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1 JOHDANTO 

Kiina on kokenut nopeaa talouskasvua ja kaupungistumista viimeisen 20-30 vuoden 

aikana. Tästä lähtien valtion talous on kasvanut noin 9,5 prosenttia vuodessa ja 2000-

lukuun mennessä talous oli kaksinkertaistunut. Talouden kasvun myötä kiinalainen väestö 

on vaurastunut. Keskitasoisen tuloluokan osuus väestöstä on kasvanut nopeammin kuin 

missään muualla maailmassa: Parinkymmenen viime vuoden aikana sadat miljoonat 

ihmiset ovat nousseet köyhyydestä keskituloiseen tai jopa vauraaseen väestöluokkaan. 

Kiinan talouden menestys on perustunut valmistusteollisuuteen, joka tuottaa maailmalle 

hyödykkeitä sähkölaitteista vaatteisiin. Tämä on houkutellut myös kansainvälisiä ja 

monikansallisia yhtiöitä siirtämään tuotantonsa Kiinaan. (Worldwatch-instituutti 2006, 29-

32) 

Kiinan talouskasvun vaikutus ei tunnu ainoastaan valtion itsensä sisällä vaan kaikkialla 

maailmassa ja biosfäärissä.  Tästä johtuen Kiina on alkanut kuluttaa muiden teollistuneiden 

maiden tapaan luonnonvaroja ja saastuttaa toiminnallaan ekosysteemejä niin paikallisesti, 

kuin maailmanlaajuisesti. Muista valtioista vain Yhdysvaltojen kulutuksella on suurempi 

vaikutus koko maapallon ympäristön ja väestön terveyteen. Kiina kuitenkin kirii 

Yhdysvaltoja maailman suurimpana kuluttajamaana talouden ja valtion muuttuessa yhä 

kulutuslähtöisemmiksi. (Worldwatch-instituutti 2006, 29-32) 

Kiinan virallisessa kehityssuunnitelmassa ei niinkään keskitytä ekologisiin faktoihin, vaan 

maan talouteen, kansalliseen turvallisuuteen ja puolustusvoimien vahvistamiseen sekä 

köyhyyden vähentämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Valtion johtajat uskovat, että 

talouskasvu on tärkeä osa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Poliittisen kriisin riski 

kasvaa talouskasvun myötä, jos poliittisia uudistuksia ei saada nopeasti toteutettua. Tämän 

mukana myös yhteiskunta muuttuu epävakaammaksi köyhien ja rikkaiden välisen kuilun 

syventyessä. (Worldwatch-instituutti 2006, 45-46) 

Kiinan valtiolla on uniikki infrastruktuurinsa. Väestö on monipuolinen erilaisten 

kulttuurien ja uskontojen sekä moninaisten elintasojen ja kielten vuoksi.  Valtion on 

löydettävä oma tapansa kehittää sisäisiä järjestelmiään. Maan on harpattava yli kulttuurien, 

politiikan ja tekniikan, jotka vallitsevat länsimaissa ja keskityttävä löytämään itsenäisiä 
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kehitysratkaisuita niin talouden kuin ympäristön vaatimuksille. (Worldwatch-instituutti, 

46) 

Kiinasta on tullut maailman suurin jätteentuottajamaa ohittaen Yhdysvallat vuonna 2004. 

Kiinan jätemäärien kasvu on ollut ennakoimatonta ja nyt valtio painii laajenevien 

jätemäärien kanssa suurissa vaikeuksissa. On arvioitu, että Kiinan tuottama jätemäärä on 

vuonna 2030 noin 480 miljoonaa tonnia. Tämä on 2,5 kertainen määrä 2000-luvun alun 

jätemäärään nähden. Valtaosa jätemäärien synnystä ja kasvusta tapahtuu suurkaupungeissa 

(Liite 1). Maailman ekosysteemit eivät riitä kantamaan tällaista määrää jätettä edes yhdeltä 

valtiolta ilman kestäviä ratkaisuita kulutuksessa ja jätehuollossa. (Worldwatch-instituutti 

2006, 30) 

Tässä kandidaatintyössä keskitytään tarkastelemaan Kiinan jätehuoltojärjestelmää 

yhdyskuntajätteen ja elektroniikkajätteen osalta. Työn toisessa kappaleessa käsitellään 

Kiinan jätehuollon ja jätehuoltojärjestelmän kehittämisen tavoitteita sekä keinoja 

päämäärien saavuttamiseksi. Kolmas kappale käsittelee jätehuollon lainsäädäntöä ja sen 

kehittymistä eri jätteiden osalta. Neljännessä kappaleessa tarkastellaan Kiinan jätehuoltoa 

kokonaisuutena jätteenkäsittelystä jätteiden keräämiseen ja loppusijoittamiseen. Kappaleet 

viisi ja kuusi käsittelevät jätehuollon haasteita, ratkaisuita ja tulevaisuuden näkymiä. 

Viimeinen kappale esittelee loppupäätelmät kiinalaisesta jätehuollosta. 
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2 JÄTEHUOLTO KIINASSA 

Kiinteitä jätteitä syntyy ihmisten ja eläinten käyttäessä maapallon luonnonvaroja 

elämisensä tarkoitukseen. Aikojen alussa jätteiden hävittäminen ei tuottanut suurta 

ongelmaa henkilömäärien ollessa pieniä ja jätteiden hävittämiseen tarkoitetun maa-alueen 

suurta. Jätteen laatu oli myös lähinnä orgaanista, jolloin vaikeammin hävitettävien jätteiden 

ongelmaa ei ollut. Jätteiden määrät alkoivat kasvaa ja laadut vaihdella 

heterogeenisemmäksi ihmisten muodostaessa kyliä ja yhteisöjä. Näin jätteistä alkoi 

muodostua väistämätön elämisen seuraus. (Tchobanoglous, George, Theisen, Hilary, Vigil, 

Samuel A. 1993, 3-6) 

Jätteiden synty, keräys, käsittely ja oikeanlainen loppusijoittaminen ovat yhteydessä 

yhteiskunnan hyvinvointiin. Huonosti hoidettujen kaatopaikkojen jätevesivalumat ovat 

saastuttaneet pinta- ja pohjavesiä, jolloin jätevesien sisältämät saasteet päätyvät ihmisten ja 

eläinten elimistöihin. Taulukossa 1 on esitetty perustietoja kiinalaisten terveydestä 

verrattuna saksalaisten terveyteen. Luonnolla on omat keinonsa hajottaa, imeä, laimentaa 

ja alentaa jätteistä syntyvien saasteiden määrää. Kuitenkin jätemäärien kasvaessa 

ympäristö joutuu kohtaamaan yhä enemmän ekologista epätasapainoa ja ympäristön 

kantokyvyn ylittyessä luonnolla ei ole enää mahdollisuutta itsenäiseen jätteiden 

säilömiseen. (Tchobanoglous, George et al. 1993, 3-6) 

Taulukko 1. Kiinalaisten terveydentila verrattuna saksalaiseen terveydentilaan. (World Health Organization 

2010a, 2010b) 

  Kiina Saksa 

Väestöluku 1,328,474,000 82,641,000 

Bruttokansantuote ($ henkeä kohti) 4,66 32,68 

Odotettava elinikä(n/m) 75/72 82/77 

Kuoleman todennäköisyys 5 ikävuoden 

alla (per 1000 syntymää) 24 5 

Kuoleman todennäköisyys 15-60 

ikävuosina(n/m per 1000 henkeä) 87/143 55/106 

Terveydenhoitoon kulutettu investointi 

elämän aikana (per henkilö) 342 3 328 
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Pääasiallisena tavoitteena Kiinan jätehuoltojärjestelmän toiminnassa on jätemäärän 

vähentäminen ja jätteiden mahdollisimman laaja käsittely. Jätehuoltojärjestelmää 

kehitettäessä pyritään minimoimaan kustannuksia ja maksimoimaan ympäristönsuojelua 

sekä julkista hyväksyntää. Tämän kaiken hallintaa varten tarvitaan suunnitelma koko 

jätehuoltojärjestelmästä, jonka avulla pystytään myös vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin 

tehokkaasti. (Hoornweg, Dan, Lam, Philip, Chaudry, Manisha 2005, 23) 

Jätteenkäsittelystrategiat perustuvat usein jätteidenkäsittelyhierarkiaan (Kuva 1). 

Hierarkiasta ilmenee, että ensisijainen tavoite jätteenkäsittelyssä on jätemäärien 

vähentäminen ja jätteiden erottelu uusiokäytettäviin, poisheitettäviin ja kompostoitaviin 

hyödykkeisiin sekä jätteisiin. Jätteet, jotka jäävät näiden prosessien jälkeen jäljelle, 

menevät kaatopaikoille loppusijoitettaviksi tai jätteenpolttoon. Jätteenkäsittelyhierarkia 

puoltaa jätteenkuljetuksen ja –poisheiton minimoimista sekä jätteenerottelun ja 

kaatopaikkojen eliniän maksimoimista. Nämä periaatteet johtavat lopulta työpaikkojen 

lisääntymiseen ja kasvihuonekaasujen vähenemiseen. (Hoornweg, Dan, et al. 2005, 34) 

 

 

Kuva 1. Jätteidenkäsittelyn hierarkia (Hoornweg, Dan, et al. 2005, 34) 
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Yhdyskuntajätteen käsittelyä ja jätehuoltoa Manner-Kiinassa voidaan ajatella neljään eri 

maantieteelliseen alueeseen jaettuna: itään, keski- ja koillisosaan, luoteisosaan sekä 

Lounais-Kiinaan. Kiinan itä-, keski-, ja koillisosassa yhdyskuntajätteiden käsittely 

perustuu lähinnä maakaatopaikkojen käyttöön. Muutamissa kaupungeissa on saatettu 

panostaa myös jätteenpolttoon ja biokemialliseen jätteenkäsittelyyn. Myös Lounais- ja 

Luoteis-Kiinassa jätteenkäsittely keskittyy maakaatopaikkojen käyttöön. Lounaisessa 

Kiinassa on myös alettu käyttämään biokemiallista käsittelyä ja jätteenpolttoa 

jätteenkäsittelymenetelmänä. Jätteenkäsittely on Kiinan suurkaupungeissa edistynyt 

voimakkaimmin, sillä kasvavien jätemäärien käsittelylle on täytynyt keksiä nopeasti 

ratkaisuita. Kuvasta 2 voidaan huomata, että suurkaupungit Kiinassa painottuvat maan 

itäosiin. (Pöyry Beijing 2009, 7-8) 

 

Kuva 2. Kiinan kartta ja suurkaupungit. (The World Bank, Mapped 2010) 
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3 JÄTEHUOLTOLAIT KIINASSA 

Kiinan hallitus on viimeisen parinkymmenen vuoden ajan tehnyt töitä luodakseen 

nykyaikaisen lakijärjestelmän ympäristönsuojelun tueksi. Yleisesti Kiinan ympäristölakeja 

on arvostelu liian löyhiksi ja suoritusta ympäristönsuojelussa heikoksi. Usein kuitenkin 

unohdetaan, että monet tärkeimmät lait ovat vasta 10–15 vuotta vanhoja, eli tämänhetkisen 

ympäristöntilan mukaisia. Kiina on suunnitelmallisesti kehittänyt ympäristölakejaan 

yleiseltä tasolta konkreettisemmiksi. Tarkoituksena on ollut jalostaa lakeja vastaamaan 

tiukempia vaatimuksia ja valvontaa. (Pöyry Beijing 2009, 4-5) 

Kiinan yksi tärkeimmistä päättävistä elimistä on Kiinan kansankongressi, joka valitsee 

presidentin ja ministerit, sekä se on päätösvaltainen paikallisten hallintojen yläpuolella. 

Keskushallinnossa kansankongressin yläpuolella on Valtion neuvosto, joka on Kiinan 

korkein päättävä elin. Kiina on jaettu 23 provinssiin, joissa kaikissa on oma paikallinen 

hallintonsa.  Paikallishallinnot toteuttavat keskushallinnon päätöksiä omalla alueellaan. 

(Echo Liu, Finpro Shanghai 2008, 6-8) 

Kiinan jätehuoltolaki on jaoteltu kolmeen eri ohjesääntöosaan: lait, politiikka ja 

suunnitelmat sekä standardit. Lakiosio on säädöksen sitovin ohje kunnallisen jätehuollon 

päätöksenteossa. Politiikka- ja suunnitteluosa antaa ohjeistuksen sekä suositukset valtion 

jätehuollon kehitykselle. Standardit ovat lähinnä vaatimuksia jätepäästöjen rajoille ja 

jätehuoltoon liittyvään rakentamiseen. Näiden lisäksi Kiinan eri provinsseilla on omat 

valtakunnallisia standardeja tiukemmat vaatimukset jätehuollolle ja siihen liittyvään 

rakentamiseen. Myös eri teollisuuden aloille saattaa olla omat valtakunnallista tasoa 

korkeampia rajoituksia jätepäästöille. Standardit Kiinassa vastaavat hyvin paljon 

eurooppalaisia jätehuoltoon liittyviä säädöksiä. (Pöyry Beijing Consulting Company 2009, 

4-5) 

Standardit antavat myös edellytykset jätehuollon suunnitteluun ja jätehuoltojärjestelmän 

rakentamiseen. Rakennusvaatimukset koskevat yleensä taloudellista ja teknistä puolta, 

kuten maankäyttöä, investointeja ja koneistoja. (Pöyry Beijing 2009, 5) 
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3.1 Yhdyskuntajäte 

Kiinassa on kehitetty kokonaisvaltainen lainsäädäntö kunnallista jätehuoltoa koskien. 

Kiinan ensimmäinen jätehuoltolaki koskien kiinteistä jätteistä syntyviä saasteita ja niiden 

ehkäisyä alustettiin vuonna 1995 ja se astui voimaan vuonna 1996. Tämä laki on Kiinan 

jätehuollon tärkeimpiä ohjeita jätteenkäsittelyyn. Se sisältää ohjeistuksen ja vaatimukset 

jätteiden keräykseen, kuljetukseen, kierrätykseen, käsittelyyn ja loppusijoittamiseen. Lakia 

muokattiin vuonna 2004 ja uusi laki astui voimaan vuonna 2005. Lakimuutoksen jälkeen 

hallitus ja rakennusministeriö ovat muokanneet lakia edelleen toimivammaksi ja 

tarkemmaksi muun muassa koskien kiinteiden jätteiden erottelua ja sen laajuutta, teknisiä 

standardeja kunnallisen jätteen siirtoasemille ja kaatopaikoille sekä teknisiä standardeja 

jätteenpolttoa varten. Kuitenkin vasta viime vuosien aikana hallitus on aloittanut todellisen 

työnsä jätehuoltolakien kehittämisessä. (Echo Liu, Finpro Shanghai 2008, 25-26) 

Kiinan rakennusministeriö ja kunnalliset ympäristönsuojeluministeriöt vastaavat 

kunnallista kiinteää jätettä koskevien lakien kehittämisestä, säännöistä ja vaatimuksista. 

Vuonna 1999 Kiinassa kehitettiin valtakunnallinen ohjeistus koskien kunnallisia 

jätemaksuja. Ohjeistuksen luomiseen osallistuivat rakennus- ja talousministeriöt sekä 

valtion kehityksen komissio. Jätemaksuja koskeva ohjeistus sisältää määräykset sopivien 

hintojen asettamiseen jätehuoltoon. Tarkkaa metodia hintojen asettamista varten ei ole 

kuitenkaan vielä kehitetty. Tämän takia monet suuret kaupungit ovat kehittäneet omat 

paikalliset jätehuoltomaksunsa. (Echo Liu, Finpro Shanghai 2008, 25-26) 

3.2 Elektroniikkajäte 

Kiinan ympäristönsuojeluministeriö on alkanut työstää standardeja elektroniikkajätteiden 

käsittelylle ja turvalliselle hävittämiselle. Elektroniikkajätelait Kiinassa ovat kuitenkin 

nuoria, sillä ensimmäinen elektroniikkajätettä koskeva laki astui voimaan tammikuussa 

2003. (Echo Liu, Finpro Shanghai 2008, 30-31) 
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Kiinan elektroniikkajätestandardeissa sähkölaitteita on luetteloitu eri kategorioihin 

kokonsa ja koostumuksensa mukaan, mutta säädökset eivät ole vielä lain mukaan 

vaadittuja. Näitä kategorioita ovat muun muassa: 

 elektroniikkamateriaalit, esimerkiksi nestekiteet, kalvot ja kemialliset materiaalit 

kuten karbonaatit 

 elektroniset komponentit, esimerkiksi piirilevyt, muistikortit, nikkeli, lasi 

 kulutushyödykkeet, esimerkiksi matkapuhelimet, televisiot, mikroaaltouunit, 

tietokoneet ja digitaalikamerat 

 kaupalliset- ja lääketieteen tuotteet, kuten navigaattorit, raha-automaatit, 

ultraäänilaitteet ja laserit 

 tuotanto- ja testaushyödykkeet, kuten pakkausmateriaalit elektronisille laitteille, 

elektroniikan kokoamislaitteistot ja taajuudenmittauslaitteistot. (Echo Liu, Finpro 

Shanghai 2008, 31-32) 

Elektroniikkajätteiden lainsäädännössä on edelleen mustia aukkoja. Esimerkiksi 

kodinelektroniikka, kuten televisiot, radiot ja stereolaitteet ovat luokiteltuja käsiteltäväksi 

elektroniikkahyödykkeiksi. Toisaalta taas kodinkoneet, kuten pakastimet, jääkaapit ja 

pesukoneet eivät ole luokiteltuja elektronisiksi laitteiksi, jolloin 

elektroniikkajätelainsäädäntö ei koske näitä hyödykkeitä. (Echo Liu, Finpro Shanghai 

2008, 31-32) 
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4 JÄTTEENKÄSITTELY 

Nyky-yhteisöissä jätehuoltojärjestelmän rakentamista ja kehittämistä vaikeuttavat 

monitasoinen yhteiskunta ja sen myötä erilaisten jätteiden määrät ja laadut. Myös 

asuinalueiden levittäytyminen, julkisen sektorin varojen puute suurkaupungeissa sekä eri 

teknologioiden vaikutukset asettavat haasteita tehokkaiden menetelmien järjestämiseen 

jätehuollossa. Näistä syistä johtuen jätehuoltojärjestelmän kehittämisessä on tärkeää 

selkeiden sääntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen sekä jätemäärien ja –laatujen 

ennakoiminen. Jätehuoltojärjestelmän suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida sopivanlainen 

sekoitus eri teknologioita, jolloin voidaan vastata joustavasti muuttuviin olosuhteisiin ja 

tarpeisiin. Eri teknologioiden toimivuutta tulisi valvoa ja arvioida jatkuvasti, jolloin 

arvioinnin perusteella jätehuoltojärjestelmää voidaan kehittää toimivammaksi. 

(Tchobanoglous, George et al. 1993, 10-17) 

Jätehuoltojärjestelmässä jätteidenkäsittelyyn liittyvät toiminnot voidaan jakaa kuuteen eri 

osa-alueeseen: (1) Jätteiden synty, (2) jätteiden erottelu ja syntypaikkalajittelu, (3) 

jätteenkeräys, (4) jätteiden erottelu ja käsittely jätteiden laadun mukaan, (5) jätteiden 

kuljetus ja (6) jätteiden hävittäminen ja loppusijoitus. Näiden toimintojen suhdetta 

jätehuoltojärjestelmässä on esitetty kuvassa 3. (Tchobanoglous, George et al. 1993, 10-12) 
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Kuva 3. Jätehuoltojärjestelmän toimintojen keskinäiset suhteet. (Tchobanoglous, George et al. 1993, 12) 

 

Kiinan jätehuoltojärjestelmässä ei ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua jätteiden 

käsittelylle, -keräykselle, -kuljetukselle ja jätteiden hävittämiselle. Käytössä on sekoitus 

julkisen- ja yksityisen sektorin jätehuoltopalveluita. Yleisesti kaupungit ja 

paikallishallinnot ovat hyötyneet tästä järjestelmästä. Yksittäisienkin kaupunkien sisällä 

saattaa olla erilaiset olosuhteet eri asuinalueilla, kuten teiden kunto ja pääsy asuinalueelle 

sekä talonyhtiöihin. Tästä johtuen käytössä on erilaisia jätteiden käsittelyyn liittyviä 

menetelmiä. Julkisen- ja yksityisen sektorin jätepalveluiden sekoitus korostaa kilpailua ja 

kustannustehokkuutta jätehuollon alalla. Näin pystytään vastaamaan paremmin myös 

vaihteleviin jätemääriin ja – laatuihin. (Hoornweg, Dan, et al. 2005, 23) 

Yhdyskuntajätteen materiaalisisältö vaihtelee kaupungin koon sekä maantieteellisen 

sijainnin ja olosuhteiden mukaan. Materiaalisisältöön vaikuttaa myös alueella asuvien 

kansalaisten elintaso, kulutustottumukset sekä kaupungin teollisuustaso. Kaupunkien 
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sisällä asuinyhteisöjen elintaso vaihtelee. Jätteen määrä ja laatu on suoraan verrannollinen 

asukkaiden elintasoon: Mitä korkeampi elintaso, sitä enemmän jätettä. Korkeamman 

elintason omaavat kansalaiset tuottavat huomattavasti enemmän metalli-, paperi- ja 

lasijätettä sekä erilaisia pakkausmateriaaleja, kuin vähäosaiset kansalaiset. Alemman 

elintason omaavat kansalaiset tuottavat pääasiassa orgaanista- ja kompostoitavaa jätettä. 

Taulukossa 2 on esitetty yhdyskuntajätteen materiaalisisältöä prosenttilukuina. 

Yhdyskuntajätteen rakenne on muuttunut voimakkaasti viime vuosien aikana. Orgaanisen 

ja kompostoitavan jätteen sekä kierrätettävien materiaalien osuus kokonaisjätemääristä on 

kasvanut. (Rissanen Juho, Naarajärvi Teemu 2004, 5-6) 

Taulukko 2. Kiinan yhdyskuntajätteen materiaalisisältö prosentteina (Rissanen, Naarajärvi 2004, 5-6) 

JÄTEMATERIAALI OSUUS KOKONAISJÄTEMÄÄRÄSTÄ 

(%) 

Orgaaninen jäte 45-55 

Paperi 10-20 

Muovit 5-15 

Metalli 2-4 

Lasi 2-4 

Muut jätteet 2-36 

 

Eri jätemateriaalien määristä voidaan huomata, että tarkkoja lukuja jätteiden synnystä ei 

ole. Kiinassa tilastot jätteiden synnystä ja käsittelystä perustuvat usein suuntaa antaviin 

arvioihin. (Rissanen, Naarajärvi 2004, 5-6) 

4.1 Yhdyskuntajäte 

Kiinassa kotitalouksissa syntyvä jäte kerätään yleisesti sekajätteenä. Jätteitä ei lajitella 

kotitalouksien toimesta roskasäiliöihin erikseen. Tämä johtuu yleisen tietämyksen 

puutteesta kansan keskuudessa sekä perinteisestä jätteenkäsittelystä. Talonyhtiöissä ja 

kadunvarsilla on roskasäiliöt erilaisille jätteille, mutta niitä ei osata käyttää oikein. 

Jätteiden keräämisenkin jälkeen nämä jätteet saatetaan käsitellä yhtenä jätemassana ilman 

lajittelemista. Ainoastaan lääkkeet, elektroniikkajäte ja keittiössä syntyvä kompostoitava 
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jäte kerätään eri keräyskanavaa käyttäen ja käsitellään itsenäisesti. (Pöyry Beijing 2009, 

17-18) 

Nykyään jätteidenkeräystä suoritetaan lähinnä käsin, eli jätteet viedään asuinalueilla 

sijaitsevien roskasäiliöihin, joista jätteet kuljetetaan siirtoasemalle ja sieltä taas 

jätteenkäsittelypaikalle. Vaikka Kiinassa ei oikeastaan lajitella jätteitä kotitalouksien 

puolesta, jätteiden tullessa jätteenkäsittelyasemalle, ne on jo lajiteltu kahteen tai kolmeen 

kertaan. Kotitalouksissa on tapana ottaa talteen epäviralliselle jätteenkeräyssektorille 

myyntiin menevät materiaalit. Tämän jälkeen itsenäiset jätteenkerääjät ottavat talteen muut 

roskiin heitetyt hyödykkeet. Kolmanneksi jätemassasta lajitellaan kotitalousjätteet, kuten 

vesipullot, sanomalehdet ja pakkausmateriaalit, kuten pahvit. On arvioitu, että 10-20 

prosenttia yhdyskuntajätteestä otetaan talteen ja kierrätetään. (Qifei Huang, et al. 2006, 68) 

Jätteet, jotka lopulta menevät jätteenkäsittelypaikoille, ovat lähinnä käyttökelvotonta 

jätettä, kuten biojäte. (Pöyry Beijing 2009, 17-18) 

Kierrätyskelpoisen jätteen osuus jätteenkäsittelypaikalle saapuvasta jätteestä on hyvin 

pieni. Kiinassa on suuri määrä epävirallisia itsenäisiä jätteenkerääjiä, jotka ottavat roskiin 

heitetystä tavarasta kierrätyskelpoiset hyödykkeet talteen asuinalueilla ja teollisuusalueilta. 

Itsenäiset jätteenkerääjät ostavat kierrätettävät jätteet asukkailta ja myyvät ne eteenpäin 

jätteenlajittelukeskuksiin. Esikaupungeissa sijaitsevissa lajittelukeskuksissa jätteet 

lajitellaan ja myydään eteenpäin käsittely- ja loppusijoituspaikkoihin. Tällaisia jätteitä ovat 

muun muassa metallit, muovit ja paperi. (Pöyry Beijing 2009, 17-18) 

Kiinassa noin 2,5 miljoonaa ihmistä työskentelee epävirallisella jätteenkeräyssektorilla ja 

he ansaitsevat pääasialliset tulonsa jätteenkeräyksestä ja –myymisestä. Taulukossa 3 on 

eritelty eri jätemateriaalien myyntihintoja. Nämä henkilöt ovat yleensä vähäosaisia ja 

yleisesti heidän koko perheensä lapsia myöten osallistuu jätteenkeräykseen. Epävirallisen 

sektorin jätteenkerääjät joutuvat työskentelemään vaarallisissa olosuhteissa haitallisten 

jätemateriaalien ja liikenteen keskellä. Joissain valtiossa tämä jätteenkeräysmuoto on nähty 

positiiviseksi kansan työllistämisen kannalta. Sattumanvarainen jätteenkeräys sekoittaa 

kuitenkin julkisen sektorin jätejärjestelmää ja voi aiheuttaa sairauksia jätteenkerääjille ja 

heidän kanssaan tekemisissä oleville henkilöille. (Hoornweg, D. et al 2005, 35) 
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Taulukko 3. Jätemateriaalien myyntihinnat vuonna 2004. (Hoornweg, D. et al 2005, 102) 

JÄTEMATERIAALI MYYNTIHINTA (RMB/kg) 

Pahvi 0,7 

Sanomalehti 0,95 

Kirjat 0,7 

Muovipullo (Coca Cola) 0,22 (kpl) 

Muovipullo (muu) 0,1 

Muut muovit 0,4 

Lasipullo 0,1 

Jätemetalli 0,9 

Alumiinitölkki 0,11 (kpl) 

 

Virallisella jätehuollon sektorilla työskentelee noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Heidän 

tehtävänsä on kerätä ja kuljettaa jätteitä sekä jätevesiä. Työhön liittyy myös 

käyttökelpoisten jätteiden ostaminen, jota rahoittaa paikallinen hallinto tai jätehuoltoyhtiöt. 

On arvioitu, että Kiinassa syntyy vuodessa noin 190 miljoonaa tonnia jätettä vuodessa, 

mikä tarkoittaa 1,0 kiloa jätettä henkilöä kohden päivässä. Kiinan vuosittaisesta syntyvän 

jätteen määrästä ei kuitenkaan ole täysin tarkkaa lukua, vaan arvio perustuu virallisen 

jätehuollon sektorin tilastoihin. (Pöyry Beijing 2009, 17-18) 

4.1.1 Keittiöjäte 

Ruokajätteiden keräämiselle ja käsittelylle on kaksi eri kanavaa Kiinassa. Jätteet kerätään 

roskasäiliöistä ja kuljetetaan kunnallisen ympäristön puhtaanapitokoneiston toimesta 

jätteenkeräysasemille ja sieltä edelleen jätteenkäsittelykeskuksiin. Toista kanavaa kautta 

yksityiset henkilöt tai yrittäjät voivat ostaa keittiöjätettä esimerkiksi ravintoloilta.  

Suurkaupungeissa hotelleiden ja ravintoloiden keittiöjäte on suuri osa syntyvän jätteen 

kokonaismäärästä. Esimerkiksi Pekingissä 37 prosenttia ja Shanghaissa jopa 59 prosenttia 

kokonaisjätteenmäärästä syntyy hotelleista ja ravintoloista. Koko maassa keittiöjätettä 

syntyy noin 60 miljoonaa tonnia vuodessa. Kiina on myös yksi maailman suurimmista 

lihan- ja kalankuluttajamaista. Kiinassa syödään viisi kertaa enemmän kalaa henkilöä kohti 

kuin 50 vuotta sitten. (Worldwatch-instituutti 2008, 87). Valtion tulisi pystyä nostamaan 
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keittiöjätteen käsittelyn osuutta turvatakseen kehityksen Kiinan teollisuudessa ja 

jätehuoltojärjestelmässä. (Pöyry Beijing 2009, 19-20) 

Keittiöjätteen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvä ohjeistus on ollut jo vuosien ajan 

puutteellista Kiinassa. Ravintoloista lähtöisin olevaa ruokajätettä käytetään eläinten 

pääasiallisena ravintona maatiloilla. Yksityiset henkilöt maksavat ravintoloille 

ruokajätteiden keräyksestä ja myyvät jätteet eteenpäin maatiloille. Jätteenkierrättäminen 

yksityisen ostajan kautta tuo ravintoloille lisätuloja, joten tästä johtuen ravintolat 

harvemmin käyttävät kunnallisia jätepalveluita. (Pöyry Beijing 2009, 19) 

Keittiöjätteen käyttäminen eläinten ravintona on nostanut esille monia kysymyksiä liittyen 

ruoan turvallisuuteen. Keittiöjätteessä elää monia bakteereja ja ne voivat aiheuttaa 

eläimille tartuntatauteja. Pahimmassa tapauksessa nämä eläimet päätyvät ihmisten 

ravinnoksi. Vuodesta 2004 lähtien monet kaupungit ovat päättäneet kiristää keittiöjätteiden 

käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä. Kaupungit ovat myös investoineet keittiöjätteiden 

käsittelyyn hankkimalla uutta välineistöä ja toimitiloja jätteenkäsittelyä varten. Esimerkiksi 

Pekingissä avattiin vuonna 2007 keittiöjätteiden käsittelykeskus. Jätteenkäsittelykeskukset 

toimivat yksityisyrittäjien toimesta, jotka hyödyntävät hallitukselta saatuja tukia. (Pöyry 

Beijing 2009, 19) 

Monissa Kiinan kaupungeissa keittiöjätteen käyttäminen eläinten ruokana on kiellettyä. 

Nykyisten määräysten mukaan ravintoloiden tulee maksaa jätehuollostaan 

käsittelymaksuja. Edelleen osa ravintoloista myy silti jätteitään yksityisille ostajille 

lainvastaisesti. Tästä johtuen keittiöjätteen käsittelyn osuus kunnallisessa 

jätteenpuhdistusjärjestelmässä on matala. (Pöyry Beijing 2009, 19-20) 

4.1.2 Kompostointi 

Kompostointia on käytetty Kiinassa jätteenkäsittelymenetelmänä pienten 

ylläpitokustannusten ja pienen maa-alueen käyttömahdollisuuden takia. Kompostointi sai 

kuitenkin huonon maineen Kiinassa sen päätuotteen, keinotekoisen lannoitteen, takia. 

Keinotekoisen lannoitteen ongelmana on sen matala lannoiteteho. Keinotekoinen lannoite 

saattoi myös sisältää saasteita, kuten raskasmetalleja ja lopulta tämä lannoite piti kuljettaa 
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ja hävittää maakaatopaikoille jätteenä. Myös kompostointijätteestä saatavan keinotekoisen 

lannoitteen hajunsäätely on puutteellista, joten se ei ole tyydyttänyt korkeita 

ympäristövaatimuksia ja näin ollen kompostoinnin kehitys on ollut hidasta. (Pöyry Beijing 

2009, 25) 

Kiinassa on siis vähän tietämystä laajamittaisesta kompostoinnista ja suuri määrä siihen 

tarvittavaa laitteistoa ja kompostointipaikkoja ei ole vielä edes suunniteltu tai kehitetty. 

Myös keinotekoista lannoitetta tuottavien laitosten kehitys ja tuotteen laatu on ollut 

huonoa. Tämä johtuu siitä, että useimmat kompostointilaitokset Kiinassa tuottavat 

keinotekoista lannoitetta sekajätteen avulla, jolloin lannoitteen sekaan sekoittuu tuhkaa, 

metalleja, muovia ja lasia. Keinotekoisella lannoitteella ei oikeastaan ole minkäänlaista 

lannoitusefektiä ja Kiinassa onkin käytetty tuotetta väärässä käsityksessä 

lannoitustarkoitukseen. Lannoite on kuitenkin hyvin arvokasta maaperän hoitoainetta ja se 

voi parantaa yleisesti maaperän koostumusta sekä vähentää maaperän eroosiota. 

Lannoitteella on myös maaperän kosteusprosenttia nostava ominaisuus. (Pöyry Beijing 

2009, 25) 

Monissa Kiinan kaupungeissa kompostoinnin rinnalle tarjotaan myös anaerobisen 

mädätyksen mahdollisuutta. Monia tutkimuksia on tehty ja kehitetty sitä varten. 

Kiinalainen ruokailutapa tuottaa paljon keittiöjätettä, joten anaerobinen mädätys on erittäin 

tärkeä teknologia orgaanisen jätteen käsittelyssä. Ainakin Pekingissä ja Shanghaissa on 

aloitettu anaerobiseen mädätykseen soveltuvien paikkojen rakentaminen. (Pöyry Beijing 

2009, 25) 

4.1.3 Jätteenpoltto 

Viime vuosien aikana Kiinan jätteenkäsittelyteollisuuden toiminta on edistynyt nopeasti. 

Käsittelylaitteisto, -paikat ja jätekuljetukset ovat kehittyneet yksinkertaisesta 

maakaatopaikoista biologiseen jätteenkäsittelyyn ja nykyaikaisiin jätteenpolttotekniikoihin. 

Jätteenpolton käyttö jätteenkäsittelymenetelmänä on yleistynyt erityisesti 

suurkaupungeissa, joissa kaatopaikoille ei ole tarjolla suurta tilaa. Jätteenpolton avulla 

poltettavaksi tuotava jätemäärä pienenee koossa huomattavasti ja polton avulla voidaan 
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tuottaa myös energiaa esimerkiksi lämmitystarkoitukseen.(Hoornweg, Dan, et al. 2005, 28-

29) 

Jätteenpolttotekniikoina käytetään joko CFB-kattiloita tai polttokattiloita. CFB-kattiloiden 

osuus poltosta on 43 prosenttia, polttokattiloiden osuus 54 prosenttia ja loput 3 prosenttia 

on muita polttotekniikoita. CFB-kattilat ovat kehitettyjä hiilikäyttöisestä CFB-kattiloista 

kiinalaiseen jätehuoltoon ja jätteenpolttoon sopiviksi. CFB-kattiloissa käytetään lisäksi 

polttoainetta suorituskyvyn parantamiseksi. (Pöyry Beijing 2009, 24) 

4.1.4 Jätteenkeräys, erottelu ja kuljetus 

Jätteet keräys- ja lajittelupisteistä kuljetetaan jätteidenkäsittelypaikoille jäteautoilla, 

jätteenkeräysautoilla tai rikšoilla. Jäteautossa on jo itsessään jätteenpuristusmahdollisuus ja 

niiden kuljetuskapasiteetti on noin 5-8 tonnia. Jätteenkeräysauto taas vie jätteet 

jätteensiirtoasemalle, jossa jätteet puristetaan ja tämän jälkeen siirretään käsittelypaikalle. 

Rikšojen avulla yksittäiset henkilöt voivat kuljettaa jätteitä roskasäiliöistä 

jätteenerottelupaikoille. Rikšojen määrää on yritetty vähentää jätteenkuljetuksessa, jotta 

vältyttäisiin onnettomuuksilta liikenteessä. (Pöyry Beijing 2009, 20-21) 

Jätteiden erottelun suosio on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden ajan Kiinan 

jätehuoltojärjestelmässä. Kiinan rakennusministeriö nimesi suurkaupungeistaan Pekingin, 

Shanghain, Guilinin, Xiamenin, Nanjingin, Hangzhoun, Guangzhoun ja Shenzenin 

kokeiluun jätteenerottelujärjestelmän kehittämistä varten vuonna 2000. Jokainen kaupunki 

sai itse suunnitella erottelujärjestelmänsä ja päättää jätteenerottelun tavoitteensa. 

Kaupungit jakoivat jätteenkäsittelynsä kolmeen eri kategoriaan; orgaanisiin jätteisiin, 

kierrätettäviin jätteisiin ja ongelmajätteisiin. Orgaaninen jäte sisältää lähinnä ruoantähteitä, 

kierrätettävät jätteet ovat muovia, paperia ja metallia, ja ongelmajätteitä ovat muun muassa 

paristot ja sähkötuotteet, kuten hehkulamput. (Echo Liu, Finpro Shanghai, 26-27) 

Suurkaupungeissa jätteiden erotteluprosentti on edelleen alhainen valtaväestön suosiessa 

edelleen sekajätejärjestelmää. Myös riittävä tietous jätteen erottelusta, laitteistosta ja 

eroteltavan jätteen käsittelymahdollisuuksista on puutteellista, johtuen osaksi varojen 

puutteesta. Ongelmana on myös kouluttamaton henkilökunta jätteenerottelu ja -
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käsittelypaikoilla. Joissain tapauksissa jo kertaalleen eroteltu jäte on sekoitettu uudestaan 

sekajätteeksi tietämyksen puutteesta. Alhainen erotteluprosentti johtuu myös 

epävirallisesta jätteenkeräyssektorista, joka noutaa kierrätettäviä jätteitä kansalaisten kotoa. 

Näin ollen eroteltavan jätteen määrä pienenee huomattavasti. (Echo Liu, Finpro Shanghai, 

26-27) 

4.1.5 Kaatopaikat 

Kiinassa on noin tuhat käytössä olevaa maakaatopaikkaa. Kaatopaikkojen hoitaminen ja 

käytön suunnittelu on ollut puutteellista. Suurimpia ongelmia kaatopaikoilla aiheuttavat 

ulkopuoliset jätteenkerääjät, riittämätön maa-alue, heikko suunnittelu, 

jätevesihuuhtoutumien puutteellinen käsittely ja heikko jätteiden kokoonpuristaminen. 

Kaatopaikkojen jätteistä syntyviä kaasuja kerätään vähäisesti tai ei ollenkaan ja kaasuja on 

alettu käyttää sähkön ja lämmön tuotannossa vasta viime vuosien aikana. (Hoornweg, Dan, 

et al. 2005, 30-31) 

Kiinassa on myös epävirallisia kaatopaikkoja, jonne kansalaiset ovat heittäneet jätteitä 

erityisesti kaupunkialueilla. Epäviralliset kaatopaikat eivät ole valvottuja. Lisäksi ne ovat 

esteenä valvottujen kaatopaikkojen kehitykselle ja luovat ongelmia julkisen sektorin 

terveydenhuollolle. Näiden kaatopaikkojen hävittäminen ja jätteiden oikeanlainen käsittely 

vaatii Kiinalta suuria investointeja jätehuollon sektorille. (Hoornweg, Dan, et al. 2005, 30-

31) 

Maakaatopaikkojen käyttö ei ole ainoa lopullinen jätteiden käsittelykeino. Kiinassa 

kuitenkin 80 prosenttia jätteistä loppusijoitetaan kaatopaikoille. Viime vuosien aikana 

maakaatopaikkojen käytölle on asetettu korkeampia vaatimuksia ja standardeja. Yleinen 

mielipide kiinalaisten kaatopaikkojen kehittämisessä on pohjavesivarantojen suojeleminen. 

Lisäksi huonosti hoidetuilla kaatopaikoilla syntyvä metaanikaasu on yksi maailman 

suurimmista kasvihuonekaasuja aiheuttavista lähteistä. (Hoornweg, Dan, et al. 2005, 30-

31). Kiina onkin alkanut tiukentamaan kaatopaikan päästöihin liittyviä vaatimuksia ja 

ottanut vastuulleen suljettujen kaatopaikkojen jätteiden uudelleenkäsittelyn. (Pöyry Beijing 

2009, 26) 
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4.2 Elektroniikkajäte 

Teollisuusmaat eivät ole pystyneet käsittelemään kasvavaa elektroniikkajätteen määräänsä. 

Tämän seurauksena on syntynyt elektroniikkajätteiden vientimarkkinat, missä 

teollisuusmaat tuovat rahtina elektroniikkajätteitään Aasian maihin, kuten Kiinaan ja 

Intiaan. Taulukossa 4 on ilmaistuna elektroniikkajätteen tuontimäärät vuosina 1999-2004. 

Ilmiöstä on tullut kasvava ongelma teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä. Kiinassa 

elektroniikkajätteet vastaanotetaan ja niistä erotellaan kierrätettävät ja poisheitettävät 

komponentit. Suurin osa maahan tuodusta elektroniikkajätteestä on kuitenkin 

käyttökelvotonta. Tämä lisää entisestään Kiinan suuria elektroniikkajätteen määriä. Näitä 

jätteitä erottelevat suurimmaksi osaksi asiantuntemattomat ja vähäosaiset henkilöt, jolloin 

terveysriskit kasvavat ongelmajätteitä käsiteltäessä. (Hoornweg, Dan, et al. 2005, 118) 

Taulukko 4. Elektroniikkajätteen tuonti Kiinaan vuosina 1999-2004 (Li, Jinhui, et al. 2006, 18) 

Vuosi 1999 2000 2001 2002 2004 

Määrä(x 10⁶ tonnia) 10,68 15,58 23,37 22,92 33,08 

 

Kiinassa elektroniikkajätteen keräämisestä vastaa suurimmaksi osaksi epävirallinen 

sektori, eli yksityiset henkilöt tai yritykset. Yksityiset henkilöt ostavat elektroniikkajätettä 

kiertäen ovelta ovelle ja myyvät jätemateriaaleja jälleen eteenpäin. Tällaisia jätteitä ovat 

muun muassa vanhat televisiot, radiot, kodinkoneet ja muu pienelektroniikka. Ne laitteet, 

jotka voidaan vielä korjata, viedään korjattavaksi ja tämän jälkeen voidaan myydä 

esimerkiksi kirpputoreilla. Loput materiaalit puretaan osiin esikaupungeissa tai kylissä 

kaupunkien ulkopuolella. Kylissä materiaalit erotellaan ja mahdollisesti korjataan. Tämän 

jälkeen jätemateriaaleista voidaan rakentaa jotain uutta, jonka jälkeen kierrätetty uusi tuote 

voidaan myydä. Helposti eroteltavat pienmateriaalit voidaan myydä sellaisenaan lisä- tai 

varaosiksi. Materiaalit, joita on hankala kierrättää tai uusiokäyttää varaosina, lähtevät 

kiinteiden jätteiden käsittelyasemille ja sieltä loppusijoitettaviksi. Materiaalit voidaan 

myös viedä ja myydä sellaisiin kyliin, jotka ovat erikoistuneet tietynlaisten 

elektroniikkajätteiden erotteluun ja käsittelyyn. Näin hankalastikin kierrätettävistä jätteitä 
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voidaan saada käyttötavaraa. Elektroniikkajätteiden myyntihintoja on eroteltu taulukossa 5. 

(Pöyry Beijing 2009, 31) 

Taulukko 5. Elektroniikkajätteiden myyntihinnat vuonna 2004. (Hoornweg, D. et al 2005, 102) 

ELEKTRONIIKKAJÄTE 

JÄTEMATERIAALIN HINTA 

(RMB/KPL) 

Televisio 5-280 

Jääkaappi 3-150 

Pesukone 10-90 

Ilmastointilaite 110-800 

DVD-soitin 50-100 

 

Ne elektroniikkajätteet, joita ei voida kierrättää, menevät jätteenkäsittelyasemille. 

Jätteenkäsittelyasemille saavuttuaan jätteet lajitellaan. Elektroniikkajätteen lajittelutapoja 

on monia. Kiinassa yleisimmin käytetään suodatusta, muotoerottelua, magneettista 

erottelua tai erottelua tiheyden perusteella. Elektroniikkajätteitä voidaan lajitella myös 

niiden sähköominaisuuksien perusteella. (Pöyry Beijing 2009, 31-32) 

Lajittelun jälkeen elektroniikkajäte viedään käsiteltäväksi. Elektroniikkajätettä voidaan 

käsitellä kolmella eri tavalla; kuiva-, märkä- tai puolimärkämurskauksella. Yleisin 

elektroniikkajätteen käsittelytapa näistä on kuivamurskaus. Kuivamurskaus on vielä jaettu 

mekaaniseen murskaukseen ja energiakäyttöiseen murskaukseen, joka ei vaadi mekaanista 

työtä. Näistä murskaustavoista mekaanista murskausta käytetään laajasti. 

Energiakäyttöinen murskaus on käsittelytavoista uudempi. Siinä käytetään elektronista 

energiaa ja lämpöä jätteen murskaamiseen. Lämpömurskaustapoja on 

matalalämpömurskaus, lämpömurskaus ja ultraääniaaltomurskaus. Murskauksen jälkeen 

elektroniikkajäte voidaan viedä loppusijoitettavaksi. (Pöyry Beijing 2009, 32) 

Kiinassa tuhannet ihmiset osallistuvat elektroniikkajätteiden käsittelyyn ja monet heistä 

saattavat muuttaa tuhansia kilometrejä työn ja palkan perässä. Elinolosuhteet 

elektroniikkajätteiden lajitteluun erikoistuneissa kylissä ovat huonot ja työpäivät saattavat 

olla yli kymmentuntisia. Asiantuntemuksen ja tarvittavan välineistön puutteessa 

elektroniikkajätteiden lajittelijat altistuvat haitallisille aineille, kuten dioksiineille, 
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metalleille, kromille ja kadmiumille. Korkea elimistön kromipitoisuus aiheuttaa lapsilla 

muutoksia DNA:ssa ja keskushermostossa. Korkean kromi- ja kadmiumpitoisuuksien on 

havaittu olevan yhteydessä myös synnytyksessä kuolevien lasten lisääntymiseen, 

ennenaikaisiin synnytyksiin ja alipainoisten lasten syntyyn. (Standaert, Michael 3.3.2010). 

Tämä on muodostunut vakavaksi ongelmaksi erityisesti eteläisessä Kiinassa Guyin 

kaupungissa, missä on valtion suurin elektroniikkajätteiden käsittelyn keskittymä. 

Kaupungin lapsilla on havaittu kymmeniä prosentteja suuremmat lyijypitoisuudet veressä 

normaaliin verenlaatuun nähden. Liitteessä 2 on esitetty kuvia Guyin elektroniikkajätteiden 

käsittelyn keskittymästä. (Hepeng, Jia 2008) 
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5 SWOT-ANALYYSI KIINAN JÄTEHUOLLOSTA 

Kiinan jätehuoltojärjestelmän nykytilaa ja tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan 

arvioida kokonaisuutena SWOT-analyysin avulla. SWOT-analyysissa selvitetään 

tarkasteltavan toiminnan vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet 

(opportunities) sekä uhat (threats), ja nämä tekijät esitetään nelikentässä (Kuva 4.). (Uusi-

Rauva, E. et al. 2003, s. 46–48). 

  

Kuva 4. SWOT-analyysi Kiinan jätehuollosta 

5.1 Vahvuudet 

Kiinan ympäristö- ja jätehuoltolait ovat nuoria verrattuna esimerkiksi Euroopan valtioiden 

jätehuollon lakeihin. Tästä syystä jätehuoltolakien tilan voidaan sanoa olevan 

tämänhetkisen ympäristöntilan tasalla, jolloin lakeja on helpompi kehittää oikeaan 

suuntaan. Kiinassa kiinnostus jätehuoltojärjestelmän kehittämistä kohtaan on lisääntynyt 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hallitus ja paikallishallinnot ovat pystyneet 

kehittämään isolle valtiolle sopivia jätehuollon ratkaisuja esimerkiksi jakamalla valtiota 

erilaisiin hallinnollisiin alueisiin. Vaikka jätehuoltojärjestelmää on alettu työstämään vasta 

noin 15 vuotta sitten, kehitys on ollut nopeaa suuresta valtiosta, korkeasta väestömäärästä 
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ja moninaisesta väestörakenteesta huolimatta. Kiina tekee myös jatkuvasti kasvavia 

investointeja kehittääkseen jätehuoltojärjestelmäänsä. 

5.2 Mahdollisuudet 

Kiinan kulutusyhteiskuntaa, päästöjä ja löyhiä ympäristölakeja on arvosteltu 

maailmanlaajuisesti. Jätehuoltoon investoiminen luo myös positiivista mainetta Kiinalle 

ulkomailla. Jätehuoltojärjestelmän kannalta myös jätehuoltomaksut voidaan nähdä yhtenä 

mahdollisuutena kehittymiselle. Jätehuollon parantaminen ja ylläpito vaatii jatkuvia 

investointeja ja näin ollen jätehuoltomaksut ovat edellytys jätehuoltojärjestelmän 

kehittymiselle. 

Mahdollisuutena Kiinan jätehuollon kannalta voidaan nähdä uuden, modernin 

jätehuoltojärjestelmän kehittäminen. Näin voidaan heti alusta asti käyttää uusimpia 

teknologioita ja tietoa jätehuollon tukena. Tiukentuvien jätehuoltolakien ja uudistuvan 

jätehuoltojärjestelmän avulla Kiina voisi tarjota epävirallisella jätehuoltosektorilla 

työskenteleville mahdollisuutta työskennellä virallisen jätehuollon palveluksessa. Valtio 

voisi myös tukea epävirallisella jätehuoltosektorilla työskenteleviä esimerkiksi 

perustamaan jätteenkeräysyrityksiä, jotka olisivat virallisen jätehuoltosektorin 

alaisuudessa. Näin epävirallisella sektorilla työskentelevät eivät menettäisi päivittäisiä 

tulojaan. Tämä voisi muuttaa myös epävirallisen jätehuoltosektorin asenteita virallista 

sektoria kohtaan positiivisemmiksi. 

5.3 Heikkoudet 

Kiinan keskushallinto on toteuttanut joukon lakeja, standardeja ja säädöksiä jätehuollon 

tueksi. Aikaiseksi ei kuitenkaan ole saatu kokonaisvaltaista ja tehokasta ohjeistusta. 

Jätehuoltolaista puuttuu edelleen tärkeitä osa-alueita, tarkkoja vaatimuksia ja rajoituksia 

jätehuollon päästöille ja määrille. Jätehuoltolain ongelmana on myös puuttuva ohjeistus ja 

määräykset koskien eri osapuolten, kuten ministeriöiden, yhteistyötä ja osallistumista 

jätehuoltojärjestelmän kehittämiseen. Esimerkiksi, monet olemassa olevat lait ja säädökset 

on asetettu erillisten ministeriöiden toimesta, ilman muiden ministeriöiden konsultaatiota. 

Tästä johtuen jätehuollon laeissa saattaa olla eriävää tietoa muihin jätehuollon lakeihin 
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verrattuna. Paikalliset päättävät elimet tarvitsisivat myös enemmän keskushallinnon tukea 

lakien ja säädösten määräysten toteuttamisessa. Kiinan keskushallinto on saattanut antaa 

ohjeet paikallisille osastoille jätehuollon markkinasuuntautuneisuudesta, mutta 

paikallishallinnot eivät osaa toteuttaa ohjeita puutteellisen osaamisen ja ammattitaidon 

vuoksi. 

Kiinalla on kehitettävää yksiselitteisen lainsäädännön luomisessa ja yhteistyön 

kehittämisessä eri ministeriöiden välillä. Lakiesitykset menevät hitaasti käytäntöön, jolloin 

valmiiksi saatu ja voimaan astunut laki saattaa olla jo vanhentunut jätemäärien lisääntyessä 

ja uusien jätehuollon ratkaisuiden rinnalla. (Pöyry Beijing 2009, 69-72) 

Elektroniikkajätteitä koskevia lakeja on muodostettu hitaasti. Esimerkiksi säädös koskien 

elektroniikkajätteiden talteenottoa kotitalouksista muodostettiin jo vuonna 2001, mutta se 

on vasta äskettäin astunut voimaan tarvittavan lähdeaineiston keräämisen ja tutkimisen 

päätyttyä vuonna 2004. Säädöksessä määritetään myös, että yksityisen henkilön tulisi 

hävittää elektroniikkajätteensä joko kuljettamalla tai myymällä ne yksityisille 

jätteenkierrättäjille tai kotitalousjätteiden kierrätyskeskukseen. Näin ollen yksityiset 

henkilöt eivät saa hävittää tai purkaa elektroniikkajätteitä itse. Tätä on vaikea toteuttaa 

käytännössä, sillä Kiinassa ei vielä ole kehittynyt oikeanlaista kierrätysjärjestelmää 

elektroniikkajätteille. Suurin osa elektroniikkaa koskevia lakeja onkin lähinnä ohjeita, 

joiden toteutus käytännössä on hankalaa. Edelleen suurin osa elektroniikkajätelaeista ja 

säädöksistä on vasta suunnitteluvaiheessa. (Pöyry Beijing 2009, 70) 

Kiinassa vallitsee tietoisuuden puute toimivasta jätehuollosta niin kansan kuin julkisen 

sektorin keskuudessa. Kansalaisilta puuttuu tietoa ja osaamista jätteiden lajittelussa, sillä 

Kiinassa jätteitä ei lajitella ennen jätteidenerotteluun menoa. Myös julkiselta sektorilta 

puuttuu asiantuntemusta markkinalähtöisen jätehuollon toimenpiteiden toteuttamisessa. 

Esimerkiksi paikallisten hallintojen jätehuollon virkailijat saattavat kieltäytyä keräämästä 

jätehuoltomaksuja kansalaisilta, johtuen kansan yleisestä suhtautumisesta 

jätehuoltomaksuihin. Näin ollen olisi tarpeellista kouluttaa paikallishallintoja ja julkista 

sektoria yleisellä tasolla jätehuollon perusteisiin.(Pöyry Beijing 2009, 73) 
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Jätehuoltojärjestelmän heikkoutena ja kehittymisen esteenä on lisäksi kansalaisten 

suhtautuminen sekä tietämättömyys virallista jätehuoltosektoria ja jätehuoltomaksuja 

kohtaan. Kansalaisten asenteisiin jätehuoltomaksuja kohtaan voitaisiin vaikuttaa tekemällä 

valtakunnallisia kampanjoita, joissa kerrotaan julkisen sektorin jätehuoltojärjestelmän 

tavoitteista. Kansalaisiin voitaisiin vaikuttaa kertomalla myös oikeanlaisen 

jätteenkäsittelyn kustannustehokkuudesta ja kannustaa kansalaisia jätteidenerotteluun jo 

kotitalouksissa. Kampanjoihin voisi myös liittää tietoa vääränlaisen jätteenkäsittelyn 

terveyshaitoista ja miten epävirallisen jätteenkeräyssektorin tukeminen voi tarkoittaa 

tautien leviämistä kansalaisten keskuudessa. Valtio voisi ottaa kampanjoihin mukaan myös 

epävirallisella jätehuoltosektorilla työskenteleviä henkilöitä, jotka voisivat kertoa 

huonoista työolosuhteistaan. Nämä henkilöt ovat myös vaikutusvaltaisempia kansaan 

nähden kuin julkisen sektorin työntekijät. 

5.4 Uhat 

Kiinalaisella jätehuollolla on vielä paljon saavutettavaa ja jätehuoltojärjestelmän 

kehittäminen vaatii monien haasteiden ylitsepääsyä. Suurimpana uhkana ja haasteena 

jätehuollossa voidaan pitää virallisen ja epävirallisen jätehuoltosektoreiden 

rinnakkaisesiintymistä. Kiinalaiset ovat tottuneet siihen, että heille maksetaan jätteistä, 

joita he antavat epävirallisen sektorin jätteenostajille. Kiinalaiset ovat tottuneet myös 

ilmaiseen jätehuoltopalveluun niidenkin jätteiden kohdalla, joita ei voida kierrättää. 

Virallinen jätehuoltosektori on taas tehnyt paljon töitä saadakseen maksullisen ja 

markkinasuuntautuneen jätehuoltojärjestelmän toimimaan. (Pöyry Beijing 2009, 69) 

Jätehuoltojärjestelmän kehittäminen vaatii kansan tukea niin rahallisesti kuin asenteiden 

kannalta. Ilman rahallista tukea jätehuoltojärjestelmä ei pysty kehittymään tarpeeksi 

suuriin mittoihin Kiinan jäteongelmien ratkaisemiseksi. Perimmäisenä ongelmana on siis 

yksilöiden suhtautumisen muuttaminen jätehuoltoa ja jätemaksuja kohtaan positiivisiksi 

sekä muutosvastarinnan kääntäminen tukemaan jätehuoltoa. Kiinassa epäviralliselta 

jätehuoltosektorilta pääasiallisen tulonsa saa yli 2 miljoonaa ihmistä. Haasteeksi 

muodostuu näiden ihmisten sijoittaminen muihin töihin ilman, että valtio luo negatiivista 

kuvaa työn ja ansioiden riistäjänä. (Pöyry Beijing 2009, 69) 
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6 KIINALAISEN JÄTEHUOLLON TULEVAISUUS 

Maailmanpankki on arvioinut, että Kiinan yhteiskuntajätteen määrä nousee 

kaupunkiasutusalueilla 190 miljoonasta tonnista vuodesta 2004, 480 miljoonaan tonniin 

vuoteen 2030 mennessä. Tämä on yli kaksinkertainen määrä Yhdysvaltojen tuottamasta 

yhteiskuntajätteen määrästä. Kasvava yhdyskuntajätemäärä onkin Kiinan 

jätehuoltojärjestelmän kehittämisessä ja suunnitelmien toteuttamisessa suurin haaste. 

(Pöyry Beijing 2009, 52-53) 

Vuoden 2010 jälkeen suurin osa tuotetusta yhdyskuntajätteestä on orgaanista jätettä. 

Jätteenpoltto ja uudelleen käytettävien materiaalien talteenotto lisääntyvät. Kiinan 

pohjoisosassa ja pienissä kaupungeissa epäorgaanisen jätteen määrä laskee ja orgaanisen 

jätteen osuus yhdyskuntajätteestä kasvaa. Myös eteläisessä Kiinassa orgaanisen jätteen 

määrä lisääntyy, kun taas paperi-, muovi- ja metallijätteen osuus yhdyskuntajätteestä 

laskee. Tällaiset muutokset syntyvien jätteiden materiaalisisällössä aiheuttavat ongelmia, 

jos sisällön muutosta ei pystytä ennakoimaan. Tulevaisuudessa Kiina aikookin panostaa 

ennakoitiin jätehuollossa. Valtio onkin tehnyt arvioita syntyvien jätteiden määrästä ja 

laadusta, ja jätemäärien kehitys on jatkuvan seurannan alaisuudessa. (Pöyry Beijing 2009, 

52-53) 

Maailmanpankki on tehnyt arvioita ja tilastoja Kiinan jätteen tuotannosta, käsiteltävien 

jätteiden määristä sekä siihen investoitavista varoista. Kiinan hallitus investoi vuonna 2002 

jätehuoltoon noin 12,6 miljardia renminbiä, mikä on noin 1,38 miljardia euroa. 

Maailmanpankki arvioi, että vuonna 2010 investoinnin määrä olisi nelinkertaistunut 

vuodesta 2002 ja vuonna 2020 jätehuollon investoinnit olisivat kaksinkertaistuneet vuoden 

2010 tasosta. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2020 jätehuoltoon investoitu rahamäärä olisi 

noin 11 miljardia euroa. Jätehuoltoon sijoitetun rahamäärän kasvu johtuu 

kaupunkilaisväestön kasvusta ja jätehuoltomaksuja maksavien kansalaisten määrän 

noususta. Myös käsiteltävän jätteen määrän kasvu vaikuttaa investointien lisäämiseen. 

Arvioista voidaan huomata, että seuraavan vuosikymmenen aikana Kiina aikoo investoida 

merkittäviä summia jätehuoltojärjestelmänsä kehittämiseen. (Pöyry Beijing 2009, 52-53) 
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Elektroniikkajätteen käsittelyn kehittyminen vaatii tulevaisuudessa suurempia investointeja 

sekä asianmukaisten ja tehokkaiden lakien muodostamista kehityksen tueksi. Vuoden 2011 

loppuun mennessä tärkeimmät elektroniikkajätteiden käsittelyä koskevat säädökset astuvat 

voimaan.  Säädökset koskevat esimerkiksi ammattimaista elektroniikkajätteiden käsittelyä 

ja jätehinnoittelua. Seuraavan kymmenen vuoden aikana Kiina tulee investoimaan 

enemmän elektroniikkajätteen käsittelypaikkoihin ja toimintaan. (Pöyry Beijing 2009, 61) 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä on käsitelty Kiinan jätehuoltojärjestelmää ja sen kehittämiseen liittyviä 

haasteita. Kiinan jätehuoltoon vaikuttavat voimakkaasti valtion talouskasvun kautta 

kasvava kulutus ja tätä kautta lisääntyvät jätemäärät. Kiinan hallitus on tiedostanut tämän 

tosiasian ja ryhtynyt toimiin jätehuoltojärjestelmän kehittämisessä. Jätehuollossa ja sen 

kehittämisessä suurimmiksi ongelmiksi on havaittu jätemäärien hallitsematon kasvu, 

yleisen tietoisuuden puute toimivasta jätehuollosta kansan ja julkisen sektorin keskuudessa, 

kahden eri jätehuoltosektorin rinnakkaisesiintyminen sekä hidas lainsäädäntö- ja 

päätösprosessi. 

Jätteenkäsittely on ollut riittämätöntä siihen tarvittavien välineistön ja tilojen sekä 

asiantuntemuksen ja tietotaidon puutteessa. Huomiota tulisi myös kiinnittää jätteistä 

syntyvien saasteiden käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn. Jätehuoltojärjestelmää ei ole pystytty 

kehittämään tarpeeksi vastaamaan jätemääriä siihen tarvittavien varojen puutteessa. 

Jätehuoltojärjestelmän kehittäminen suurten jätemäärien hoitamiseen vaatii valtiolta suuria 

investointeja. Rahoitusta toimivaan jätehuoltojärjestelmään tulisi saada myös kansalaisilta 

jätehuoltomaksujen muodossa. Pohjana toimivalle jätehuollolle on tehokas lainsäädäntö. 

Tulevaisuudessa Kiinan tulisi tutkia sisäistä päätöksenteko- ja lainsäädäntöjärjestelmäänsä 

saadakseen tietoa niistä toiminnoista, mitkä hidastavat lainsäädäntöprosesseja. Myös 

asiantuntevan henkilökunnan kouluttaminen tukee toimivaa jätehuoltojärjestelmää. Tämän 

avulla myös kansalaiset saavat oikeanlaista tietoa jätehuollosta ammattimaisten 

toimitsijoiden kautta.  

Kiinan virallisessa kehityssuunnitelmassa on tarkoituksena työpaikkojen lisääminen ja 

köyhyyden vähentäminen. Valtion köyhän väestön olemassaolo on mahdollistanut myös 

epävirallisen jätehuoltosektorin olemassaolon. Epävirallisen jätehuoltosektorin 

esiintyminen luo haasteita virallisen jätehuoltojärjestelmän kehittämiselle. Valtion tulisi 

nähdä epävirallisella jätehuoltosektorilla työskentelevien työpotentiaali virallisen 

jätehuoltojärjestelmän kehittämisessä. Tämä tarkoittaisi, että epäviralliselta 

jätehuoltosektorilta tulonsa saaville tarjottaisiin työpaikkaa viralliselta jätehuoltosektorilta. 
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Samalla saadaan jätehuoltojärjestelmän kehittämiseen tarvittavaa työvoimaa ja 

vähennetään köyhien osuutta väestöstä. 

Kiinan jätehuoltojärjestelmä on kohdannut monia vaikeita haasteita. Valtio on ottanut 

nämä haasteet vakavasti vastaan ja pystynyt lyhyessä saamaan kehitystä aikaiseksi. 

Seuraava askel jätehuoltojärjestelmän kehittämisessä onkin kestävien ratkaisujen 

keksiminen ja tehokkaat menetelmät jätteenkäsittelyssä. Kiinan jätehuoltojärjestelmä vaatii 

kasvavassa kulutusyhteiskunnassa uusia innovaatioita ja jatkuvaa parantamista. 
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