuntajätteen koostumukset ja määrät asukasta kohden.  

Di Maria & Mi-

cale (2013) 

Italia, 24 000 

asukkaan kau-

punki 

- Laadittiin työkalu, jolla laskettiin keräysreiteille keräysaikaa, kerätyn 

jätteen määriä ja polttoaineen kulutusta. 

- Työkalua testattiin kohdealueella eri keräysintensiteeteillä eli kuinka 

suuri osuus kierrätyskelpoisesta materiaalista saatiin kerättyä: 

5 vaihtoehtoista keräysintensiteettiä välillä 25 % - 52 %. 

Di Maria & Mi-

cale (2014)  

Italia, urbaani 

alue 

Vertailtiin eri keräys- ja käsittelyvaihtehtojen ympäristövaikutuksia: 

- Jätteenkeräyksen eri intensiteetit eli kuinka suuri osa kierrätettävästä 

materiaalista kerättiin syntypaikkalajittelun kautta: 

5 tarkasteltua keräysintensiteettiä välillä 0 % - 52 %. 

- Erilliskerätyt jätelajit kierrätettiin, lopuille vaihtoehdot olivat: 

1) kaatopaikkasijoitus 

2) poltto ja energian talteenotto 

3) kierrätyspolttoaineen (SRF) valmistaminen ja poltto (korvasi kivi-

hiiltä). 

Iriarte et al. 

(2009)  

Espanja, Bar-

celonan met-

ropoli-alue 

Vertailtiin eri keräysvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia: 

1) imuputkikeräys 

2) keräys monilokeroautolla 

3) kiinteistökeräys perinteisellä jäteautolla. 

Jaunich et al. 

(2016)  

USA, kaksi 

kaupunkia: 

89 500 ja 

967 000 asu-

kasta 

- Laadittiin työkalu, jolla laskettiin yhdyskuntajätteen keräykseen kulu-

vaa aikaa ja polttoaineenkulutusta. 

- Laskennassa huomioitiin keräysalueen tyyppi, jätelaji, käsittelytapa, 

asukasmäärä, jätteiden määrä, koostumus ja muita käyttäjän syöttämiä 

alueen parametreja.  

Larsen (2009)  Tanska, kaksi 

kuntaa 

- Vertailtiin useita eri jätehuoltoskenaarioita, joita jaoteltiin erilaisten 

kerättävien jätelajien, keräysmenetelmien ja alueiden mukaan. 

Larsen et al. 

(2009b) 

Tanska, Aar-

hus 

- Arvioitiin, miten jätteenkeräyksen muutoksilla voidaan vaikuttaa kier-

rätysasteeseen ja mitkä ovat niiden vaikutukset ympäristöön ja kustan-

nuksiin. 

- Tarkastellut keräysjärjestelmät: 

1) nykytila 

2) kaikille kiinteistöille kolme astiaa: yksi paperille, yksi lasille ja pak-

kausjätteelle (omat lokerot molemmille) sekä yksi lopulle jäännösja-

keelle (sekajätteelle). Ei ekopistekeräystä. 

3) kaikille kiinteistöille kaksi astiaa: paperille ja residuaalille. Lasille ja 

pakkausjätteille ekopistekeräys. 

4) vapaaehtoinen liittyminen kiinteistökeräykseen. 
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5) vain ekopistekeräys, kerrostaloille vapaaehtoinen paperin kiinteistö-

keräys. 

6) ei erilliskeräystä, lajittelu perustuu vain kierrätyskeskuksiin. 

Mousa et al. 

(2016)  

USA, Florida, 

25 kuntaa, 

noin 0,5 mil-

joonaa asu-

kasta 

Vertailtiin kahden keräysvaihtoehdon ympäristövaikutuksia ja kustan-

nuksia: 

1) ”single-stream” -keräys: kaikki kierrätettävät jätelajit kerätään kotita-

louksilta yhdessä astiassa 

2) ”dual-stream” -keräys: paperit ja ja kartongit kerätään erillään muista 

kierrätettävistä jätelajeista. 

Pires et al. 

(2016) 
 

Portugali, 

3800 asukkaan 

asuinalue 

Vertailtiin eri keräysvaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutuksia: 

1) yhteisiin aluekeräyspisteisiin perustuva keräys (bring collection) 

2) kiinteistökeräys (curbside collection) 

3) edellisten yhdistelmä (mixed collection) 

Pursula et al. 

(2015) 

Suomi - Selvitettiin, millaisia toimenpiteitä yhdyskunta- ja pakkausjätteiden 

kierrätysasteen nostaminen vaatisi ja mitkä olisivat toimenpiteiden vai-

kutukset. 

- Tarkastellut skenaariot: 

1) biojätteen, kartongin ja muovipakkausten kiinteistökeräys kaikille 

kerros- ja rivitaloille 

2) sama kuin edellinen, mutta sekajäte ohjataan polton sijasta mekaani-

seen käsittelyyn ja erotellaan hyötyjakeet. 

- Pakkausjätteen käsittelyn skenaariot: 

1) aluekeräys asumisen muovipakkauksille 

2) muovipakkauksille kiinteistökeräys rivi- ja kerrostaloille, puupak-

kauksia enemmän kierrätykseen polton sijaan. 

Rigamonti et al. 

(2008) 

Italia - Analysoitiin syntypaikkalajiteltujen jätelajien materiaali- ja energia-

hyödyntämistä, tavoitteena löytää ympäristön kannalta optimaalinen 

erilliskeräyksen kattavuuden taso: 

1) kerätään syntypaikkalajittelulla 35 % materiaaleista 

2) kerätään syntypaikkalajittelulla 50 % materiaaleista 

3) kerätään syntypaikkalajittelulla 60 % materiaaleista 

Sonesson 

(1999) 

Ruotsi, kolme 

aluetta: Tuk-

holma, Väst-

manland ja 

Berg 

- Laadittiin työkalu, jolla laskettiin jätteenkeräykseen kuluvaa aikaa ja 

polttoaineenkulutusta. 

- Eri ajon vaiheille (keräysajot, tyhjennykset, jättöajot) ja keräysalueille 

käytettiin tiettyjä ominaisparametreja. 

Tanskanen & 

Kaila (2001) 

Suomi, Hel-

sinki 

- Arvioitiin keräysjärjestelmän tehokkuutta paperin, biojätteen, energia-

jätteen ja sekajätteen keräykselle: 

1) hyötyjakeiden erilliskeräys 1,3–5 m3 keräyskonteilla 

2) monilokeroautokeräys 120–600 l astioille 

3) kaikkien jätelajien yhdistetty keräys, perustuen eri värisiin jätepussei-

hin ja optiseen lajitteluun. 

- Tehokkuutta arvioitiin kustannusten, polttoaineiden kulutusten, työtun-

tien ja kierrätysasteiden näkökulmasta. 

Teixeira et al. 

(2014) 

Portugali - Laadittiin työkalu yhdyskuntajätteen keräyksen operatiivisten, talou-

dellisten ja ympäristövaikutusten arviointiin. 

- Työkalua testattiin Porto-kaupungin jätteenkeräyksen mallintamiseen. 

Kahdelle vaihtoehtoiselle jätteenkeräysmallille laskettiin etäisyyksiä, 

polttoaineiden kulutuksia, työn tehokkuutta, kustannuksia ja ilmaston-

lämpenemispotentiaalia. 

 

Taulukosta 3 nähdään, että jätteenkeräystä on tutkimuksissa käsitelty joko yksittäisenä ko-

konaisuutena (keräyksen polttoaineen kulutukset, päästöt, ajat, kustannukset) tai niin, että 

on selvitetty jätteenkeräyksen muutosten vaikutuksia koko jätteen elinkaareen, jolloin myös 
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kierrätysjärjestelmä huomioidaan. Keräyksen optimointi voidaan nähdä kiinnostavana tie-

tona erityisesti jätehuoltoyhtiön ja keräystä hoitavien urakoitsijoiden näkökulmasta, sillä sitä 

kautta voidaan optimoida ympäristövaikutusten lisäksi myös kustannuksia. Erilliskeräyksen 

järjestämisen roolista koko elinkaaren aikaisiin ympäristö- ja kustannusvaikutuksiin on puo-

lestaan tärkeää tuottaa tietoa myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

 

Jätteenkeräys on useista eri muuttujista koostuva kokonaisuus, jota on vaikeaa mallintaa tar-

kasti. Sonessonin (1999, 116) mukaan eri tutkimuksissa saatuja jätemäärään, aikaan tai ajet-

tuun matkaan sidottuja polttoaineiden kulutuksia (l/t, l/h tai l/km) ei voida yleistää kaikille 

alueille, sillä eri alueiden keräysjärjestelmät ja -menetelmät voivat vaihdella huomattavasti. 

Polttoaineen kulutuksia on mallinnettu käyttäen ainakin osaa seuraavista laskentaparamet-

reista (Di Maria & Micale 2013, 2171–2173; Jaunich et al. 2016; 5–6; Knuutila 2012, 21–

37; Larsen 2009, 23; Sonesson 118–121; Tanskanen & Kaila 2001, 487 – 491; Teixeira 2014, 

1213–1214):  

 

‐ ajoneuvon ominaispolttoaineenkulutus eri vaiheille, l/h tai l/km tai l/astia 

‐ ajoneuvon täyttöaste, t/kuorma tai % kapasiteetista 

‐ jäteastioiden määrä, kpl 

‐ jätteen määrä, kg tai t 

‐ jätteen tiheys, kg/m3 

‐ keräystiheys, kierroksia/viikko tai kierroksia/vuosi 

‐ pysähdysten määrä, kpl 

‐ pysähdysten välinen matka, km 

‐ pysähdyksissä käytetty aika, h 

‐ ajokierrosten (reittiajojen) määrä, kpl 

‐ taukoajat, h tai % koko ajasta 

 

Keräysajon parametrien määrittämiseksi voidaan hyödyntää GPS:ää tai muuta paikkatieto-

järjestelmää, jota useat jätehuoltoyhtiöt käyttävät keräyksen suunnitteluun ja datan keräämi-

seen (Abdelli et al. 2016; Agar et al. 2007). Tarkimmissa mallinnuksissa (esim. Larsen 2009; 

Knuutila 2012) keräys on ryhmitelty esimerkiksi kerättävän jätelajin, keräysmenetelmän 
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ja/tai kerättävän aluetyypin mukaan, ja niille on käytetty omia, alueelle tyypillisiä laskenta-

parametreja. Esimerkiksi Knuutila on jakanut tarkasteltavan keräysalueen tyyppialueisiin 

asukastiheyden mukaan ja kerännyt eri tyyppialueille ominaista dataa (siirtymäkuljetusten 

keskimääräisiä aikoja, matkoja ja polttoaineiden kulutuksia) eri biojätteen velvoiterajoilla 

(Knuutila 2012, 37). Tyyppialueisiin perustuvaa mallinnusmenetelmää käytetään myös tässä 

työssä. 

 

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että mitä enemmän halutaan saada erilliskerättyä 

syntypaikkalajiteltua jätettä, sitä enemmän keräyksen päästöt ja kustannukset kasvavat (Di 

Maria & Micale 2013, 2170 & 2014, 2382; Jaunich et al 2016, 1; Pires et al 2014, 1; Tans-

kanen & Kaila 2001, 486). Keräyksestä ja kuljetuksista aiheutuneiden päästöjen osuus on 

usein kuitenkin suhteellisen pieni koko tuotejärjestelmän ympäristövaikutuksiin nähden. 

Larsenin (2009, 31) mukaan esimerkiksi metallia, lasia ja paperia voitaisiin kuljettaa tuhan-

sia kilometrejä vaarantamatta niiden kierrätyksestä saatavia ympäristöhyötyjä. Vaikka ke-

räyksen päästöjen osuus koko kierrätysjärjestelmän ympäristövaikutuksista on pieni, on ke-

räysjärjestelmällä suuri vaikutus koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Keräys-

järjestelmällä voidaan vaikuttaa muun muassa kerätyn jätteen määrään ja laatuun, jotka puo-

lestaan vaikuttavat kaikkiin elinkaaren vaiheisiin.  

 

Kustannusnäkökulmasta jätteenkeräyksellä ja kuljetuksilla on merkittävä rooli. Boskovicin 

(2016) tutkimuksen mukaan jätteenkeräyksen ja kuljetusten osuus koko yhdyskuntajätehuol-

lon kustannuksista voi olla noin 70 %. Eri jätelajien erilliskeräys lisää keräyksen kustannuk-

sia. Erilliskeräyksestä aiheutuneet lisäkustannukset eivät usein kompensoi lisääntyneiden 

myyntitulojen kanssa, joten keräyksen kustannukset on hoidettava muilla jätehuoltotuloilla. 

(Boskovic 2016, 775.) 

 

Useissa tutkmuksissa käytettynä periaatteena on ollut, että mikäli kierrätettäville hyötyjät-

teille ei olisi erilliskeräystä, ne päätyisivät sekajätteen mukana polttoon. Vaikka erilliskeräys 

nostaa keräyksen päästöjä, pääosin kierrätys on osoittautunut energiahyödyntämistä ympä-

ristön kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi (Larsen et al 2009b). Erilliskeräys siis hyödyttää 

ympäristöä ja auttaa valtiota tai kuntaa saavuttamaan asetettuja kierrätystavoitteita, mutta 
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lisää kustannuksia. Jätehuoltoyhtiöiden haasteena on tasapainoilla ympäristöhyötyjen ja 

kohtuullisena pidettävien kustannusten välillä. 

 

Di Maria & Micale (2013) selvittivät, miten erilliskeräyksen kattavuus vaikuttaa polttoai-

neen kulutuksiin ja kustannuksiin. Erilliskerättäviä jätelajeja olivat paperijäte, kevytpak-

kaukset, biojäte, metallit, lasi ja jäljelle jäävä sekajäte. Kun keräystehokkuutta nostettiin 25 

%:sta 50 %:iin, polttoaineen kulutus kasvoi 15 % ja keräyksen kustannukset 75 %. Keräys-

tehokkuudella tarkoitettiin erilliskeräykseen päätyvien kierrätyskelpoisten materiaalien 

määrää suhteessa kaikkiin kierrätyskelpoisiin materiaaleihin. Jäteautojen keräyskapasiteetin 

tehokkaalla hyödyntämisellä huomattiin olevan merkittävä vaikutus polttoaineen kulutuk-

seen ja kustannuksiin; 50 %:n väheneminen keräyskapasiteetin hyödyntämisasteessa (kuinka 

paljon jäteauton keräystilasta täytetään) johti keskimäärin 80–100 % suurempiin polttoai-

neen kulutuksiin ja kustannuksiin. (Di Maria & Micale 2013, 2170.) Kun Di Maria & Micale 

laajensivat tarkastelua käsittämään koko kierrätyksen elinkaaren ympäristövaikutukset, huo-

mattiin, että kierrätyksestä saaduilla hyvityksillä saatiin kompensoitua lisääntyneiden kulje-

tusten päästöt. Tutkimuksessa todettiin, että mitä enemmän kierrätettävien materiaalien ke-

räystehokkuutta saatiin kasvatettua, sitä enemmän saatiin ympäristöhyötyjä. (Di Maria & 

Micale 2014, 2382.) Samaan johtopäätökseen päätyi Rigamonti et al. (2008, 934). Toisaalta 

edellä mainitut tutkimukset tehtiin Italiassa, jossa sekajätettä poltetaan huonommalla hyöty-

suhteella, ja lämpöä ei saada hyödynnettyä yhtä tehokkaasti kuin Suomessa. Voi olla, että 

lämpöä ei voida hyödyntää joissain tapauksissa ollenkaan. 

 

Iriarte et al. (2009) vertailivat erilaisia keräysjärjestelmiä ja imuputkikeräyksen todettiin tut-

kimuksen perusteella aiheuttavan suurempaa ympäristökuormaa kuin yksi- tai monilokero-

autokeräyksen. Tämä johtui imuputkijärjestelmän rakentamisen aikaisista päästöistä ja jär-

jestelmän käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Monilokeroautokeräyksen ympäristövai-

kutusten todettiin olevan urbaanilla kohdealueella pienemmät kuin imuputkikeräyksen tai 

yleisimmän keräystavan eli yksilokerokeräyksen. (Iriarte et al. 2009, 903.) Myös Tanskasen 

ja Kailan (2001, 486) mukaan useiden jätelajien kerääminen samanaikaisesti nostaa keräys-

järjestelmän tehokkuutta. Vareksen ja Lehtisen (2007a & 2007b) mukaan pienmetalli ja lasi 

kannattaisi kerätä kotitalouksilta samalla autolla, sillä molempia syntyy kotitalouksissa suh-

teellisen vähän. 
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Dahlénin (2006) tutkimuksessa huomattiin, että painoperusteisilla jäteastiatyhjennysmak-

suilla saatiin vähennettyä syntyvän sekajätteen määrää huomattavasti, jopa 50 % verrattuna 

tyhjennysten määrään perustuvaan hinnoitteluun.  Tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkasteltu, 

päätyikö loput jätteestä kierrätykseen erilliskerättävien jätteiden mukana vai löydettiinkö 

niiden käsittelylle muita reittejä. (Dahlén 2006, 1298.) Painoperusteinen tyhjennysmaksu 

voisi kuitenkin olla lupaava menetelmä testattavaksi myös suomalaisessa jätehuollossa, jo-

ten asiaa olisi syytä tutkia lisää. 

 

Eri maissa on erilaisia keräysjärjestelmiä kierrätettäville jätelajeille. Pääosin keräys kuiten-

kin perustuu sekä kiinteistökohtaiseen keräykseen että yhteisiin aluekeräyspisteisiin, joista 

Suomessa käytetään yleisesti nimeä ekopiste. Jätteenkeräystä ja -kierrätystä väitöskirjassaan 

tutkinut Larsen (2009) havaitsi, että parhaat kierrätysasteet saavutetaan kiinteistökohtaisella 

keräyksellä, mutta myös aluekeräyspisteillä voidaan päästä lähelle kiinteistökeräyksen kier-

rätysasteita. 

 

Pursula et al. (2015) puolestaan selvitti erilaisten keräysvaihtoehtojen vaikutuksia Suomen 

kierrätysasteeseen (ks. Taulukko 3). Tarkastelluilla erilliskeräyksen laajentamisvaihtoeh-

doilla ei saavutettu tavoiteltua 50 %:n kierrätysastetta yhdyskuntajätteille; sen lisäksi, että 

biojätettä, kartonkia ja muovipakkauksia kerättäisiin kaikilta kerros- ja paritaloilta, tarvittai-

siin tavoitteeseen pääsemiseksi myös muita toimenpiteitä. Näitä voisivat olla energiajätteen 

ohjaaminen nykyistä enemmän kierrätykseen, biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen 

myös 50 %:lle pientaloalueista, lajittelutehokkuuden nostaminen sekä yhdyskuntajätteen 

”muut jätteet” -jakeiden ohjaaminen tehokkaammin kierrätykseen polton sijaan. ”Muut jät-

teet” -jakeella tarkoitetaan sekajätteen noin 11-prosentin osuutta, jonka koostumus on osit-

tain tuntematon. (Pursula et al. 2015, 52–53.) 

 

3.2.2 Biojätteen keräys ja kierrätys 

 

Taulukkoon 4 on kerätty LCA-tutkimuksia, joissa on tarkasteltu pelkän biojätteen keräyksen 

ja käsittelyn ympäristövaikutuksia. 
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Taulukko 4. Biojätteen keräyksen ja käsittelyn LCA-tutkimuksia. 

Tekijät: Maantieteellinen 

alue: 

Tarkastelun aihe: 

Sundström et al. 

(2014) 

Pääkaupunkiseutu - Tarkasteltiin pääkaupunkiseudun biojätteen keräyksen ja kä-

sittelyn useita eri ympäristövaikutuksia kolmella eri keräyksen 

velvoiterajalla: 

1) erilliskeräys ≥ 5 asunnon kiinteistöiltä 

2) erilliskeräys ≥ 10 asunnon kiinteistöiltä (nykytila) 

3) erilliskeräys ≥ 20 asunnon kiinteistöiltä. 

 

Knuutila (2012) Turun seudun jäte-

huollon (nyk. osa 

Lounais-Suomen 

Jätehuoltoa) toimi-

alue 

- Tarkasteltiin biojätteen keräyksen ja käsittelyn vaihtoehtoja 

ilmastonlämpenemispotentiaalin näkökulmasta. 

- Keräyksen vaihtoehdot: 

1) erilliskeräys ≥ 4 asunnon kiinteistöiltä 

2) erilliskeräys ≥ 20 asunnon kiinteistöiltä 

- Käsittelyn vaihtoehdot: 

1) biojätteen mädätys ja biokaasun poltto 

2) biojätteen mädätys ja biokaasun käyttö liikennepolttoai-

neena 

3) biojätteen poltto. 

 

Sevander (2010) Länsi-Uudenmaa, 

Rosk’n’Rollin toi-

minta-alue 

- Vertailtiin vaihtoehtoisia käsittelytapoja biojätteelle: kolme 

eri mädätysvaihtoehtoa sekä poltto sekajätteen mukana. 

- Arvioitiin myös erilliskeräysjärjestelmän laajuuden vaiku-

tusta kasvihuonekaasupäästöihin. 

 

Toivonen (2014) Pääkaupunkiseutu - Vertailtiin erilliskerätyn biojätteen saantoa sekä keräyksen ja 

kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöjä kolmessa skenaariossa: 

1) erilliskeräys kaikilta kiinteistöiltä 

2) erilliskeräys ≥ 5 asunnon kiinteistöiltä 

3) erilliskeräys ≥ 10 asunnon kiinteistöiltä. 

 

Virtavuori (2009) Pääkaupunkiseutu - Vertailtiin vaihtoehtoisia käsittelytapoja biojätteelle: mädä-

tystä, kompostointia ja polttoa sekajätteen mukana. 

- Arvioitiin erilliskeräysjärjestelmän laajuuden vaikutusta kas-

vihuonekaasupäästöihin. 

 

 

Vaihtoehtoisia käsittelytapoja biojätteelle polton lisäksi ovat aerobinen kompostointi ja an-

aerobinen mädätys. Ympäristövaikutuksiltaan mädätyksen on todettu olevan kompostointia 

parempi vaihtoehto, sillä mädätyksestä saatava biokaasu voidaan hyödyntää energiana tai 

liikennepolttoaineena ja siten vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä (Virtavuori 2009, 

5). 
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Biojätteiden LCA-tulosten osalta mielenkiintoinen havainto oli, että usean elinkaariarvioin-

nin perusteella biojätteen poltto sekajätteen mukana todettiin olevan useassa ympäristövai-

kutusluokassa parempi vaihtoehto kuin erilliskeräys ja käsittely mädättämällä tai kompos-

toimalla (Knuutila 2012, 70; Sevander 2010, 2; Virtavuori 2009; 5). Toisaalta tuloksiin vai-

kuttivat tehdyt oletukset ja rajaukset. Sevanderin ja Knuutilan tutkimuksissa ei huomioitu 

kunnolla mädätteen hyötykäytöstä saatavia hyötyjä, sillä hyvityslaskennassa tulisi huomi-

oida myös korvattavan turpeen hajoamisessa syntyvät päästöt, mitä ei oltu selvityksissä 

tehty. Sevanderin tutkimuksessa myöskään mädätysprosessilla tuotettua lämpöä ei hyödyn-

netä kysynnän puutteen vuoksi, mikä vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. Polttoa puoltavat tu-

lokset selittyvät myös sillä, että tutkimusten kohdealueilla sekajätteen poltolla saatava lämpö 

korvaa kaukolämpöä, joka tuotetaan pääosin kivihiilellä. 

 

Sundströmin (2010) ja Knuutilan (2012) tutkimuksissa vertailtiin myös biokaasun hyödyn-

tämiskohteita. Knuutilan saamien tulosten mukaan biokaasu kannattaisi ilmastonlämpene-

misen näkökulmasta jalostaa liikennepolttoaineeksi sen sijaan, että se hyödynnettäisiin suo-

raan energiantuotannossa.  Sundströmin tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella ei voitu 

asettaa paremmuusjärjestykseen, olisiko biokaasu parempi jalostaa liikennepolttoaineeksi 

vai hyödyntää suoraan energiantuotannossa. 

 

3.2.3 Metallin ja lasin keräys ja kierrätys 

 

Taulukkoon 5 on kerätty LCA-tutkimuksia, joissa on tarkasteltu metallin ja/tai lasin keräyk-

sen ja käsittelyn vaikutuksia ympäristöön. 
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Taulukko 5. Metallin ja lasin keräyksen ja käsittelyn LCA-tutkimuksia. 

Tekijät: Maantieteellinen 

alue: 

Tarkastelun aihe: 

Kuusiola (2010) Pääkaupunkiseutu Tuotettiin tietoa pienmetallin keräyksen velvoiterajojen ympäris-

tövaikutuksista ja kustannuksista seuraavilla skenaarioilla: 

1) ei erilliskeräystä – kaikki metalli sekajätteen mukana polttoon 

2) keräys pelkiltä aluekeräyspisteiltä 

3) keräys ≥5 asunnon kiinteistöiltä + aluekeräyspisteiltä 

4) keräys ≥10 asunnon kiinteistöiltä + aluekeräyspisteiltä 

5) keräys ≥20 asunnon kiinteistöiltä + aluekeräyspisteiltä 

6) keräys kaikilta kiinteistöiltä. 

 

Moliis et al. (2012) Pohjois-Suomi - Tarkasteltiin pakkausjätteiden (metalli, lasi, muovi, kartonki) 

erilaisten keräysvaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutuk-

sia harvaanasutulla alueella. 

 

Vares & Lehtinen 

(2007a) 

Pääkaupunkiseutu - Tarkasteltiin kiinteistökohtaisen pienmetallikeräyksen taloudel-

lisia, ekologisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

- Tukimus tehtiin pilot-kokeena, jossa 50 000 asukkaan alueelle 

järjestettiin pienmetallin ja lasin kiinteistökohtainen keräys ≥20 

asunnon kiinteistöille. 

 

Vares & Lehtinen 

(2007b) 

Pääkaupunkiseutu - Tehtiin ekologinen ja taloudellinen vertailu lasipakkausten ny-

kyisestä keräysjärjestelmästä ja hyötykäytöstä eri keräysvaihto-

ehdoilla: 

1) nykytila 

2) kiinteistökohtainen keräys 

3) ei erilliskeräystä. 

 

 

Yksittäiseltä kotitaloudelta saatavan metalli- ja lasijätteen määrät ovat suhteellisen pieniä. 

Erilliskerätty metalli ja lasi muodostavat yhdyskuntajätteestä yhteensä hieman yli 2 % (Pur-

sula et al. 2015, 5). Kuitenkin erityisesti metallin kierrätyksellä on ympäristön kannalta suuri 

merkitys, sillä kierrätyksellä voidaan välttää hyvin energiaintensiivisiä valmistusprosesseja, 

joita tuotanto neitseellisistä raaka-aineista vaatisi (Damgaard et al. 2009, 773). 

 

Tutkimusten perusteella on selvää, että mitä kattavampi metallin erilliskeräys on, sitä enem-

män ympäristö hyötyy. Erityisesti alumiinin kierrättäminen on ympäristön kannalta hyödyl-

listä. (Damgaard 2009, 773.) Metalleissa ja laseissa ei ole juuri poltossa häviävää materiaa-

lia, joten niitä voidaan saada talteen myös polttamalla ne sekajätteen mukana ja keräämällä 

jakeet polttolaitoksen pohjatuhkasta. Runsas metallin ja lasin määrä sekajätteen seassa ai-
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heuttaa kuitenkin teknisiä ongelmia polttolaitoksella. Esimerkiksi metallit hapettuvat ja ai-

heuttavat raskasmetallipäästöjä, ja niiden laatu heikkenee polton aikana. (Moliis et al. 2012, 

53.)  

 

Kuusiolan (2010) mukaan pienmetallien kiinteistökohtainen keräys on ympäristön kannalta 

parempi vaihtoehto kuin aluekeräys tai metallien erottelu jätevoimalan pohjatuhkasta. Va-

reksen ja Lehtisen (2007a ja 2007b) mukaan sekä pienmetallin että lasin keräys kiinteistöiltä 

olisi ympäristö- ja kustannusnäkökulmasta kannattavaa ainakin pääkaupunkiseudulla. Me-

tallia ja lasia todettiin kertyvän kotitalouksissa tilavuutena lähes yhtä paljon, joten niiden 

keräys olisi kannattavaa toteuttaa yhteiskeräyksenä. Tällöin keräyksen kustannukset saatai-

siin ainakin tutkimuksen kohdealueella pidettyä kohtuullisena. (Vares & Lehtinen 2007a, 1; 

Vares & Lehtinen 2007b, 18.)  

 

3.2.4 Kartongin keräys ja kierrätys 

 

Taulukkoon 6 on kerätty LCA-tutkimuksia, joissa on tarkasteltu kartongin keräyksen ja kä-

sittelyn vaikutuksia ympäristöön. 
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Taulukko 6. Kartongin keräyksen ja käsittelyn LCA-tutkimuksia. 

Tekijät: Maantieteellinen 

alue: 

Tarkastelun aihe: 

Moliis et al. 

(2012) 

Pohjois-Suomi - Selvitettiin pakkausjätteiden (metalli, lasi, muovi, kartonki) 

erilaisten keräysvaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutuk-

sia harvaanasutulla alueella. 

- Vaihtoehtoja tarkasteltiin sekä kasvihuonekaasupäästöjen että 

fossiilisten ja mineraalisten luonnonvarojen ehtymisen näkökul-

masta. 

 

Kiviranta & 

Tanskanen (2009) 

Pääkaupunkiseutu - Selvitettiin kolmen eri ympäristövaikutusluokan kautta, mikä 

olisi sopivin hyödyntämistapa ja erilliskeräyksen laajuus pää-

kaupunkiseudun keräyskartongille. 

- Ympäristövaikutuksia tarkasteltiin seuraavien skenaarioiden 

avulla: 

1)  ei erilliskeräystä (kaikki kartonki sekajätteen mukana polt-

toon) 

2) nykytilanne eli keräys ≥ 20 asunnon kiinteistöiltä + alueke-

räyspisteiltä 

3) keräys ≥ 5 asunnon kiinteistöiltä + aluekeräyspisteiltä 

4) keräys kaikilta kiinteistöiltä. 

 

 

Kartongin kierrätyksellä saavutettavia ympäristöhyötyjä on kyseenalaistettu useissa LCA-

tutkimuksissa. Kartongilla on hyvä lämpöarvo, joten se on hyvää polttoainetta sekajätteen 

joukossa. Kivirannan ja Tanskasen (2009) tutkimuksessa kartongin poltto sekajätteen mu-

kana osoittautui ilmastonlämpenemisen sekä hiukkasvaikutusten kannalta paremmaksi vaih-

toehdoksi kuin kierrätys. Toisaalta maaperän rehevöitymisen näkökulmasta tulokset olivat 

päinvastaiset. Eri skenaarioiden väliset erot olivat pieniä ja riippuivat pitkälti käytetyistä 

oletuksista. (Kiviranta & Tanskanen 2009, 87–91.)  

 

Moliisin et al. (2012) tutkimuksen tulosten perusteella kuitupakkausten poltolla sekajätteen 

mukana saavutettaisiin huomattavasti suuremmat ympäristöhyödyt kuin kierrätyksellä. Saa-

tuun tulokseen vaikutti merkittävästi oletus siitä, että tuotetulla energialla korvattiin Oulun 

Laanilan voimalaitoksen energiantuotantoa. Selvityksen aikaan energia tuotettiin 80-pro-

senttisesti turpeella ja 20-prosenttisesti hakkeella. Herkkyystarkastelussa polttoaineja-

kaumaa muutettiin niin, että suurin osa (60 %) tuotettaisiin hakkeella ja loput turpeella. Tämä 

pienensi kuitupakkausten energiahyödyntämisen ja kierrätyksen eroja, mutta ei muuttanut 
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niiden keskinäistä järjestystä, eli kuitupakkausten energiahyödyntäminen nähtiin edelleen 

kierrätystä parempana vaihtoehtona. 

 

Kartongin kierrätyksen laskenta ei ole yksiselitteistä, sillä siihen liittyy useita muuttujia, joi-

hin liittyvät valinnat vaikuttavat merkittävästi tuloksiin. Suomessa kierrätyskartonki käyte-

tään pääosin hylsykartongin valmistukseen kartonkitehtaissa. Usein kierrätyskartongin ole-

tetaan korvaavan puusta valmistettua sellua hylsykartongin valmistuksessa. Hylsykartonkia 

valmistetaan kuitenkin pääosin kierrätyskartongista, ja on epätodennäköistä, että hylsykar-

tonkia valmistettaisi nykyään vain neitseellisestä puusta. Esimerkiksi Myllymaa et al. (2008) 

olettivat LCA-laskennoissaan, että jos Suomesta ei saataisi kierrätysmateriaalia hylsykarton-

gin raaka-aineeksi, sitä tuotaisiin muualta. Näin ollen keräyskartonki korvaisi neitseellisen 

kuidun sijaan kuitupakkausten tuontia Saksasta. (Myllymaa et al. 2008, 54.) 

 

Suurimmat tuloksiin vaikuttavat tekijät ovat sekajätteen poltolla hyvitettävään energiaan liit-

tyvät oletukset, kuten käytetyt polttoaineet ja hyödyntämisaste. Mikäli energiahyödyntämi-

sellä ajatellaan korvattavan kivihiilellä tuotettua energiaa, tulokset eivät puolla kierrätystä. 

Kierrätyksen ja polton keskinäinen järjestys riippuu myös pitkälti jätteenpoltosta saadun 

lämmön hyödyntämisasteesta. (Kiviranta & Tanskanen 2009, 72–73; Larsen 2009, 31.) Ki-

virannan ja Tanskasen tutkimuksessa todettiin, että kun tuotetun lämmön hyödyntämisaste 

tiputettiin 25 %:iin, ”jätteenpoltto”-skenaario (skenaario 1) oli neljästä skenaariosta huonoin 

ja keräys kaikilta kiinteistöiltä (skenaario 4) paras vaihtoehto. 

 

3.2.5 Kotitalouksien lajittelutehokkuus 

 

Merkittävä jätehuollon LCA-tutkimusten tuloksiin vaikuttava tekijä on lajittelutehokkuus ja 

sen arviointi. Lajittelutehokkuudella tarkoitetaan erilliskeräyksen piiriin kuuluvien asukkai-

den kykyä lajitella jätteitä. Lajittelutehokkuus on psykologiaan liittyvä käsite sille, miten 

hyvin yksilöiden muodostama kokonaisuus noudattaa lajitteluohjeita ja saa eriteltyä tuotta-

mansa kierrätettävät jätelajit erilliskeräykseen sekajätteen sijaan. Lajittelutehokkuutta il-

maistaan massaprosentteina (m-%). (Larsen 2009, 15–16.) Lajittelutehokkuutta ja sen vai-

kutuksia on myös tarkasteltu erilaisissa tutkimuksissa. Taulukkoon 7 on kerätty esimerkkejä 

tutkimuksista, joissa on keskitytty nimenomaan lajittelutehokkuuden tutkimiseen. 
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Taulukko 7.  Lajittelutehokkuutta käsitteleviä tutkimuksia. 

Tekijät: Maantieteellinen 

alue: 

Tarkastelun aihe: 

Bernstad et al 

(2011) 

Ruotsi, asuinalue 

Etelä-Ruotsissa 

- Vertailtiin erilaisia kotitalouksien lajittelutehokkuuksia: 

1) nykytila (kotitalouksilta kerätään kuutta eri jätelajia) 

2) kotitaloudet noudattavat täydellisesti lajitteluohjeita 

3) ei kierrätystä, kaikki polttoon (lajittelutehokkuus 0 %). 

 

González-Torre 

& Adenso-Díaz 

(2004) 

Espanja, Asturias - Arvioitiin erilliskeräyksen keräystiheyden ja astiaetäisyyksien 

vaikutuksia lajittelutehokkuuteen. 

- Tutkimus toteutettiin kyselyllä, johon osallistui yli 1000 ih-

mistä. 

Hage et al. (2009) Ruotsi - Analysoitiin lajittelutehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, erityi-

sesti pakkausjätteiden osalta. 

 

Rousta et al. 

(2015) 

Ruotsi, Borås, ur-

baani asuinalue 

- Arvioitiin kotitalouksien osallistumista syntypaikkalajitteluun 

ja erityisesti, miten tähän voitiin vaikuttaa muuttamalla kahta te-

kijää: 

1) lyhentämällä etäisyyttä keräyspisteelle 

2) helpottamalla asukkaiden pääsyä käsiksi oikeanlaiseen lajitte-

luun ohjaavaan tietoon. 

 

 

Paremmalla lajittelutehokkuudella voidaan luonnollisesti kasvattaa jätteiden keräyksen ja 

käsittelyn ympäristöhyötyjä. Bernstad et al. (2011) tutkimuksen mukaan optimaalisella la-

jittelutehokkuudella saavutetut ympäristöhyödyt voitaisiin tuplata verrattuna tarkastelualu-

een nykytilan lajittelutehokkuuksilla saavutettuihin ympäristöhyötyihin. Optimaalisella la-

jittelutehokkuudella (skenaario 2) voitaisiin päästä noin 80 %:n kierrätysasteeseen (Bernstad 

et. 2011, 1034). 

 

Larsen (2009) kartoitti väitöskirjassaan, millaisia lajittelutehokkuuksia aiemmin tehdyissä 

tutkimuksissa on käytetty. Larsenin keräämät lajittelutehokkuudet ovat listattuina taulukossa 

8. 
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Taulukko 8.  LCA-tutkimuksissa käytettyjä lajittelutehokkuuksia eri jätelajeille (Larsen 2009, 17–18). 

Tutkimus / maantieteelli-

nen alue: 
Jätelaji: Keräysmenetelmä: Lajittelutehokkuus: 

Larsen et al. (2008) / Tanska Paperi ja pahvi Kiinteistökeräys 63 % 

  Paperi ja pahvi Kierrätyskeskus 9 % 

  Lasi Aluekeräys 52 % 

Larsen et al. (2007) /  

Tanska 
Lasi Aluekeräys 54 % 

Schmidt (2005) / Tanska Lasi Aluekeräys 41 % 

Grant et al. (2001) /  Paperi ja pahvi Kiinteistökeräys 68 % 

 Australia Nestekartonki Kiinteistökeräys 42 % 

  Lasi Kiinteistökeräys 77 % 

  Tinatut terästölkit Kiinteistökeräys 39 % 

  Alumiini Kiinteistökeräys 56 % 

Dahlén (2008) / Ruotsi Lasipakkaukset Kiinteistökeräys 78–88 % 

  

Paperi-, muovi- ja me-

tallipakkaukset 
Kiinteistökeräys 30–63 % 

  Lasipakkaukset Aluekeräys 71-79 % 

  

Paperi-, muovi- ja me-

tallipakkaukset 
Aluekeräys 17 % 

Tucker & Speirs (2002) /  

Iso-Britannia  
Lasipullot 

Yhdistetty kiinteistö- ja 

aluekeräys 
80–82 % 

 

Lasipurkit, alumiinitöl-

kit, terästölkit 

Yhdistetty kiinteistö- ja 

aluekeräys 
75–78 % 

  
Kartonki 

Yhdistetty kiinteistö- ja 

aluekeräys 
71–73 % 

Heilmann & Winkler (2005) 

/ Saksa 
Lasi Kiinteistökeräys 45–96 % 

  Paperi Kiinteistökeräys 71–97 % 

  Kartonki Kiinteistökeräys 63–77 % 

  Lasi Aluekeräys 45–96 % 

  Paperi Aluekeräys 55–94 % 

  Kartonki Aluekeräys 25–71 % 

Harder et al. (2005) /  

Iso-Britannia 
Paperi ja pahvi Kiinteistökeräys 33 % 

 

Jätehuoltoyhtiöt pyrkivät erilaisin toimin tavoittelemaan mahdollisimman korkeaa lajittelu-

astetta. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että kotitalouksien lajittelutehokkuus paranee, 

kun etäisyys jätepisteelle lyhenee (Dahlén 2008, 15; González-Torren & Adene-Diazin 

2004, 22; Hagen et al. 2009, 155; Larsen 2009, 16; Roustan et al. 2015, 23). Tästä syystä 

kiinteistökohtaisella jätteenkeräyksellä saavutetaan parempia lajittelutehokkuuksia kuin 
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aluekeräyspisteisiin pohjautuvalla keräyksellä. Gonzáles-Torrenin (2004, 22) kyselyn mu-

kaan ympäristötietoinen ihminen ei ole valmis käyttämään keskimäärin yli viittä minuuttia 

matkaan jätteiden lajittelupisteelle. 

 

Keräyspisteelle kuljettavan etäisyyden lisäksi muita lajittelutehokkuuteen vaikuttavia teki-

jöitä ovat lajittelun mukavuus, kotona kierrätykselle soveltuva tilakapasiteetti, taloudelliset 

tekijät, pääsy kierrätyslaitoksille, asukkaiden ikä, lajittelusta viestintä sekä yleiset sosiaaliset 

normit (Hagen et al. 2009, 163–164; Roustan et al. 2015, 23). Sosiaalisilla normeilla tarkoi-

tetaan, että yksilö lajittelee sitä enemmän, mitä enemmän hän kuvittelee myös muiden lajit-

televan. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi valistuskampanjoilla. Lajitteluun pakottavilla 

laeilla ei vaikuttanut olevan suurta vaikutusta yksilöiden lajitteluhalukkuuteen (Hagen et al. 

2009, 163–164.)  

 

Lajittelutehokkuutta voidaan nostaa myös taloudellisilla kannustimilla. Dahlénin (2008) tut-

kimuksen mukaan korkeimmat lajittelutehokkuudet saavutettiin alueilla, joilla tyhjennys-

maksu oli painoperusteinen. Toisaalta suurempi lajittelutehokkuus johtui pääosin pienenty-

neestä sekajätteen määrästä, eikä niinkään erilliskerättyjen jätelajien määrän kasvusta. 

(Dahlén 2008, 15.) 

 

4 MALLINNETTAVAN TUOTEJÄRJESTELMÄN KUVAUS 

 

Työssä laadittiin LCA-malli kahden Pirkanmaan kunnan, Tampereen ja Mänttä-Vilppulan, 

alueelta kerättyjen jätteiden keräykselle ja niiden hyödyntämiselle. Tässä työn osiossa pe-

rehdytään, miten jätteenkeräystä hoidetaan Pirkanmaan alueella ja esitetään jätteenkeräyk-

sen mallinnukseen liittyvää inventaariodataa kohdekunnista. Lisäksi kuvaillaan jätelajien 

elinkaari eli mitä niille tapahtuu myös keräyksen jälkeen.  
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4.1 Asumisesta syntyvän jätteen erilliskeräyksen nykytila Pirkanmaalla 

 

Pirkanmaan alueella toimii 17 kunnan omistama Pirkanmaan Jätehuolto Oy (PJOY), joka 

pääosin vastaa omistajakuntiensa jätehuollon tehtävistä. Alueella on käytössä keskitetty jät-

teenkeräys, jossa PJOY kilpailuttaa jätteenkuljetukset ja kilpailutuksen voittaneet urakoitsi-

jat keräävät jätteet kiinteistöiltä ja kuljettavat ne määrättyihin vastaanottopisteisiin.  

Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen lisäksi kotitalouksien jätteille on ekopisteitä ja aluejä-

tepisteitä, joihin asumisesta syntyvää jätettä voi toimittaa. Ekopisteet ovat usein tarkoitettu 

vain kotitalouksien pakkausjätteille (esim. metalli-, lasi- ja kartonkipakkauksille). Ekopis-

teitä on PJOY:n toiminta-alueella noin 250 kappaletta, joista noin 80 on PJOY:n ja loput 

Ringin operoimia. Aluejätepisteet ovat haja-asutusalueilla sijaitsevia pisteitä niille kiinteis-

töille, joilla ei ole omaa jäteastiaa kiinteistöillään. Aluejätepisteille toimitetaan pääosin vain 

kodin päivittäisiä jätteitä eli sekajätettä. Niitä on alueella noin 550 kappaletta. Lisäksi jätteitä 

voi toimittaa jäteasemille, joita on PJOY:n toiminta-alueella 20 kappaletta, sekä jätteenkä-

sittelykeskuksiin. Jätteenkäsittelykeskuksia on Pirkanmaalla kaksi, ja ne sijaitsevat Tampe-

reen Tarastenjärvellä ja Nokian Koukkujärvellä, joihin jätteenkäsittely on keskitetty. (PJOY 

2017.) 

 

Ekopisteet tyhjennetään samoihin keräysajoneuvoihin kuin kiinteistökeräyksen jätteet, joten 

kuormapainoista ei saatu eroteltua ekopisteiden osuutta kokonaisjätemääristä. Ekopisteiden 

osuudet arvioitiin tässä työssä laskennallisesti. Biojätettä ei kerätä ekopisteillä. 

 

Vuonna 2015 PJOY:n jätekeräyksen piirissä oli 433 958 asukasta. Jäteastiatyhjennyksiä ta-

pahtui kyseisenä vuonna yhteensä 3 144 790 kappaletta eli keskimäärin yli 12 000 jäteas-

tiatyhjennystä päivittäin. Kiinteistökohtaisella jätteenkeräyksellä kerätään kotitalouksilta 

sekä keräykseen liittyneiltä yrityksiltä ja julkisrakennuksilta sekajätteen lisäksi biojätettä, 

metallia, lasia sekä kartonkia ja pahvia. Myös paperia kerätään, mutta sen keräys ja tilastointi 

siirtyivät vuonna 2009 tuottajayhteisölle. (PJOY 2016, 5–14.) Taulukkoon 9 on koottu 

PJOY:n keräämät sekajätteiden sekä erilliskerättyjen hyötyjätteiden määrät tonneina sekä 

keräykseen kuuluvien kiinteistöjen kappalemäärät vuonna 2015. Taulukon massamäärissä 

on mukana myös muut kuin asumisesta syntyvät jätteet. 
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Taulukko 9. PJOY:n keräämät jätteet ja keräykseen kuuluneet kiinteistöt vuonna 2015  

(PJOY 2016, 35; Ojala 2016, sähköpostiviestit 2016). 

  

Määrät, [t] 
 

Kiinteistöjä keräyksessä, 

[kpl] 

Sekajäte 83 466 64 040 

Biojäte 13 089 9740 

Metallipakkaukset 630 2463 

Lasi 1385 2437 

Kartonki 5071 3729 

 

PJOY vastaa biojätteen keräyksestä ja käsittelystä muiden Pirkanmaan kuntien paitsi Vesi-

lahden ja Juupajoen alueella. Näille muille 15 kunnalle biojätteen velvoiteraja on viisi, eli 

sitä kerätään vähintään viiden asunnon kiinteistöillä. Tämän lisäksi keräykseen kuuluu myös 

vapaaehtoisesti liittyneet alle viiden asunnon kiinteistöt. Muille erilliskerättäville jätelajeille 

ei ole asetettu velvoiterajaa, vaan metallin, lasin ja kartongin kiinteistökeräykseen kuuluu 

vain vapaaehtoisesti liittyneet kiinteistöt. 

 

4.1.1 Jätteenkeräys Tampereella 

 

Tampere on asukasluvultaan Pirkanmaan suurin kunta. Siellä asui vuonna 2015 lähes puolet 

(44,2 %) Pirkanmaan asukkaista (Tilastokeskus 2016b). Rakennuksista 20,8 % sijaitsi Tam-

pereella (Tilastokeskus 2016c). Kerättyjen eri jätelajien massamääriä yhden kunnan alueelta 

ei saatu irroitettua kokonaismassoista, joten määrät arvioitiin laskennallisesti suhteuttamalla 

ne asukasmääriin. Ilmoitetut jätemäärät sisältävät asumisen jätteiden lisäksi myös kerätyt 

jätteet yrityksiltä ja julkisrakennuksilta. 

 

Tampereella asuinkiinteistöjä on noin 88 % kiinteistöistä (Tilastokeskus 2016c), joten asuin-

kiinteistöjen keräyspisteiden määrä, sekä myös asumisesta syntyvä jätemäärä, on arvioitu 

kertomalla kaikkien keräyspisteiden määrä kertoimella 0,88. Taulukkoon 10 on koottu Tam-

pereen jätteenkeräykseen liittyviä tietoja. Taulukon 10 tiedot ovat koottu PJOY:ltä saaduista 

tiedoista (Ojala, sähköpostit 2017) sekä heidän käytössään olevasta ajohallintajärjestelmästä 

TCS:stä (Transport Control System).  
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Taulukko 10. PJOY:n jätteenkeräystietoja Tampereelta (Ojala 2017, sähköpostit & TCS 2017). 

Jätelaji 

 

 

Kerätty 

määrä, [t] 

 

Kotitalouk-

silta, [t] 

 

Keräyspistei-

tä yht., [kpl] 

 

Asuinkiinteis-

töjen keräys-

pisteitä, [kpl] 

Keskim. kuor-

mapaino, 

[t/kuorma] 

Astialla keski-

määrin tyhjen-

nyksiä, [krt/a] 

Sekajäte 39 424 34 693 19 768 17 396 6 26 

Biojäte 7 174 6 313 4 562 4 015 5 52 

Metallipak-

kaukset 
280 246 2 255 1 984 2 9 

Lasi 292 257 2 210 1 945 5 8 

Kartonki 1 157 1 018 2 381 2 095 2 37 

 

Keräysastiat erotellaan kahteen pääkategoriaan: pintakeräys- ja syväkeräysastiat. Näiden ke-

räykseen liittyvät tyhjennyspainot, keräysvälineet, keräysajat ja tyhjennysvälit ovat erilaisia, 

joten niitä tarkasteltiin erikseen. Pintakeräysastiat tarkoittavat maan päällä olevia, tilavuu-

deltaan 140–1000 litran astioita. Yleisimmät mallit ovat 240 l (kerrostaloissa usein biojäte, 

lasi ja metalli) ja 660 l (kerrostaloissa usein sekajäte, kartonki ja paperi). Syväkeräysastiat 

tarkoittavat tilavuudeltaan suurempia (1,3–5 m3) astioita, joiden keräyssäiliöstä suurin osa 

on maan alla. Pinta- ja syväkeräysastioiden lisäksi jätteitä kerätään joissain tapauksissa myös 

pikakonteilla (4–10 m3), mutta näitä ei tässä työssä huomioitu. Taulukossa 11 on esitetty 

Tampereen jätteenkeräyksen nykytilaan liittyviä tietoja pinta- ja syväkeräyksestä. 

 

Taulukko 11. Tampereen keräyspisteiden jakautuminen pinta- ja syväkeräysastioihin sekä niiden astiamäärät 

ja keskimääräiset vuosittaiset tyhjennyskerrat. 

  Keräys pintakeräysastioilla Keräys syväkeräysastioilla 

Jätelaji 
Keräyspis-

teitä, [kpl] 

Keräysastioi-

ta, [kpl] 

Astia tyhjenne-

tään keskimää-

rin, [krt/a] 

Keräyspis-

teitä, [kpl] 

Keräysastioi-

ta, [kpl] 

Astialla keski-

määrin tyhjen-

nyksiä, [krt/a] 

Sekajäte 18611 24942 24 1157 1396 39 

Biojäte 3670 4538 51 892 985 29 

Metalli 2109 2161 9 146 146 8 

Lasi 2058 2113 8 152 152 8 

Kartonki 1710 2245 37 671 689 19 

 

Taulukon 11 tietoihin sisältyy kiinteistökohtaisten astioiden lisäksi myös ekopisteet. Eko-

pisteillä kerätään kotitalouksien pakkausjätteitä. Laskennassa käytettyjä tietoja PJOY:n hal-

linnoimista Tampereen ekopisteistä on esitetty taulukossa 12.  
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Taulukko 12. Tampereen ekopisteiden määrät, keräysastioiden määrät ja keskimääräiset tyhjennysmäärät. 

Ekopistekeräys 

Jätelaji Keräyspisteitä, [kpl] Keräysastioita, [kpl] 
Astialla keskimäärin tyh-

jennyksiä, [krt/a] 

Metalli 40 55 18 

Lasi 39 67 18 

Kartonki 30 101 14 

 

4.1.2 Jätteenkeräys Mänttä-Vilppulassa 

 

Vuonna 2015 Mänttä-Vilppulassa asui noin 2,1 % Pirkanmaan asukkaista (Tilastokeskus 

2016b) ja siellä sijaitsi noin 3,4 % Pirkanmaan rakennuksista (Tilastokeskus 2016c). Mänttä-

Vilppulassa asuinkiinteistöjä on noin 82 % kaikista kiinteistöistä, joten asuinkiinteistöjen 

keräyspisteiden määrät ovat arvioitu kertomalla kaikkien keräyspisteiden määrät kertoimella 

0,82. Taulukkoon 13 on kerätty Mänttä-Vilppulan jätteenkeräykseen liittyviä tietoja. Taulu-

kon 13 tiedot ovat koottu PJOY:ltä saaduista tiedoista (Ojala, sähköpostit 2017) sekä 

TCS:stä. 

 

Taulukko 13. PJOY:n jätteenkeräystietoja Mänttä-Vilppulasta (Ojala 2017, sähköpostit & TCS 2017). 

Jätelaji 

 

 

Kerätty 

määrä, [t] 

 

Kotitalouk-

silta, [t] 

 

Keräyspistei-

tä yht., [kpl] 

 

Asuinkiinteis-

töjen keräys-

pisteitä, [kpl] 

Keskim. kuor-

mapaino, 

[t/kuorma] 

Astialla keski-

määrin tyhjen-

nyksiä, [krt/a] 

Sekajäte 1 857 1 634 2 793 2 290 6 19 

Biojäte 155 136 220 180 5 51 

Metallipak-

kaukset 
7 6 150 123 2 7 

Lasi 8 7 152 125 5 7 

Kartonki 10,5 9 3 2 2 20 

 

Taulukossa 14 on esitetty Mänttä-Vilppulan jätteenkeräyksen nykytilaan liittyviä tietoja 

pinta- ja syväkeräyksestä. 
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Taulukko 14. Mänttä-Vilppulan keräyspisteiden jakautuminen pinta- ja syväkeräysastioihin sekä niiden astia-

määrät ja keskimääräiset vuosittaiset tyhjennyskerrat. 

  Keräys pintakeräysastioilla Keräys syväkeräysastioilla 

Jätelaji 
Keräyspis-

teitä, [kpl] 

Keräysastioi-

ta, [kpl] 

Astia tyhjenne-

tään keskimää-

rin, [krt/a] 

Keräyspis-

teitä, [kpl] 

Keräysastioi-

ta, [kpl] 

Astialla keski-

määrin tyhjen-

nyksiä, [krt/a] 

Sekajäte 2 740 3 060 19 53 63 26 

Biojäte 220 229 51 0 0 0 

Metalli 150 164 7 0 0 0 

Lasi 151 167 7 1 2 2 

Kartonki 3 3 20 0 0 0 

 

Taulukon 14 tietoihin sisältyy kiinteistökohtaisten astioiden lisäksi myös ekopisteet. Las-

kennassa käytettyjä tietoja PJOY:n hallinnoimista Mänttä-Vilppulan ekopisteistä on esitetty 

taulukossa 15.  

 

Taulukko 15. Mänttä-Vilppulan ekopisteiden määrät, keräysastioiden määrät ja keskimääräiset tyhjennys-

määrät. 

Ekopistekeräys 

 Jätelaji Keräyspisteitä, [kpl] Keräysastioita, [kpl] 
Astialla keskimäärin tyhjen-

nyksiä, [krt/a] 

Metalli 10 19 2 

Lasi 7 12 3 

Kartonki 0 0 0 

 

 

4.2 Rakennuskanta Tampereella ja Mänttä-Vilppulassa 

 

Tampereen kokoisen kaupungin ja Mänttä-Vilppulan kokoisen pienen kunnan rakennus-

kanta ja asukkaiden jakaantuminen eri kokoisiin rakennuksiin on huomattavasti erilainen. 

Tilastokeskuksen (2016c) mukainen asuinkiinteistöjen jakauma eri talotyyppeihin kohde-

kunnissa on esitetty taulukossa 16. 
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Taulukko 16. Asuinkiinteistöjen jakauma rakennustyypeittäin Tampereella ja Mänttä-

Vilppulassa (Tilastokeskus 2016c). 

 Rakennustyyppi Tampere Mänttä-Vilppula 

Erilliset pientalot, kpl 16 248 3 124 

Rivi- tai ketjutalot, kpl 2 874 208 

Asuinkerrostalot, kpl 3 774 119 

 

Tilastokeskuksen datassa ei suoraan erotella kiinteistöjä asuntomäärien mukaan, eikä selvi-

tyksen yhteydessä saatu tarkempaa tietoa Väestörekisterikeskuksesta. Työssä on oletettu, 

että erilliset pientalot ovat alle viiden asunnon kiinteistöjä, asuinkerrostalot yli viiden asun-

non kiinteistöjä ja rivi- ja ketjutalot jakautuvat samalla tavoin kuin Lounais-Suomen kun-

nissa eli noin puolet ovat <5 asunnon ja noin puolet ≥5 asunnon kiinteistöjä. Tieto pohjautuu 

LCA Consulting Oy:n aiemmin tehtyyn selvitykseen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle. 

Edellä mainittujen tietojen ja oletusten pohjalta on laadittu taulukko 17, jossa kiinteistöt ja 

asukkaat on jaoteltu velvoiterajojen mukaisesti. 

  

Taulukko 17. Kiinteistöjen ja asukkaiden jakaantuminen velvoiterajojen mukaisesti Tampereella ja Mänttä-

Vilppulassa. 

 1-4 asunnon kiinteistöt ≥ 5 asunnon kiinteistöt 

 
Kiinteistöjen luku-

määrä 
Asukkaat 

Kiinteistöjen luku-

määrä 
Asukkaat 

Tampere 17 671 61 914 5 225 152 983 

Mänttä-Vilppula 3 229 6 935 224 3 208 

 

Taulukko 17 havainnollistaa eri tyyppisten kuntien eroja. Tampereella yli 70 % asukkaista 

asui yli viiden asunnon kiinteistöissä, kun puolestaan Mänttä-Vilppulassa vastaava luku oli 

vain hieman yli 30 %. 

 

4.3 Käsittelyprosessit 

 

Työssä huomioidaan jokaisen tarkasteltavan jätelajin osalta niiden koko elinkaari keräyk-

sestä materiaali- tai energiahyödyntämiseen. Tässä osiossa esitetään jokaisen jätelajin osalta, 
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miten niiden elinkaari jatkuu keräyksen jälkeen eli miten jätelajit käsitellään ja hyödynne-

tään. Materiaalien hyötykäytössä huomioidaan myös hyvitykset, eli mitä neitseellistä mate-

riaalia jätemateriaalien oletetaan korvaavan, kun ne saadaan hyötykäytettyä. 

 

4.3.1 Biojäte 

 

Työssä oletetaan, että kotitalouksilta kerätyt biojätteet mädätetään biokaasulaitoksessa No-

kian Koukkujärvellä. Todellisuudessa biokaasulaitosta ei ole vielä rakennettu, mutta työssä 

haluttiin tarkastella biojätteen ympäristö- ja kustannusvaikutuksia tulevan toiminnan osalta. 

 

Koukkujärveen suunniteltu laitos on kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos, 

jossa käsitellään biojätteiden lisäksi myös jätevedenpuhdistamon lietteitä. Työssä oletetaan, 

että prosessissa syntyvästä biokaasusta 80 % puhdistetaan ja käytetään energiantuotantoon. 

Loput 20 % jalostetaan liikennepolttoaineeksi, joka paineistetaan maakaasuverkkoon. Lii-

kennepolttoaineena biokaasu vastaa lähes täysin ominaisuuksiltaan maakaasua, joka on niin 

ikään lähes pelkkää metaania. Liikennepolttoaineena biokaasun on oletettu korvaavan die-

seliä ja energiantuotannossa maakaasua. Biokaasun on oletettu korvaavan dieseliä energia-

sisällön mukaan ja maakaasua metaanipitoisuuden mukaan. 

 

Mädätyksessä jäljelle jäävä mädätysjäännös kompostoidaan Koukkujärven nykyisinkin käy-

tössä olevassa tunnelikompostointilaitoksessa. Kompostista oletetaan valmistettavan kahta 

tuotetta: 40 % päätyy ravinnekompostiksi ja 60 % vihermullaksi. Ravinnekompostilla voi-

daan korvata teollisesti valmistettuja lannoitteita (Møller et al. 2009, 816). Tässä ravinne-

kompostin on olettu korvaavan NPK 15-15-15 -lannoitetta, joka sisältää typpeä, fosforia ja 

kaliumia kutakin 15 %. Lannoitteiden korvaaminen on laskettu kompostituotteen ja teollisen 

lannoitevalmisteen sisältämän fosforin mukaan massasuhteella 1:1. Fosfori valittiin perus-

teeksi korvattavan lannoitteen määrän laskemiseksi, sillä se on typpeä useammin kasvua ra-

joittava tekijä (Sundström 2014, 13). Vihermullaksi päätyvällä kompostilla voidaan korvata 

turvetta mullan raaka-aineena. Turpeen korvaamisessa huomioidaan sekä turpeen noston että 

turpeen hajoamisessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. (Myllymaa & Dahlbo 2012, 19.) 
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4.3.2 Metalli 

 

Erilliskerätyt metallipakkaukset kuljetetaan jatkokäsittelijöille. Kierrätykseen kelpaava ma-

teriaali erotellaan ja loput, ei-metalliset jakeet, päätyvät kaatopaikalle. 80 % metallipakkauk-

sista on oletettu olevan pääosin teräksestä koostuvaa tinapeltiä ja loput 20 % on alumiinia. 

Alle 0,5 % materiaalista on muuta metallia. (Moliis et al. 2012, 36.) Muun metallin osuus 

on merkityksetön, eikä sitä ole huomioitu. 

 

Heinolassa valmistetaan kierrätysalumiinista alumiiniharkkoja, joista voidaan valmistaa uu-

sia alumiinituotteita, kuten juomatölkkejä. Kierrätysalumiini korvaa neitseellistä alumiinia. 

Tinapeltipakkaukset oletetaan kuljetettavan murskattuina laivalla Saksaan, jossa ne sulate-

taan ja käytetään raaka-aineena terästeollisuudessa. Tinapeltipakkausten tina voi aiheuttaa 

ongelmia uusioteräksen valmistuksessa, mistä syystä suomalaiset terästehtaat eivät halua ot-

taa vastaan asumisesta syntyvää tinapitoista terästä. (Moliis et al. 2012, 36.) Tinatun teräksen 

tinapitoisuutta voidaan mahdollisesti joutua alentamaan (Moliis et al. 2012, 36), mutta sen 

vaikutuksia ei ole tässä työssä huomioitu. 

 

4.3.3 Lasi 

 

Erilliskerätyt lasit kuljetetaan Porvooseen, jossa ne välivarastoidaan ja erotellaan. Kerätystä 

materiaalista noin 95 % on lasipakkauksia. Loput 5 % on rejektiä, kuten metallia, keramiik-

kaa, paperia, muovia ja kierrätykseen kelpaamatonta lasia, kuten lämpölasia ja tasolasia. 

(Ojala, sähköposti 22.4.2016.) 

 

Kierrätykseen kelpaavat lasit kuormataan laivoihin ja toimitetaan Iso-Britanniaan. Iso-Bri-

tanniassa lasipakkausjäte puhdistetaan, lajitellaan ja käytetään uusien lasipakkausten valmis-

tamiseen. Uusien lasipakkausten valmistukseen kelpaavaa materiaalia oletettiin olevan noin 

40 % pakkauslasin kokonaiskertymästä. Loput 60 % on oletettu käytettävän Suomessa 

maanrakennuskäyttöön. (Ojala, sähköposti 22.4.2016.) 

 

Uusiolasipakkausten valmistuksessa kierrätyslasin käytöstä on useita hyötyjä (Larsen et al. 

2009, 756–758):  
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1. Kierrätyslasilla voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita eli kvartsihiekkaa, soodaa, 

kalkkikiveä ja muita lisäaineita. 

2. Lasinvalmistuksessa karbonaatit hajoavat, jolloin vapautuu hiilidioksidia. Kierrätys-

lasin käytöllä voidaan vähentää karbonaattien käyttöä, jolloin vältetään kasvihuone-

kaasupäästöjä (jatkossa khk-päästöjä). Neitseellisistä raaka-aineista voi hävitä sula-

tuksessa noin 20 % massasta, pääosin karbonaattien hajoamisen seurauksena. Tästä 

syystä yhden kierrätyslasitonnin käytöllä voidaan hyvittää 1,2 tonnia neitseellisiä 

raaka-aineita ja 0,2 tonnia CO2-päästöjä. 

3. Kierrätyslasi alentaa raaka-aineseoksen sulamispistettä, mikä pienentää energianku-

lutusta. 

 

Maarakentamisessa kierrätyslasin oletetaan korvaavan soraa, tilavuussuhteessa 1:1 (Suomen 

Kierrätyslasiyhdistyksen yhteyshenkilö, kirjallinen tiedonanto 22.4.2016). Kierrätyslasista 

valmistetaan myös vaahtolasia. Vaahtolasia valmistetaan Suomessa esimerkiksi Forssassa. 

(Moliis et al. 2012, 34.) Tässä työssä on kuitenkin oletettu, että kaikki lasi käytetään suoraan 

murskeena maanrakentamiseen. 

 

4.3.4 Kartonki 

 

Erilliskerätyt kartongit paalataan ja kuljetetaan kartonkitehtaille uusiokartonkituotteiden 

valmistukseen. Tehtailla kartongeista erotellaan rejektit ja kartongit kuidutetaan. Suurin osa 

saadaan hyödynnettyä Suomessa, loput toimitetaan Ruotsiin pakkauskartongin valmistuk-

seen. Noin 88–90 % keräyskartongista on lajitteluohjeiden mukaista materiaalia. Rejekti pol-

tetaan usein tehtaiden omissa kattiloissa ja hyödynnetään energiana. Kierrätyskelvottomat 

kuidut voidaan myös kompostoida. Yli 90 % rejektistä on muovia. Työssä oletetaan rejektiä 

syntyvän 10 % ja tästä 90 % olevan muovia, joka hyödynnetään energiana. (Ojala, sähkö-

posti 12.4.2016.) Muiden rejektien käsittelyä ei ole huomioitu, sillä niiden osuuden on ole-

tettu olevan vähäinen. Noin 85 % kartonkimassasta on kierrätykseen kelpaavia kuituja, jotka 

saadaan hyödynnettyä uusien tuotteiden valmitukseen (Myllymaa et al. 2008, 116). 

 

Pääosin kierrätyskartongit käytetään Suomessa hylsykartongin valmistukseen, mutta sitä 

voidaan käyttää myös esimerkiksi uusien kartonkipakkausten tai aaltopahvin valmistukseen 
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(Moliis et al. 2012, 37). Tässä työssä oletetaan, että kaikki kierrätykseen soveltuva kartonki 

käytetään hylsykartongin valmistukseen, ja siten sillä korvataan neitseellisen materiaalin eli 

puusta valmistetun sellun tuotantoa. Korvattavan materiaalin valintaan liittyviä haasteita 

nostettiin esille aiemmin luvussa 3.2.4. Neitseellisen raaka-aineen käsittelyketjuun kuuluu 

puun harvennus ja korjuu, haketus, sellun keittäminen ja kuidutus. Näistä aiheutuvat päästöt 

ovat huomioitu elinkaarimallissa. 

 

4.3.5 Sekajäte 

 

Pirkanmaan alueen sekajätteet on tammikuusta 2016 asti toimitettu energiahyödyntämiseen 

Tammervoiman jätevoimalaan Tarastenjärvelle. Tuotettu energia on oletettu hyödynnettä-

vän 20-prosenttisesti sähkönä ja 70-prosenttisesti lämpönä (Ojala 2017, sähköposti 

12.4.2016). Työssä on oletettu, että kaikki sekajätteellä tuotettu energia saadaan hyödynnet-

tyä. Todellisuudessa erityisesti kesäaikaan kaukolämmölle ei välttämättä ole riittävää tar-

vetta, jolloin hyötysuhteet jäävät pienemmiksi. Tämän vaikutusta on tarkasteltu erikseen 

myöhemmin herkkyystarkastelussa. Jätevoimalassa tuotetulla sähköllä on oletettu korvatta-

van Suomen keskimääräistä sähköntuotannon polttoainejakaumaa. Tuotetulla lämmöllä on 

puolestaan oletettu korvattavan Venäjältä tuotua maakaasua. 

 

Nykytilassa laitoksella poltettavalle sekajätteelle on käytetty lämpöarvoa 11,4 MJ/kg, joka 

oli Tammervoiman jätevoimalassa poltetun sekajätteen lämpöarvo koekäytön aikana. Läm-

pöarvo riippuu sekajätteen koostumuksesta, joten arvo muuttuu eri velvoiterajoilla, kun eri 

jakeiden määrät sekajätteen seassa muuttuvat.  

 

PJOY käsittelee alueellaan voimalaitoksessa syntyvät tuhkat ja kuonat. Vuodessa syntyvien 

tuhkien ja kuonien määrä on nykytilassa noin 27 % vastaanotettavista jätemääristä. Tästä 

pohjatuhkaa ja kuonaa on noin 80 %, lentotuhkaa 11 % ja APC-jätettä noin 9 %. (Ojala, 

Nummela & Tiira, suullinen tiedonanto 16.6.2016.) Pohjakuonat on oletettu käsiteltävän 

ADR-kuivaerotustekniikalla. Käsitelty kuona on ominaisuuksiltaan pitkälti luonnonhiekkaa 

ja -soraa vastaavaa mineraaliainesta, jolla voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita esimer-

kiksi tierakenteissa tai betoniteollisuuden tuotteissa (Suomen Erityisjäte Oy 2017). Tässä 
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työssä on oletettu, että kuonalla korvataan soraa massasuhteella 1:1. Kuonasta eroteltuja me-

talleja ei ole oletettu hyödynnettävän, sillä niille ei ole kunnolla kysyntää. Kuonien käsitte-

lystä syntyvien muiden rejektien käsittelyä ei ole huomioitu, sillä niiden käsittelyn vaiku-

tukset on oletettu vähäisiksi. (Ojala, Nummela & Tiira, suullinen tiedonanto 16.6.2016.) 

 

5 LASKENTAMENETELMÄT 

 

Jätteenkeräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutukset laskettiin tässä työssä kahdelle Pirkan-

maan esimerkkikunnalle: Tampereelle, joka edustaa suurta kaupunkia, ja Mänttä-Vilppu-

lalle, joka edustaa pientä kuntaa. Alla on esitetty yleisiä tietoja LCA-laskennan toteutuk-

sesta: 

 Elinkaarimallinnukseen ja ympäristövaikutusten karakterisointiin käytetty ohjel-

misto: GaBi (versio 7.3.3) 

 Ympäristövaikutusten karakterisointimetodi: CML 2009 – Jan. 2016 

 Ympäristövaikutusluokat: ilmastonlämpenemispotentiaali (jatkossa GWP, lyhenne 

sanoista Global Warming Potential) 

 Käytetyt standardit: SFS-EN ISO 14044 ja 14040 

 Toiminnallinen yksikkö: vuoden aikana kerätyt ja käsitellyt asumisen jätteet (t/a) 

 

Primääridataa on käytetty siltä osin kuin sitä on ollut saatavilla. Muuten on käytetty kirjalli-

suusarvoihin tai muihin vastaaviin toimintajärjestelmiin perustuvaa sekundääridataa.  

 

5.1 Mallinnettavat skenaariot 

 

Työssä laskettiin ilmastonlämpenemisvaikutukset ja kustannukset erikseen kaikille tarkas-

teltaville jätelajeille – biojätteelle, metallille, lasille ja kartongille – eri velvoiterajoilla. GWP 

ja kustannukset laskettiin nykytilan lisäksi kahdelle vaihtoehtoiselle velvoiterajalle. Mallin-

netut skenaariot olivat: 

1. Nykytila 

2. Velvoiteraja 5: Keräys ja kuljetus vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä 

3. Velvoiteraja 1: Keräys ja kuljetus kaikilta asuinkiinteistöiltä 
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Nykytilassa Pirkanmaalla on asetettu erilliskeräyksen velvoiteraja vain biojätteelle. Biojät-

teen keräys on pakollista vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä, muut kiinteistöt voivat ha-

lutessaan liittyä keräykseen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisia kiinteistöjä ei ole huomioitu 

tässä työssä, joten niiden laskennallinen osuus on vähennetty nykytilan keräys- ja jätemää-

rätiedoista. Muille erilliskerättäville jätelajeille ei ole asetettu velvoiterajoja, vaan kiinteistö 

voi halutessaan liittyä erilliskeräyksen piiriin ja saada tällöin oman kiinteistölle sijoitettavan 

keräysastian. Tampereella metallin, lasin ja kartongin kiinteistökeräykseen on nykytilassa 

liittynyt noin 10 % asuinkiinteistöistä. Mänttä-Vilppulassa metallin ja lasin kiinteistökeräyk-

seen on liittynyt noin 4 % asuinkiinteistöistä. Kartonkia kerätään Mänttä-Vilppulassa vain 

kahdelta asuinkiinteistöltä. (Ojala, Nummela & Tiira, suulliset ja kirjalliset tiedonannot 

2016–2017.) 

 

5.2 Jätteenkeräyksen ja kuljetuksen mallintaminen 

 

Keräyksen ja kuljetusten ympäristövaikutukset aiheutuvat poltetun dieselin päästöistä sekä 

polttoaineen valmistuksesta. Sekä käytönaikaiset että valmistuksessa syntyvät päästöt ovat 

suoraan sidoksissa kulutetun polttoaineen määrään. Aiemmin luvussa 3.2.1 todettiin, että 

polttoaineiden kulutuksille ei voida käyttää yhtä yhteistä kerättyyn jätemäärään, aikaan tai 

ajettuun matkaan sidottua kulutusta, sillä eri alueiden ja jätelajien keräysjärjestelmät ja  

-menetelmät voivat vaihdella huomattavasti. Kaikille kerättäville jätelajeille on siis mallin-

nettava erikseen polttoaineen kulutukset erilaisilla alueilla ja eri velvoiterajoilla. 

 

Polttoaineiden kulutusten mallintamisessa on tiedostettava, että vaikka erityyppiset keräys-

alueet ja eri jätelajien vaihtelevat keräystiheydet ja kerätyt määrät huomioidaan, riippuu polt-

toaineen kulutus myös monesta muusta tekijästä. Näitä ovat esimerkiksi kuljettajan ajotapa, 

kalusto, auton täyttöaste ja ympäröivän liikenteen määrä. (Larsen, Anna W. et al. 2009a, 

652.)  Kaikkia muuttujia ei voida ottaa laskennassa huomioon, mikä aiheuttaa epävarmuutta 

käytettyihin laskenta-arvoihin ja tuloksiin. Tässä työssä jouduttiin määrittämään laskennal-

lisesti myös nykytilan polttoaineen kulutus, sillä kulutustiedot ovat vain urakoitsijoiden tie-

dossa, eivätkä urakoitsijat olleet halukkaita jakamaan tietoa ulkopuolisille. 
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5.2.1 Tyyppialueet 

 

Mahdollisimman tarkkoihin tuloksiin pääsemiseksi mallinnettavat keräysalueet on jaettu 

neljään tyyppialueeseen asukastiheyden mukaan. 

 

 T1 (≥ 5000 asukasta / km2) 

 T2 (500-4999 asukasta / km2) 

 T3 (50-499 asukasta / km2) 

 T4 (1-49 asukasta / km2) 

 

Käytetyt tyyppialueet perustuvat Liiteri-tietokannan karttaan asukastiheyksistä. Liiterin 

avulla eri tyyppialueet voidaan sijoittaa kartalle 1 x 1 km:n kokoisille alueille ja sen perus-

teella voidaan laskea, kuinka paljon tarkasteltavassa kunnassa on kutakin tyyppialuetta. Lii-

terin karttapohja perustuu vuoden 2014 asukastiheystietoihin. Kuvassa 4 on esitetty Liiteri-

tietokannan karttapohja Tampereen asukastiheyksistä ja kuvassa 5 vastaavasti Mänttä-Vilp-

pulan asukastiheyksistä. Tyyppialueet vaikuttavat erityisesti siirtokuljetuksiin, eli keskimää-

räisiin siirtymäajoihin kahden keräyspisteen välissä; mitä tiheämpi asutus, sitä lyhyemmän 

matkan keräysajoneuvon tarvitsee siirtyä keräyspisteeltä toiselle. Tyyppialueisiin liittyvää 

ajoneuvon keskimääräistä keräystietoa on kerätty eri jätehuoltoyhtiöiltä saadusta jätteenke-

räyksen datasta.  
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Kuva 4. Karttapohja Tampereen asukastiheyksistä, ruutukoolla 1 x 1 km (Liiteri 2017). 

 

Kuva 5. Karttapohja Mänttä-Vilppulan asukastiheyksistä, ruutukoolla 1 x 1 km (Liiteri 2017). 

 

Jotta voidaan laskea, kuinka paljon keräysajoa milläkin tyyppialueella ajetaan eri velvoite-

rajoilla, on eri kokoiset kiinteistöt jaettava tyyppialueiden kesken. Arvioidut kiinteistöja-

kaumat ovat esitetty taulukossa 18. 
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Taulukko 18. Arvioidut kiinteistöjen jakaumat eri tyyppialueisiin tarkastelukunnissa. 

  Tampere Mänttä-Vilppula 

Tyyppialue 1-4 asunnon kiinteistöt 
≥ 5 asunnon kiin-

teistöt 
1-4 asunnon kiinteistöt 

≥ 5 asunnon kiin-

teistöt 

T1 0 % 33 % 0 % 0 % 

T2 79 % 62 % 17 % 80 % 

T3 13 % 5 % 51 % 20 % 

T4 9 % 0 % 32 % 0 % 

 

 

5.2.2 Kiinteistökeräyksen vaiheet 

 

Jätteen kiinteistökeräyksen noutokierros voidaan jakaa kolmeen eri päävaiheeseen (Num-

mela & Hämäläinen 2012, 9): 

 

1. Nouto, eli vaihe, jonka jäteauton kuljettaja tekee keräyspisteellä jätelajin kuormaa-

miseksi kuormatilaan. 

2. Siirtymävaihe, eli jäteauton siirtyminen kahden keräyspisteen välillä. 

3. Jättökuljetus, eli jäteauton siirtyminen ensimmäiseen keräyspisteeseen, sekä jäteau-

ton siirtyminen viimeiseltä keräyspisteeltä vastaanottavaan laitokseen tyhjennykseen 

ja kuorman tyhjentäminen.. 

 

Edellä manittujen vaiheiden lisäksi noutokierrokseen kuuluu myös tauot, joihin kuluu noin 

16–20 % noutokierroksen ajasta. Tauon aikana auto ei ole yleensä käynnissä, eikä polttoai-

netta kulu, joten taukoja ei ole huomioitu tässä työssä. Tyypillisessä noutokierroksessa yli 

puolet ajasta kuluu siirtoajoon, yli viidennes noutoihin ja loput jättökuljetukseen ja taukoi-

hin. (Nummela & Hämäläinen 9–10.) Työssä on huomioitu noutovaihe, siirtymävaihe ja jät-

tökuljetus, joille jokaiselle on käytetty vaiheelle ominaista polttoaineen kulutusdataa. 
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5.3 Jätteiden kierrätyksen mallintaminen 

 

Jätteiden kierrätyksen mallintamiseen hyödynnettiin LCA Consulting Oy:n olemassa olevaa 

inventaariodataa ja GaBi-malleja jätemateriaalien kierrätyksen khk-päästöjen laskennasta. 

Mallit noudattavat luvussa 4.3 esitettyjä kuvauksia kierrätysprosesseista. Kuvassa 5 on ha-

vainnollistava prosessikaavio tuotejärjestelmästä. 

 

 

Kuva 6. Tuotejärjestelmän prosessikaavio. 

 

5.4 Kustannustarkastelu 

 

Kustannustarkastelussa laskettiin velvoiterajojen muutosten vaikutuksia PJOY:lle kohdistu-

viin kustannuksiin. Näin ollen elinkaaren loppupäätä eli uusiotuotteiden valmistuksesta ai-

heutuneiden tuotteiden kustannuksia ei huomioitu. Poikkeuksena olivat biojäte ja sekajäte, 
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sillä biojätteen käsittely on PJOY:n omaa toimintaa ja PJOY maksaa Tammervoimalle se-

kajätteen poltosta, jonka jälkeen PJOY käsittelee jätteenpolton tuhkat ja kuonat. Kustannus-

tiedot eivät ole julkisia ja siksi niitä ei esitetä tässä työssä. 

 

Kustannuksia tarkasteltiin vain PJOY:lle kohdistuvien muuttuvien kustannusten näkökul-

masta. Investointikustannuksia ja niistä aiheutuvia vuosittaisia annuiteettikustannuksia ei ole 

huomioitu. Työn tarkoituksena oli vertailla kustannuksissa tapahtuvia muutoksia, joten in-

vestointikustannusten sisällyttäminen ei olisi tuonut vertailuun lisäarvoa, sillä ne eivät ole 

sidoksissa kerätyn jätteen määrään, eivätkä siten vaikuttaisi skenaariotulosten keskinäiseen 

vertailuun. 

 

Kustannukset syntyvät pääosin jätteenkeräyksestä. Keräyksen kustannukset ovat sidottuina 

tyhjennyskertoihin, sillä urakoitsijoille maksetaan yhdestä astiatyhjennyksestä kiinteä 

summa jäteastian koosta riippuen. Myös astiatyhjennysmaksut, eli PJOY:lle kohdistuva tulo 

asukkailta, määräytyy tyhjennyskertojen mukaisesti. Metallin ja lasin keräys on kuitenkin 

asukkaille maksuton, joten niiden keräys tulee kompensoida muilla tuloilla. Keräyksen ja 

käsittelyn kustannuksia katetaan pääosin jätemaksuilla. (Nummela, Ojala & Tiira, suulliset 

ja kirjalliset tiedonannot 2017.) Taulukossa 19 on esitetty, mistä PJOY:lle kohdistuvat muut-

tuvat tulot ja kustannukset muodostuvat. 

 

Taulukko 19. PJOY:lle kohdistuvat tulo- ja kustannustekijät yhdyskuntajätteen keräyksestä ja käsittelystä 

(Nummela, Ojala & Tiira, suulliset ja kirjalliset tiedonannot 2017). 

Jätelaji Tulonlähteet Kustannustekijät 

Biojäte - Astiatyhjennysmaksut - Jäteastiatyhjennykset 

  - Kompostituotteiden myynti 
- Biojätteen käsittely: mädätys, kompos-

tointi ja mullanvalmistus 

  - Biokaasun myynti  

Metalli - Myynti jatkokäsittelijälle - Jäteastiatyhjennykset 

      

Lasi - Vastaanottoterminaalin ylläpito - Jäteastiatyhjennykset 

      

Kartonki - Astiatyhjennysmaksut - Jäteastiatyhjennykset 

      

Sekajäte - Astiatyhjennysmaksut - Jäteastiatyhjennykset 

    - Vastaanottomaksut Tammervoimalla 

    - Tuhkan ja kuonan käsittely 
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6 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitetään GWP-laskennan tulokset sekä PJOY:lle aiheutuvat kustannusten 

muutokset kolmella vaihtoehtoisella skenaariolla: 

 

1. Nykytila: Jätteenkeräys ja käsittely nykytilassa (vuonna 2016) 

2. Velvoiteraja (VR) 5: Keräys ja kuljetus vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä 

3. Velvoiteraja (VR) 1: Keräys ja kuljetus kaikilta asuinkiinteistöiltä 

 

Absoluuttisia lukuja ei esitetä tämän työn yhteydessä, sillä ne eivät ole julkisia. Tulokset 

laskettiin kaikille neljälle jätelajille erikseen eri skenaarioissa. Lisäksi herkkyystarkastelulla 

selvitettiin, mikä on oletetusti merkittävimpien tuloksiin vaikuttavien lähtötietojen ja oletus-

ten vaikutus kokonaistuloksiin.  

 

6.1 Ilmastonlämpenemispotentiaali 

 

Tulokset esitetään kunta- ja jätelajikohtaisesti kuvaajissa, joissa syntyneet kasvihuonekaa-

supäästöt esitetään elinkaaren eri vaiheissa. Saadut päästöhyvitykset esitetään kuvaajissa ne-

gatiivisina päästöinä. Lisäksi on laskettu nettopäästöt eli syntyneiden päästöjen ja päästöhy-

vitysten yhteenlaskettu tulos, joka kertoo, saavutetaanko jätelajin kierrätyksellä ilmaston-

lämpenemisen näkökulmasta ympäristöhyötyjä. Kun velvoiterajaa laajennetaan, kierrätettä-

vää jätelajia päätyy sekajätteen mukaan vähemmän kuin nykytilassa, mikä vaikuttaa seka-

jätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Tämä muutos on esitetty kuvaajissa nimellä ”Muutos 

sekajätteen poltossa nykytilaan verrattuna”. Velvoiterajojen mahdollisia muutoksia sekajät-

teen keräämiseen, kuten tyhjennysvälien harvenemiseen, ei ole huomioitu. 

 

6.1.1 Tampere 

 

6.1.1.1 Biojäte 

 

Kuvassa 7 on esitetty biojätteen keräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpenemispotentiaali. 
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Kuva 7. Tampereelta kerätyn biojätteen kierrätyksen GWP eri velvoiterajoilla. VR = velvoiteraja. 

 

Biojätteelle laskettujen GWP-tulosten perusteella biojätteen erilliskeräystä ei kannattaisi 

Tampereella laajentaa kaikille kiinteistöille. Kuvan 7 perusteella nettomääräiset päästöhyvi-

tykset olisivat velvoiterajalla 1 noin 28 % pienemmät kuin nykytilassa.  

 

Kuvasta 7 nähdään, että nykytilassa biojätteen mädätyksellä ja mädätyksestä saatavan bio-

kaasun ja mädätteen hyödyntämisellä saavutetaan huomattavat khk-päästöhyödyt, kun niillä 

voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sekä turpeen ja teollisten lannoitteiden käyttöä. Suu-

rimmat hyvitykset saadaan biokaasusta, kun voidaan korvata dieseliä polttoaineena ja maa-

kaasua energiantuotannossa. Päästöhyvitykset ovat merkittävästi suuremmat kuin biojätteen 

keräyksen ja käsittelyn aiheuttamat khk-päästöt. 

 

Kun erilliskeräystä laajennetaan, saadaan biojätettä kerättyä enemmän mädätykseen. Suu-

remman biojätteen saannon myötä myös päästöhyvitykset kasvaisivat merkittävästi. Kuiten-

kin velvoiterajalla 1 biojätteen erilliskeräyksen aiheuttamat khk-päästöt kasvaisivat vielä 

enemmän kuin saatavat päästöhyvitykset. Myös biojätteen käsittelystä aiheutuvat khk-pääs-

töt lisääntyisivät käsiteltävän biojätemäärän kasvaessa, mutta tällä ei ole niin suuri merkitys 

tuloksiin kuin keräyksestä aiheutuvien päästöjen lisääntymisellä. 

Nykytila (VR: 5) VR: 1
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Muutos sekajätteen poltossa
nykytilaan verrattuna
Käsittely

Keräys

Hyvitys: diesel liikennepolttoaineena

Hyvitys: maakaasu
energiantuotannossa
Hyvitys: teollisten lannoitteiden ja
turpeen korvaaminen
Netto
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Keräyksestä aiheutuvien khk-päästöjen lisääntymiseen vaikuttaa merkittävästi biojätteelle 

asetetut maksimityhjennysvälit. Talvella biojäteastiat tulee tyhjentää vähintään joka toinen 

viikko ja kesällä vähintään kerran viikossa, mikä tarkoittaa, että tyhjennysväliä ei voida op-

timoida syntyvän jätteen mukaan. Tästä syystä teoreettinen keskimääräinen astiatyhjennys-

paino olisi omakotitaloilla mahdollisesti vain muutamia kilogrammoja biojätettä. Tällöin ke-

räysajon määrä suhteessa kerättyyn biojätemäärään kasvaisi huomattavasti nykytilasta. 

 

Muutos sekajätteen poltossa näkyy myös päästöjä lisäävänä tekijänä. Tämä tarkoittaa, että 

erilliskeräystä laajennettaessa biojätettä päätyisi vähemmän sekajätteen mukana polttoon, 

jolloin biojätefraktiolla tuotettu energia vähenisi. Tämä vaikuttaa osaltaan pienempiin net-

tomääräisiin khk-päästöihin velvoiterajalla 1 kuin nykytilassa, mutta ei ole niin merkittävä 

tekijä kuin keräyksen lisääntyvät khk-päästöt. 

 

6.1.1.2 Metalli 

 

Kuvassa 8 on esitetty metallin keräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpenemispotentiaali. 

 

 

Kuva 8. Tampereelta kerätyn metallipakkausjätteen kierrätyksen GWP eri velvoiterajoilla. 
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Kuvasta 8 huomataan, että metallin kierrätyksestä saatavat päästöhyvitykset ovat huomatta-

vasti suuremmat kuin metallin keräyksestä ja käsittelystä aiheutuneet khk-päästöt. Velvoite-

rajalla 5 saavutettavat kokonaishyödyt olisivat lähes kaksi kertaa suuremmat kuin nykyti-

lassa ja velvoiterajalla 1 hyödyt olisivat noin 2,5 kertaa suuremmat. Edes velvoiterajalla 1 

metallin erilliskeräyksestä aiheutuvat khk-päästöt eivät riittäisi kumoamaan kierrätyksestä 

saatavia hyötyjä. Ilmastonlämpenemisen näkökulmasta metallipakkausten keräys kannat-

taisi siis olla mahdollisimman kattava, sillä kattavammasta keräyksestä aiheutuneet lisäpääs-

töt ovat pieniä suhteessa saavutettuihin hyötyihin. 

 

Erityisesti alumiinin kierrätyksellä saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä. Vaikka alu-

miinin osuus metallipakkausten saannossa on pieni, on alumiinin kierrätyksestä saatavat ko-

konaishyvitykset samaa luokkaa kuin teräksestä saatavat.  

 

Muutos sekajätteen poltossa nykytilaan verrattuna on velvoiterajoilla 5 ja 1 pieni, sillä me-

tallista ei saada tuotettua energiaa. Muutos näkyy kuvassa 8 pieninä päästöhyvityksinä, sillä 

pienempi metallin määrä sekajätteen seassa tarkoittaa pienempää käsiteltävän pohjakuonan 

määrää. 

 

6.1.1.3 Lasi 

 

Kuvassa 9 on esitetty lasin keräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpenemispotentiaali. 
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Kuva 9. Tampereelta kerätyn lasin kierrätyksen GWP eri velvoiterajoilla. 

 

Myös lasin osalta khk-päästöhyvitykset ovat suuremmat kuin syntyvät päästöt, mikä puoltaa 

lasin kierrätystä. Tulosten perusteella olisi ilmastonlämpenemisen näkökulmasta hyödylli-

sintä kasvattaa lasinkeräyksen velvoiteraja kattamaan vähintään viiden asunnon kiinteistöt. 

Tällöin kokonaishyödyt kasvaisivat nykytilasta noin 58 %. Velvoiterajalla 5 lasia saataisiin 

kerättyä Tampereelta tarpeeksi paljon, jotta kierrätyksen hyödyt olisivat suuremmat kuin li-

sääntyneestä keräyksestä aiheutuvat khk-päästöt. Mikäli keräys kattaisi kaikki kiinteistöt, 

kasvaisivat keräyksen päästöt niin paljon, että nettohyödyt jäisivät pienemmiksi kuin velvoi-

terajalla viisi. Velvoiterajalla 1 nettohyödyt olisivat noin 19 % pienemmät kuin velvoitera-

jalla 1, mutta kuitenkin noin 28 % suuremmat kuin nykytilassa. 

 

Kierrätyslasin käsittelystä aiheutuvat khk-päästöt näyttävät kuvassa 9 pieniltä, mikä johtuu 

siitä, että käsittelyprosessille on allokoitu vain lasin murskaus ja lajittelu. Suurin osa uusio-

lasin valmistuksen khk-päästöistä syntyy sulattaessa lasimassaa uunissa, mutta tämä tapah-

tuu yhdessä primääriraaka-aineiden kanssa. Sulatusuunin energiankulutusta ei näy käsittelyn 

khk-päästöissä, sillä sulatusprosessi on sama kierrätyslasille ja neitseellisille raaka-aineille. 

Kierrätyslasin käytön ympäristövaikutukset lasinvalmistusprosessissa ovat laskettu vältet-

tyinä päästöinä, jotka aiheutuvat sulatusuunin pienemmästä energiankulutuksesta, neitseel-

listen raaka-aineiden korvaamisesta sekä karbonaattien hajoamisen ja sitä kautta vapautuvan 
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hiilidioksidin välttämisestä. Yhdellä tonnilla kierrätyslasia voidaan hyvittää khk-päästöjä yli 

500 kg CO2-ekvivalenttia uusiolasin valmistuksessa. Tämä näkyy kuvassa 9 suurimpana 

päästöhyvityksenä. 

 

Samoin kuin metallille, myös lasille muutos sekajätteen poltossa nykytilaan verrattuna nä-

kyy kuvaajassa negatiivisella puolella, eli vältettyinä päästöinä. Velvoiterajoilla 5 ja 1 poh-

jakuonaan jää vähemmän palamatonta materiaalia, jolloin myös kuonan käsittely aiheuttaa 

vähemmän päästöjä. 

 

6.1.1.4 Kartonki 

 

Kuvassa 10 on esitetty kartongin keräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpenemispotentiaali. 

 

 

Kuva 10. Tampereelta kerätyn kartongin kierrätyksen GWP eri velvoiterajoilla. 

 

Kuvan 10 perusteella kartongin keräyksen, kuljetusten ja käsittelyn khk-päästöt olisivat ny-

kytilassakin suuremmat kuin neitseellisestä raaka-aineesta valmistetun sellun välttämisellä 

saavutetut päästöhyödyt. Käytetyillä lähtöarvoilla ja oletuksilla saatujen tulosten perusteella 

kartongin erilliskeräys ja kierrätys ei olisi ilmastonlämpenemisen näkökulmasta hyödyllistä.  
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Kuvasta 10 huomataan, että jo pelkästään keräyskartongin käsittelyn khk-päästöt ovat samaa 

suuruusluokkaa kuin neitseellisten raaka-aineiden korvaamisesta saatavat päästöhyvitykset. 

Suurin osa käsittelylle allokoiduista päästöistä syntyy kuitenkin tässä tapauksessa rejektin 

polttamisesta. Noin 10 % kerätystä massasta on muuta materiaalia kuin kartonkia ja tästä yli 

80 % on muovia, joka hyödynnetään usein kartonkitehtaiden omissa kattiloissa energiantuo-

tantoon. Muovin poltosta syntyvät päästöt ovat huomattavia suhteessa elinkaaren aikaisiin 

kokonaispäästöihin. Mikäli rejektimuovin energiahyödyntämistä ei huomioitaisi, olisi kar-

tongin kierrätyksen nettotase nykytilassa negatiivinen eli sillä voitaisi saavuttaa ympäristö-

hyötyjä. 

 

Tuloksista voidaan kuitenkin selvästi päätellä, että kartongin keräystä ei olisi ilmastonläm-

penemisen näkökulmasta järkevää laajentaa nykytilasta. Laskennan perusteella velvoitera-

jalla 5 nettovaikutukset kasvaisivat yli kaksinkertaisiksi ja velvoiterajalla 1 jopa lähes vii-

sinkertaisiksi nykytilaan nähden.  Kartongilla on hyvä lämpöarvo, joten se on sekajätteen 

seassa hyvää polttoainetta. Kun jätevoimalassa tuotetulla energialla voidaan korvata fossii-

lisia polttoaineita, ovat polton päästöhyvitykset suurempia kuin kierrätyksestä saatavat hy-

vitykset. Vaikka kartongin seassa olevan rejektin polttoa ei huomioitaisi, olisivat kartongin 

keräyksen lisäpäästöt sekä sekajätteessä tapahtuvan muutoksen vaikutukset edelleen huo-

mattavasti päästöhyvityksiä suuremmat velvoiterajaa laajennettaessa. Tulevaisuudessa, kun 

uusiutuvien energianlähteiden osuus energiantuotannossa kasvaa, tulevat kartongin energia-

hyödyntämisestä saatavat hyödyt pienenemään kierrätykseen nähden. 

 

6.1.2 Mänttä-Vilppula 

 

6.1.2.1 Biojäte 

 

Kuvassa 11 on esitetty Mänttä-Vilppulan biojätteen keräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpe-

nemispotentiaali. 
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Kuva 11. Mänttä-Vilppulasta kerätyn biojätteen kierrätyksen GWP eri velvoiterajoilla. 

 

Tulosten perusteella biojätteen erilliskeräyksen kattaminen kaikille kiinteistöille ei Mänttä-

Vilppulassa olisi ilmastonlämpenemisen näkökulmasta hyödyllistä. Tampereella velvoitera-

jalla 1 saataisiin pienemmät nettomääräiset päästöhyödyt kuin nykytilassa, mutta Mänttä-

Vilppulassa ei velvoiterajalla 1 saataisi edes päästöhyötyjä. Jo pelkän biojätteen erilliske-

räyksen päästöt kasvaisivat suuremmiksi kuin biojätteiden mädättämisellä saatavat hyvityk-

set. 

 

Kuvasta 11 nähdään, että velvoiterajalla 1 selvästi suurin osa khk-päästöistä syntyisi biojät-

teen keräyksestä. Mänttä-Vilppula on harvaan asuttu kunta, jossa lähes 70 % asukkaista asuu 

1–4 asunnon kiinteistöillä, joita on yli 90 % kunnan kiinteistöistä. Tästä sekä aiemmin ker-

rotusta biojätteen maksimityhjennysvälistä johtuen keräyksen päästöt kasvaisivat yli kym-

menkertaisiksi nykytilaan nähden, mikäli erilliskeräys kattaisi kaikki kiinteistöt. Siirtymä- 

ja jättökuljetusmatkat olisivat Mänttä-Vilppulassa keskimäärin huomattavasti pidempiä kuin 

Tampereella, mikä lisäisi keräysajon määrää suhteutettuna kerättyyn biojätemäärään. 
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6.1.2.2 Metallipakkaukset 

 

Kuvassa 12 on esitetty Mänttä-Vilppulan metallipakkausten keräyksen ja käsittelyn ilmas-

tonlämpenemispotentiaali. 

 

 

Kuva 12. Mänttä-Vilppulasta kerätyn metallipakkausjätteen kierrätyksen GWP eri velvoiterajoilla. 

 

Mänttä-Vilppulan GWP-tuloksista voidaan päätellä samaa kuin Tampereen tuloksista, eli 

mitä enemmän metallijätettä saadaan kierrätettyä, sen parempi. Vaikka harvaanasutulla kun-

nalla jätteenkeräyksen päästöt kasvaisivat huomattavasti enemmän kuin tiiviimmin asutulla 

Tampereella, saataisiin metallin kierrätyksellä silti kompensoitua kasvaneet keräyksen ja 

kuljetuksen vaikutukset.  

 

Kuvasta 12 nähdään, että nykytilan ja velvoiterajan 5 GWP-tulokset ovat lähellä toisiaan. 

Tulokset ovat samanlaisia, sillä nykytilassa kerättyjä jätteitä ja ajosuoritteita vapaaehtoisilta 

kiinteistöiltä on lähes sama määrä kuin mitä niitä laskennallisesti olisi, jos astiat sijoitettai-

siin kaikille vähintään viiden asunnon kiinteistöille. Velvoiterajalla 1 nettohyödyt olisivat 

noin 25 % suuremmat kuin nykytilassa.  
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6.1.2.3 Lasi 

 

Kuvassa 13 on esitetty Mänttä-Vilppulan lasin keräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpenemis-

potentiaali. 

 

 

Kuva 13. Mänttä-Vilppulasta kerätyn lasijätteen kierrätyksen GWP eri velvoiterajoilla. 

 

Kuvasta 13 havaitaan, että nykytilassa ja velvoiterajalla 5 kierrätyksellä saavutetut päästö-

hyödyt olisivat Mänttä-Vilppulassa suurempia kuin aiheutuneet khk-päästöt. Kuitenkin vel-

voiterajalla 1 keräyksen ja kuljetuksen päästöt kasvaisivat niin suuriksi, että kierrätyksestä 

saavutettavat hyödyt kumoutuisivat.  

 

Nykytilan ja velvoiterajan 5 tulokset ovat myös lasin osalta niin lähellä toisiaan, että niitä ei 

voida tämän työn puitteissa asettaa selkeään paremmuusjärjestykseen. Samoin kuin metal-

lille, myös lasille laskennalliset jätemäärät ja ajosuoritteet velvoiterajalla 5 ovat samoissa 

suuruuslukemissa kuin nykytilassa. 
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6.1.2.4 Kartonki 

 

Kuvassa 14 on esitetty Mänttä-Vilppulan kartongin keräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpe-

nemispotentiaali. 

 

 

Kuva 14. Mänttä-Vilppulasta kerätyn kartongin kierrätyksen GWP eri velvoiterajoilla. 

 

Nykytilassa kartongin kierrätyksen GWP Mänttä-Vilppulassa on hyvin pieni, sillä kunnassa 

on keräysastiat vain kahdella asuinkiinteistöllä, eikä PJOY:lla ole kunnassa yhtään ekopis-

tettä, joissa kartonkia kerättäisiin. Velvoiterajoilla 5 ja 1 on havaittavissa sama trendi kuin 

Tampereella: syntyvät päästöt olisivat suurempia kuin kierrätyksellä saavutettavat päästöhy-

vitykset. Velvoiterajalla 1 nettovaikutukset olisivat yli 2,5 kertaa suuremmat kuin velvoite-

rajalla 5.  

 

Mänttä-Vilppulassa energiahyödyntämistä puoltavat tulokset ovat vielä selkeämpiä, sillä ke-

räyksen khk-päästöt kasvavat suhteessa enemmän kuin Tampereella. Mikäli kartonkia ke-

rättäisiin kaikilta kiinteistöiltä, pelkästään kartongin erilliskeräyksen khk-päästöt olisivat 

suuremmat kuin kierrätyksestä saatavat hyvitykset. Kartonki kannattaisi siis myös Mänttä-

Vilppulassa ilmastonlämpenemisen näkökulmasta kerätä sekajätteen mukana ja hyödyntää 

energiana. 
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6.1.3 GWP-tulosten yhteenveto 

 

Aiemmin esitettyjen GWP-tuloskuvien yhteydessä ei esitetty absoluuttisia lukuja, joten eri 

jätelajien keskinäisiä suuruuksia on vaikea verrata toisiinsa. Kuviin 15 ja 16 on koottu las-

ketut eri GWP-nettotulokset Tampereelle ja Mänttä-Vilppulalle. Eri kuntien tuloksia ei esi-

tetä samassa kuvassa, koska Mänttä-Vilppulan tulokset olisivat häviävän pieniä Tampereen 

tulosten rinnalla. 

 

 

Kuva 15. Kootut GWP-nettotulokset Tampereelle. 
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Kuva 16. Kootut GWP-nettotulokset Mänttä-Vilppulalle. 

 

Kuvista 15 ja 16 nähdään, että vaikka metallipakkausjätteen saanto on hyvin pientä esimer-

kiksi biojätteen saantoon verrattuna, on sillä hyvin suuri merkitys ympäristövaikutuksiin. 

Lasin nettotulokset ovat lähellä nollaa, joten lasin kierrätyksen ilmastonlämpenemisvaiku-

tusten voidaan todeta olevan selvästi pienimmät tarkastelluista jätelajeista. 

 

6.2 Kustannukset 

 

Kustannustulokset esitetään vain nettokustannuksina, joten eri kustannus- ja tulotekijöiden 

osuuksia ei esitetä tämän työn yhteydessä. Tuloskuvissa on huomioituina materiaalien kuten 

metallin, biokaasun ja kompostimullan myynnistä saatavat tulot, mutta jätemaksutuloja ei 

ole huomioitu. Toisin sanoen tuloskuvaajat kertovat, kuinka paljon jätemaksuilla tulisi kom-

pensoida jätteenkeräyksestä, ja PJOY:n vastuulla olevasta biojätteen käsittelystä, aiheutuvia 

kustannuksia, jotta kustannukset kyseisten jätelajien osalta olisivat +/- 0 €/a. Tuloksista on 

poistettu euromääräiset luvut, mutta kuvat tuloskuvat havainnollistavat velvoiterajojen ai-

heuttamia muutoksia. 
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6.2.1 Tampere 

 

Kuvassa 17 on esitetty Tampereelta kerättävien kotitalouksien jätelajien keräyksestä ja bio-

jätteen osalta myös käsittelystä Pirkanmaan Jätehuollolle kohdistuvat kustannukset.  

 

 

Kuva 17. Tampereen jätelajien keräyksestä ja biojätteen osalta myös käsittelystä aiheutuvat nettomääräiset 

kustannukset. 

 

Kuvasta 17 nähdään, että tarkastelluista jätelajeista nykytilassa biojätteestä aiheutuu suurim-

mat kustannukset. Tämä on johdonmukaista, sillä biojäte on ainoa jätelaji Pirkanmaalla, jolle 

on nykytilassa asetettu velvoiteraja, ja biojäteastialle on lisäksi asetettu maksimityhjennys-

välit.  

 

Velvoiterajalla 5 voitaisiin metallin keräyksessä päästä jopa nykyistä alhaisempiin kustan-

nuksiin. Käytettyjen oletusten mukaan metallin myyntitulot kasvaisivat suuremman saannon 

myötä. Lisäksi PJOY joutuisi maksamaan sekajätteen poltosta vähemmän, kun metallia saa-

taisiin pois massaperusteisesti laskutettavasta sekajätteestä. Nämä voisivat kompensoida li-

sääntyneestä astiatyhjennysmäärästä aiheutuneet lisäkustannukset. Laskennassa käytettyjen 

oletusten perusteella metallista aiheutuvien kustannusten kokonaisvaikutus voisi pienentyä 

noin puoleen nykyisestä. Velvoiterajalla 1 kustannukset voisivat puolestaan olla yli 10-ker-

taiset.  
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Lasin osalta kokonaiskustannukset voisivat kasvaa noin 25 % nykytilasta velvoiterajalla 5. 

Velvoiterajalla 1 kustannukset olisivat noin 9-kertaiset nykytilaan verrattuna. Lasista saa-

daan hieman tuloja lasin vastaanottoterminaalin ylläpidosta, mutta tonnikohtaiset tulot ovat 

huomattavasti pienemmät kuin metallilla. 

 

Kartongin keräyksen kustannukset kasvaisivat Tampereella keräysvelvoitetta laajennetta-

essa. Toisin kuin metallista ja lasista, kartongista ei saada lainkaan tuloja muuten kuin jäte-

maksutulojen muodossa. Lisäksi kartonkijätettä syntyy enemmän ja kevyenä materiaalina se 

vie massaan suhteutettuna huomattavasti enemmän tilaa kuin esimerkiksi metalli ja lasi, jol-

loin kartonkiastiat tulee tyhjentää huomattavasti useammin. Näistä syistä kartonginkeräyk-

sen nettokustannukset olisivat huomattavasti suuremmat kuin metallilla ja lasilla.  

 

Huomattavaa tuloksissa on kustannusten lisääntyminen, mikäli keräysvelvoite asetettaisiin 

kattamaan kaikki kiinteistöt. Suurinta absoluuttisten kustannusten kasvu olisi biojätteelle, 

jolle tyhjennyskertoja määrittää maksimityhjennysvälit. Suhteellisesti suurinta kustannusten 

lisääntyminen olisi metallille ja lasille, joiden saanto on pienintä, ja joita kerätään nykyti-

lassa suhteellisen vähän. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kiinteistökeräyksen katta-

minen kaikille kiinteistöille tulisi jokaisen jätelajin osalta hyvin kalliiksi. Kustannuksia tulisi 

kompensoida suuremmilla jätemaksuilla. 

 

6.2.2 Mänttä-Vilppula 

 

Kuvassa 18 on esitetty Mänttä-Vilppulasta kerättävien kotitalouksien jätelajien keräyksestä 

ja biojätteen osalta myös käsittelystä Pirkanmaan Jätehuollolle kohdistuvat kustannukset. 
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Kuva 18. Mänttä-Vilppulan jätelajien keräyksestä ja biojätteen osalta myös käsittelystä aiheutuvat nettomää-

räiset kustannukset. 

 

Kuvasta 18 nähdään, että Mänttä-Vilppulan kokoisessa kunnassa suhteelliset muutokset jä-

telajien keräyksen kustannuksissa ovat huomattavasti suuremmat kuin Tampereella. Käyte-

tyillä laskentaoletuksilla kustannukset olisivat kaikille jätelajeille yli 10 kertaa suuremmat 

velvoiterajalla 1 kuin nykytilassa tai velvoiterajalla 5. Erityisesti biojätteen keräyksen ai-

heuttamat kustannukset korostuvat, kun haja-asutusalueillakin biojäteastiat tulisi käydä tyh-

jentämässä keskimäärin 1,5 viikon välein.  

 

Metallin ja lasin osalta voitaisiin päästä nykytilaa pienempiin kustannuksiin velvoiterajalla 

5. Metallin osalta kokonaiskustannus olisi tulosten perusteella velvoiterajalla 5 noin 40 % 

nykyistä pienempi, lasin osalta nykytilan ja velvoiterajan 5 tulokset ovat lähellä toisiaan. 

Absoluuttiset erot ovat kuitenkin pieniä ja niiden keskinäinen järjestys voi vaihdella epävar-

muuksien rajoissa. Kustannusnäkökulmasta kiinteistökeräyksen velvoiterajaa ei kannata 

Mänttä-Vilppulassa asettaa kattamaan kaikkia kiinteistöjä, sillä kustannukset nousisivat jo-

kaisen jätelajin osalta merkittävän suuriksi.  
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6.3 Herkkyystarkastelu 

 

Herkkyystarkastelulla voidaan arvioida, miten suuri vaikutus käytetyillä lähtöarvoilla ja ole-

tuksilla on saatuihin tuloksiin. Tässä työssä päädyttiin laatimaan herkkyystarkastelu kol-

melle merkittävälle lähtötiedolle ja oletukselle: kiinteistökeräykseen kuuluvan ihmisen kes-

kimääräiselle lajittelutehokkuudelle (kg/as/a), sekajätteellä korvattavan polttoaineen valin-

nalle energiantuotannossa sekä sekajätteestä tuotetun lämmön hyödyntämisasteelle. Herk-

kyystarkastelu tehtiin vain Tampereen tuloksille. Tarkastellut muutokset ns. perusskenaari-

oon olivat seuraavat: 

 

1. Kiinteistökeräyksen keskimääräisen lajittelutehokkuuden (kg/as/a) nostaminen  

+10 % oletetusta. Perusskenaariossa oletukset olivat biojätteelle 43 kg/as/a, metal-

lille 2,5 kg/as/a, lasille 4,5 kg/as/a ja kartongille 12 kg/as/a (KIVO 2017). 

2. Kiinteistökeräyksen keskimääräisen lajittelutehokkuuden (kg/as/a) laskeminen  

-20 % oletetusta. 

3. Sekajätteestä tuotetulla energialla korvataan vain biomassalla tuotettua energiaa. Pe-

russkenaariossa jätevoimalassa tuotetun sähkön on oletettu korvaavan Suomen kes-

kimääräistä sähköntuotantoa ja lämmön maakaasulla tuotettua lämpöä. 

4. Sekajätteen poltolla tuotetusta lämpöenergiasta saadaan hyödynnettyä vain 50 %. Pe-

russkenaariossa oletettiin, että kaikki lämpö saadaan hyödynnettyä kaukolämpönä. 

 

Jätemäärien arviointi eri skenaarioissa perustui kiinteistökeräykseen kuuluvien asukkaiden 

lajittelutehokkuuteen, joten yksilön keskimääräisesti lajittelemalla jätemäärällä on oletetusti 

merkittävä vaikutus saatuihin tuloksiin. Lajittelutehokkuutta oli hyödyllistä tarkastella tar-

kemmin myös siinä mielessä, että käytettyihin arvoihin liittyy paljon epävarmuutta, ja niissä 

voi olla huomattavia alueellisia eroja. Herkkyystarkastelussa ei huomioitu mahdollista as-

tiatyhjennysvälien harvenemista lajittelutehokkuuden ja sitä kautta jätemäärän muuttuessa. 

 

Tuloksissa ja työn teoriaosuudessa nousi esille, että sekajätteellä tuotetun energian hyödyn-

täminen ja päätös korvattavasta energiasta vaikutti usein merkittävästi saatuihin GWP-tu-

loksiin. Tästä johtuen nähtiin tarpeelliseksi tehdä kaksi vaihtoehtoista herkkyystarkastelua 
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sekajätteen polton hyvityksille. Näistä ensimmäinen on vielä nykypäivänä täysin teoreetti-

nen vaihtoehto, jossa oletetaan, että korvattava energia tuotetaan pelkällä biomassalla. Täl-

löin nähdään, mikä on korvattavan energian vaikutus tuloksiin. Toinen vaihtoehto on peri-

aatteessa täysin mahdollinen, ja esimerkiksi Keski-Euroopassa yleinen skenaario. Vaihtoeh-

dossa oletetaan, että 50 % jätteenpoltolla tuotetusta lämpöenergiasta ei saada hyödynnettyä 

lainkaan. Tämä voi olla tilanne esimerkiksi kesäaikaan, kun lämpöä ei tarvita niin paljon, tai 

tapauksessa, jossa olemassa oleva kaukolämpöverkosto on niin kattava, että ylimääräiselle 

lämmölle ei ole tarvetta, eikä lähellä ole teollisuusprosesseja, joissa lämpöä voitaisiin hyö-

dyntää. 

 

Työssä esitetään herkkyystarkastelun tulokset vain Tampereelle. Tulokset esitetään jokai-

selle tarkastellulle jätelajille erikseen niin, että ”Perusskenaario”-pylväät esittävät samoja 

tuloksia kuin esitettiin aiemmin kuvien 6–9 nettopylväissä. Nykytilan tulokset eivät muutu 

missään tarkasteluvaihtoehdossa. Lajittelutehokkuuksien osalta tämä johtuu siitä, että nyky-

tilan jätemäärät perustuvat primääritietojen kautta laskettuihin jätemääriin, jolloin lajittelu-

tehokkuus vaikuttaa vain teoreettisiin velvoiterajaskenaarioihin. Muissa herkkyystarkastelu-

vaihtoehdoissa tämä johtuu siitä, että nykytilan pylväs muodostuu vain tarkastellun jätelajin 

keräyksestä ja käsittelystä, jolloin muutos sekajätteen poltossa näkyy vasta teoreettisissa vel-

voiterajaskenaarioissa.  

 

Kuvassa 19 on esitetty neljän eri herkkyystarkasteluvaihtoehdon vaikutukset biojätteestä 

saataviin GWP-tuloksiin. 
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Kuva 19. Biojätteen keräyksen ja käsittelyn GWP:n herkkyystarkastelun tulokset. 

 

Biojätteen osalta lajittelutehokkuuden muuttaminen vaikutti suhteellisen merkittävästi abso-

luuttisiin nettotuloksiin. Suurin vaikutus oli vaihtoehdolla, jossa lajittelutehokkuutta lasket-

tiin 20 %:lla. Tällöin olisi aiempaa vielä huomattavasti selvempää, että biojätteen erilliske-

räyksen velvoiterajaa ei khk-päästömielessä kannattaisi laajentaa koskemaan kaikkia kiin-

teistöjä. Kuvasta 19 huomataan, että missään tarkastelluissa tapauksissa ei päästäisi tulok-

seen, jossa velvoiterajalla 1 saavutettaisiin suuremmat päästöhyödyt kuin nykytilassa. Vaih-

toehdossa, jossa sekajätteellä tuotetulla energialla korvattaisiin pelkällä biomassalla tuotet-

tua energiaa, päästäisiin hyödyissä hyvin lähelle. Tämä ei kuitenkaan ole todenmukainen 

skenaario missään päin Suomea. 

 

Kuvassa 20 on esitetty neljän eri herkkyystarkasteluvaihtoehdon vaikutukset metallista saa-

taviin GWP-tuloksiin. 

 

Perusskenaario + 10 % muutos
lajittelutehokkuuteen

- 20 % muutos
lajittelutehokkuuteen

Sekajätteellä korvataan
biomassaa

energiantuotannossa

Sekajätteellä tuotetusta
lämmöstä

hyödynnetään 50 %

C
O

2-
e

kv
./

a
Biojäte

Nykytila VR: 1



72 

 

 

Kuva 20. Metallin keräyksen ja käsittelyn GWP:n herkkyystarkastelun tulokset. 

 

Kuvasta 20 nähdään, että mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei muuttaisi metallin osalta 

keräysskenaarioiden keskinäistä järjestystä. Asukkaiden lajittelutehokkuus vaikutti abso-

luuttisiin tuloksiin jonkin verran, mutta lajiteltujen metallien saanto pitäisi olla hyvin matala, 

jotta metallinkeräyksen päästöt ylittäisivät kierrätyksestä saatavat päästöhyödyt. Samoin 

kuin lasin osalta, myös metallilla oletukset sekajätteellä tuotetussa energiassa ei vaikuttanut 

saatuhin tuloksiin. Niin metalli kuin lasikaan ei vaikuta sekajätteen joukossa tuotetun ener-

gian määrään. Herkkyystarkastelun perusteella voidaan todeta, että metallin erilliskeräys ja 

kierrätys on ilmastonlämpenemisen näkökulmasta aina hyödyllistä toimintaa. 

 

Kuvassa 21 on esitetty neljän eri herkkyystarkasteluvaihtoehdon vaikutukset lasista saata-

viin GWP-tuloksiin. 
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Kuva 21. Lasin keräyksen ja käsittelyn GWP:n herkkyystarkastelun tulokset. 

 

Lasin GWP-tulosten osalta vain lajittelutehokkuuden laskeminen vaikuttaisi tulosten keski-

näiseen järjestykseen. Mikäli lajittelutehokkuutta laskettaisiin 20 %:lla, lasin saanto kotita-

louksilta laskisi niin paljon, että keräyksen päästöt kasvaisivat nykytilaan verrattuna enem-

män kuin kierrätyksellä saavutettavat hyödyt. Velvoiterajalla 5 saavutettaisiin edelleen kai-

kissa tapauksissa suurimmat khk-päästöhyödyt. Vaihtoehdoissa, joissa sekajätteellä korva-

taan biomassaa energiantuotannossa tai lämmöstä hyödynnetään vain  

50 %, tulokset eivät muuttuneet lainkaan. Tämä johtuu siitä, että lasin polttamisella ei saada 

tuotettua energiaa, joten päästöhyvityksissä ei tapahdu muutoksia. 

 

Kuvassa 22 on esitetty neljän eri herkkyystarkasteluvaihtoehdon vaikutukset kartongista 

saataviin GWP-tuloksiin. 
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Kuva 22. Kartongin keräyksen ja käsittelyn GWP:n herkkyystarkastelun tulokset. 

 

Kartongin osalta käytetty lajittelutehokkuus vaikutti jonkin verran saatuihin tuloksiin, mutta 

se ei vaikuttanut tulosten keskinäiseen järjestykseen. Myöskään vaihtoehto, jossa sekajät-

teestä tuotetusta lämmöstä saataisiin hyödynnettyä vain puolet, ei muuttaisi tuloksia karton-

gin erilliskeräyksen laajentamisen eduksi. Kuvasta 22 nähdään, että tulosten keskinäinen 

järjestys muuttuu erilaiseksi vain kolmannella herkkyystarkasteluvaihtoehdolla. Tuloksista 

voidaan siis päätellä, että kartongin keräyksen laajentaminen olisi ilmastonlämpenemisen 

näkökulmasta kannattavaa vain, mikäli alueen energia tuotettaisiin pelkällä biomassalla ja 

sekajätteellä korvattaisiin tätä biomassapohjaista energiantuotantoa. 

 

6.4 Tulosten vertailu vastaaviin tutkimuksiin 

 

Tässä osiossa verrataan työssä saatuja tuloksia muissa vastaavanlaisissa selvityksissä saatui-

hin tuloksiin. Absoluuttisia CO2-päästötuloksia ei työssä julkaistu, joten niitä ei myöskään 

voitu vertailla muihin selvityksiin. Vertailu olisi ollut muutenkin hankalaa, sillä jokaisessa 

selvityksessä on hieman erilaiset rajaukset, oletukset ja joissain määrin myös laskentatavat. 

Erilaisten skenaariotulosten keskinäisiä paremmuusjärjestyksiä ja niistä tehtyjä johtopäätök-

siä, sekä joissain määrin myös tonnikohtaisia CO2-päästöjä (kg CO2-ekv./t jätettä) voitiin 
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kuitenkin vertailla paremmin keskenään. Työ oli osin myös jätteenkeräyksen polttoaineen-

kulutuksen mallintamista, joten tässä työn osiossa verrataan myös kerättyyn jätemäärään 

suhteutettuja polttoainekulutuksia (l/t jätettä) vastaavanlaisissa selvityksissä saatuihin kulu-

tuksiin. Vertailu tehtiin vain Suomessa tehtyihin selvityksiin, sillä Suomen sisällä jätehuol-

tojärjestelmät ovat lähimpänä tässä työssä mallinnettua järjestelmää, joten ne ovat vertailu-

kelpoisimpia tämän työn tuloksiin. Kustannustulosten vertailua ei tässä työssä tehty, sillä 

kustannuksista on saatavilla vähemmän dataa muista tutkimuksista ja kustannukset ovat 

luottamuksellista tietoa. 

 

6.4.1 Biojätteen keräys- ja käsittelyketjun GWP 

 

Tässä työssä biojätteelle lasketut tonnikohtaiset CO2-päästöhyvitykset olivat suurempia kuin 

muissa vastaavanlaisissa suomalaisissa LCA-selvityksissä. Tässä työssä velvoiterajalle 5 

saatiin laskennalliseksi tonnikohtaiseksi nettopäästöksi -215 kg CO2-ekv./t. Knuutilan 

(2012) Turun alueelle tehdyssä selvityksessä vastaava nettopäästö velvoiterajalla 4 oli bio-

kaasun hyödyntämistavasta riippuen -117 – (-149) kg CO2-ekv./t. Sevanderin (2010) pää-

kaupunkiseudulle tehdyssä selvityksessä vastaava nettopäästö velvoiterajalla 5 oli -0,7 – 

19,6 kg CO2-ekv./t velvoiterajalla 5.  

 

Tonnikohtaisia nettopäästöjä vertailtaessa on muistettava selvitysten erilaiset rajaukset, ole-

tukset ja laskentatavat. Esimerkiksi Sevanderin ja Knuutilan selvityksistä poiketen tässä 

työssä huomioitiin myös mädätekompostilla hyvitettävän turpeen hajoamisesta syntyvät 

päästöt. Sevanderin laskemat päästöluvut olivat alhaisia, koska selvityksessä ei biokaasusta 

saatavalle lämmölle oletettu olevan kysyntää, joten lämmön tuotannosta ei myöskään saatu 

hyvityksiä. 

 

Aiemmin työssä todettiin, että useissa LCA-selvityksissä biojätteen poltto sekajätteen mu-

kana nähtiin parempana vaihtoehtona kuin biojätteen erilliskeräys ja mädätys. Tuloksiin to-

dettiin vaikuttavan kuitenkin merkittävästi oletus korvattavasta energiasta, oletukset biokaa-

susta saatavista hyvityksistä ja puutteellinen inventaariodata kompostoidulla mädätteellä 

korvatun turpeen päästölaskennassa.  
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Tässä työssä laskettiin biojätteen keräyksen ja käsittelyn GWP vain kahdelle velvoiterajalle: 

velvoiteraja 5 (nykytila) ja velvoiteraja 1. Tulokset olivat muiden suomalaisten biojäteselvi-

tysten (Knuutila (2012), Sevander (2010), Virtavuori (2009)) kanssa samansuuntaisia; tä-

mänkään työn tulosten perusteella biojätteen keräyksen laajentaminen nykytilanteesta ei 

olisi ilmastonlämpenemisen näkökulmasta hyödyllistä. Kuitenkin aiemmin esitetyistä tulos-

kuvista (kuvat 7 ja 11) huomataan, että mikäli biojätteen keräyksen päästöjä ei huomioitaisi, 

saadut päästöhyvitykset kasvaisivat enemmän kuin syntyneet päästöt. Tämä tarkoittaa sitä, 

että Tampereen ja Mänttä-Vilppulan tapauksissa biojätteen mädätys olisi parempi vaihtoehto 

kuin poltto sekajätteen mukana. Velvoiterajalla 1 keräyksen päästöt kasvoivat kuitenkin niin 

paljon, että keräyksestä aiheutuva ympäristökuorma oli suurempi kuin kierrätyksestä saavu-

tetut potentiaaliset hyödyt. Mikäli työssä olisi vertailtu esimerkiksi velvoiterajoja 5 ja 10, 

olisi kattavampi keräys todennäköisesti osoittautunut paremmaksi vaihtoehdoksi. 

 

6.4.2 Metallin keräys- ja käsittelyketjun GWP 

 

Metallista saadut tulokset olivat samassa linjassa muiden vastaavien selvitysten kanssa. Joh-

topäätöksenä sekä tämän että muiden (muun muassa Kuusiola (2010); Vares ja Lehtinen 

(2007); Larsen (2009); Moliis et al. (2012)) selvitysten perusteella voidaan sanoa, että me-

tallien, erityisesti alumiinin, erilliskeräys ja kierrätys on ilmastonlämpenemisen näkökul-

masta hyödyllistä myös pienimmiltä kiinteistöiltä.  

 

Kuusiolan (2010) selvityksessä pääkaupunkiseudun pienmetallin keräyksen ja käsittelyn 

GWP velvoiterajalla 5 oli -1610 kg CO2-ekv./t, kun se tässä selvityksessä vastaavalla vel-

voiterajalla oli -2388 kg CO2-ekv./t. Velvoiterajalla 1 Kuusiolan laskema GWP oli  

-1690 kg CO2-ekv./t, kun tässä selvityksessä vastaava luku oli -2315 kg CO2-ekv./t. Tulok-

sissa oli jonkin verran eroja, jotka syntyivät pääosin oletetusta alumiinin määrästä metalli-

jätteessä sekä käytetyistä päästökertoimista kierrätysmetallista saataville hyvityksille. Vel-

voiterajojen suhteellinen vaikutus tonnikohtaisiin päästöihin oli pieni, sillä keräys muodos-

taa hyvin pienen osan elinkaaren kokonaispäästöistä.  Moliisin et al. (2012) laskennallinen 

päästöhyöty Pohjois-Suomesta pelkillä aluekeräyspisteillä kerätyille metallipakkauksille oli 

2960–3020 kg CO2-ekv./t.  
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6.4.3 Lasin keräys- ja käsittelyketjun GWP 

 

Lasin tuloksia oli vaikea verrata muihin selvityksiin, sillä keräyslasilla voi olla useita käyt-

tökohteita, ja lasi usein päätyy useampaan kuin yhteen keräyskohteeseen. Tässä selvityk-

sessä kerätyn tiedon mukaan noin 40 % alueen lasista saadaan hyödynnettyä uusien lasipak-

kausten valmistuksessa, ja loput hyödynnetään maanrakennuskäytössä. Vastaavissa selvi-

tyksissä hyödyntämisskenaarioihin oli valittu vain yksi käyttökohde – joko hyödyntäminen 

uusien lasipakkausten valmistuksessa, vaahtolasin valmistuksessa tai lasivillan valmistuk-

sessa (Vares & Lehtinen 2007b; Moliis et al. 2012). 

 

Vareksen ja Lehtisen (2007b, 105) mukaan uusiolasipakkausten valmistuksella voidaan vält-

tää hiilidioksidipäästöjä noin 400 kg CO2-ekv./t lasia. Kyseisessä luvussa ei otettu kantaa 

keräyksen ja kuljetusten päästöihin. Selvityksessä laskettiin lasinkeräyksen khk-päästöiksi 

32–63 kg CO2-ekv./t keräysmallista riippuen. Tämä tarkoittaisi nettopäästöinä  

-337–(-368) kg CO2-ekv./t, mikäli lasipakkauksia valmistettaisiin keräysalueen lähettyvillä, 

eli niitä ei tarvitsisi kuljettaa kauas. Tässä selvityksessä saatiin Tampereella lasin keräyksen 

ja käsittelyn nykytilalle laskennallinen arvo -97 kg CO2.ekv./t. Nettohyöty oli pienempi kuin 

Vareksen ja Lehtisen selvityksessä laskettu, sillä suurin osa lasista oletettiin tässä mallissa 

hyödynnettävän maanrakennuskäytössä, jolloin korvattavasta sorasta saadut hyvitykset oli-

vat pienet. Lisäksi mallissa huomioitiin lasin merikuljetus Iso-Britanniaan. 

 

Tämän työn tulosten perusteella ainakin Tampereella lasin erilliskeräys olisi hyödyllistä 

vielä velvoiterajalla 5, mutta velvoiterajalla 1 keräyksen päästöt kasvaisivat liian suuriksi. 

Lasin osalta ei löytynyt tutkimuksia, joissa tarkasteltaisiin vastaavia velvoiterajoja, joten 

kunnollista vertailua ei voitu suorittaa. 

 

6.4.4 Kartongin keräys- ja käsittelyketjun GWP 

 

Tässä työssä lasketut tulokset kartongin erilliskeräykselle tukevat muita vastaavia Suomessa 

tehtyjä kartongin LCA-selvityksiä; ilmastonlämpenemisen näkökulmasta kartonkia ei olisi 

hyödyllistä erilliskerätä ja kierrättää, sillä poltolla sekajätteen mukana saadaan suuremmat 

päästöhyvitykset kuin kierrätyksellä. 
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Tässä työssä kartongin keräyksen nykytilalle Tampereella saatiin GWP-arvoksi 88 kg CO2-

ekv./t. Nollarajan ylittäneen tuloksen perusteella kartongin keräyksestä ja käsittelystä syn-

tyisi suuremmat khk-päästöt kuin hylsykartongin valmistamisesta neitseellisestä sellusta. 

Tämä eroaa esim. Moliisin et al. (2012) tuloksesta (-430 kg CO2-ekv./t)  sikäli, että siinä 

kartongin kierrätyksestä saatiin päinvastaiset tulokset, eli kartongin keräyksestä ja käsitte-

lystä syntyisi vähemmän khk-päästöjä kuin hylsykartongin valmistamisesta neitseellisistä 

raaka-aineista. Tässä työssä saatu kartongin kierrätyksen GWP-tulos johtuu pitkälti rejek-

timuovin poltosta, mikä nostaa kierrätyksen päästöjä. Mikäli rejektiä ei huomioitaisi, netto-

tulos olisi noin -35 kg CO2-ekv./t. Moliisin et al. raportista ei käy ilmi, oliko heidän tutki-

muksessaan huomioitu rejektiä päästölaskennassa. Lisäksi merkittävää eroa tuloksiin ai-

heutti se, että Moliisin et al. tutkimuksessa kartonkia kerättiin vain aluekeräyspisteiltä, kun 

tässä työssä huomioitiin myös kiinteistökeräys. Kiinteistökeräys kasvattaa khk-päästöjä. 

Moliisin et al. työssä ei kerrota riittävän tarkasti, mistä kokonaisvaikutukset syntyvät, jotta 

voitaisiin selvittää tarkasti, mistä huomattavan suuri ero tonnikohtaisissa päästöissä johtuu.  

 

Kivirannan (2009) kartonginkeräyksen selvityksessä laskettiin GWP-tulokset kolmelle vel-

voiterajalle: ≥20 asunnon kiinteistöt, ≥5 asunnon kiinteistöt ja kaikki kiinteistöt. Saadut ton-

nikohtaiset GWP-tulokset olivat -472 kg CO2-ekv./t velvoiterajalle 5 ja -459 kg CO2-ekv./t 

velvoiterajalle 1. Nämä tulokset eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia tämän työn tuloksiin, 

sillä Kivirannan työssä esitetyt tulokset olivat allokoitu kaikelle kartongille, eli sekä erillis-

kerätyille että sekajätteen mukana poltetuille, kun tässä työssä päästöt allokoitiin vain eril-

liskerätylle kartongille. Mikäli Kivirannan (2009, 69–70) tuloksista määritetään laskennalli-

sesti pelkän kartongin kierrätyksen päästöt, saadaan noin -384 kg CO2-ekv./kierrätetty tonni 

velvoiterajalla 5 ja -381 kg CO2-ekv./kierrätetty tonni velvoiterajalla 1. Tämä poikkeaa edel-

leen huomattavasti tämän työn luvuista. Erot johtuvat pitkälti erilaisesta inventaariodatasta 

kartongista saatavien hyvitysten laskennassa. Kivirannan työssä on käytetty neitseellisen sel-

lun valmistukselle yli kolme kertaa suurempaa sähkönkulutusta kuin tässä työssä. Kiviran-

nan työssä sähkönkulutustiedon lähteenä on käytetty vuoden 2001 Euroopan komission 

BAT-asiakirjaa (Best Available Technology) sellu- ja paperiteollisuudelle. Tässä työssä käy-

tetty kulutusarvio perustuu SYKE:n inventaariodataan hylsykartongin valmistuksesta (Myl-
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lymaa et al. 2008, 116). Sekä tässä että Kivirannan laskennassa on käytetty sähkönkulutuk-

selle Suomen keskimääräistä sähkönkulutuksen CO2-päästöä. Kivirannan työssä sähköntuo-

tannon päästökerroin perustuu kuitenkin vuoden 2014 keskimääräiseen sähköntuotoon, jol-

loin khk-päästöt olivat noin 81 kg CO2-ekv./GJ eli 292 kg CO2-ekv./MWh. Tässä työssä on 

käytetty Motivan ylläpitämää päästökerrointa 181 kg CO2-ekv./MWh, joka on tilastovuo-

delta 2015 (Motiva 2017). 

 

Kokonaisvaltaisessa LCA-selvityksessä tulisi huomioida myös muita ympäristövaikutuksia, 

eikä tarkastella tuotejärjestelmää vain yhden vaikutusluokan näkökulmasta. Lähes kaikissa 

selvityksissä on laskettu, että kartongin kierrätys on ilmastonlämpenemisen näkökulmasta 

parempi vaihtoehto kuin poltto. Kuitenkin esimerkiksi Kiviranta ja Tanskanen (2009) tar-

kastelivat tutkimuksessaan kartongin keräystä ja kierrätystä kolmessa eri ympäristövaiku-

tusluokassa: ilmastonlämpenemisvaikutukset, hiukkasvaikutukset ja maaperän rehevöity-

misvaikutukset. Tutkimuksen tulosten mukaan kartongin poltto oli ilmastonlämpenemisen 

ja hiukkasvaikutusten kannalta erilliskeräystä ja kierrätystä parempi vaihtoehto, mutta rehe-

vöitymisen kannalta kierrätys tuotti eniten ympäristöhyötyjä. Tässä työssä ympäristövaiku-

tuksia arvioitiin vain ilmastonlämpenemisen näkökulmasta, joten kokonaisvaltaisia päätel-

miä ympäristövaikutuksista ei voida tulosten perusteella esittää. 

 

6.4.5 Polttoaineiden kulutukset 

 

Taulukossa 20 on esitetty Jeko-työkalulla lasketut polttoaineiden kulutukset kerättyihin jä-

temääriin suhteutettuina. 
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Taulukko 20. Työssä lasketut jätteenkeräyksen polttoaineen kulutukset kerättyä jätemäärää kohden. 

Tampere 

Jätelaji Kulutus, l/t 
  Nykytila VR: ≥ 5 VR: ≥ 1 (kaikki) 

Sekajäte 7 
Vaihtelee velvoiterajojen 

mukaan 

Vaihtelee velvoiterajojen 

mukaan 

Biojäte 9 9 32 

Metalli 33 34 57 

Lasi 14 17 30 

Kartonki 23 26 33 

Mänttä-Vilppula 

Jätelaji Kulutus, l/t 

  Nykytila VR: ≥ 5 VR: ≥ 1 (kaikki) 

Sekajäte 14 
Vaihtelee velvoiterajojen 

mukaan 

Vaihtelee velvoiterajojen 

mukaan 

Biojäte 23 23 119 

Metalli 61 62 168 

Lasi 29 38 90 

Kartonki 46 45 79 

 

Taulukosta 20 nähdään, että velvoiterajalla 5 tonnikohtainen polttoaineen kulutus ei kasvaisi 

paljoa nykytilasta. Jos minkä tahansa jätelajin erilliskeräysvelvoite asetettaisiin kattamaan 

kaikki kiinteistöt, polttoaineen kulutus kasvaisi huomattavasti. Suurinta kasvu olisi biojät-

teellä, sillä biojäteastioiden tyhjennykselle on asetettu vähimmäisvaatimukset. 

 

Taulukosta 20 nähdään selvät erot tiheästi asutun Tampereen ja harvaanasutun Mänttä-Vilp-

pulan välillä. Tonnikohtaiset kulutukset voivat olla Mänttä-Vilppulassa moninkertaiset 

Tampereeseen nähden. Erityisen suuret erot olivat velvoiterajalla 1, sillä Mänttä-Vilppulassa 

suurin osa ihmisistä asuu omakotitaloissa. Biojätteen ja metallin osalta teoreettinen tonni-

kohtainen kulutus olisi Mänttä-Vilppulassa yli 100 l/t, mikäli keräys laajennettaisiin kaikille 

kiinteistöille. Biojätteen kohdalla tämä johtuu maksimityhjennysvälistä, metallin osalta pie-

nestä metallijätteen saannosta kotitalouksilta. 

 

Taulukkoon 21 on koottu vertailuarvoiksi muissa selvityksissä laskettuja polttoaineiden ku-

lutuksia kerättyä jätetonnia kohden. Taulukkoon on kerätty vain Suomessa tehtyjen selvitys-

ten tuloksia, sillä ne ovat parhaiten vertailukelpoisia tässä työssä laskettuihin lukuihin. Kai-
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kissa selvityksissä ei polttoaineiden kulutuksia ilmoitettu suoraan muodossa litraa per ke-

rätty tonni, vaan luvut on joissain tapauksissa laskettu esimerkiksi ilmoitetun keräyksen 

CO2-päästötiedon perusteella. 

 

Taulukko 21. Muissa LCA-selvityksissä laskettuja polttoaineen kulutustietoja jätteenke-

räykselle.  

Tekijä(t): 
Kerättävä(t) 

jätelaji(t): 
Keräysalue: Keräyksen laajuus: 

Polttoaineen 

kulutus, l/t: 

Tanskanen & 

Kaila (2001) 
Sekajäte Pääkaupunkiseutu Kaikki kiinteistöt 6,1 

Knuutila (2012) Biojäte 

(ent.) Turun Seu-

dun Jätehuollon 

toiminta-alue 

≥ 4 asunnon kiinteistöt 
18,2–105,4 

(ka. 25,3) 

   ≥ 20 asunnon kiinteistöt 
11,6–27,6 (ka. 

13,8) 

Sundström 

(2014) 
Biojäte Pääkaupunkiseutu ≥ 5 asunnon kiinteistöt 8,1 

   
≥ 10 asunnon kiinteistöt (nyky-

tila) 
7,9 

   ≥ 20 asunnon kiinteistöt 7,7 

 Sekajäte  Kaikki kiinteistöt 5,8 

Sevander (2010) Biojäte 
Rosk'n'Rollin toi-

minta-alue 
≥ 5 asunnon kiinteistöt 10,6 

   
Kaikki kiinteistöit, joilla ei omaa 

kompostointia 
76,6 

Virtavuori (2009) Biojäte Pääkaupunkiseutu ≥ 5 asunnon kiinteistöt 8,7 

   
≥ 10 asunnon kiinteistöt (nyky-

tila) 
7,4 

   ≥ 20 asunnon kiinteistöt 6,6 

Kuusiola (2010) Metalli Pääkaupunkiseutu ≥ 5 asunnon kiinteistöt 21,5 

   ≥ 10 asunnon kiinteistöt 21,1 

   ≥ 20 asunnon kiinteistöt 20,7 

   Kaikki kiinteistöt 29,3 

 Sekajäte  Kaikki kiinteistöt 3,0 

Vares & Lehtinen 

(2007a) 
Metalli Pääkaupunkiseutu 

Vapaaehtoiset ≥ 20 asunnon kiin-

teistöt 
30-60 

Vares & Lehtinen 

(2007b) 
Lasi Pääkaupunkiseutu 

Vapaaehtoiset ≥ 20 asunnon kiin-

teistöt 
11,4–22,5 

Kiviranta ja 

Tanskanen 

(2009) 

Kartonki Pääkaupunkiseutu ≥ 20 asunnon kiinteistöt 13,8 

   ≥ 5 asunnon kiinteistöt 16,6 

   Kaikki kiinteistöt 17,7 
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Suurin osa Suomessa tehdyistä jätteenkeräyksen LCA-tutkimuksista on tehty pääkaupunki-

seudulla. Tästä johtuen Tampereelle lasketut luvut ovat Mänttä-Vilppulaa enemmän vertai-

lukelpoisia taulukon 21 lukujen kanssa, sillä Tampere on kunnista enemmän Helsingin ta-

painen keräysalueena. 

 

Tampereen sekajätteen keräykselle tässä työssä laskettu polttoaineenkulutus 7 l/t on lähellä 

Tanskasen ja Kailan (2001) laskemaa 6,1 l/t. Sundströmin (2014) selvityksessä laskettu se-

kajätekeräyksen ja kuljetuksen polttoaineenkulutus oli pääkaupunkiseudulle 5,8 l/t. Nämä 

kaikki ovat huomattavasti suurempia kuin Kuusiolan (2010) laskema 3 l/t. Oletetusti jätteen-

keräyksen tonnikohtainen kulutus Tampereella on hieman suurempi kuin tiheämmin asu-

tussa Helsingissä. 

 

Biojätteen osalta selvityksiä on tehty useita. Knuutila (2012) laski polttoaineen kulutukset 

kaikille entisen Turun Seudun Jätehuollon (TSJ) 14 kunnalle, kahdella vaihtoehtoisella vel-

voiterajalla: ≥4 ja ≥20 asunnon kiinteistöt. Molemmissa tapauksissa pienin litrakohtainen 

polttoaineen kulutus oli Turussa. Velvoiterajalla ≥4 suurin tonnikohtainen kulutus (105 l/t) 

oli Aurassa ja velvoiterajalla ≥20 suurin tonnikohtainen kulutus (27,6 l/t) oli urakka-alueella, 

johon kuuluisi Lieto, Pöytyä, Masku, Mynämäki ja Rusko. Keskiarvo velvoiterajalla ≥4 oli 

25,3 l/t ja velvoiterajalla ≥20 13,8 l/t. Tässä selvityksessä ei tarkasteltu velvoiterajoja ≥4 tai 

≥20, mutta velvoiteraja ≥5 on lähellä velvoiterajaa ≥4. Tampereelle laskettu biojätteen ke-

räyksen kulutus 9 l/t on huomattavasti pienempi kuin Knuutilan tulos yhdellekään TSJ:n 

kunnalle, jopa Turulle. Knuutila käytti tutkimuksessaan samaa biojätteen asukaskohtaista 

saantoa kuin tässä työssä käytettiin, joten ero johtuu eroista logistiikan mallintamisessa. 

Mänttä-Vilppulalle laskettu kulutus 23 l/t velvoiterajalla ≥5 on lähellä Knuutilan laskemaa 

keskiarvoa TSJ:n kunnille velvoiterajalla ≥4. Toisaalta keskiarvoa laskee merkittävästi 

Turku, josta saataisiin yli 70 % TSJ:n biojätteistä. Kaikissa muissa kunnissa kulutus olisi yli 

keskiarvon, eli huomattavasti suurempi kuin Mänttä-Vilppulalle laskettu tulos. 

 

Sundströmin (2014) selvityksessä velvoiterajat vaikuttivat vain vähän tonnikohtaisiin polt-

toainekulutuksiin pääkaupunkiseudulla. Velvoiterajalla ≥5 kulutus oli 8,1 l/t, mikä on lähellä 

tässä selvityksessä saatua kulutusta biojätteen keräykselle Tampereella. Sevanderin (2010) 

selvityksessä Rosk’n’Rollin toiminta-alueelle saatu 10,6 l/t velvoiterajalla ≥5 on myöskin 
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lähellä tässä selvityksessä saatua kulutusta Tampereen keräykselle. Samaa voidaan sanoa 

Virtavuoren (2009) selvityksestä, jossa velvoiterajalla ≥5 saatu kulutus  

8,7 l/t on hyvin lähellä tässä selvityksessä saatua. Virtavuoren nykytilan polttoaineen kulutus 

(7 l/t velvoiterajalla ≥10) on suoraan ajokirjanpidosta, joten sen voidaan olettaa pitävän 

melko hyvin paikkansa. 

 

Sevanderin (2010) selvityksessä tarkasteltiin samoja skenaarioita kuin tässäkin työssä, eli 

velvoiterajan ≥5 lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoa, jos keräys laajennettaisiin kaikille kiinteis-

töille. Selvityksessä tarkasteltiin kahdeksan Rosk’n’Rollin toiminta-alueen kunnan sekä 

Lohjan biojätekeräystä. Tulokset annettiin yhtenä kokonaisvaltaisena lukuna, eikä jokaiselle 

kunnalle erikseen, niin kuin Knuutilan työssä. Tästä syystä eri kokoisia kuntia oli selvityksen 

perusteella vaikea verrata keskenään. Länsi-Uudenmaan kunnille laskettu  

76,6 l/t kulutus velvoiterajalla ≥1 oli yli kaksinkertainen verrattuna Tampereelle laskettuun 

kulutukseen, mutta 36 % pienempi kuin Mänttä-Vilppulalle laskettu.  

 

Muille jätelajeille ei ole tehty niin paljoa selvityksiä kuin biojätteelle. Kuusiolan (2010) las-

kema metallinkeräyksen kulutus pääkaupunkiseudulla velvoiterajalla ≥5 on 36 % pienempi 

kuin tässä työssä laskettu Tampereen vastaava. Velvoiterajalla ≥1 Kuusiola laski pääkau-

punkiseudun metallinkeräykselle kulutuksen 29,3 l/t, joka on melkein puolet tässä työssä 

saadusta luvusta 57 l/t. Kuusiolan työssä polttoaineen kulutus kerättyä tonnia kohden kas-

vaisi noin 36 % siirryttäessä velvoiterajasta ≥5 velvoiterajaan ≥1, kun tässä työssä Tampe-

reelle laskettu vastaava kasvu olisi lähes 70 %.  

 

Vareksen ja Lehtisen (2007a) selvityksessä kokeiltiin metallin ja lasin kiinteistökohtaista 

yhteiskeräystä kutsumalla keräyksen piiriin yli 20 asunnon kiinteistöt. Sopimuksiin liittyi 

583 yli 20 asunnon kiinteistöä. Metallin keräykselle allokoidut päästöt näiltä kiinteistöltä 

olivat laskentamallista riippuen 30–60 l/t. Tämä on huomattavasti suurempi kuin Kuusiolan 

velvoiterajalle ≥20 laskema 20,7 l/t. Vareksen ja Lehtisen tutkimuksessa keräykseen osallis-

tui vain vapaaehtoiset kiinteistöt, mikä lisää ajomäärää kerättyä tonnia kohden. Toisaalta 

heidän tutkimuksessaan metalli kerättiin yhdessä lasin kanssa, jolloin metallille allokoituvat 

päästöt olivat oletetusti pienemmät kuin yksin kerättynä. 
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Lasinkeräykselle ei löytynyt suomalaisia selvityksiä samoilla velvoiterajoilla kuin mitä tar-

kasteltiin tässä työssä. Tampereelle lasketut kulutukset nykytilalle (14 l/t) ja velvoiterajalle 

≥5 (17 l/t) ovat samansuuntaisia kuin Vareksen ja Lehtisen (2007b) lasille allokoimat kulu-

tuslukemat 11,4–22,5 l/t, kun lasia kerättiin yhdessä metallin kanssa yli 20 asunnon kiinteis-

töiltä. 

 

Kiviranta ja Tanskanen (2009) tarkastelivat kartongin keräystä pääkaupunkiseudulla ja las-

kivat tulokset velvoiterajoille 20, 5 ja 1. Velvoiterajalla 5 laskennallinen kulutus oli pääkau-

punkiseudulla 16,6 l/t, mikä on huomattavasti pienempi kuin tässä työssä Tampereelle las-

kettu 26 l/t. Vielä suuremmat erot on nähtävillä velvoiterajalla 1, jolloin tässä työssä laskettu 

tonnikohtainen kulutus on lähes kaksinkertainen Kivirannan ja Tanskasen lukuun nähden. 

Ero selittynee sillä, että tässä työssä tehtiin huomattavasti tarkempi tyyppialueisiin perustuva 

logistiikan laskenta, kun Kivirannan työssä vain oletettiin velvoiterajalla 1 astiakohtaisen 

polttoaineenkulutuksen kasvavan 30 % nykytilasta. Raportissa ei kerrottu, mihin oletus pe-

rustuu. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä laskettiin ilmastonlämpenemispotentiaali sekä kustannukset Tampereen ja Mänttä-

Vilppulan jätteenkeräykselle ja käsittelylle nykytilassa sekä kahdelle vaihtoehtoiselle vel-

voiterajaskenaariolle. Laskenta tehtiin erikseen biojätteelle, metallipakkauksille, lasille ja 

kartongille. Vastaavanlaajuista LCA-selvitystä velvoiterajojen vaikutuksista ei tiettävästi ole 

Suomessa aiemmin tehty, sillä muut selvitykset ovat käsitelleet vain tiettyä jätelajia tai tie-

tyntyyppistä aluetta – yleensä tiheästi asuttua aluetta pääkaupunkiseudulla. 

 

Biojätteen osalta nykytilaa (keräys ≥ 5 asunnon kiinteistöiltä) verrattiin vaihtoehtoon, jossa 

erilliskeräysvelvoite laajennettaisiin kaikille kiinteistöille. GWP-tulosten perusteella biojät-

teen keräystä ei kannattaisi laajentaa kaikille kiinteistöille, sillä keräyksen aiheuttamat khk-

päästöt lisääntyisivät enemmän kuin kierrätyksestä saatavat päästöhyödyt. Myös muutos se-

kajätteen poltossa vaikutti jonkin verran, sillä biojätettä ohjautuisi laajemman erilliskeräyk-

sen vuoksi vähemmän polttoon, jolloin sekajätteestä saataisiin tuotettua vähemmän energiaa. 
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Tällä oli kuitenkin huomattavasti pienempi merkitys tuloksiin kuin keräyksen päästöjen kas-

vamisella.  

 

Biojätteen keräyksen päästöt kasvaisivat muita jätelajeja huomattavasti enemmän, sillä bio-

jäteastian tyhjennysvälille asetetut vaatimukset tarkoittaisivat, että pieniltäkin kiinteistöiltä 

jätteet tulisi hakea keskimäärin 1,5 viikon välein. Pienillä kiinteistöillä tämä tarkoittaisi hy-

vin pientä tyhjennyskertoihin tai keräysajoon suhteutettua jätesaantoa. Keräyksestä aiheutu-

vien päästöjen merkitys näkyi erityisesti harvaanasutussa Mänttä-Vilppulassa, jossa keräyk-

sen päästöt olisivat velvoiterajalla 1 huomattavasti suuremmat kuin biojätteen hyödyntämi-

sestä saatavat päästöhyvitykset. 

 

Metallille lasketut GWP-tulokset olivat selkeät: mitä enemmän metallia saadaan erilliskerät-

tyä ja kierrätettyä, sitä parempi. Edes harvaanasutussa Mänttä-Vilppulassa velvoiterajalla 1 

keräyksestä aiheutuneet päästöt eivät kasvaisi suuremmiksi kuin kierrätyksestä saatavat 

päästöhyödyt. Toisaalta työssä oletettiin, että sekajätteen poltosta muodostuvista tuhkista 

eroteltuja metalleja ei saada kierrätettyä, mikä on tilanne nykytilassa. Mikäli tuhkista saatai-

siin suurin osa metalleista kierrätettyä, voisi se muuttaa tuloksia. Metalleja halutaan kuiten-

kin polttoon mahdollisimman vähän, sillä ne aiheuttavat teknisiä ongelmia polttolaitoksella. 

 

Lasin erilliskeräyksen osalta GWP-tulokset eivät olleet niin selkeitä. Tampereella ilmaston-

lämpenemisen näkökulmasta paras velvoiteraja oli tarkastelluista vaihtoehdoista erilliske-

räys vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä. Mikäli keräys laajennettaisiin kaikille kiinteis-

töille, kasvaisi keräyksen khk-päästöt velvoiterajaan 5 verrattuna enemmän kuin kierrätyk-

sestä saadut päästöhyvitykset. Tampereella myös velvoiteraja 1 olisi tulosten perusteella pa-

rempi vaihtoehto kuin keräys nykytilassa. Tulosten perusteella Mänttä-Vilppulassa ei lasin 

keräystä välttämättä kannattaisi laajentaa nykytilasta edes viiden asunnon kiinteistöille. Vel-

voiterajan 5 nettopäästöt olisivat kuitenkin Mänttä-Vilppulassa hyvin samaa luokkaa kuin 

nykytilassa. Erot lasin keräyksen ja käsittelyn tuloksissa olivat suhteellisen pieniä ja lasken-

nan epävarmuuksista johtuen niiden keskinäinen järjestys voi myös olla todellisuudessa eri-

lainen.  
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Työssä saadut suhteellisen pienet absoluuttiset päästöhyödyt lasin kierrätykselle johtuivat 

pääosin siitä, että suurin osa keräyslasista päätyy maarakennuskäyttöön. Mikäli uusien pak-

kauslasien valmistukseen toimitettavan lasijätteen määrää saataisiin kasvatettua, lisäisi se 

myös lasin kierrätyksestä saatavia ympäristöhyötyjä ilmastonlämpenemisen näkökulmasta. 

 

Kartongin osalta saadut tulokset osoittivat, että kartonginkeräystä ei GWP-näkökulmasta 

kannattaisi laajentaa nykytilasta. Kartongin erilliskeräys ja kierrätys ylipäänsä on ilmaston-

lämpenemisen näkökulmasta kyseenalaista, sillä kartonki on hyvää polttoainetta sekajätteen 

joukossa. Lisäksi keräyskartongilla korvattava neitseellinen raaka-aine on puu, joka on Suo-

messa runsaasti saatavilla oleva biomateriaali. Toisaalta kierrätyskartongin käytöllä pääs-

tään pienempiin energiankulutuksiin kartonkitehtaalla kuin sellun valmistuksella neitseelli-

sestä puusta. Käytetyt energiantuotantotavat, niin kartonkitehtaalla kuin sekajätteen poltolla 

hyvitettävän energian osalta, vaikuttavat siis merkittävästi kartongin kierrätyksestä saataviin 

tuloksiin. Tämän työn herkkyystarkastelun perusteella kartongin keräyksen laajentaminen 

oli GWP-näkökulmasta järkevää vain, mikäli sekajätteella tuotettu energia korvaisi vain pel-

källä biomassalla tuotettua energiaa.  

 

Esimerkiksi Kivirannan (2009) tutkimuksessa laskettiin tuotejärjestelmän laajennuksen 

avulla kartongin kierrätyksen GWP niin, että kun kartonkia kierrätetään, voitaisiin kierrä-

tyksellä vältetty neitseellinen puuraaka-aine hyödyntää energiantuotantoon. Tällä ajattelulla 

päästiin – ja voitaisiin mahdollisesti myös tässä työssä päästä – kartongin kierrätystä puol-

taviin tuloksiin. Tätä tuotejärjestelmän laajennusta ei tässä työssä tehty, sillä puuta ajateltiin 

Suomessa olevan runsaasti saatavilla molempiin käyttökohteisiin. 

 

Jätteenkeräyksen velvoiterajan laajentaminen merkitsee lähes poikkeuksetta kasvavia jäte-

huoltoyhtiölle kohdistuvia kustannuksia. Työn kustannuslaskennan tulosten perusteella voi-

daan todeta kustannusten moninkertaistuvan, mikäli erilliskeräys laajennettaisiin kaikille 

kiinteistöille. Suhteelliset erot olivat suuria erityisesti Mänttä-Vilppulalle, jossa suurin osa 

kiinteistöistä on pientaloja. Jätelajeista selvästi suurin vaikutus erilliskeräyksen laajentami-

sella olisi biojätteelle. Tämä johtuu biojäteastialle asetetusta maksimityhjennysvälistä, joka 

on kesällä viikko ja talvella kaksi viikkoa. Tällöin erityisesti pientaloilta yhdellä tyhjennyk-

sellä saatu jätekertymä on tyhjennyskustannukseen nähden pieni. 
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Metallilla ja mahdollisesti myös lasilla voitaisiin tulosten perusteella velvoiterajalla 5 saa-

vuttaa kustannussäästöjä nykytilaan nähden sekä Tampereella että Mänttä-Vilppulassa. 

Vaikka keräyksestä aiheutuvat kustannukset kasvaisivat, samalla vähentyisi kuitenkin myös 

sekajätteen poltosta ja jätevoimalakuonan käsittelystä aiheutuvat kustannukset, kun sekajät-

teen ja poltosta syntyvän kuonan määrät pienenisivät. Jätehuoltoyhtiö saa lisäksi tuloja me-

tallin myynnistä sekä lasin vastaanottoterminaalin ylläpidosta. 

 

Tämän työn tulosten perusteella biojätteen ja kartongin keräyksen laajentaminen nykytilasta 

ei olisi siis ilmastonlämpenemisen eikä kustannusten näkökulmasta järkevää. Erityisesti kar-

tongin osalta tulokset tukivat useiden muiden selvitysten tavoin kartongin energiahyödyntä-

mistä sekajätteen mukana kierrätyksen sijaan. Kartongille olisi Jätelain 646/2011 8 §:n mää-

rittelemin edellytyksin perusteita poiketa etusijajärjestyksestä. Kartongin kierrätyksen vä-

hentäminen tekisi kuitenkin hallaa kotimaiselle kartonkiteollisuudelle, jossa on investoitu 

kierrätyskartongin käsittelykapasiteetin lisäämiseen.  

 

Metallin osalta erilliskeräyksen laajentaminen mahdollisimman kattavaksi olisi GWP-näkö-

kulmasta järkevää, mutta kustannukset nousevat suuriksi, mikäli keräysvelvoite laajennet-

taisiin kaikille kiinteistöille. Lasinkeräys olisi GWP-näkökulmasta perusteltua laajentaa vä-

hintään viiden asunnon kiinteistöille, mutta ei kaikille kiinteistöille. Metallille ja lasille voisi 

tulosten perusteella harkita keräysvelvoitteen laajentamista vähintään viiden asunnon kiin-

teistöille, sillä silloin voitaisiin saavuttaa sekä ympäristöhyötyjä että mahdollisia kustannus-

säästöjä. 

 

Tähän kuten muihinkin LCA-selvityksiin liittyy paljon epävarmuuksia laskennassa käytet-

tyjen lähtötietojen ja oletusten suhteen. Herkkyystarkastelun avulla selvitettiin joidenkin 

suurimpien epävarmuuksien vaikutuksia saatuihin tuloksiin. Työn laajuuden puitteissa ei 

voitu tarkastella kuin muutamaa epävarmuustekijää. Herkkyystarkasteluun valitut lähtötie-

dot ja oletukset vaikuttivat huomattavasti laskettuihin absoluuttisiin tuloksiin, mutta velvoi-

terajojen skenaariotulosten keskinäisiin järjestyksiin ne eivät pääosin vaikuttaneet. Tuloksia 

vertailtiin myös muista vastaavista selvityksistä saatuihin tuloksiin. Vaikka tonnikohtaisissa 

GWP-tuloksissa oli jonkin verran eroja, olivat tulokset samansuuntaisia muiden selvitysten 
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kanssa. Toisaalta vertailu oli haastavaa, sillä eri jätelajeille tehtyjä selvityksiä, joissa käsitel-

lään samoja keräyksen velvoiterajoja kuin tässä työssä, on tehty vähän. Herkkyystarkastelun 

ja tulosten vertailun perusteella voidaan pitää saatujen GWP-tulosten keskinäistä järjestystä 

suhteellisen luotettavina.  

 

Kustannustarkasteluun liittyy niin ikään epävarmuuksia. Suurin epävarmuus liittyy oletet-

tuihin keskimääräisiin astiatyhjennysväleihin eri skenaarioissa. Tässä työssä käytetyt tyhjen-

nysvälit erityisesti omakotitaloille olivat todennäköisesti ennemmin liian tiheitä kuin liian 

harvoja. Tämä tarkoittaa, että muiden kuin biojätteiden tyhjennyskustannukset velvoitera-

jalla 1 olisivat todellisuudessa pienempiä kuin työssä lasketut. Työssä esitetyt tulokset anta-

vat kuitenkin suuntaa-antavaa vertailutietoa eri velvoiterajojen vaikutuksista eri kokoisiin 

kuntiin. 

 

Tässä työssä laskettiin ympäristövaikutukset vain ilmastonlämpenemisen näkökulmasta. 

Vaikka ilmastonlämpeneminen on merkittävä globaali uhka ja ympäristövaikutuksista usein 

kaikkein kiinnostavin, ei pelkkien GWP-tulosten pohjalta voida vielä tehdä kokonaisvaltai-

sia johtopäätöksiä tuotejärjestelmän ympäristövaikutuksista. Eri ympäristövaikutusluokille 

tulokset voivat olla hyvinkin erilaiset. Esimerkiksi tämän selvityksen tulosten pohjalta to-

dettiin, että kartongin kierrätys ei olisi GWP-näkökulmasta kannattavaa millään velvoitera-

jalla, mutta muissa tutkimuksissa kartongin kierrätyksen todettiin olevan esimerkiksi rehe-

vöitymisen näkökulmasta kannattavaa. Kokonaisvaltaisessa LCA-selvityksessä olisi hyvä 

huomioida useita ympäristövaikutusluokkia, vaikka niiden selvittäminen onkin työlästä ja 

vaatii paljon inventaariodataa. 

 

8 YHTEENVETO 

 

EU:n jäsenmaiden tulee saavuttaa yhdyskuntajätteelle 50 %:n kierrätysaste vuoteen 2020 

mennessä. EU:lta tulevan paineen lisäksi Juha Sipilän hallitus on asettanut Suomelle tavoit-

teen olla kiertotalouden globaali kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä Suomessa 

kierrätetään yhdyskuntajätteestä hieman yli 40 %, joten konkreettisia ja nopeita toimia tar-

vitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi tapa nostaa kierrätysastetta olisi laajentaa erillis-

kerättävien jätelajien kiinteistökeräystä. Tässä diplomityössä tarkasteltiin, mitä vaikutuksia 
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erilliskeräyksen kattavuuden laajentamisella olisi ilmastonlämpenemistä aiheuttaville kasvi-

huonekaasupäästöille sekä jätehuoltoyhtiölle kohdistuville kustannuksille. 

 

Työn teoriaosuudessa perehdyttiin yhdyskuntajätteiden jätehuoltoon Suomessa. Kirjalli-

suuslähteiden tueksi käytettiin jätelaitoksille lähetettyä kyselyä, jolla kartoitettiin jätteenke-

räyksen ja velvoiterajojen nykytilaa Suomessa. Lisäksi perehdyttiin jätehuollon LCA-mene-

telmiin sekä jätteenkeräykseen ja käsittelyyn liittyviin selvityksiin. Selvitysten osalta kartoi-

tettiin, millaisia selvityksiä jätteenkeräyksestä ja käsittelystä on tehty, ja niiden tuloksista 

haettiin vertailutietoa tämän selvityksen tuloksiin. 

 

Erilliskeräyksen GWP- ja kustannustarkastelu tehtiin nykytilan lisäksi kahdelle vaihtoehtoi-

selle keräysvelvoitteelle (vähintään viiden asunnon kiinteistöt ja kaikki kiinteistöt), kahdelle 

erityyppiselle kunnalle (Tampere ja Mänttä-Vilppula) sekä neljälle erilliskerättävälle jätela-

jille (biojäte, metalli, lasi ja kartonki). Jätemäärät ja keräyksen polttoaineen kulutukset arvi-

oitiin LCA Consulting Oy:n Jeko-työkalulla, jota myös jatkokehitettiin tämän työn yhtey-

dessä. Jeko-työkalulla lasketut tiedot syötettiin GaBilla laadittuun LCA-malliin, jolla GWP-

tulokset karakterisoitiin. Saadut GWP-nettotulokset ovat koottuina yhteen kuviin 21 ja 22.  

 

Tulosten perusteella biojätteen erilliskeräyksen laajentamisella kaikille kiinteistöille ei saa-

vutettaisi nykytilaa enempää khk-päästöhyötyjä. Erityisesti harvaanasutussa Mänttä-Vilppu-

lassa merkittävästi suuremmat jätteenkeräyksen päästöt kerättyyn jätemäärään nähden nä-

kyivät tuloksissa. Metallin osalta keräys kaikilta kiinteistöiltä olisi GWP-näkökulmasta pa-

ras vaihtoehto, sillä metallin ja erityisesti alumiinin kierrätyksellä voidaan vähentää merkit-

tävästi khk-päästöjä. Lasinkierrätyksellä saavutettavat khk-päästöhyödyt olivat Tampereella 

suurimmat velvoiterajalla 5 ja Mänttä-Vilppulassakin kyseisellä velvoiterajalla saadut tulok-

set olivat hyvin lähellä nykytilaa. Velvoiterajalla 1 lasinkeräyksen päästöt olivat suuremmat 

kuin kasvaneesta lasijätteen saannosta saadut hyödyt. Ilmastonlämpenemisen näkökulmasta 

kartonki kannattaisi polttaa sekajätteen mukana ennemmin kuin kierrättää. 

 

Kustannusnäkökulmasta velvoiterajan laajentaminen koskemaan kaikkia kiinteistöjä monin-

kertaistaisi nykytilan kustannukset kaikilla jätelajeilla. Tämä tarkoittaisi huomattavasti ny-

kyistä suurempia jätemaksuja asukkaille. Kustannusten kasvu olisi erityisen suuri Mänttä-
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Vilppulassa. Biojätteen keräyksen kustannukset kasvaisivat eniten biojätteelle asetetun mak-

simityhjennysvälin vuoksi. Metallin ja lasin osalta voitaisi velvoiterajalla 5 päästä nykytilaa 

pienempiin kustannuksiin. 

 

Herkkyystarkastelulla arvioitiin tiettyjen lähtötietojen ja oletusten vaikutuksia saatuihin tu-

loksiin. Herkkyystarkasteluun valittiin sellaiset lähtötiedot tai oletukset, joilla oletettiin ole-

van suurimmat vaikutukset kokonaistuloksiin. Herkkyystarkastelun perusteella todettiin, 

että oletetulla keskimääräisellä lajittelutehokkuudella ei ollut niin suurta merkitystä, että se 

olisi vaikuttanut velvoiterajaskenaarioiden keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Mikäli 

sekajätteellä tuotetusta lämmöstä saataisiin hyödynnettyä vain puolet oletetun 100 %:n si-

jaan, ei se myöskään vaikuttaisi skenaariotulosten keskinäiseen järjestykseen. Mikäli seka-

jätteellä tuotetulla energialla korvattaisiin pelkästään biomassalla tuotettua energiaa, muut-

tuisi kartongin osalta skenaariotulokset päinvastaisiksi. Myös biojätteen osalta velvoitera-

jalla 1 päästäisi lähelle velvoiterajan 5 nettohyötyjä. Metallin ja lasin GWP-tuloksiin tämä 

ei juuri vaikuttaisi. 

 

Suomessa vastaavanlaisia velvoiterajojen vaikutuksiin liittyviä, julkisesti saatavilla olevia 

tutkimuksia on aiemmin tehty noin 10 kappaletta. Näissä tarkasteltu keräysalue on pääosin 

ollut pääkaupunkiseutu, ja ne ovat keskittyneet pääosin vain yhteen jätelajiin. Suomen ulko-

puolella on tehty paljon jätteiden keräykseen ja käsittelyyn liittyviä tutkimuksia, mutta vas-

taavanlaisia velvoiteraja-ajatteluun liittyviä tutkimuksia ei tämän työn yhteydessä löytynyt. 

Muissa suomalaisissa tutkimuksissa saadut tulokset olivat samansuuntaisia tämän työn tu-

losten kanssa, vaikka vertailua hankaloitti erilaiset tuotejärjestelmät, keräysalueet ja valitut 

velvoiterajat. Tässä työssä lasketut, kerättyyn jätetonniin suhteutetut nettomääräiset päästö-

hyvitykset olivat biojätteelle muita selvityksiä suurempia ja lasille sekä kartongille vastaa-

vasti pienempiä. Erilliskeräämisen laajentamisen suhteen tulokset olivat kuitenkin saman-

suuntaisia muiden vastaavien tutkimusten kanssa. 
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