
LUENTORUNKO YLÄASTEEN KEMIAN OPETUKSEEN 
EKOLOGINEN SELKÄREPPU, TUOTTEEN ELINKAARI, KESTÄVÄ KEHITYS 

 

1) Esimerkkituotteen elinkaari 
 
Tuotteen elinkaarta voi havainnollistaa esimerkkituotteen avulla. Esimerkkinä 

havainnollistamisessa jokin turha, mutta oppilaille tuttu tuote, jonka merkitys jätteenä ei ole suuri. 

Tuotteeksi sopii hyvin jokin kotitalousesine, vaikkapa kananmunaleikkuri tai samppanjavispilä. 

Luennon voi aloittaa sillä, että pohditaan miksi esimerkkituote on turha, millä siitä aikaansaadun 

"hyödyn" voi korvata. Tämä tuo lisäsyvyyttä pohdintaan. Voidaan havaita kuinka paljon 

ympäristövaikutuksia aiheutuu turhaan, ilman että tuotetaan mitään hyödyllistä.  

 

Opetustuokion voi aloittaa esittämällä kysymyksen esimerkkituotteesta: miksi tämänkaltaiset 

tuotteet ovat ympäristön kannalta hyvin haitallisia. Mikäli vastaukset koskevat tuotteen raaka-

aineita ”se on tehty muovista” tms., voi kyselyä jatkaa ja antaa vinkkejä niin, että tuotteen turhuus, 

tarpeettomuus tulee esiin, ”pärjäisitkö viikon ilman tätä tuotetta”, ”onko tuote elämisen kannalta 

välttämätön”, ”mitä tapahtuu, jos et hanki tällaista tuotetta” jne.  

 

Tämän jälkeen liitutaululle tai piirtoheitinkalvolle piirretään esimerkkituotteen elinkaari ja 

korostetaan siinä erityisesti raaka-aineen hankinnan, tuotteen valmistamisen ja kuljettamisen 

ympäristövaikutuksia: päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta. Hyvä on, mikäli oppilaat saavat antaa 

vinkkejä elinkaaren piirtäjälle. Vinkkejä voi piirtäjä kysellä ”mitä sen jälkeen” kysymyksillä.  

 

Päästöjä ja energiankulutusta voi havainnollistavassa piirroksessa kuvata symbolein. Päästöt voivat 

olla tummia pilviä ja energiankulutus öljytynnyreitä. Hyvä on kuitenkin mainita, että kaikki energia 

ei synny öljystä ja, että päästöjä ei synny vain ilmaan, vaan myös maaperään ja vesistöihin.  

 

Esimerkkitarina kananmunaleikkurista: 
 

Esineen alkuperä: Kananmunaleikkuri on valmistettu muovista ja 

metallista.  

Muovi: öljyä porataan maankuoren alta maalta tai meren pohjasta. 

Poraamisessa kuluu energiaa ja syntyy päästöjä. Tarvittavan 

energian tuottamisessa syntyy päästöjä.   

Metalli: kananmunaleikkurissa käytetty metalli on terästä. Sitä on 

jalostettu raakamalmista, joka on louhittu esimerkiksi Kiinassa. 

Raakamalmin louhinta muuttaa ympäristöä pysyvästi, siinä kuluu 

energiaa, ja syntyy päästöjä ja jätettä. Louhinta ja porauspaikoilta 

raaka-aine kuljetetaan jalostettavaksi. Kuljettaminen tässä, kuten 

muissakin elinkaaren vaiheissa, kuluttaa energiaa, synnyttää 

päästöjä ja jätettä. Raaka-aineet jalostetaan tehtaassa. Tehdas tuottaa 

paitsi jalostettua materiaalia, myös päästöjä, ylijäämämateriaalia ja 

kuluttaa energiaa.  

 

Kananmunaleikkureita valmistavaan tehtaaseen kuljetetaan metallia ja muovia leikkureiden 

valmistusaineeksi. Tehdas toimii energiaa käyttäen, synnyttää päästöjä ilmaan (ja veteen ja 

maaperään?) ja valmistuksesta jää ylijäämämateriaaleja, jotka joko käytetään tehtaassa tai jossain 

muualla tuotannossa hyödyksi tai sitten ne luokitellaan jätteeksi ja päätyvät kaatopaikalle. On 

mahdollista myös, että kananmunaleikkurin eri osat valmistetaan eri tuotantolaitoksissa ja sitten ne 



liitetään valmiiksi tuotteeksi toisaalla. Valmis tuote varastoidaan, kuljetetaan energiaa kuluttaen ja 

päästöjä aikaansaaden satamaan tai muualle odottamaan kuljetusta eteenpäin.  

 

Kananmunaleikkuri voi olla valmistettu esimerkiksi Taiwanissa. Sieltä se on todennäköisesti 

kuljetettu Suomeen laivalla. Laivakuljetus kuluttaa energiaa ja aiheuttaa päästöjä. Suomessa tuote 

kuljetetaan ja varastoidaan mahdollisiin välivarastoihin ja niistä lopulta kaupan keskusvarastoon. 

Keskusvarastolta tuote kuljetetaan kauppaan. Kaupasta tuote kuljetetaan esimerkiksi yksityisautolla 

kotiin. Tarinan lopuksi on hyvä muistuttaa, että itse asiassa tuote on täysin turha. Arjessa 

kananmunien viipaloitiin riittää veitsi ja jokainen oppilas voi itse pohtia, kuinka usein on käyttänyt 

kotoa mahdollisesti löytyvää kananmunaleikkuria.  

 

Vaikka siis tuote ei jätteenä ole suuri, eikä yksittäisenä esineenä kaatopaikkaa merkittävästi kasvata, 

on sen valmistuksen aikana syntynyt jätettä ja päästöjä jo paljon enemmän kuin mitä itse tuote 

painaa. Suurin osa tuotteen aiheuttamasta ympäristökuormasta on siis syntynyt ennen kuin tuote 

päätyy jätteeksi tai edes käyttöön.  

 

Esimerkkituotteena voi olla myös jokin muu kuin kotitalousväline. Turhakkeeksi käyvät hyvin 

myös pullotettu juomavesi, muovikassi tai trendimatkapuhelin.  

 

2) Elinkaariarviointi: 
 

 Elinkaariajattelu havainnollistaa tuotteen elämän raaka-ainelähteeltä uusiokäyttöön tai 

kaatopaikalle. Kussakin elinkaaren vaiheessa käytetään erilaisia panoksia ja syntyy erilaisia 

päästöjä ja ympäristökuormitusta 

 Elinkaariajattelu vaatii koko tuotantoprosessin tuntemista.  

 Tuotteen elinkaari = raaka-aineiden hankinta + kuljetukset + tuotteen valmistus + tuotteen 

käyttö + jätteiden käsittely 

 

Viittaus aloitukseen. Esiin kannattaa ottaa myös elinkaariarviointien kritiikki, hyvänä esimerkkinä 

(tosin ei ehkä yläasteikäisille kovin relevanttina) kestovaipoista ja kertakäyttövaipoista tehdyt 

elinkaarianalyysit. Vaippaesimerkistä: oleellista eri vaippamallien ympäristökuormittavuudessa on 

se, lasketaanko kestovaipat pestäväksi päivittäin 90 asteessa vai vain joka toinen päivä 60 asteessa. 

Elinkaarianalyyseja vaipoista ovat tehneet muun muassa kertavaippojen valmistajat. Oppijoille on 

hyvä korostaa, että elinkaariarviointeja käytetään myös markkinoinnissa ja niiden tuloksien 

tulkinnalla on merkittävä rooli. Elinkaarianalyysien tuloksiin kannattaa siis suhtautua kriittisesti 

kiinnittää tapauskohtaisesti huomiota arviointien teettäjä-/maksajatahoihin.  
 

3) Kestävä kehitys: 
 
Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien 

sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.  

 

Kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen. 

Perusajatuksena on, että ekologiselle kestävyydelle luodaan edellytykset sosiaalisin, kulttuurisin ja 

taloudellisin keinoin. 

 

Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisten 

taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvaroihin ja luonnon 

sietokykyyn.  

 



Perusasiat käsitteestä ja mitä minä voin tehdä. Hyvä on mainita myös kestävän kehityksen muut 

ulottuvuudet. Yksittäinen ihminen voi edistää kestävää kehitystä suosimalla joukkoliikennettä, 

välttämällä turhaa kulutusta, suosimalla mahdollisimman lähellä tuotettu ruokaa ja muita tuotteita, 

korjaamalla, uudelleenkäyttämällä tuotteita uuden ostamisen sijaan, kierrättämällä, käyttämällä 

luomu- ja reilun kaupan tuotteita ja uusiutuvaa energiaa. Ympäristövastuullisuus on kestävän 

kehityksen edistämistä.  

 

4) Ekologinen selkäreppu ja esimerkkejä.  

Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina sen luonnonvarojen määrän, jonka tuote on koko 

elinkaarensa aikana kuluttanut. Reppu siis sisältää kaikki tuotteen elinkaaren aikana 

ekosysteemeistä siirretyt luonnonvarat kiloina. Itse tuotteen painoa ei lasketa reppuun. Suurin osa 

luonnonvaroista kuluu välillisesti tuotteiden ja niiden raaka-aineiden valmistukseen. Keskimäärin 

teollisuustuotteen valmistus kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja 30 kertaa enemmän kuin itse 

tuote painaa.  

Esimerkkituotteiden ekologisten selkäreppujen painot kannattaa paljastaa vasta, kun oppilaat ovat 

itse saaneet ensin arvata.  

 

Esimerkkituotteet:      

kultasormus (5 g), ekologisen selkärepun paino 2000- 3000 kg 

appelsiinimehu (2 dl), ekologisen selkärepun paino 5 kg  

kotimainen herukkamehu (2 dl), ekologisen selkärepun paino alle 0,5 kg 

Farkut: (puuvilla Ugandasta) 10 000 kg 

 

Appelsiinimehun ja herukkamehun ekologisten 

selkäreppujen painoero johtuu muun muassa  

appelsiinimehuun tarvittavan raaka-aineen 

kuljetusmatkasta lentokoneella. Lisäksi selkäreppua 

kasvattavat appelsiineihin ruiskutetut torjunta-aineet, 

mehutölkkien valmistus, appelsiinien koneellinen 

puristaminen mehuksi ja viljelyn aiheuttama eroosio. 

Herukkamehun marjat poimitaan kotipihasta, joten sitä ei 

tarvitse kuljettaa, marjoja ei käsitellä myrkyillä ja mehu 

pakataan joka vuosi samoihin pulloihin, joten jätettä ei 

synny.  

 

Farkkujen ekologinen selkäreppu on hyvin painava muun muassa siksi, että puuvillanviljely vaatii 

paljon kastelua, lannoitusta ja torjunta-aineiden käyttöä. Lisää esimerkkejä tuotteiden ekologisista 

selkärepuista löytyy internetistä.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Jätteet ja jätelaki 
 
Jätelain mukaisesti ensisijaista on jätteen synnyn 

ehkäisy. Se, että ei osteta turhaa, turhaan pakattua, ei 

luokitella jätteeksi tuotetta, joka on vielä korjattavissa, 

uudelleenkäytettävissä tai materiaalina kierrätettävissä.  

 

Jätelaki: 

 

1. Jätteen synnyn ehkäisy (jätteen välttäminen) 

2. Uudelleenkäyttö 

3. Uudelleenkäyttö materiaalina (kierrätys) 

4. Jätteen käyttö energiana 

5. Turvallinen loppusijoitus 

 

Kerrotaan, mitä jätteen synnyn ehkäisy on ja miksi se on tärkeää/tärkeämpää kuin kierrätys, 

uudelleenkäyttö. Uudelleenkäyttö on saman tuotteen käyttämistä sellaisenaan, ilman 

energiankäyttöä edellyttävää käsittelyä esimerkiksi kirpputorilta ostetun käytetyn paidan käyttö on 

tuotteen uudelleenkäyttöä. Kierrätys vaatii energiaa ja siinä materiaalia käytetään hyödyksi, 

esimerkiksi käytetyistä maitotölkeistä tehdään pahvia ja pahvista hylsyjä paperiteollisuuden 

käyttöön. Materiaalin kierrätys edellyttää lajittelua ja lajittelulla on merkittävä rooli siinä, että 

kierrätys on mahdollista ja, että mahdollisimman suuri osa materiaalista saataisiin hyödyksi ja 

vähennettäisiin kaatopaikalle menevän jätteen määrää.  Tässä kohtaa voidaan puhua myös 

jätteenpoltosta riippuen taustatiedosta ja oppilaiden kommenteista.  

 

6) Mips  
 
Mips on käsitteenä vaikeampi, kuin ekologinen selkäreppu. Sitä ei välttämättä tarvitse edes mainita, 

mutta voidaan lyhyesti käydä läpi. 

 
 MIPS on mittari joka laskee tuotteen ekotehokkuutta suhteuttamalla sen koko elinkaaren 

aikaisen materiaalinkulutuksen sen koko elinkaaren aikaisiin käyttökertoihin. MIPS on 

lyhenne sanoista material input per service unit. Suomeksi siis materiaalipanos jaettuna 

käyttökerroilla eli tuotteen oma paino + tuotteen ekologinen selkäreppu / tuotteesta tai 

palvelusta aikaansaadun hyödyn summa.  

 MI- kertoimet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) Ympäristömerkit 
  

 Viralliset merkit 

 Epäviralliset merkit 

 Merkit mainonnassa 

 

Virallisia ympäristömerkkejä: 
 

• Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki    

 

 

 

• Euroopan ympäristömerkki, Kukkamerkki  

 

• Energiamerkki 

Muita ympäristömerkkejä: 

• Luomu- valvottua tuotantoa –merkki 

• EU:n luomumerkki 

• Demeter- tuotemerkki 

• Suomen luonnonsuojeluliiton ekoenergiamerkki 

• Reilun kaupan –merkki 

Suomen markkinoilla nähdään myös ulkomaisia ympäristömerkkejä ja kierrätysmerkkejä. Yritykset 

käyttävät epävirallisia ”ympäristömerkkejä” tuotteen imagon luomiseen. Tuotteessa saattaa olla 

jokin ympäristömerkkiä muistuttava merkki, joka esimerkiksi kuitenkin kertoo vain sen, että 

pakkauksessa on tietoa pakkauksen hävittämisestä oikein. Muut kuin viralliset merkit eivät takaa 

kokonaisvaltaista ja riippumatonta lähestymistapaa tuotteen ympäristövaikutuksiin.  

Hyvä on mainita myös, että minkään ympäristömerkityn tuotteen, esimerkiksi pesujauheen, 

ostaminen ei varsinaisesti paranna ympäristöntilaa, mutta tuote on ympäristöystävällisempi, kuin 

toinen vastaava ei-ympäristömerkitty tuote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



8) Tietovisa 
 

Luennoitsija esittää tunnin lopuksi väitteitä ja oppilaat kirjoittavat paperille tai sanovat ääneen, 

onko väite tosi vai epätosi. Lopuksi lasketaan pisteet.  

 

Väittämät ovat tässä oikein. 

 

1) Muutamassa kymmenessä vuodessa suomalaisten kulutus 

on kasvanut 1,5 kertaiseksi.  

2) Jokainen teollisuusmaan ihminen kuluttaa viikossa noin 

300 kauppakassillista luonnonvaroja 

3) 1/5 maailman ihmisistä kuluttaa 4/5 maailman 

luonnonvaroista 

4) Jos köyhimpien maiden kulutus nousisi samalle tasolle 

kuin teollisuusmaiden, luonnonvarojen kulutus 

nelinkertaistuisi 

5) On ennustettu, että maailman väkiluku on vuonna 2050 

10 miljardia, tällöin luonnonvarojen kulutus nousisi 

kahdeksan kertaiseksi. 

6) Saksalaistutkijoiden mukaan luonnonvarojen käytön 

ekologisesti kestävä taso on puolet nykyisestä 

7) Jos haluamme, että hyvinvointi jakautuu maailmassa 

tasaisesti, tulisi luonnonvarojen käyttöä alentaa 

teollisuusmaissa kymmenesosaa nykyisestään. 
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