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Koulutuskansion käyttäjälle
Tämä koulutusmateriaali on tarkoitettu avuksi materiaalitehokkuuskoulutukseen mm. ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutusmateriaalin avulla materiaalitehokkuus -ajattelu halutaan kytkeä osaksi oppilaitosten arkipäivää
ja ammatillista opetusta. Koulutusmateriaali auttaa myös motivoimaan oppilaitoksia liittymään YTV:n Jätebenchmarking järjestelmään, joka on oivallinen työkalu materiaalitehokkuuden seurantaan ja arviointiin.
Koulutuskansion alussa esitellään materiaalitehokkuuden yleisiä periaatteita ja keinoja materiaalitehokkuuden
parantamiseksi. Ensimmäiseen kappaleeseen on kerätty eri alojen esimerkkejä, joista voi valita kullekin kohderyhmälle sopivimmat ja kiinnostavimmat. Kaikkia esimerkkejä ei suinkaan tarvitse, eikä ole tarkoituksenmukaistakaan käydä koulutuksessa läpi. Ensimmäisessä kappaleessa on myös joitakin pohdintatehtäviä, joista
voi valita kohderyhmän ja aikataulun mukaan sopivimmat. Koulutustilaisuuksissa kannattaa välttää vaikeita
termejä, tai ainakin selvittää niiden merkitys hyvin. Asiat kannattaa esittää mahdollisimman konkreettisesti
esim.alakohtaisten esimerkkien avulla.
Toiseen kappaleeseen on koottu joitakin alakohtaisia, yksityiskohtaisempia esimerkkejä keinoista parantaa
oman alan materiaalitehokkuutta.
Kolmannessa kappaleessa on tehtäviä, joista kolme ensimmäistä koskee oppilaitoksen materiaalitehokkuutta
ja ne sopivat siten kaikkien alojen opiskelijoille. Tehtävät 4-7 on suunnattu tiettyjen alojen opiskelijoille. Tehtävät
ovat vaatimustasoltaan erilaisia, ja siten niiden tekemiseen kuluva aika vaihtelee. Koulutuksen vetäjän kannattaa suunnitella etukäteen minkä tehtävän/mitkä tehtävät hän teettää ryhmällä. Useimpien tehtävien ratkaisuun
tarvitaan laskinta, joita kannattaa varata tunnille muutama kappale. Joissakin tehtävissä olisi hyvä olla käytettävissä YTV:n jätehinnasto, jota voi tilata maksutta YTV:ltä (p. 1561 508). Hinnasto löytyy myös YTV:n internetsivuilta: http://www.ytv.fi/jateh/ytv/hinta.html
Yleisiä ja alakohtaisia jätehuoltoon ja jätteiden synnyn ehkäisyyn liittyviä tehtäviä on myös YTV:n Kouluttajan
jätehuoltokansiossa, joka on jaettu useimmille pääkaupunkiseudun toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille. Kansiossa on myös paljon muuta hyödyllistä materiaalia, johon kannattaa tutustua.
Koulutuspakettiin kuuluukalvosarja, joka löytyy myös Ympäristöministeriön internetsivuilta, osoitteesta: http:/
/www.vyh.fi/tutkimus/eu/matnep/kalvot.htm
Täydennystä alakohtaisiin vinkkilistoihin, ja oppilaitoksissa kokeiltuja ja hyviksi havaittuja keinoja vähentää
luonnonvarojen kulutusta ja jätemääriä otetaan mielellään vastaan. Vinkkejä ja muutakin palautetta voi lähettää
osoitteeseen jate.palaute@ytv.fi. Jätteidenvähentämisvinkit kannattaa kirjata myös YTV:n Jätebencmarking
–järjestelmään: http://www.ytv.fi/jateh/benchmark/index.html
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Materiaalitehokkuus
1.1. Mitä materiaalitehokkuus tarkoittaa
Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan tuotteen tai palvelun valmistuksen ja elinikäisen käytön aiheuttamaa
luonnonvarojen kulutusta suhteessa tuotteesta tai palvelusta saatuun hyötyyn. Materiaalitehokkuus siis paranee, jos samalla luonnonvarojen kulutuksella saadaan enemmän hyötyä eli esim. pidempi käyttöikä tai suurempi käyttökertojen määrä kuin ennen tai jos sama hyöty saadaan entistä pienemmällä luonnonvarojen
kulutuksella. Näin vähennetään ympäristön kulutusta ja samalla myös päästöjen ja jätteiden määrää
Huomattavakaan luonnonvarojen säästäminen ei välttämättä tarkoita aikaansaadun hyödyn tai hyvinvoinnin
vähentämistä, sillä on monia tapoja saada aikaan tietty palvelu. Jotkut tavat tuhlaavat, jotkut säästävät luonnonvaroja.
Tutkimustulosten perusteella on osoitettu, että luonnonvarojen riittävyyden turvaamiseksi olisi teollisuusmaissa luonnonvaratuottavuutta nostettava ensi vuosisadan puoliväliin mennessä noin kymmenkertaiseksi (ns.
factor 10 -tavoite). Välitavoitteena katsottiin olevan mahdollista nelinkertaistaa luonnonvaratuottavuus 20-30
vuodessa (ns. factor 4 -tavoite). Luonnonvaratuottavuudella tarkoitetaan luonnonvaroista yksikköä kohti saatavaa hyötyä ja hyvinvointia.
Yrityksille luonnonvarojen tuottavuuden kymmenkertaistaminen on strategisesti tärkeä tavoite, koska se auttaa ymmärtämään, että on etsittävä järjestelmätason ratkaisuja materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Monissa tapauksissa on kehitettävä täysin uusia ratkaisuja, jotta voitaisiin tuottaa korkealaatuisia palveluita kestävämmin. Useimmiten pelkkä nykyjärjestelmän taloudellinen kehittäminen tai prosessien puhdistaminen, kuten
esim. kierrätyksen tehostaminen tai hukkamateriaalin minimoiminen eivät enää riitä.
Selvitykset keskieurooppalaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ovat osoittaneet, että luonnonvaratuottavuutta voidaan yleisesti lisätä jopa kolmesta kahdeksankertaisesti valitsemalla vähemmän kuluttavia
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raaka-aineita sekä vähentämällä jäte-, pakkaus-, energia- ja liikenneintensiteettiä. Usein luonnonvarojen kulutuksen vähentämistä voidaan viedä vielä pidemmälle lisäämällä tuotteiden palvelevuutta, pitkäikäisyyttä
sekä kierrätettävyyttä.

Esimerkkejä materiaalitehokkaista ratkaisuista:
Puhelinvastaajalaitteen korvaaminen vastaajapalvelulla.
Kuluttaja saa aivan samanlaisen palvelun, mutta puhelinoperaattorin vastaajapalveluun käyttämän tietotekniikan aiheuttama luonnonvarojen kulutus ja jätteet ovat käyttäjää kohti häviävän pienet verrattuna siihen, että
jokaisella palvelun käyttäjällä olisi oma laitteensa. Vastaajapalvelun tilaaminen on myös huomattavasti halvempaa kuin laitteen ostaminen. Asiakas maksaa siis palvelun käytöstä eikä enää laitteen omistamisesta ja ylläpidosta. Muutamassa vuodessa satoja tuhansia laitteita on voitu korvata pelkällä palvelulla. (Mäki 1999)
Ostaa vai lainata?
Samastakin tuotteesta voidaan käyttötavan mukaan saada hyvin erilainen määrä palvelusuoritteita, eli hyötyä. Esimerkiksi suomalaisen kirjaston kirjaa luetaan keskimäärin 60 kertaa, kun taas omaksi ostettu kirja jää
huonoimmassa tapauksessa yhden lukukerran jälkeen hyllyyn. Kirjaston kirjan luonnonvarojen kulutus yhtä
lukukertaa kohti (MIPS) on yksi kuudeskymmenesosa kerran luettuun kirjaan verrattuna.
Esimerkkinä kännykät ja tietokoneet
Kännykät ja tietokoneet ovat hyviä esimerkkejä materiaali-intensiteetin pienentämisestä. Ensimmäiset tietokoneet olivat huoneen kokoisia, nykyisin pienimmät tietokoneet mahtuvat jo taskuun vaikka niiden tuottamat palvelut ovat samalla lisääntyneet. Samoin ensimmäiset kännykät olivat jopa kymmeniä kertoja nykyisiä
malleja suurempia, ja siten myös niiden vaatima raaka-aineiden määrä oli moninkertainen.
Toisaalta, vaikka kännyköiden koko ja siten niiden valmistukseen tarvittavat raaka-ainemäärät ovat pienentyneet murto-osaan, on samalla kännyköiden määrä kasvanut räjähdysmäisesti: tällä hetkellä jo yli puolella
miljardilla ihmisellä arvellaan olevan matkapuhelin. Samalla kännyköiden vaihtoväli on pienentynyt aikaisemmasta noin viidestä vuodesta alle kolmeen vuoteen.
Lisääntynyt laitteiden valmistus voi syödä tehokkaamman materiaalinkäytön tuomat säästöt.

Pohdittavaksi
Yleensä emme tarvitse itse tuotteita, joita ostamme ja omistamme, vaan tarvitsemme tuotteiden tuottamaa
palvelua. Mieti minkä palvelun seuraavat esineet tuottavat, ja voisiko saman palvelun saada muutenkin ja
mahdollisesti materiaalitehokkaammin, kuin omistamalla itse kyseisen tavaran/laitteen?
hiustenkuivain
pora
auto
ruohonleikkuri
pesukone
juhla-astiasto 20:lle hlölle

laskettelusukset
peräkärry
puhelinvastaajalaite
oma sauna
tietokone

(Monien em. tavaroiden tuottaman palvelun voi ostaa tai teettää ammattilaisella, tai tavaran voi lainata, vuokrata
tai omistaa yhdessä esim. naapureiden kanssa. Jotkut tuotteet voi myös korvata jollain materiaalitehokkaammalla vaihtoehdolla)
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1.1.1. Tuotteiden ja palvelujen kokonaismateriaalin kulutus
Tuotteiden ja palveluiden kokonaismateriaalin kulutus koko sen elinkaaren aikana on paljon suurempi kuin
tuotteen itsensä sisältämät raaka-aineet. Tuotteiden elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta, jatkuu kuljetuksen, valmistuksen, jatkojalostuksen ja jakelun kautta käyttöön ja päätyy jätteen käsittelyyn. Mitä vähemmän
aineita tässä kiertokulussa virtaa, sitä vähemmän ympäristö kuormittuu.
Suurin osa käytetyistä raaka-aineista päätyy lopulta jätteeksi tai muiksi päästöiksi ympäristöön. On arvioitu,
että jokainen suomalainen kuluttaa luonnonvaroja suoraan ja välillisesti noin puolitoista tonnia eli 300 kauppakassillista viikossa!
Tuotteiden ja tuotantoprosessien suunnitteluvaiheessa vaikutetaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Tuotekehityksessä tulisikin huomioida materiaalimäärien ohella tuotteen laatu, kuten
kestävyys ja korjattavuus sekä valitut materiaalit ja niiden uudelleenkäyttö ja kierrätysmahdollisuudet.
Haitalliset materiaalit tulisi korvata haitattomammilla sekä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan suljettuihin kiertoihin veden ja muiden raaka-aineiden osalta. Materiaalikiertojen sulkeminen siten, että yhden tuotantovaiheen
jätteet ja hukkalämpö voidaan hyödyntää muiden tuotteiden valmistuksessa, on materiaalitehokasta toimintaa.

1.1.2. Materiaalitehokkuuden mittarit: ekologinen selkäreppu ja MIPS
Tuotteiden ja palveluiden kokonaismateriaalinkulutuksen havainnollistamiseksi on luotu muutamia käsitteitä.
Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina sen luonnonvarojen määrän, jonka tuote on koko elinkaarensa aikana
kuluttanut.
MIPS eli materiaalin käyttö hyöty-yksikköä kohti (Material Intensity Per Service unit) taas mittaa sitä, miten
tehokkaasti luonnonvaroja käytetään. Se kertoo, kuinka suuri materiaalipanos tarvitaan yhden palvelusuoritteen tuottamiseksi.
MIPS =

MI (materiaalipanos
S (palvelusuoritteiden eli saatavan hyödyn määrä)

MIPS siis pienenee, jos tuotteen tai palvelun elinkaaren esim. valmistuksen, käytön tai kuljetusten aikainen
materiaalin kulutus pienenee tai jos tuotteesta saatava hyöty kasvaa. Palvelusuorite tarkoittaa tuotteen tarjoaman palvelun määrää, eli esim. tuotteen käyttökertoja tai vaikkapa matkustettuja kilometrejä.
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Esimerkkejä ekologisista selkärepuista
Yhden raaka-ainekilon tuottamiseen tarvitaan kiinteitä luonnonvaroja yhteensä (kiloina)
- lasi
1-3 kg
- puu
2-12 kg
- paperi
3-15 kg
- pahvi
3-15 kg
- muovi
5-20 kg
- puuvilla
20-150 kg
- teräs
7 kg
- alumiini
61 kg
- kupari
250 kg
- kulta
540 000 kg

Yhden tuotteen tuottamiseen tarvitaan elottomia luonnonvaroja yhteensä
- kertakäyttömuovikassi (paino 0,018kg),
luonnonvarojen kulutus
1,31 kg
- tietokonedisketti
0,9 kg
- juomatölkki 0,33l
1,2 kg
- digitaalinen kello
20 kg
- kahvinkeitin
52 kg
- kultasormus (5g)
2700 kg
- appelsiinimehu (1l)
25 kg
- kotitekoinen herukkamehu (1l)
3,5 kg
- teräsrunkoinen polkupyörä
400 kg
- alumiinirunkoinen polkupyörä
12 000 kg
- 5 km:n matka henkilöautollan.
4 kg
- 5 km:n matka polkupyörällän.
1 kg

Pohdittavaksi
Pohdi mistä em. tuotteiden ja raaka-aineiden erilaiset luonnonvarojen kulutukset johtuvat?
(esim. paperin valmistukseen kuluu paljon puuta ja vettä, puuvillan tuotanto kuluttaa paljon mm. kasteluvettä,
metallien louhinasta syntyy suuria määriä kaivosjätteitä jne.)
Mieti missä vaiheessa ja millaisia raaka-aineita kuluu omassa oppiaineessasi/ tulevassa työssäsi. Koko
elinkaaren aikana. Esim.
- auton korjaus
- talon rakennus
- vaatteiden valmistus
- ruuanvalmistus
- kauneudenhoito
- terveydenhuolto
(Vinkkejä eri tuotteiden ja palveluiden elinkaarensa aikana aiheuttamista ympäristövaikutuksista löydät alakohtaisista vinkeistä, ks. luku 2)
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1. 2. Miksi materiaalitehokkuutta kannattaa parantaa
1.2.1. Ympäristön ja oikeudenmukaisuuden vuoksi
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ihmisille on turvattava yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointinsa
luomiseen. Tämän pitäisi lisäksi tapahtua ekologisen kestävyyden puitteissa; taloudellinen ja aineellinen toiminta
pitäisi sopeuttaa luonnon kantokykyyn. Köyhyyden lievittäminen kehitysmaissa auttaa myös teollisuusmaita.
Elintason kohoaminen parantaa koulutustasoa, mikä puolestaan tehokkaasti hidastaa väestönkasvua. Kehitysmaille on lisäksi vaikea perustella, miksi niiden tulisi sitoutua kestävän kehityksen tavoitteluun pysyvästi
meitä alhaisemmalla hyvinvoinnin ja aineellisen kulutuksen tasolla.
Tällä hetkellä noin viidennes ihmisistä, teollisuusmaiden väestö, kuluttaa neljä viidennestä maapallon luonnonvaroista. Jos kulutus kehitysmaissa nostettaisiin teollistuneiden maiden tasolle, kuluisi luonnonvaroja nelinkertaisesti nykyiseen verrattuna. Kun vielä otetaan huomioon väestön ennakoitu kasvu noin 10 miljardiin 50
vuodessa, nousisi kulutus kahdeksankertaiseksi. Kulutuksen toinen puoli ovat kasvavat jätevuoret.
Kasvavista ympäristöongelmista on päätelty, että jo nykyinen kulutus ylittää maapallon kantokyvyn. Luonnonvarojen kestävän kulutustason on arvioitu olevan jotakuinkin puolet nykyisestä. Pyrittäessä kulutuksen oikeudenmukaiseen jakoon ekologisen kestävyyden puitteissa tulisi teollisuusmaiden alentaa luonnonvarojen kulutustaan (prosesseissaan, tuotteissaan, rakennuksissaan, infrastruktuurissaan ja palveluissaan) noin kymmenesosaan nykytasosta. Silloin toimisimme tavalla, jota muutkin voisivat seurata ilman jatkuvasti kasvavia
ympäristöongelmia.

1.2.2. Lainsäädännön noudattamiseksi
Suomen ja EU:n jätelainsäädännön päätavoitteena on luonnonvarojen järkevä käyttö ja jätteiden synnyn
ennalta ehkäisy. Ne ovat oikeastaan saman asian kaksi puolta. Jäteasiat tulee jätelain mukaan hoitaa seuraavan järjestyksen mukaisesti:
• jätteen synnyn ehkäisy
• hyödyntäminen (esim. uudelleenkäyttö alkuperäisessä tai eri tarkoituksessa) kierrätysmateriaalina
• polttaminen ja energian talteenotto
• turvallinen loppusijoitus
Jätelain neljännen pykälän mukaan:
“Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman
vähän…”
“Tällöin on erityisesti:
1) tuotannon harjoittajan huolehdittava siitä, että tuotannossa käytetään säästeliäästi raaka-ainetta ja
että raaka-aineen käyttöä korvataan mahdollisuuksien mukaan jätteellä;
2) tuotteen valmistajan mahdollisuuksien mukaan huolehdittava ja maahantuojan vastattava siitä, että tuote
on kestävä, korjattava ja uudelleenkäytettävä tai jätteenä hyödynnettävä.
3) viranomaisen huolehdittava siitä, että sen omassa toiminnassa edistetään edellä tarkoitettujen velvollisuuksien toteutumista ja käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä tai kierrätetyistä raaka-aineista
valmistettuja tuotteita.”

1.2.3. Taloudellisista syistä
Tuotannossa raaka-aineiden tuhlaaminen on samalla rahan tuhlausta, sillä jätteeksi päätyvistäkin hukkamateriaaleista on jouduttu maksamaan. Jätteenä niistä joudutaan lisäksi maksamaan myös jätehuoltokustannukset, joten materiaalien tehokas hyödyntäminen on taloudellisestikin järkevää.
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Jatkossa materiaalitehokkuus tulee vielä kannattavammaksi, kun luonnonvarojen hinnat luultavimmin nousevat tulevaisuudessa.
Tämä voi johtua niiden globaalin kysynnän jyrkästä noususta. Vielä todennäköisempi hinnannousun syy on
se, että teollisuusmaissa siirretään verotuksen painopistettä työvoiman verotuksesta luonnonvarojen käytön
verotukseen, jotta yhteiskunnan hyvinvointipalvelut pystytään rahoittamaan vaikka työn verotuksesta saatavat tulot vähenisivätkin. Vielä toistaiseksi verotuksen pääpaino on selkeästi työn, eikä luonnonvarojen käytön
verotuksessa. Niinpä taloudellinen järjestelmämme ohjaa nykyisin luonnonvarojen haaskaamiseen ja työn
säästämiseen. Verotuksen painopisteen muutos luonnonvarojen käyttöön ohjaisi kaikkein parhaiten materiaalitehokkuuteen.
Materiaalitehokkuutta parantamalla ja jätteiden määrää vähentämällä yritys/ oppilaitos säästää myös jätehuoltokustannuksissa. Jätehuoltokustannukset tulevat jatkossa nousemaan. Esimerkiksi YTV:n alueella jätehuoltokustannukset tulevat lähivuosien aikana nousemaan todennäköisesti kaksin- tai jopa kolminkertaiseksi
nykyisestä tasosta. Syynä ovat jäteverot ja kiristyneiden jätehuoltovaatimusten edellyttämät uudet jätteidenkäsittelylaitokset, joiden rakentamiskulut täytyy kattaa jätemaksuilla.
Kilpailukyvyn varmistamisen kannalta ympäristömyönteinen imago on yrityksille entistä tärkeämpää ja sen
merkitys tullee jatkossa kasvamaan. Säästeliäs raaka-aineiden käyttö ja toimiva jätehuolto on tärkeä osa
ympäristömyönteistä imagoa.

Esimerkkejä
Esimerkki työn verotuksen vaikutuksista:
Elektroniikkalaitteiden korjaus on yleensä paljon kalliimpaa kuin uuden ostaminen, koska korjaus vaatii enemmän työtä, mutta ei juurikaan raaka-aineita (esim. vain varaosat) Uuden laitteen tuottaminen taas vaatii
enemmän raaka-aineita, ja suhteessa vähemmän työtä. Verotuksen painopisteen siirtäminen työn käytöstä
raaka-aineiden käyttöön vähentäisi raaka-aineiden tuhlausta ja parantaisi myös työllisyyttä, kun työvoiman
hinta alenisi ja esim. korjaustyöt tulisivat kannattavammaksi.
Jätehuollon laiminlyönti voi tulla kalliiksi
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva pesufirma (autonpesulinjan hiekan- ja öljynerotin) oli 7 vuoden ajan tarkkailematta, tyhjentämättä ja huoltamatta. Sen vuoksi bitumia, öljyä ja rasvaa pääsi valumaan viemäriputkistoihin.
Asia saatiin selville ja se vaati mm. TV-kuvauksia viemäristöissä ym. kalliita toimenpiteitä. Jätehuollon laiminlyönnin kustannukset autonpesufirmalle olivat
Yli 33 600 ¤ , kun taas normaalikustannukset öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä seitsemän vuoden ajalta
olisivat olleet noin 5000 – 6000 ¤ .
Eli laiminlyönnit tulivat maksamaan n. 28 000 ¤ (= n. 170 000 mk).
(Lähde: YTV)
Ympäristövastuullisuus yhteistyön ehtona
Yhä useammin myös päähankkija tai asiakkaat odottavat, että liikekumppanit tuntevat vastuunsa ympäristön
suhteen. Jos yrityksellä on ympäristöjärjestelmä (esim. ISO14001 tai EMAS), sen uskottavuuden lisäämiseksi myös alihankkijoilta halutaan vaatia tiettyä ympäristöhuollon tasoa. Seuraavassa esimerkkejä ABB Industry
Oy:n alihankkijoiden ympäristöjärjestelmille asettamista minimivaatimuksista:
- 1997: paikallisen lain ja viranomaismääräysten mukainen toiminta,
ympäristöasioiden yhdyshenkilö nimetty ja keskeisimmät ympäristövaikutukset tunnistettu.
- 1998: ympäristöpolitiikka määritelty ja ympäristöjärjestelmä vähintään käyttöönottovaiheessa.
- 1999 lopulla: ABB Industry Oy:n ympäristöpäämäärien tunteminen ja tukeminen. (Forssell 2000)

9

Taustatietoa: Ympäristöasioiden tarkastelu yrityksissä
Ympäristöasioiden käsittely yrityksissä on viime vuosikymmeninä muuttunut huomattavasti, samoin kuin yrityksiin
ympäristökysymyksissä liittyvät odotukset.
Ympäristötekniikan alkutaipaleella haitallisia päästöjä laimennettiin pidentämällä piippuja tai laimentamalla
jätevesiä. Näin voitiin usein edullisesti vähentää lähiasukkaille ja -ympäristölle aiheutuvia haittoja siedettävälle
tasolle. Samalla ympäristöongelmat kuitenkin levisivät maantieteellisesti entistä laajemmalle alueelle.
Ympäristöongelmien näkyvyyden lisäännyttyä ryhdyttiin 1970-luvulla kehittämään ns. piipunpääteknologiaa.
Puhdistamojen, suodatinten, katalysaattorien, tiiviiden kaatopaikkojen pohjustusten yms. avulla pyrittiin estämään
ympäristölle haitallisiksi huomattujen aineiden pääsy ympäristöön. Nämä tekniikat vähentävät päästöjä usein
tehokkaasti, mutta niiden käyttö on kallista ja kuluttaa lisää luonnonvaroja. Lisäksi ne saattavat olla herkkiä tuotannon
häiriöille. Ne eivät välttämättä poista haitallisia aineita, vaan usein vain muuttavat ne toiseen muotoon, joille on
jälleen keksittävä sovelias käsittelyratkaisu. Esimerkiksi poltetut jätteet muuttuvat ilmansaasteiksi, voimalan
savukaasut puhdistuslaitteissa mm. erilaisiksi kiinteiksi jätteiksi ja puhdistamojen jätevedet lietteiksi.
1970-luvulla kiinnitettiin huomiota myös luonnonvarojen kulutuksen määrään. Tuolloin oltiin huolissaan
luonnonvarojen riittävyydestä. Energiakriisit pakottivat tukkimaan energiantuhlauksen pahimpia reikiä.
Seuraavassa vaiheessa pyrittiin kehittämään aineiden suljettuja kiertoja niin teollisuusprosesseissa kuin
esimerkiksi kierrättämällä yhdyskuntien jätteitä. Joistakin jätelajeista on onnistuttu kierrättämään suuri osa, mutta
toisaalta on ymmärretty, että kierrätykselläkin on omat ympäristövaikutuksensa. Jätemateriaalien kerääminen,
kuljettaminen, puhdistaminen ja prosessointi uudeksi raaka-aineeksi aiheuttavat omalta osaltaan päästöjä ja jätteitä
sekä kuluttavat luonnonvaroja.
1990-luvulla oivallettiin ongelmien ennaltaehkäisyn merkitys. Niin kutsutussa puhtaassa tuotannossa
tuotantoprosessit suunnitellaan sellaisiksi, että haitallisia päästöjä ja jätteitä syntyy vähemmän. Mitä ei synny, sitä
ei tarvitse käsitelläkään. Puhdas tuotanto auttaa usein alentamaan myös tuotantokustannuksia, kun päästöjen ja
jätteiden käsittelykustannukset sekä raaka-aineiden hankinta-kustannukset vähenevät. Toisaalta tuotantoprosessin
muutoksiin saattaa liittyä huomattavia investointeja.
Yksittäisten prosessien puhdistuessa ongelmat ja huomio ovat siirtyneet prosesseista tuotteisiin ja tuotannon
kokonaismäärään. Tuotelähtöisessä ympäristönsuojelussa tarkastellaan tuotteiden elinkaaren kaikkia
vaiheita. Maailmanlaajuisten ympäristö-ongelmien kasvaessa on havaittu, että luonnonvarojen käytön laajuus on
yhä useampien ongelmien taustatekijänä. Ekosysteemien vaurioitumisen lisäksi teollisuusmaissa on koettu
sosiaalisia ongelmia, kun massatuotanto tarvitsee yhä vähemmän työvoimaa tai tuotanto on siirretty halvan työvoiman
maihin.
On ryhdytty puhumaan “toiminnallisen talouden” kehittymisestä. Tällöin kulutuksen keskiössä eivät ole tuotteet
itsessään, vaan ne palvelut, joita tuotteet tarjoavat. Palvelutalous ei välttämättä ole ympäristölle eduksi, jos sillä
vain täydennetään tavanomaista materiaali-intensiivistä teollisuutta. Sen sijaan palvelunäkökulman korostaminen
voi säästää ympäristöä, jos se muuttaa tapoja, joilla tuotteita valmistetaan, käytetään ja hylätään käytöstä, tai jos
palveluilla joissakin tapauksissa voidaan kokonaan korvata tuotteita.
Materiaalitehokkuutta lisäävistä teknisistä tai muunlaisista ratkaisuista saattaa muodostua yrityksille jopa uusia
tuotteita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Työllistämismahdollisuudet voivat samalla parantua: yritys voi tarjota
asiakkaille varaosia sekä huolto- ja korjauspalveluita tai jopa korvata tuotteen kokonaan palvelulla.
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1.3. Miten materiaalitehokkuutta voi parantaa
Keinoja materiaalitehokkuuden parantamiseksi ovat mm.
• tuotantoprosesseihin vaikuttaminen
• tuotteiden keventäminen, tuotteiden monikäyttöisyys
• tuotteiden kuljetusmatkojen lyhentäminen
• tuotteiden pitkäikäisyys ja sitä edistävä palvelutarjonta (huolto-, korjaus-, päivityspalvelut)
• tuotteiden yhteiskäyttö ja siihen liittyvä palvelutarjonta (vuokraus, lainaus, liisaus, yhteisomistus esimerkiksi
taloyhtiön, osuuskunnan tai yhdistyksen kautta)
• tuotteita korvaava muu palvelutarjonta

Pohdittavaksi
Mitä esimerkkejä löydät omalta alaltasi joistakin em. keinoista?
Miten oppilaitoksessanne voisi vähentää jätteitä em. keinoilla?
Millaista jätettä syntyy eniten omalla opiskelualallasi, ja miten sen syntyä voisi vähentää?
Miten voisit itse, kotonasi ja harrastuksissa vähentää luonnonvarojen kulutusta?
Esimerkiksi: Mitä kertakäyttöistä voisi oppilaitoksessanne korvata kestävällä vaihtoehdolla? Voisiko joitakin yksittäispakattuja tuotteita hankkia suuremmissa pakkauksissa, joissa syntyvän jätteen määrä olisi pienempi?
(esim. yksittäispakattuja elintarvikkeita kuten juomatetroja, voinappeja, ketsuppi/sinappipakkauksia voi korvata isommilla pakkauksilla tai kertakäyttöiset käsipyyhkeet voi korvata kestopyyhkeillä)

Esimerkkejä materiaalitehokkuutta lisäävistä ratkaisuista:
Kertakäyttöisestä kestävään
Paperipyyhkeistä kangaspyyhkeisiin
Vuokrattavien tekstiilikäsipyyhkeiden avulla voidaan välttää kertakäyttöisiä paperikäsipyyhkeitä. Yksi kangaspyyherulla, jota pestään elinkaarensa aikana yli 100 kertaa, vastaa noin 24 000 kertakäyttöistä paperipyyhettä. Yhdestä loppuun käytetystä rullapyyhkeestä kertyy kiinteää jätettä 2 kiloa, vastaavasta määrästä kertakäyttöisiä pyyhkeitä syntyy 80 kiloa jätettä.
Rullapyyhkeen (tai muiden vuokratekstiilien) vuokraaja optimoi taloutensa pidemmällä aikavälillä ja käyttää
yleensä ainoastaan korkealaatuisia, korjattavia tekstiilejä.
(Lindströmin ympäristöselvitys 2001)
Uudelleentäytettävät värikasetit
Toimistolaitteiden värikasetteja uudelleentäyttävät yritykset käyttävät uudelleen tuotteita, jotka valmistaja on
suunnitellut kertakäyttöisiksi. Silti noin 80 % värikasettien osista on uudelleenkäytettävissä. Jos kasetit valmistettaisiin uudelleentäytettäviksi, järjestelmää voitaisiin tehostaa huomattavasti nykyisestä. Itävaltalaisen arvion
mukaan uusioinnin tuottama säästö on noin 67 300 euroa 1000 työntekijää kohden. (Lettenmeier 2000).

Haitallisen korvaaminen haitattomalla
Eroon ongelmajätteistä
Kun ABB Industry Oy:n suunnittelijat kävivät läpi erään tuotteen materiaaleja, havaittiin sen pinnassa ohut
kerros kadmiumia, joka on jätteenä ongelmajätettä. Samanlainen osa, mutta ilman kadmiumia, ja siten ympäristöystävällisempi, löytyi helposti, ilman lisäkustannuksia.
(Forssell 2000)
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Jäteöljyn hyödyntäminen uudelleen
Suomen Sandvik Oy:n työstökoneiden huollossa syntyvä rypsiöljypohjainen hydrauliöljy käytetään vannesahanterien suojaukseen. Suojaöljyä säästyy 200 litraa vuodessa. (Forssell 2000)
Jauhemaali hyötykäyttöön.
Suurin osa yrityksen tuotteiden peltiosista pinnoitetaan jauhemaalilla. Valkoinen jauhe on pääväri ja se on heti
kierrätetty uudelleen käyttöön. Värillisistä jauheista syntyvä jäte kerättiin aikaisemmin talteen ja toimitettiin
kaatopaikalle. Ympäristöluvan haun yhteydessä selvisi, että värillinen jätemaalijauhe on hyödynnettävissä
yrityksen omassa tuotannossa: sillä maalataan niitä tuotteen osia, jotka eivät ole näkyvissä. Säästöä tästä
syntyy yritykselle noin 16 800 euroa vuodessa. (Forssell 2000)

Tuotantoprosesseihin vaikuttaminen
Järjestelmätason muutoksella suuret säästöt
Luonnonvarojen säästäminen suuressa mittakaavassa saattaa olla halvempaa kuin pienten säästöjen toteuttaminen. Esimerkiksi Interface Corporationin uuden tehtaan suunnittelussa toteutettiin viime hetkellä (alan
johtava yritys oli oikeastaan jo suunnitellut laitoksen mahdollisimman tehokkaaksi) kaksi merkittävää innovaatiota, joiden ansiosta pumppaamiseen tarvittu energia väheni 92 %. Uusi järjestelmä oli edullisempi ja
toimi paremmin kuin perinteiset ratkaisut.
Järjestelmässä käytetään paksuja putkia ja pieniä pumppuja, päinvastoin kuin yleensä. Putken kitka vähenee
viiden potenssissa suhteessa sen läpimittaan. Tavallisesti putken koko optimoidaan vertaamalla isomman
putken lisäkustannuksia pumppaamisessa säästettyihin energiakuluihin. Nyt otettiin huomioon myös pumppukaluston koko ja kustannukset. Tällöin todettiin, että kaksi kertaa paksummat putket mahdollistavat ratkaisevasti pienemmän pumppukaluston sähkölaitteistoineen. Yksittäisen osan (putken) sijaan optimoitiin koko
järjestelmä.
Lisäksi laitoksen suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin putkista. Perinteisesti laitoksen eri osat (tankit, boilerit,
ym.) suunnitellaan ottamatta huomioon putkien kannalta oikeita paikkoja, korkeuksia, järjestystä jne. Putkimiehet tulevat yleensä viimeksi kytkemään putket, jotka saattavat sitten kiemurrella monien mutkien kautta.
Putken mutkat nostavat kitkan helposti 3-6 -kertaiseksi. Kun putket rakennetaan ensin, ne ovat lyhyitä ja
suoria eivätkä pitkiä ja mutkaisia. Lisäksi ne voi eristää paremmin. Interfacen tehtaassa parempi eristys säästi
70 kilowatin lämpöhukan, ja investointi maksoi itsensä takaisin kolmessa kuukaudessa.
Pumppaaminen kuluttaa huomattavan osan teollisuuslaitosten käyttämästä sähköstä. Vastaavalla suunnittelulla voitaisiin pudottaa teollisuuslaitosten sähkökuluja valtavasti. (Hawken, Lovins & Lovins 1999).

Tuotteiden keventäminen, tuotteiden monikäyttöisyys
Esimerkkinä moottoripyörälukko.
Suurkaupungeissa moottoripyörät usein suojataan varkailta lukitsemalla ne turvaketjulla valopylväisiin tai
kaiteisiin. Ketju on karkaistua terästä ja lähes kahden metrin pituinen; lenkkien paksuus on 6 mm, ja koko
ketju on muoviletkun sisällä. Ketju painaa yli kymmenen kiloa, se on usein likainen ja hankalakäyttöinen. Eräs
ranskalaisyritys on kehittänyt vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi U:n muotoisen pienen lukon, joka mahtuu pyörän
levyjarrun aukkoon. Hinta on sama kuin pitkän ketjun halvimmalla versiolla. Lukko suorittaa saman palvelun
kuin ketju, mutta painaa alle kilon ja on mukavampi käyttää. Valmistaja saa lukosta hyvän tuoton ja on tehnyt
ympäristölle palveluksen, mitä lukon keksijät tuskin ovat edes ajatelleet. Valmistaja on muotoillut palvelun
aikaansaamiseksi tarvitun tuotteen helppokäyttöisemmäksi ja samalla vähentänyt moottoripyörän lukon tarvitsemaa luonnonvarojen määrää kymmenesosaan. (Schmidt-Bleek 2000).
Yksi tuote, monta palvelua
Xeroxin “Multifunction” laite, jolla voi tulostaa, kopioida, faksata ja skannata. Yhdellä laitteella voi siis korvata
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jopa neljä erillistä laitetta, eli samat palvelut voidaan tuottaa huomattavasti vähemmillä raaka-aineilla.
(www.xerox.com)
(Tähän esimerkkiin sopii materiaalitehokkuuskalvo nro. 8)

Tuotteiden pitkäikäisyys ja sitä edistävä palvelutarjonta
(huolto-, korjaus-, päivityspalvelut)
Pöydälle 30 vuoden takuu
Huonekaluja ja kaapistoja valmistava itävaltalainen yritys Tischlerei Kappeller kehitteli kokopuusta valmistetun multimediapöydän, jolle annettiin 30 vuoden takuu. Tuotekehittelyn aikana erityistä huomiota kiinnitettiin
pöydän kestävyyteen. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö minimoitiin ja metallia käytettiin vain pienissä
liitososissa. Pöytä suunniteltiin monikäyttöiseksi ja se on helppo purkaa ja korjata. Pöydän pinta (pyökkiä tai
leppää) jätettiin käsittelemättä. Yritys antaa korkealaatuiselle tuotteelleen 30 vuoden takuun. Kappeller arvioi,
että uudella tuotteella tulee olemaan merkittävä vaikutus Kappellerin tuotevalikoimaan tulevaisuudessa.
(Mäkivuokko, 2001)
Vanhan autonrenkaan pinnoittaminen
Itävallan kauppakamarin kehittämishankkeen mukaan pinnoitettujen autonrenkaiden luonnonvaratuottavuus
on 2,17-kertainen, eli luonnonvarojen kulutus on alle puolet verrattuna neitseellisestä materiaalista valmistettuihin vastaaviin renkaisiin. Pinnoitettujen renkaiden turvallisuus ja laatu ovat uusia halparenkaita parempia.
Lisäksi pinnoittaminen ylläpitää kotimaisia yrityksiä ja työpaikkoja, toisin kuin Kaukoidän halpatuontirenkaat.
(Moos 2000).

Tuotteiden yhteiskäyttö ja siihen liittyvä palvelutarjonta (vuokraus, lainaus,
liisaus, yhteisomistus esimerkiksi taloyhtiön, osuuskunnan tai yhdistyksen
kautta)
Taloyhtiön yhteinen sauna, pesutupa, kuntosali, työverstas jne.
Tuotteen myymisestä liisaamiseen
Kopiokonevalmistaja Rank Xerox on siirtynyt koneiden myymisestä niiden liisaamiseen. Asiakas maksaa saamastaan hyödystä - kopioista - eikä laitteen omistamisesta. Yritys ottaa liisaamansa kopiokoneet takaisin
käytön jälkeen ja kunnostaa niitä omissa käsittelykeskuksissaan. Koneiden kestävät osat käytetään uudelleen uusiin laitteisiin, kuluvat osat vaihdetaan. Siirtyminen myymisestä liisaamiseen on ollut yritykselle varsin
kannattavaa. Se on vaikuttanut myös tuotesuunnitteluun, jonka yhdeksi lähtökohdaksi on otettu osien standardisointi siten, että ne sopivat erilaisiin ja eri-ikäisiin malleihin.
Myynnin sijaan siivousvälineiden vuokrausta
Electroluxin siivousvälineitä ammattimaiseen käyttöön valmistava yritysosasto kehittää palveluiden myyntiä.
Asiakkaat eivät osta välineitä, vaan vuokraavat ne. Lisäksi sopimukseen sisältyy henkilökunnan koulutus,
tarvittavat kulutustarvikkeet sekä varusteiden ylläpito ja jätehuolto käyttöiän jälkeen. Asiakas välttyy hankkimasta siivouslaitteita itselleen ja Electrolux saa palvelusta kiinteän maksun. Lattianpuhdistuskoneen elinkaarianalyysin mukaan palveluttamisella on hyvät mahdollisuudet vähentää käyttöön liittyviä ympäristövaikutuksia (paremman huollon ja käytön vuoksi) sekä elinkaaren aikaista materiaalin- ja energiankulutusta (käyttöiän
pitenemisen, osien uudelleenkäytön ja kierrätyksen vaikutuksesta). Electrolux kokeilee palveluiden myyntiä
myös ravintoloille ruoan kylmäsäilytykseen ja ruoanlaittoon liittyvien tuotteiden kohdalla.
(White 1999)
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Tuotteita korvaava muu palvelutarjonta
Esimerkkinä Mercedes: kuljetuskapasiteetin myynti
Mercedes markkinoi nimikkeellä “CharterWay” tavarankuljetuskapasiteettia omilla erikokoisilla kuorma-autoillaan. Käyttäjä kertoo Mercedekselle aikatauluistaan ja kapasiteettitarpeistaan. Kuorma-autojen valmistaja
ja omistaja huolehtii siitä, että sopiva auto on oikeaan aikaan halutussa paikassa. Mercedes vastaa autojen
kunnosta, huollosta, katsastuksesta, veroista ja vakuutuksista. Mainoslauseena on: “Vain ajaa teidän täytyy
vielä itse.”
Asiakas käyttää autoja vain silloin, kun hänellä on kuljetustarvetta, mutta maksaa kilometreistä pitkäaikaisen
vuokrasopimuksen kautta. Asiakas maksaa siten huomattavasti vähemmän, kuin jos hänen tarvitsisi vuokrata
kulloinkin sopiva auto. Näin pystytään hyödyntämään optimaalisesti ajoneuvoihin investoituja resursseja (rahaa sekä valmistuksen ja ylläpidon vaatimia luonnonvaroja).
(Schmidt-Bleek 2000)
Paperisesta sähköiseen viestintään
Telefaksin materiaalitehokkuus on arvioitu 2-20 kertaa paremmaksi kuin postitse lähetetyn kirjeen, riippuen
mm. matkan pituudesta, postin kuljetustavasta ja telefaxlaitteen käytön tehokkuudesta. Sähköpostin käyttö
arvioidaan 20-1000 kertaa materiaalitehokkaammaksi kuin lentopostitse lähetetyn kirjeen.
Kemikaalien myynnistä palveluun
Kemianteollisuutta ajatellaan usein tuotannonalana, joka valmistaa kemikaaleja, joita joku muu käyttää kulutustarpeiden tyydyttämiseksi. Kemianteollisuus voisi tarjota tuotteiden sijaan myös palveluja kuluttajille.
Esimerkiksi Dow Chemicals ja Hoechst myyvät liuottimia puhdistuslaitteisiin. Dow Chemicalsilla on General
Motorsin kanssa sopimus, jonka mukaan kemianyritys vastaa autonvalmistajan kaikkien kemikaalitarpeiden
ratkaisuista. Tämä tuottaa molemmille taloudellista voittoa ja johtaa toisaalta siihen, että saman hyödyn
aikaansaamiseksi käytetään vähemmän kemikaaleja. Kemikaalien käytön vähentäminen onkin teollisuudelle
kannattavaa. (Schmidt-Bleek 2000).
Castrol Industrial myy perinteisesti voiteluöljyjä, mutta on ryhtynyt tarjoamaan myös kemikaalipalvelua. Palvelun puitteissa tarkastellaan asiakasyrityksen kemikaalijärjestelmien kokonaisuutta ja kemikaalien hankinnan, käsittelyn, käytön ja jätehuollon kustannuksia. Castrolin tulot tulevat osin maksuina ja osin osuuksina
aikaansaaduista kustannussäästöistä asiakasyrityksissä. Yli puolet säästöistä on saatu aikaan kehittämällä
yritysten prosesseja. Esimerkiksi suurella moottoritehtaalla on voitu vähentää jäähdytysaineiden käyttöä puolella
ja jäähdytysainejätteen määrää 90 %:lla. (White ym. 1999).

Pakkausten vähentäminen ja siirtyminen kertakäyttöisistä kestäviin pakkausmateriaaleihin
Kinnarps Oy
Kinnarps Oy:n ympäristöajattelua on: “Kun käyttöön ei oteta mitään ympäristölle haitallista, sellaista ei tule
uloskaan”. Kalustetuotannon ylijäämäpuu puristetaan briketeiksi, jotka antavat energiaa omaan tuotantoon.
Ylijäämäbriketit myydään. Tuolit päällystetään villakankailla, joten niitä ei tarvitse käsitellä myrkyllisillä paloturvallisuusaineilla. Kalusteiden raaka-aineet ja komponentit hankitaan alihankkijoilta kutakin tilausta varten
erikseen. Omaa komponenttivarastoa yhtiöllä ei ole. Valmiit kalusteet kuljetetaan pakkaushuopiin käärittyinä
Ruotsissa sijaitsevilta tehtailta joko suoraan tilaajalle tai kunkin jälleenmyyjämaan keskusvarastoon. Pakkaushuovat on valmistettu vanhoista sairaala- ja armeijahuovista sekä lumpuista. Käytön jälkeen ne pölytetään
pölytyskoneessa ja otetaan taas käyttöön. Huovan käyttöikä on noin vuosi. Kun huopa on tehtävänsä tehnyt,
se palaa uusien huopien materiaaliksi. Kaikkea huopa ei kuitenkaan suojaa: pöydän irralliset metallijalat pakataan aaltopahviin. Kun kalusteita ei ole pakattu erillisiin suojapakkauksiin, kuljetusauton tila voidaan käyttää tarkkaan hyödyksi.
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Isku Oy
Isku Oy:n tavoitteena on vähentää ja tehostaa pakkausten käyttöä kierrätyksellä ja uudelleenkäytettävien
pakkausten käytöllä. Isku on ottanut palautettavat pakkaukset käyttöön jo vuonna 1990. Sohvakalustetehtaalla ja mekanismituolitehtaalla on käytössä palautettavat pakkaukset. Asiakas voi palauttaa pakkaukset
myymälään, josta ne palautetaan tehtaalle uudelleenkäyttöön. Suuriin projekteihin Isku pyrkii toimittamaan
kalusteet ns. kevytpakkauksissa, joissa pakkausmateriaalin käyttö jää erittäin vähäiseksi.
Pahvilaatikoista kestolaatikoihin
Kaupan kuljetuspakkausjärjestelmä (Transbox) vähentää kertakäyttöisistä pahvilaatikoista syntyvän aaltopahvijätteen määrää Suomessa vuosittain 20 000 tonnilla. Kestokäyttöisistä muovilaatikoista syntyy vain noin
400 tonnia jätettä vuodessa. (Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti 1999-2002/ http://www.vyh.fi/tutkimus/eu/matnep/raken.htm)
Pakkausmateriaalikustannukset pienemmiksi
Ennen ABB Industry Oy:n taajuusmuuttajan rakenneosan kuljetuspak-kaukseen käytettiin useita materiaaleja
kuten puuta, pahvia, styroksia, vaneria, niittejä nauloja sekä muovia, joista valtaosa joutui yhden käyttökerran
jälkeen kaatopaikalle. Nyt taajuusmuuttajan rakenneosat kiertävät yhteiskulje-tuksena päällekkäin ladottavalla imukuljetuslavalla, jossa tilan käyttö on optimoitu.
Lavaa voidaan käyttää noin 100 kertaa ja rakenneosan vuotuiset pakkaus-materiaalikustannukset pienenivät
noin 12 600 eurosta 500 euroon. Kuljetus-kustannusten ja ympäristöhaittojen osuus putosi viidenneksen
entisestä. Kaiken kaikkiaan säästöä syntyi vuodessa noin 168 000 euroa.
(Forssell 2000).
Jätteiden lajittelu
Aikuiskoulutuskeskuksessa toteutetaan laajaa jätteiden syntypaikkalajittelua. Metallien jäännöspalat käytetään
opetuksessa uudelleen useaan kertaan ja metallit lajitellaan seitsemään lajiin. Lisäksi kerätään ruskeaa pahvia, energia-jätettä, keräyspaperia, bio-, lasi-, ongelma- ja kaatopaikkajätettä. Ennen lajittelua kaatopaikalle
vietiin noin 36 m3 sekajätettä kuukaudessa, nyt ainoastaan 1,5 m3 (= 1/24) kuukaudessa.
(Forssell 2000).
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Schmidt-Bleek, Friedrich. 2000. Luonnon uusi laskuoppi - ekotehokkuuden mittari MIPS.
(suom. & toim. Michael Lettenmeier) Gaudeamus. Helsinki
Rissa, Kari. 2001. Ekotehokkuus - enemmän vähemmästä.
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http://www.ytv.fi
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2. Alakohtaiset vinkit
2.1. Auto- ja kuljetusala
Jätteiden syntyä ehkäistään mm. korvaamalla haitallisia aineita haitattomammilla, jolloin ongelmajätteitä syntyy vähemmän. Alla joitakin esimerkkejä keinoista jätteiden synnyn ehkäisemiseksi.
- Joutsen -ympäristömerkityt autonhoitotuotteet sisältävät vähemmän haitallisia aineita
- Vuokrattavat, pestävät konepyyhkeet, joilla voi korvata trasselit. Pesussa niistä erotetaan ongelmajätteet
käsittelyyn. Mm. Lindström Oy.
- Öljynimeytysmatot, konepyyhkeet (valmistettu lumpusta). Mm. Dafecor Oy.
- Suurpakkaukset vähentävät pakkausjätettä
- Harjapesukoneen puhdistusveden kierrättäminen
- Liuotinpesuaineiden korvaaminen vähäliuotteisilla tai kasviperäisillä pesuaineilla. Pesuliuotin voidaan myös
puhdistaa (regeneroida) ja palauttaa käyttöön.
- Liuotinpesunestemittarit, mm. “Dosimat” , Alacer Oy.
- Kankaiset käsipyyhkeet kertakäyttöisten sijaan
- Kertakäyttöastioista luopuminen
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2.2. Elektroniikka-ala
Yleisohjeet:
Materiaalihankinnat
- Valitse tavarantoimittajat, jotka tarjoavat tuotteensa kierrätettävissä tai mahdollisimman vähäisissä pakkauksissa. Tavaran toimittajille voi lähettää pyynnön materiaalitehokkaammasta pakkaamisesta. Vaihda
toimittajia tarvittaessa.
- Älä osta turhaa, vältä yliostamista, ennen kaikkea älä osta jätettä
- Osta vain uudelleenkäytettävää tai kierrätettävää materiaalia jos mahdollista
- Painota tuotteen pitkäikäisyyttä hankintaa tehdessä
- Suurempien erien ostaminen ja bulkkipakkausten käyttö vähentää jätettä
- Yrityksille on vuokrattavissa työvaatteita ja teollisuuspyyhkeitä. Kun tuotteet eivät enää täytä laatukriteerejä,
ne poistetaan käytöstä ja ohjataan joko uusiokäyttöön tai poltettavaksi energiantuotantoon. (mm. Lindström Oy)␣
Tuotepakkaukset
- Tuotteet on järkevää pakata uudelleenkäytettäviin pakkauksiin. Pakkaukset voidaan kerätä talteen esimerkiksi uusien toimitusten yhteydessä
- Säästä ehjät ja puhtaat pahvilaatikot ja käytä uudelleen
- Pahvilaatikon pakkaamisessa teipin ja niittaamisen sijaan voidaan käyttää uudelleenkäytettävää tarranauhaa
- Tuotepakkausten pahvi voidaan käyttää uudelleen useita kertoja
- Paketointi, muovittaminen, onko tämä välttämätöntä tuotteiden toimittamisessa?
- Käytetyt kuljetusalustat ja säiliöt voidaan hyödyntää uudelleen tai myydä
- Tuotesuunnittelu niin, että koko paketti menee mahdollisimman pieneen tilaan ja tuotteet saadaan mahtumaan pakettiin
- Käytä siistiä ja puhdasta jätemateriaalia (esim. kalvomuovia) pehmusteena pakkauksissa
Vältä ongelmajätettä
- Tutustu kasviöljypohjaisiin työstönesteisiin
- Korvaa liuotinpesuaineet vähäliuotteisilla tai kasviöljypohjaisilla pesuaineilla
- Kertakäyttöpyyhkeet voi korvata pesetettävillä vuokrapyyhkeillä. Esim. teollisuuspyyhe Vipperi vastaa
imukyvyltään 5 - 6 kertakäyttöpyyhettä. Vipperi kiertää käytössä n. 20 kertaa, jonka jälkeen se hyödynnetään energiantuotannossa. Vippereistä erotetaan pesuprosessissa ongelmajätteet, jotka toimitetaan
Ekokemille hävitettäväksi. (mm. Lindström Oy)
- Vesiohenteiset maalit ovat tulossa myös metallien maalaukseen
- Esimerkiksi kännyköiden, työkoneiden ja ATK-laitteiden akkuja voidaan kennottaa uudelleen. Kennotus
maksaa noin puolet uuden akun hinnasta
- Joissakin loisteputkissa valtaosa elohopeasta on korvattu vähemmän ympäristöä kuormittavilla aineilla
(Philipsin NG-lamput)
- Uusissa lämmönvaihtimissa freonit on korvattu vähemmän haitallisilla aineilla

Elektroniikkateollisuus
Jätteitä:

Synnyn ehkäisy

Hartsia, öljyä tai liuotinta
tusrievut

Hartsiset, öljyiset ja liuotinta sisältävät sisältävät puhdisrievut ja pyyhkeet pesetetään pesupalveluna.

Puhdistuspyyhkeet, trasselit

Valitaan pestäviä ja uudelleen käytettäviä
pyyhkeitä (esimerkiksi pesupalveluna).
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␣
Liuotinjätteet

Jotkut liuottimet voidaan tislata ja käyttää
uudelleen.

␣
Maalijätteet
pohjamaalina.

Maalin jämät yhdistetään ja käytetään

␣
Kirkkaat jäteöljyt

␣

Öljy korvataan kasvipohjaisella öljyllä.

␣
Metallipakkaukset, puhtaat tynnyrit

␣

Kysy mahdollisuutta palauttaa uudelleen
käyttöön esimerkiksi aineen valmistajalle.
Tynnyrit toimitetaan tynnyripuhdistamoon.

Komponenttien ja osien valmistuksen jätteitä:
Ammoniumkuparikloridi

␣

Regenerointiin maahantuojalle

␣
Elektrolyyttiset kylvyt

Regenerointiin, esimerkiksi
Kuusankoski Oy:llä ja uudelleenkäyttö

␣
Kehitysliuos

Trikloorietaani voidaan korvata vähemmän
haitallisella soodalla.

␣
Kemiallinen kuparointikylpy

␣

EDTA on korvattavissa

␣
Permanganaatti tai kromihappokylpy

Regenerointi

␣
Prosessien huuhteluvedet

Voidaan kierrättää talteenottoprosessin
avulla.
Uudelleenkäyttö prosessissa.
Pestävät juoksutteet voidaan korvata
synteettisillä juoksutteilla, joita ei tarvitse
määräajoin pestä pois.

(Lähde: Törnblom Katariina 1999: Elektroniikka-alan ympäristöopas. Suomen ympäristökeskus)
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2.3. Graafinen ala
Suurin osa painamisjätteistä toimitetaan jo tällä hetkellä uusiokäyttöön. Vaikka graafinen ala on huolehtinut
jäteraaka-aineiden kierrätyksestä verraten hyvin, painot tuottavat vieläkin (tilanne v. 1997) kaatopaikoille yli
5000 tonnia jätettä vuodessa. Jätteiden syntymisen ehkäisyyn tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota
mm. materiaalinkäsittelyssä ja itse painoprosessissa. Esim. hukkapaperin määrää olisi pyrittävä vähentämään
edelleen. Se on sekä taloudellisesti, että ympäristönsuojelullisesti hyvä tavoite.
Ympäristöystävällisen painotuotteen suunnittelussa, painamisessa ja jälkikäsittelyssä tulisi ottaa huomioon
seuraavat seikat:

Painotuotteen suunnittelu
-

Valitse tuotteen sivukoko ja käytettävä paperi siten, että painoarkki tulee käytetyksi mahdollisimman tehokkaasti
Pyri käyttämään hyödyksi paperin molemmat puolet
Varusta painotuote merkinnöillä, jotka kehottavat toimittamaan sen käytön jälkeen paperinkeräykseen
Valitse painomenetelmä siten, että paperihukka jää mahdollisimman pieneksi
Älä liitä paperiin turhia muovituksia, laminointeja tai muita sellaisia materiaaleja, jotka estävät paperin
kierrätyksen

Paperin valinta
1. Käytä uusiopapereita tai kierrätyskuitua sisältäviä paperilaatuja silloin, kun se on mahdollista
2. Suosi ympäristöä vähän kuormittavia papereita (esim. pohjoismainen Joutsen- merkki, EU:n ekotuotemerkki, ks. liite 1)
3. Vältä kloorivalkaistuja papereita

Painotuotteen valmistus
1. Vältä hukkaa, pyri käyttämään materiaalit mahdollisimman tarkkaan
2. Pyri vähentämään kehitteen ja kiinnitteen määrää (LR-kehite, kehitteen suodatus mekaanisella ja/tai hiilisuodattimella)
3. Ota hopea talteen
4. Käytä kasviöljypohjaisia painovärejä, jos mahdollista
5. Käytä uusiovärejä, jos mahdollista
6. Käytä kasviöljypohjaisia pesunesteitä
7. Korvaa isopropanoli kostutusvesissä muilla aineilla
8. Kerää jäteraaka-aineet talteen ja toimita ne lajittelun jälkeen kierrätykseen
9. Käytä vesiliukoisia liimoja itsekiinnittyvien sijaan
10. Käytä kuumaliimattavia teippejä liuotinpohjaisten sijaan
11. Käytä vesiliukoisia lakkoja liuotinpohjaisten sijaan
12. Muista myös energian säästö

Lisätietoa graafisen alan ympäristövaikutuksista

Elinkaaren alkupuolen ympäristövaikutukset
Noin puolet painotuotteen ympäristöä kuormittavista päästöistä syntyy massan ja paperin valmistuksessa.
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Sellu- ja paperitehtaat voivat vähentää ympäristökuormitustaan kehittämällä prosesseja, suljetuilla vesikierroilla ja tehokkaalla ulkoisella puhdistuksella. Jätelietteen ja puun kuoren poltto säästää muita energianlähteitä.
Raaka-aineen osalta suurimmat painotuotteen ympäristöongelmat liittyvät vanhoihin metsiin ja talousmetsien
hoitoon. Aarniometsien ja harvinaisten metsätyyppien suojelu sekä kestävän kehityksen mukaiset talousmetsien hoito- ja hakkuumenetelmät ovat ratkaisu raaka-aineen ympäristöongelmiin.

Painamisen ympäristövaikutukset
Varsinaisen painamisen suurimmat ympäristöongelmat johtuvat pesuliuottimista, liotinpitoisista painoväreistä, isopropanolipitoisista kostutusvesistä sekä filmi- ja levynvalmistuskemikaaleista. Ne aiheuttavat haihtuvien yhdisteiden päästöjä ilmaan (ns. VOC-päästöt), päästöjä viemäreihin sekä ongelmajätteitä.
Graafisen alan yritys voi vähentää ympäristövaikutuksia käyttämällä ympäristöä vähemmän kuormittavia
materiaaleja ja aineita tuotannossaan. Elektroninen sivunvalmistus kuormittaa ympäristöä huomattavasti
vähemmän kuin perinteiset menetelmät.
Painotuotteen valmistusprosessi vaatii paljon energiaa. Yhtä valmista painotuotetonnia kohden kuluu energiaa jopa noin kolmasosa siitä, mitä paperinvalmistuksessa kuluu yhtä tuotetonnia kohti . Kirjapainoille
kymmenen prosentin energiansäästötavoite on usein realistinen. Selkeitä säästökohteitta on myös raakaveden
käytössä.
Kuljetusten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää suosimalla rautatiekuljetuksia ja kehittämällä jakelun logistiikkaa ja tehokkuutta.

(Lähde ja lisätietoa: Rissa, Kari. 1997 Graafisen alan ympäristöopas.)
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2.4. Hotelliala
Hotellivieraille on tarkoituksenmukaista tiedottaa hotellin toimista jätteen vähentämiseksi, siten hotellivieraiden on helpompi ymmärtää uusia toimintatapoja ja joillekin asiakkaille se voi olla jopa hyvä markkinointikeino.
-

-

-

Hotelli-info ei tarvitse olla paperilla joka huoneessa vaan siihen voi olla pääsy esimerkiksi television kautta.
Erillinen infokanava hotellivieraille.
Sanoma- ja aikakauslehtiä ei ole välttämätöntä toimittaa joka huoneeseen. Ne voidaan keskittää aulaan,
ravintolaan tai vastaanottoon. Vierailta voidaan kysyä lehtien tarvetta sisään kirjautumisen yhteydessä.
Pesuhuoneiden paperiautomaatit täytetään vasta kun entiset ovat loppuneet
Korvaamalla kertakäyttöiset käsipyyhepaperit puuvillapyyheannostelijalla voidaan wc- ja pesutiloista tulevaa paperijätettä vähentää huomattavasti. Puuvillainen rullapyyhe kiertää käytössä n. 100 kertaa ja
kädet voidaan kuivata sen elinkaaren aikana n. 13 000 kertaa.(mm. Lindström Oy)
Kertakäyttöiset pöytäliinat ja lautasliinat voidaan korvata vuokrattavilla kankaisilla tekstiileillä.
Työvaatteita, vaihtomattoja ja -moppeja, hotelli- ja ravintolatekstiilejä ja käsipyyhkeitä voidaan vuokrata.
Kun tuotteet eivät enää täytä laatukriteerejä, ne poistetaan käytöstä ja ohjataan joko uusiokäyttöön tai
poltettavaksi energiantuotantoon. (mm. Lindstöm Oy)
Ovatko kaikki vieraille tarjotut välineet tarpeellisia? Tällaisia ovat esimerkiksi suihkupäähineet tai kengänkiillotusliinat.
Käytetyt liinavaatteet voidaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen
Uudelleentäytettävät pullot shampoolle ja saippuoille sekä pumppu täyttöä varten.
Pidempiaikaisilta vierailta ei tarvitse vaihtaa pyyhkeitä ja lakanoita joka päivä. Asiaa voidaan kysyä vierailta kirjautumisen yhteydessä tai esim. pyytää jättämään lakananvaihtolappu oveen tarvittaessa.
Joillakin hotelleilla on tapana lähettää postissa varmistus varatusta huoneesta. Jo varauksen yhteydessä
voidaan kysyä tarvitaanko varmistusta.

(Lähde: YTV, http://www.ytv.fi/jateh/yrjateh/ehkvin.html)
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2.5. Kauneudenhoitoala
Kosmeettisten tuotteitten ympäristövaikutuksista ovat eniten olleet esillä allergiat, eläinkokeet, synteettisten
ja luonnonraaka-aineiden käyttö sekä ylipakkaaminen. Myös tiettyjen kemikaalien myrkyllisyys ja epäillyt hormonihaitat rasittavat kosmetiikan ekotasetta.
Ympäristöä kuormittavat aineet
Kosmeettisissa tuotteissa käytetään tuhansia erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Pieni osa niistä on myrkyllisiä
eliöille ja kasveille tai biologisesti hajoamattomia. Joutuessaan jätevesien mukana luontoon ne lisäävät ympäristökuormitusta. Tanskalaisen Greeninfo-järjestön selvityksen mukaan 7 % tutkituista kosmetiikan aineosista oli ympäristöä kuormittavia, 5 % oli EU:n vaarallisten aineiden listalla ja 4 % epäiltiin olevan hormonihäiritsijöitä.
Kosmeettisissa aineissa haitallisia yhdisteitä on säilöntäaineissa, rasvoissa, UV-suoja-aineissa, antioksidanteissa ja emulgaattoreissa. Useille haitallisista aineista on Suomessa asetettu enimmäispitoisuusrajat.
Tuoteselosteissa aineosat on nimetty yleensä englannin tai latinan kielellä. Seuraavassa luettelossa on yleisimpiä ympäristölle haitallisia aineita.
-

Deodorantit: triclosan, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, BHT,
tocopheryl acetate.
Hajuvedet ja raikasteet: benzophenone, BHT.
Hiusvärit: BHT, toluendiamin, p-fenylendiamin.
Huulipunat: BHT, BHA, quaternium-18 hectorite, metallivärit, kuten barium.
Ihovoiteet: mm. säilöntäaineista imidazolidinyl urea (Quaternium 15), triclosan ja 2-bromo-2nitropropane1,3-diol. Antioksidanteista huonosti biohajoavia ovat BHA ja BHT.
Kynsilakat: mm. ftalaatit (esim. dibutyl phthalat, DBP) ja UV-aineista benzophenone.
Silmämeikit: mm. imidazolidinyl urea ja antioksidantit BHT tai tocopheryl acetat.

Hiusvärit
Hiusväreissä on paljon ihoärsytystä aiheuttavia kemikaaleja - noin kaksi kolmasosaa käytetyistä aineista.
Kuitenkaan hiusväreille allergisoituneita käyttäjiä ei ole kuin muutama prosentti.
Hiusvärit sisältävät voimakkaita kemikaaleja. Kosmetiikassa käytettävien aineiden rajoitukset koskevat useimmin juuri hiusvärejä. Jo 50-luvulla epäiltiin hiusvärien aiheuttavien syöpää. Noin 0,5 - 1 % aineista saattaa
imeytyä päänahan läpi. Aiheesta on tehty paljon tutkimuksia, mutta ne eivät tue käsitystä, että tavallisessa
käytössä hiusväreistä aiheutuisi syöpävaaraa.
Hiusvärejä on kolmenlaisia. Tilapäisessä värjäyksessä käytetään happamia väriaineita, jotka poistuvat hiusten
pesussa. Kevytvärit kestävät useita pesukertoja. Kestovärit jäävät pysyvästi hiuksiin. Niitä kutsutaan myös
hapetusväriaineiksi tai peroksidiväreiksi. Värjäys tapahtuu niin, että väriaine tunkeutuu ensin hiuksen sisään.
Siellä se hapetetaan varsinaiseksi väriksi. Hapettimena on vetyperoksidi.
Käytännössä ainoa kasviväriaine on kuparisen punainen henna. Kuitenkin monessa hennapohjaisessa hiusvärissä on myös synteettisiä väriaineita. Jos haluat käyttää luonnonhennaa, tarkista tuotteen koostumus.
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Hiusvärien haitallisia aineita:
aineosa
INCI-nimeltään
alkylphenoletoxylat

suomalainen
nimi
alkyylifenolietoksylaatit

missä
tuotteissa
jotkut hiusvärit

haitta

ammonium
hydroxide tai
ammonia

ammoniumhydroksi

lähes kaikki
kestovärit

ammonium-persulfate

ammonium-persulfaatti

vaalennusaineet

allergisoiva

ethanolamine

etanoliamiini

jotkut kestovärit

allergisoiva

hydrogen peroxide

vetyperoksidi

kaikki kestovärit,
lähes kaikki
vaalennusaineet

ihoärsytys

lead acetate

lyijyasetaatti

metalliväri

vaikuttaa
hermostoon,
myrkyllinen,
ei hajoa

p-phenylenediamine,
m-phenylenediamine

parafenyleenidiamiinit, metyylidiamiinit

lähes kaikki
kestovärit

allergisoivia
huonosti
hajoavia,
osa myrkyllisiä ja kertyviä

para-aminephenol

para-aminofenolit

kestovärit

syöpävaara

resorcinol

resorsinoli

lähes kaikki
kestovärit

allergisoiva

huonosti
hajoavia,
epäilty hormonaalisia
vaikutuksia
ihoärsytys

(Lähde: Kuluttaja-lehti 1/00)

Vinkit
1.
2.
3.
4.

Vältä ympäristölle haitallisia kemikaaleja, kuten metallivärejä.
Noudata aina tarkasti käyttöohjeita ja käytä suojakäsineitä.
Lue varoitusmerkinnät pakkauksesta ja noudata niitä.
Älä koskaan käytä tuotetta, jossa on aineita, joille olet allerginen.

Kosmetiikka ja pakkaaminen
Kosmeettiset tuotteet on usein ylipakattu. Markkinoilla on kuitenkin myös yksinkertaisemmin pakattuja ja jopa
uudelleentäytettävissä pakkauksissa myytäviä tuotesarjoja. Tiedustele tavarantoimittajilta mahdollisuutta tilata tarvitsemasi kosmetiikka uudelleenkäytettävissä pakkauksissa.
Kosmetiikan pakkausjätteet muodostavat noin 5% kaikista pakkausjätteistä.
(Lähde: http://www.loreal.com)
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2.6. Metalliala
Yleisohjeet:
Materiaalihankinnat
-

Valitse tavarantoimittajat, jotka tarjoavat tuotteensa kierrätettävissä tai mahdollisimman vähäisissä pakkauksissa. Tavaran toimittajille voi lähettää pyynnön materiaalitehokkaammasta pakkaamisesta. Vaihda
toimittajia tarvittaessa.
- Älä osta turhaa, vältä yliostamista, ennen kaikkea älä osta jätettä
- Osta vain uudelleenkäytettävää tai kierrätettävää materiaalia jos mahdollista
- Painota tuotteen pitkäikäisyyttä hankintaa tehdessä
- Suurempien erien ostaminen ja bulkkipakkausten käyttö vähentää jätettä
- Yrityksille on vuokrattavissa työvaatteita ja teollisuuspyyhkeitä. Kun tuotteet eivät enää täytä laatukriteerejä,
ne poistetaan käytöstä ja ohjataan joko uusiokäyttöön tai poltettavaksi energiantuotantoon. (mm. Lindström Oy)␣
Tuotepakkaukset
- Tuotteet on järkevää pakata uudelleenkäytettäviin pakkauksiin. Pakkaukset voidaan kerätä talteen esimerkiksi uusien toimitusten yhteydessä
- Säästä ehjät ja puhtaat pahvilaatikot ja käytä uudelleen
- Pahvilaatikon pakkaamisessa teipin ja niittaamisen sijaan voidaan käyttää uudelleenkäytettävää tarranauhaa
- Tuotepakkausten pahvi voidaan käyttää uudelleen useita kertoja
- Paketointi, muovittaminen, onko tämä välttämätöntä tuotteiden toimittamisessa?
- Käytetyt kuljetusalustat ja säiliöt voidaan hyödyntää uudelleen tai myydä
- Tuotesuunnittelu niin, että koko paketti menee mahdollisimman pieneen tilaan ja tuotteet saadaan mahtumaan pakettiin
- Käytä siistiä ja puhdasta jätemateriaalia (esim. kalvomuovia) pehmusteena pakkauksissa
Vältä ongelmajätettä
- Tutustu kasviöljypohjaisiin työstönesteisiin
- Korvaa liuotinpesuaineet vähäliuotteisilla tai kasviöljypohjaisilla pesuaineilla
- Kertakäyttöpyyhkeet voi korvata pesetettävillä vuokrapyyhkeillä. Teollisuuspyyhe Vipperi vastaa imukyvyltään 5 - 6 kertakäyttöpyyhettä. Vipperi kiertää käytössä n. 20 kertaa, jonka jälkeen se hyödynnetään
energiantuotannossa. Vippereistä erotetaan pesuprosessissa ongelmajätteet, jotka toimitetaan Ekokemille
hävitettäväksi. (mm. Lindström Oy)
- Vesiohenteiset maalit ovat tulossa myös metallien maalaukseen
- Esimerkiksi kännyköiden, työkoneiden ja ATK-laitteiden akkuja voidaan kennottaa uudelleen. Kennotus
maksaa noin puolet uuden akun hinnasta
- Joissakin loisteputkissa valtaosa elohopeasta on korvattu vähemmän ympäristöä kuormittavilla aineilla
(Philipsin NG-lamput)
- Uusissa lämmönvaihtimissa freonit on korvattu vähemmän haitallisilla aineilla
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Metalliteollisuus
Työstöjätteitä:

Synnyn ehkäisy

Metallilastut, joissa mineraaliöljypohjaista lastuamisnestettä
linkoamalla.

- Lastuamisnesteen poisto
valuttamalla, kappaletta kääntelemällä tai
- Kasviöljypohjaisen lastuamisnesteen käyttö.
- Lastuamisnesteetön työstö
(hiilidioksidijäähdytys, kuivatyöstö).
- Lastuamisnesteen minimointi.

␣
Lastuamisneste
kierrätettävyys ja vähemmän haitallisuus).

␣
- Lastuamisnesteen valinta (kriteerinä mm.
- Nestesäiliöiden jakelujärjestelmän kunnon

tarkkailu sekä huolto.
- Ohjeistus nesteen lisäyksille, vaihdolle ja
puhdistukselle.
␣
Metallijäte ja -romu

␣
- Osien standardointi.
- Metallikappaleiden merkitseminen ja

metalliromun varastokirjan pitäminen.
- Laserleikkaus.

Kappaleiden pesussa ja esikäsittelyssä syntyviä jätteitä:
Alkalisen pesun jäte

␣
EDTA:a sisältävät jätteet
␣
Halogenoitu (kloori- tai bromihiilivety)liuotinjäte

- Lämpötilan nosto, sekoitus, ultraääni tai suihkeena.
Suihkuttaminen parantaa alkalista pesua.
- Höyry- ja painevesipesu.
␣
- EDTA korvattavissa
␣
- Puhdistuksen tarpeen selvittäminen.
- Talteenotto poistoilmasta (adsorptio tai kondensointi),
Lämpötilan säädöt ja liuottimen laadun ylläpito
(stabilaattorit).
Vaihtoehtoisia menetelmiä:
- Alkalinen/hapan/neutraalipesu.
- Pintojen pyyhkiminen vesiliukoisella
rasvanpoistoaineella.
- Mekaaniset puhdistusmenetelmät.
- Biologinen rasvanopoisto.
- Emulsiot.
- Vesihöyry tai kuuma vesi.
- Elektrolyyttinen rasvanpoisto.
- Hiilidioksidi.
Maalin poistoon mm. seuraavia menetelmiä:
- Pehmennin ja korkeapainesuihku.
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- Korkeapainesuihku
- Laser
- Suolakylpy
- Kuuma vesialkalikylpy teräkselle
␣
Käytetyt puhallusmateriaalit

␣
Happojätteet (suola-, rikki- tai
fosforihappo, sisältää rautaa tai
sinkkiä)

␣
- Käyttötekniikan hallinta ja laitteiden kunnossapito.
- Kiteiden kierrätys.
- Kvartsihiekkapuhalluksen korvaaminen
talteenottolaitteistolla varustetulla
teräsraepuhalluksella.
- Muovikidepuhallus.
␣
- Käyttöiän pidennys regeneroimalla.
- Happohöyryjen keräys ja puhdistus.
- Peittauskylvyn pitoisuuden seuraa-minen ja peittausinhibiittoreiden, kostutusaineiden ja natriumglukonaatin
käyttö.
- Peittausajan optimointi.
Vaihtoehtoisia menetelmiä:
- Sekahappopeittaus
- Elektrolyyttinen peittaus
- Suolasulapeittaus
- Lipeäpeittaus
- Mekaaninen hilseenpoisto

Maalauksessa syntyviä jätteitä:
Liuotinjäte

- Regenerointi.
- Vesiohenteisen tai jauhemaalin käyttö.
- Maalausvälineiden puhdistus liuotinta kierrättävällä
pesulaitteella tai maalausvälineiden puhdistuksessa
käytetyn liuottimen käyttö pohjamaalauksessa.

␣

␣
- Sähköstaattinen ruiskutus.
- Ylimääräisen maalin talteenotto ja uudelleenkäyttö.
␣
- Ruiskutuskaapin rakenne.
- Talteenottolaitteiston tarkkailu ja kunnossapito.
- Maadoituksen varmistaminen.
- Sähköstaattinen jauheruiskutus.
␣
- Maalausvälineiden oikea käyttötekniikka.
Kappaleiden sijoittelu.
- Vaihtoehtoisia maaleja: mm. korkeampi kiintoaineiset,
vesipohjaiset, pulverimaalit,
- Maadoituksen varmistaminen.
- Sähköstaattinen jauheruiskutus.
Vaihtoehtoisia maalausmenetelmiä:

Vesipohjaisten maalien jätteet

Pulverimaalauksen maalijäte

Liuotinpitoisen maalin jäte
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sudit ja rullat
Ruiskumaalauksen optimointi
Ilmaston sähköstaattinen tai korkeatilavuus
matalapaineruiskutus
Kastomaalaus
Työkappaleen kuljetus maaliverhon lävitse
Vesipohjaisten maalien ruiskutus ja ylimääräisen
maalin talteenotto
Prosessien huuhteluvedet
Syanidipitoiset kylvyt
Komponenttilevyjen kokoon-panossa syntyvä
juoksute

(Lähde: Forsell Pia 2000. Kone- ja metallituoteteollisuuden ympäristöopas. Suomen ympäristökeskus)
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2.7. Rakennusala
Käytä rakennusjäte uudelleen
- Ota purkukohteesta talteen uudelleen käyttöön kelpaavat osat. Käytettyjä rakennusosia ottavat pääkaupunkiseudulla vastaan vastaan mm. UUSIX-verstaat (p. 90-310 89 529)
- Käytä mahdollisuuksien mukaan käytettyjä rakennusosia saneerauksessa ja rakentamisessa
Vähennä materiaalihävikkiä
- Tilaa määrämittaisena puutavarat, listat, kipsilevyt, eristevillalevyt yms.
- Tilaa oikeaan aikaan ja suoraan oikeaan paikkaan
- Varmista materiaalien ja tuotteiden laatu vastaanotettaessa
- Varastoi ja suojaa huolella rakennusmateriaalit
- Vältä turhaa varastointia
- Huolehdi materiaalien ja tuotteiden oikeista nostoista ja siirroista
- Järjestä asianmukaiset reitit työmaakuljetuksia varten
Vähennä pakkausjätettä
- Tilaa tuotteet pakkaamattomina, jos mahdollista (esim. kotimaiset kodinkoneet)
- Valitse suurpakkaukset, jos tuotteen menekki on suuri
- Suosi kevyitä ja kierrätettäviä pakkauksia
- Valitse uudelleenkäytettävä pakkaus, jos mahdollista (esim. pressu kipsilevyille)
Esimerkkejä työmaalta
- Käytä kestomuotteja, esim. uudelleen käytettäviä muottielementtejä muottilevyjen ja laudoituksen sijaan
- Käytä mieluummin muottilevyjä laudoituksen sijaan ja puhdista muottilevyt ja –laudat uudelleen käyttöön
Remontointi
- Älä turhaan korjaa sellaista mikä ei ole rikki!
- Rakenteet:
- Käsittelemätön puu on monikäyttöinen materiaali. Puuta on helppo työstää ja puurakenteita on
myös yksinkertaista korjata ja muunnella. Käsittelemätön puu on jätteenä haitatonta.
- Suosi kestäviä betoni- tai tiilirakenteita märkätiloissa.
- Eristeet
- Purut ja oljet voidaan kompostoida tai polttaa. Sellu-, puukuitu- ja mineraalivillaeristeitä voidaan
uusiokäyttää rouhimalla niistä puhalluseristettä. Kevytsoraeristeet ja levymäiset muovieristeet
voidaan myös käyttää uudestaan.
- Ikkunat
- Vanhoihin ikkunoihin saa noin 10% lisäeristyksen asentamalla lisälasin joko sisä- tai ulkopuolelle. Sama vaikutus on sälekaihtimien asentamisella. Vanhoja puitteita kannattaa kunnostaa: ne
on yleensä tehty tiiviistä ja kovasta ydinpuusta, joka on vanhanakin kestävämpää kuin uudet
pintapuu-alumiini-muovi - yhdistelmät.
- Tapetit ja maalit
- Suosi pinnoittamattomia paperitapetteja.
- Kokeile myrkyttömiä luonnonmaaleja.
- Lattiamateriaalit
- Suosi pitkäikäisiä luonnonmateriaaleja.
- Kiintokalusteet
- Suosi massiivipuuta. Pienet puusepänverstaat tekevät kaapistoja ja osia mittatilaustyönä. Uudista vanhat kaapistot maalilla ja kohentamalla sisäosia. Joskus pelkkä ovien vaihto riittää.
- Vesikalusteet
- Ehjiä, vuotamattomia vesikalusteita ei tarvitse vaihtaa. Hanan tai tiivisteiden uusiminen, WC29

-

Linkkejä:
-
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istuimen perusteellinen puhdistus ja istuimen kannen vaihto voivat joskus riittää kunnostukseksi.
Vedenkulutusta voi pienentää laittamalla vedellä täytetyn muovipullon vesisäiliöön.
Pinttyneen kylpyammeen voi pinnoittaa uuden veroiseksi.

Museoviraston korjauskortistosta opastusta vanhojen rakennusten korjaamiseen: www.nba.fi
Tietoa luonnonmukaisesta rakentamisesta: www.rakas.kulma.net, www.hut.fi/yksikot/LRT
Käytettyjä rakennusmateriaaleja ja -osia: www.keltainenpörssi.fi. www.rakennusluuppi.fi,
www.kierrätyskeskusyhdistys.fi
Rakennussäätiön tuotteiden ympäristövaikutuksista kertovia selosteita yms.: www.rts.fi

2.8. Ravintola-ala
Materiaalihankinnat
-

-

-

Valitse tavaran toimittajat, jotka tarjoavat tuotteensa kierrätettävissä tai mahdollisimman vähäisissä pakkauksissa. Tavaran toimittajille voi lähettää pyynnön materiaali-tehokkaammasta pakkaamisesta. Neuvottele asiasta tai vaihda toimittajia tarvittaessa.
Suurempien tilauksien yhteydessä voit pyytää tarjouksen mukana selvityksen yrityksen ympäristöasioiden tilasta
Aina ei tarvitse ostaa uutta. Ravintolan sisustukseen voi saada omaleimaisuutta käytetyilläkin tavaroilla.
Huonekaluista saadaan verhoilemalla uudenveroisia.
Älä osta turhaa, vältä yliostamista, ennen kaikkea älä osta suoraan jätteeksi menevää tavaraa.
Painota tuotteen pitkäikäisyyttä hankintaa tehdessä esim. sisustuksessa ja konehankinnoissa
Suurempien erien ostaminen vähentää jätettä. Ostot kannattaa kuitenkin suhteuttaa menekkiin
Käsipyyhkeet voidaan korvata rullapyyhkeellä. Korvaamalla kertakäyttöiset käsipyyhepaperit puuvillapyyheannostelijalla voidaan wc- ja pesutiloista tulevaa paperijätettä vähentää huomattavasti.
Työvaatteita, pöytäliinoja ja mattoja voidaan vuokrata. Kun tuotteet eivät enää täytä laatukriteerejä, ne
poistetaan käytöstä ja ohjataan joko uusiokäyttöön tai poltettavaksi energiantuotantoon. (mm. Lindström
Oy)␣
Suosi ympäristömerkin saaneita tuotteita. Merkin saaminen edellyttää aina, että tuote on mahdollisimman kevyt ja kierrätettävää materiaalia.
Suosi kestäviä, korjattavia tuotteita, joiden huolto toimii hyvin esim. keittiökoneostoissa.

Kahvilat
-

Pillien ja kääreiden käytön vähentäminen.
Vähennä kertakäyttöasioita ja siirry kestäviin. Tiskikoneiden
aikana astioiden pesu on helppoa.
Pakkausten optimointi tuotteen kokoon nähden.
Tuotteiden esim. leivonnaisten muotoa voidaan muuttaa, jotta vievät vähemmän pakkausmateriaalia,
mahtuvat esimerkiksi pienempään laatikkoon tai pussiin.
Kahviloissa myymättä jääneiden tuotteiden tarkkailu, ja tuotannon optimointi kysyntään nähden.
Hintojen alentaminen päivän lopulla, jotta erityisesti pilaantuvat tai huonoksi menevät tuotteet saataisiin
myydyksi.

Ravintolat ja lounasruokalat
-

Syömättä jääneen ruoan tarkkailu, tilausten ja tarjonnan sekä ruokalistan optimointi.
Edellisenä päivänä jääneistä ruoista voi taitava kokki tehdä seisovan pöytään vielä maukkaan uuden
ruokalajin, mikä kannattaa ottaa huomioon ruokalistaa suunnitellessa.
Ruoan annostelu asiakkaan tarpeiden mukaan. Lounaspaikoissa seisovan pöydän on huomattu vähentävän
ruoan kulutusta pidemmän päälle - ruokailijat ottavat vain sen verran kuin tarvitsevat.
Vedelle, maidolle ja mehulle jakelukoneet ja automaatit.
Yksittäispakattujen rasvojen sekä mausteiden vaihtaminen isoihin voirasioihin ja ketsuppi ja sinappiannostelijoihin – vähentää myös kulutusta
Jälkiruoat kannattaa tarjota isoista tarjoiluastioista ja välttää yksittäispakattuja jälkiruokia.
Ylijäämäruoan myynti asiakkaille kotiin vietäväksi.

Yleistä
-

Ylijäämäruoalle voidaan löytää monia yleishyödyllisiä käyttökohteita.
Kuivajätettä tai paperia sisältäviä jätesäkkejä ei tarvitse vaihtaa joka päivä.

(Lähde: YTV, http://www.ytv.fi/jateh/yrjateh/ehkvin.html)
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2.9. Tekstiiliala
Luonnonkuidut vai synteettiset kuidut?
Luonnonkuituja ja muuntokuituja saadaan suhteellisen nopeasti uusiutuvista luonnonvaroista ja ne on helpompi palauttaa luonnon kiertokulkuun kuin synteettiset tekokuidut. Synteettisistä tekokuiduista valmistetut
tekstiilituotteet puolestaan tarvitsevat usein huomattavasti vähemmän ympäristöä kuormittavia kemiallisia
viimeistyksiä tai pesua ja huoltoa. Synteettiset tekokuidut antavat myös tekstiilituotteelle lujuutta ja kulutuskestoa
ja näin lisäävät tuotteen käyttöikää, mikä lisää tuotteen Materiaalitehokkuutta. Luonnonkuitujen tai muuntokuitujen hyvää kosteudenimukykyä ja hyviä tuntuominaisuuksia sen sijaan synteettiset kuidut eivät pysty
korvaamaan. Molempia kuituryhmiä tarvitaan ja ominaisuuksiensa puolesta sekä luonnonkuiduilla, että tekokuiduilla on omat tarkoituksenmukaiset käyttöalueensa tekstiilituotteissa.
Eri kuitujen tuotannon ympäristövaikutuksia
Luonnonkuidut:
Puuvilla
Pellava
Villa

keinokastelu, lannoitus, torjunta-aineiden käyttö, maaperän
kuluminen, energiankulutus, veden pilaantuminen
lannoitus, torjunta-aineiden käyttö
kuivuus ja eroosio, torjunta-aineet, veden pilaantuminen

Selluloosamuuntokuidut:
Viskoosi, modaali,
kupro, lyocell, asetatti

kloorivalkaisu, energiankulutus, päästöt ilmaan ja
veteen

Synteettiset kuidut:
Polyesteri, polyamiodi,
polypropeeni, akryyli,
modakryyli, elastaani,
klorokuitu

Öljyvarojen käyttö, energiankulutus, päästöt
ilmaan ja veteen , otsonikato

Tekstiilien valmistusprosessin ympäristövaikutukset
Suurin osa tekstiilien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta energiankulutuksen ja päästöjen osalta syntyy
tekstiilien pesun ja huollon yhteydessä eli vasta tekstiilien valmistusprosessin jälkeen.
Tekstiilien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista aiheutuu noin
1/3 valmistuksessa ja
2/3 käytön ja huollon aikana.
Tekstiilien valmistusprosessin aiheuttaman ympäristökuormituksen määrä on pitkälti sidoksissa siihen, missä
maassa tai maanosassa tekstiilien valmistus tapahtuu. Esim. Suomessa ohjaillaan lainsäädännöllä paljon
tarkemmin kuin monissa muissa maissa. Yritysten toimintaa säätelevät tiukat päästörajoitukset, joita myös
valvotaan. Pitkälle teollistuneissa maissa on tekstiilien tuotantoprosessissa käytössä paljon moderneja, tietotekniikkaa hyödyntäviä koneita ja laitteita. Vanhoihin tuotantokoneisiin verrattuna uudet laitteistot säästävät
energiaa, vettä ja kemikaaleja ja näin ollen kuormittavat ympäristöä huomattavasti vähemmän.
Tekstiilien värjäyksessä ja viimeistyksessä on haitallisten kemikaalien ja karsinogeenisten väriaineiden käyttö
kielletty Suomessa ja monissa länsimaissa. Monissa maailman maissa niitä kuitenkin vielä käytetään, ja niitä
on myös Suomeen tuoduissa tekstiileissä. Haitallisia kemikaaleja sisältävien tekstiilien maahantuonti ja myyminen ei muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ole kiellettyä.
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Tekstiilien värjäys ja viimeistys on tekstiilien valmistuksen eniten ympäristöä kuormittava osa:
• kemikaalien kukutus 0,5 - 0,9 kg / kuitukilo
• väriaineita ja muita kemikaaleja vesistöön
• synteettiset kuidut vähemmän haitallisia kuin luonnonkuidut
• kemikaalijäämät tuotteissa
Tekstiilien ympäristömerkit
Tekstiilien ympäristömerkinnän taustalla on ajatus tarjota tekstiilituotteen ostajalle mahdollisuus valita rinnakkaisista tuotteista se, jonka ympäristövaikutukset on selvitetty ja jonka valmistuksesta on vähiten haittaa
ympäristölle. Markkinoilla on kuitenkin valtava määrä erilaisia ympäristömerkkejä, joista vain osa on yhdessä
sovittujen kriteerien mukaisia, joita valvoo jokin puolueeton, ulkopuolinen taho.
Yksi esimerkki valvotusta ympäristömerkinnästä on Öko-Tex Standard 100 -merkki, joka on monella suomalaisellakin tekstiilituotteella. Öko-Tex Standard 100 -merkki on samalla tuoteturvallisuusmerkki, joka takaa,
ettei tuotteesta löydy liian suuria pitoisuuksia haitallisia aineita.
Tekstiilit jätteenä
Suomessa syntyy tekstiilijätteitä noin 70 000 tonnia vuodessa, josta yli 2/3 tulee kotitalouksista ja vajaa 1/3
teollisuudesta ja palveluista. Tekstiilijätteet ovat 1-5% kaikista kotitalouksien jätteistä. TEVA-teollisuuden
osuus teollisuuden jätteistä o,5%. Suurin osa tekstiilijätteistä päätyy kaatopaikalle, koska niille ei ole toimivaa
kierrätysjärjestelmää.

Lähde ja lisätietoa: Talvenmaa, P. 1998. Tekstiilit ja ympäristö. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry. Kirja löytyy
myös internetistä osoitteesta: http://www.finatex.fi/html/pdf/tykirja.html
Nettisivuilla on myös Tekstiilit ja ympäristö -kalvosarja.
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2.10. Terveydenhuolto
Materiaalihankinnat
- Tavaroiden kohtuullinen varastointimäärä, jotta tavara ei pääse vanhenemaan.
- Steriilien ja tehdaspuhtaiden taitosten hankkiminen myös suuremmissa pakkauksissa, jolloin tilannekohtaisesti voidaan valita sopivin pakkauskoko käyttöön.
- Muovisten lääkemukien tilalle paperitaskut.
- Kertakäyttöpullojen tilalle täyttöpullojärjestelmä
- Työvaatteita voidaan vuokrata. Kun tuotteet eivät enää täytä laatukriteerejä, ne poistetaan käytöstä ja
ohjataan joko uusiokäyttöön tai poltettavaksi energiantuotantoon. (mm. Lindström Oy)␣
Laitehankinnat ja laitteiden huolto
- Valitse energiaa ja vettä säästävät laitteet laitteita uusittaessa
- Verkkokäyttöisten pienlaitteiden hankkiminen paristokäyttöisten sijaan aina, kun mahdollista
- Huolehdi laitteiden käyttökoulutuksesta ja vastaavan käyttäjän nimeämisestä
- Huolla ja pidä kunnossa koneet ja laitteet.
Käsihygienia
- Käsihuuhteiden käyttö käsienpesun sijaan, jollei käsissä ole näkyvää likaa. Näin säästyy vettä ja käsipyyhkeitä. Säästää myös käsiä!
- Käytetään kertakäyttökäsineitä vain silloin, kun se on todella tarpeen (esim. alapesut ja haavahoidot). Ei
käytetä kertakäyttökäsineitä turhaan esim. vanhusten käsittelyssä ja vuoteiden petaamisessa.
- Laitoshuoltajien kannattaa yleensä käyttää talouskäsineitä, ei kertakäyttöisiä.
Kemikaalit
- Valitse tuikenesteeksi vähiten vaarallisia liuottimia sisältävä.
- Formaldehydi on usein korvattavissa vaarattomammalla vaihtoehdolla; entä sinun käytössäsi? Ota selvää!
- Tee kemikaalihankinta yhdessä toisen käyttäjän kanssa, jotta kemikaalia ei jää vanhenemaan tai osta
kemikaalia millilleen tarvitsemasi määrä. Vaikka maksaisit siitä saman kuin isommasta määrästä, jäät
voitolle, koska kemikaalin jätehuolto usein tulee jopa kalliimmaksi kuin saman annoksen uudishankinta.
- Tarkista säännöllisesti vanhentuvat kemikaalit. Tarkista samalla, että tulpat ovat kunnossa eivätkä liuottimet vuoda tai haihdu.
- Selvitä kemikaalien ongelmajätehuollon vaihtoehdot. Käytä halvinta kuljetusmuotoa eli viemäriä silloin,
kun se on mahdollista; esim. neutraloiduille hapoille ja emäksille. Vähennät pakkausjätettä ja kuljetusten
päästöjä.
Kertakäyttötuotteiden käytön välttäminen
- Löytyisikö vielä jostain kestokäyttöisiä kaarimaljoja kertakäyttöisten tilalle? Puhdistuvat dekoissa.
- Veristen kertakäyttöjätteiden pakkaaminen on yleensä paljon työläämpää ja lisäksi kalliimpaa kuin kestokäyttöisen peseminen, mikä dekoissa on helppoa.
Tarpeettomien tavaroiden ja materiaalien ohjaaminen uudelleenkäyttöön
- Tarpeettomat laitteet muualle käyttöön.
- Kun steriili tuote vanhenee, tarkista voiko tuotteen käyttää tarkoitukseen, jossa steriiliyttä ei tarvita.
- Vanhoja suojavaatteita voi antaa päiväkoteihin roolivaatteiksi tai antaa/myydä opiskelijoille.
- Selvittä, voisiko tyhjiä keittosuolapulloja antaa asiakkaille tai päiväkoteihin mehupulloiksi.
- Radioaktiivisten lähteiden lyijykuoria kertyy käyttäjille. Ne ovat poistettuina haluttua materiaalia purjeveneiden kölipainoksi.
- Paperisilppua voi antaa päiväkoteihin tai kouluihin paperimassatöihin. Sitä voi myös käyttää jyrsijähäkkien alustana.
- Käytetyistä rullaverhoista ja tähteeksi jääneistä tapettirullista saa hyviä maalauskankaita/alustoja.
- Monenlaista pikkutavaraa voi käyttää päiväkodeissa askarteluun, esim. WC-rullien päädyt.
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Toimintatapojen muuttaminen, yleistä
- Lääkäreille ohjeet siitä, että kieltäytyisivät vastaanottamasta lääkenäytteitä, joiden arvelevat jäävän käyttämättä. (Vanhentuneet lääkenäytteet tuottavat paljon ongelmajätettä)
- Pese täysiä koneellisia.
- Poista huoneista turhat roska-astiat. Älä tyhjennä roskapussia jos pohjalla on vain muutama roska.
- Lisää potilasoppaisiin ohjeet jätteiden välttämiseksi.
(Lähde: YTV, http://www.ytv.fi/jateh/yrjateh/ehkvin.html l

2.11. Tukkukauppa ja vähittäismyynti
Tukkukauppa
-

-

Vältä moninkertaista pakkaamista.
Pakkaa laatikot täyteen, useampi tuote samaan laatikkoon.
Älä käytä turhia suojamuoveja.
Neuvottele tavarantoimittajien kanssa siirtymisestä kestolavojen, kestolaatikoiden tai rullakoiden käyttöön. Jos kestävien kuljetusvälineiden palautumista ei pysty järjestämään, ovat vuokrattavat välineet yksi
mahdollisuus. Chep Finland, puh. 09-825 6800 vuokraa mm. puulavoja ja muovilaatikoita ja toiminta on
maailmanlaajuista. www.chep.com
Transbox –kestolaatikot toimivat hyvin elintarvikkeiden kuljetuksessa. Olisiko mahdollista ottaa käyttöön
omia kestolaatikoita muiden tuotteiden pakkaamiseen?
Isojen esineiden kuljetusten suojaksi kestokäyttöisiä peitteitä tai huopia.
Kerää siistit, käytetyt pahvilaatikot talteen ja käytä uudelleen pakkaamiseen.
Pahvilaatikon pakkaamisessa voi teipin ja niittaamisen sijaan käyttää uudelleen suljettavaa tarranauhaa.
Käytä pehmustemateriaalina siistejä jätemateriaaleja, esim. kalvomuoveja.

Vähittäiskauppa
Kaupassa syntyvän jätteen vähentäminen
Esitä toivomuksia tavarantoimittajille
Suuri osa turhaksi koetusta jätteestä tulee saapuvan tavaran mukana, vaikka kuljetus- ja pakkauslogistiikkaa
onkin pyritty kehittämään vähäjätteiseen suuntaan. Esitä tavarantoimittajille omat toivomuksesi, esim:
-

Moninkertaisen pakkaamisen välttäminen
Isommat myyntierät/pakkauskoot paljon liikkuville tuotteille
Täydet tavarantoimituskuormat, useampi tuote samaan laatikkoon
Vähemmän suojamuoveja
Kestolaatikoiden ja lavojen käytön lisääminen
Ei somistusmateriaalin pakkosyöttöä
Keskitetystä hintainformaatiomateriaalista luopuminen

Somistaminen
Somistamisen suunnittelussa olisi paljon mahdollisuuksia vähentää syntyviä jätemääriä:
- Somistusmateriaalien ja hintajulisteiden uudelleenkäyttö
- Uusittavia kampanjoita
- Pitkäikäisiä somisteita, esim. mainostaulut, silkkikukat, akvaario
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Muita keinoja vähentää jätettä
- Tavaratilausten tarkentaminen
- Laitteiden säännöllinen puhdistus ja huolto
- Kerta-astioiden käytön lopettaminen henkilökunnan tiloissa
Asiakkaalle menevien jätteiden vähentäminen
Mainonta
Mainosposti tuottaa suuret määrät paperijätettä. Vaihtoehtoja erillisille mainosesitteille:
- TV- ja radiomainonta
- Internetin hyödyntäminen (erityisesti yritysasiakkaille)
- Kuulutusmainonta
- Ständit
- Lehtimainonta
Kassit ja pussit
- Kysy tarvitseeko asiakas kassia/pussia
- Kaikki muovikassit maksullisiksi
- Biohajoavat hedelmien punnituspussit (asiakas voi käyttää biojätepussina)
- Kangaskasseja myyntiin kassoille kohtuuhintaan
Pakkaukset
- Moninkertaisten pakkausten vähentäminen
- Asiakkaille mahdollisuus purkaa turhat pakkaukset liikkeessä
- Palvelutiskejä käyttöön
- Tuotteiden punnitseminen asiakkaan omaan astiaan, esim. marjojen myyminen omaan ämpäriin
Huoltopalvelut
- Huolto- ja korjauspalveluiden järjestäminen myydyille tuotteille ja palvelun mainostaminen
Vuokrauspalvelut
- Monille tuotteille voisi järjestää vuokraus- tai liisauspalvelua vaihtoehdoksi tuotteen ostolle

Ympäristöä säästävien tuotteiden myynti ja mainonta
Vähittäiskauppa voi vaikuttaa asiakkaiden kulutustottumuksiin niin, että ne muuttuvat energiaa ja materiaaleja säästävään suuntaan. Näin vähennetään välillisesti myös jätemääriä tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa.
- Lisää ympäristön kannalta suositeltavia tuotteita valikoimiin, laita ne houkuttelevasti esille ja käytä mainonnassa rehellisesti ympäristöargumentteja.
- Myy kestäviä, laadukkaita tuotteita ja kerro asiakkaalle, että ne tulevat kalliimmasta hinnasta huolimatta
käytössä halvemmiksi. Ympäristön kannalta suositeltavia tuotteita ovat mm:
- Pohjoismaisella ympäristömerkillä eli Joutsenmerkillä merkityt tuotteet
- EU:n ekotuotemerkillä merkityt tuotteet
- Luomutuotteet
- Kertakäyttötuotteita korvaavat vaihtoehdot, esim. kestovaipat, kangasnenäliinat
- Energiaa säästävät kodinkoneet ja energiansäästölamput
- Kaikki kestävät, pitkäikäiset tuotteet, joissa on erityisen pitkä takuuaika ja hyvin järjestetty
huolto- ja varaosapalvelu
(Lähde: YTV, http://www.ytv.fi/jateh/yrjateh/ehkvin.html)
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2.12. Toimisto
Hankinnat
Yksi tehokkaimmista keinoista vähentää omasta toiminnasta aiheutuvaa ympäristörasitusta on painottaa kaikissa hankinnoissa tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksia ympäristön kannalta. Suurempia tilauksia tehdessä voi pyytää tarjousten mukana selvityksiä yrityksen ympäristöasioiden tilasta. Pienissä ostoksissa voi
turvautua valmiiseen, helposti saatavilla olevaan tietoon tuotteiden ominaisuuksista. Myös pohjoismaista ympäristömerkkiä ja Euroopan ympäristömerkintää voi käyttää apuna hankintoja tehdessä.
(ks. liite 1)
Pakkaustapa
- Onko tuotteen pakkaaminen välttämätöntä kuljetuksen kannalta? Voisiko pakkaustapaa keventää? Esimerkiksi huonekalu- ja laitehankinnoissa voi neuvotella tavaran toimittajan kanssa siitä, että tuotteen
pakkaustapaa kevennetään tavanomaisesta.
- Voisiko tavaran toimittaja käyttää kuljetuksissa pahvilaatikoiden sijasta kestokäyttöisiä muovilaatikoita?
- Onko tavaroissa turhaa moninkertaista pakkaamista?
- Ovatko kaikki pakkausmateriaalit kierrätettäviä?
- Voisiko tuotetta saada suuremmassa pakkauskoossa?
Hankintamäärät
- Jos tuotteen menekki on suuri ja tuote ei vanhene nopeasti, kannattaa tuote hankkia suurissa erissä.
Onko suurin pakkauskoko järkevä, vai voisiko tavarantoimittajalle esittää toivomuksen erilaisesta pakkaustavasta?
- Vanheneeko tuote nopeasti? Vaikka hinta voi olla halvempi suurelle erälle, kannattaa hankintamäärä
kuitenkin harkita tarkkaan, jottei vanhentunutta tuotetta jäisi paljon jätteeksi.
Tuotteen ympäristöominaisuudet
- Suosi joutsen- ja Euroopan ympäristömerkkituotteita. Merkin saaminen edellyttää mm. sitä, että tuotteen
pakkaus on mahdollisimman kevyt ja mahdollisuuksien mukaan kierrätettävää materiaalia.
- Suosi uusiotuotteita. Näin edistät kierrätystä ja samalla luonnonvarojen käyttö vähenee.
- Suosi tuotteita, jotka on tehty helposti kierrätettävästä materiaalista.
Vältä kertakäyttötuotteita
- Käsipyyhkeet voi korvata rullapyyhkeillä.
- Omat nimikkomukit kahvia varten ovat hyvä ratkaisu etenkin silloin, kun tiskikonetta ei ole käytössä kaikissa kahvitiloissa. Vieraita varten voi hankkia erikseen oikeita kahvikuppeja.
- Hanki yritykseen kunnon astiasto, niin kaikki juhlatilaisuudet voi viettää ilman kerta-astioita.
Laite- ja kalustehankinnat
- Suosi kestäviä, korjattavia tuotteita, joiden huolto toimii hyvin.
- Hanki kopiokoneet ja tietokoneet leasing-sopimuksella, jos se on mahdollista. Näin koneen toimittajan
vastuulla on se, että huollot ja korjaukset tehdään ajallaan ja poistettavat laitteet päätyvät mahdollisimman hyvin hyödynnettäväksi.
- Valitse energiaa säästäviä laitteita.
- Hanki tulostimia, joilla voi tulostaa kaksipuolisena.
- Huonekalu- ja laitehankinnoissa voi neuvotella tavaran toimittajan kanssa siitä, että tuotteen pakkaustapaa kevennetään tavanomaisesta
- Aina ei tarvitse ostaa uutta! Esimerkiksi hyviä huonekaluja voi löytyä käytettynäkin. Ja uusiin tiloihin
muuton ei tarvitse aina merkitä sitä, että kaikki vanha joutaa pois. Voisiko vanhoja huonekaluja kunnostaa?
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Toimistotarvikkeet
- Suosi uusiopaperia.
- Hanki värillisen kopiopaperin tilalle paperia, jossa tehosteena vain väriraita.
- Käytä uudelleentäytettyjä muste- ja laserkasetteja.
- Hanki teippikotelot, joihin voi vaihtaa rullan.
- Hanki uudelleenkäytettäviä ja –täytettäviä kyniä.
- Hanki valolla toimivia laskimia paristokäyttöisten sijaan.
- Pienikokoinen mininiittejä käyttävä nitoja säästää materiaali ja on mukava käyttää muutaman sivun nitomiseen.
- Keskitä kopiokone, faksi ja yhteiset kirjoittimet samaan tilaan ja varusta tila kaikille yhteisellä nitojalla,
rei’ittimellä, teippirullalla, saksilla yms. harvemmin käytettävillä tarvikkeilla. Tilaan voit lisäksi keskittää
yhteiset puhelinluettelot.
Uudelleenkäyttö
- Aina kun käytöstä poistetaan käyttökelpoista tavaraa, kuten vanhoja huonekaluja, laitteita ja mappeja,
pitää selvittää kelpaisivatko ne vielä jonnekin uudelleen käyttöön.
- Toimiiko tarpeettomien laitteiden, kalusteiden yms. tavaroiden kierrätys yrityksenne sisällä? Kierrätyspalstaa voi ylläpitää esim. sähköisessä henkilöstölehdessä.
- Tarjoa kierrätystavaraa henkilökunnalle, joko pientä maksua vastaan tai ilmaiseksi.
- Pääkaupunkiseudulla on useita kierrätyskeskuksia ja kirpputoreja, jotka jopa noutavat maksutta käyttökelpoista, ehjää ja puhdasta tavaraa. (http://www.ytv.fi/jateh/valta/kaytetty.html
- Kun lahjoitat isomman erän tavaraa hyväntekeväisyyteen, voit saada samalla positiivista julkisuutta.
- Piirtämiseen ja askarteluun sopivaa materiaalia voi tarjota henkilökunnan kautta päiväkoteihin ja kouluihin. Esimerkiksi värilliset kartongin palat ja värillinen aaltopahvi ovat päiväkodeissa haluttua tavaraa.
- Siistejä, tukevia kartonkilaatikoita (esimerkiksi kalvojen, tarrapapereiden ja valokuvapaperien pakkaukset) voi käyttää vielä moneen tarkoitukseen, esim. lasten piirustusten säilyttämiseen.
- Paperisilpusta voi tehdä uusiopaperia tai sitä voi käyttää jyrsijöiden häkkien kuivikkeena.
- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksella on askartelupörssi, johon otetaan askarteluun sopivaa materiaalia vastaan (p. 584 58 200).
- Löytyisikö vanhoille lehdillenne käyttöä kouluissa, lääkärien vastaanottotiloissa, kirjastoissa?
- Järjestä myös henkilökunnan omille tavaroille kierrätyspiste yrityksen tiloihin.

(Lähde: YTV, http://www.ytv.fi/jateh/yrjateh/ehkvin.html)
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3. Tehtävät
3.1. Paperikäsipyyhe vai kangaspyyhe?
Vuokrattavalla, kankaisella rullapyyhkeellä voidaan korvata kertakäyttöisiä paperikäsipyyhkeitä ja vähentää
sitä kautta syntyvää jätettä. Esimerkiksi Lindströmin rullapyyhe, jota pestään elinkaarensa aikana noin 100
kertaa, vastaa noin 24 000 kertakäyttöistä paperipyyhettä. Yhdestä loppuun käytetystä rullapyyhkeestä kertyy jätettä 2 kiloa, vastaavasta määrästä kertakäyttöisiä pyyhkeitä jätettä kertyy 80 kg.
(Lähde: Lindström Oy:n ympäristöselvitys 2001)
Laske seuraavien vaihtoehtojen syntyvät jätemäärät.
Esimerkkioppilaitoksessa on 750 oppilasta ja kertakäyttöpyyhkeitä käytetään noin 3000 kpl päivässä (4 kpl/
oppilas). Koulupäiviä on vuodessa noin 180, eli vuodessa kertakäyttökäsipyyhkeitä käytetään noin 540 000 kpl.
Paljonko paperipyyhkeistä syntyy jätettä vuodessa?
Entä jos koulussa käytetään kankaisia rullapyyhkeitä. Paljonko loppuun käytetyistä rullapyyhkeistä syntyy
jätettä?
39

Vastaus:
Ylläolevasta esimerkistä saadaan, että 24 000 paperipyyhettä on jätteenä 80 kg. Eli 300 paperipyyhkeestä
tulee jätettä 1 kg. Siten 540 000 paperipyyhkeestä syntyy 1800 kg jätettä.
Jos vastaava palvelu tuotetaan kangaspyyhkeellä, eli käsiä kuivataan 540 000 kertaa: Yhdellä kangaspyyhkeellä sen koko elinkaaren aikana voi kuivata kädet 24 000 kertaa, eli siis korvata 24 000 paperipyyhettä.
Siten kangasrullia tarvitaan 22,5. Niistä syntyy jätettä 45 kiloa. Tämä on vain 2,5% siitä jätemäärästä, joka
syntyisi jos käytetään paperipyyhkeitä.
Taustatietoa:
Kangaspyyhkeiden käyttö vähentää huomattavasti jätteiden syntyä. Niistä aiheutuu kuitenkin muita ympäristövaikutuksia, kuten veden, energian ja pesukemikaalien kulutusta. Suurissa pesuyksiköissä päästöt voidaan
kuitenkin saada varsin hyvin hallintaan ja veden kiertoa voidaan tehostaa.
Euroopan tekstiilivuokraajien yhdistyksen E.T.S.A.:n teettämän elinkaaritutkimuksen mukaan teollisuuspesun
ympäristövaikutukset kotipesuun verrattuna ovat huomattavasti pienemmät. Laskelmien mukaan teollisuuspesu kuluttaa 52% vähemmän energiaa, 73% vähemmän vettä ja 85% vähemmän pesuaineita. Teollinen
pesu aiheuttaa 33% vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja 36% vähemmän typenoksidipäästöjä kuin kotipesu.
(Lähde: Lindström Oy:n ympäristöselvitys 2001)

3.2. Paperin käytön vähentäminen
Esimerkkioppilaitoksessa kopiopaperin (A4) kulutus on 100 kpl/kk/oppilas ja koulussa on 700 oppilasta. Paperia kuluu 70 000 arkkia kuukaudessa ja kouluvuoden aikana (9 kk) noin 630 000 arkkia. Tämä vastaa 1260
pakettia eli 3150 kiloa vuodessa.
Suurin osa tästä paperista päätyy ennen pitkää jätteeksi. Oletetaan tässä, että 90% käytetystä paperista
päätyy jätteeksi.
Laske oppilaitokselle paperinkulutuksesta tulevat kustannukset, sekä paperin hankinta- että jätehuoltokustannukset, kun paperijäte lajitellaan ja viedään paperin kierrätykseen.
Arvioi paljonko kouluissa voitaisiin vähentää paperijätteen määrää ja säästää kustannuksissa, jos siirryttäisiin
kaksipuoliseen kopiointiin ja kopioinnin pienentämiseen mahdollisuuksien mukaan sekä korvattaisiin paperitiedotusta esim. sähköpostilla?
Tarvittavat tiedot:
Kopiopaperin hinta (Helsingin kaupungin hankintakeskuksessa) on 2,55 ¤ /pkt.
Keräyspaperi kuuluu tuottajavastuun piiriin ja se noudetaan velotuksetta kiinteistöiltä esim. kerran kuukaudessa.
Paperijätteen kustannuksina ovat siis ainoastaan astiavuokrat.
Astiavuokrat vaihtelevat hieman jäteyrityksen mukaan, olkoon esimerkissä
- 600 litran astian astiavuokra 3,7 ¤/kk
- 240 litran astian astiavuokra 2,6 ¤ /kk
Jos kiinteistöllä on omat jäteastiat, ei paperijätteestä koidu kustannuksia.
Jäteastioiden painot:
- Toimistopaperi 240 l, paino 60 kg
- Toimistopaperi 660 l, paino noin. 200-300 kg
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Vastaus:
Paperin hankinnasta koituvat kustannukset:
1260 x 2,55 ¤ = 3213 ¤.
Jos paperista siis 90% päätyy jätteeksi, syntyy jätepaperia
0,9 x 3150 kg=2835 kg.
Astiavuokra:
Tarvitaan esim. 2 kpl 600 l:n jäteastioita, joka tyhjennetään kerran kuukaudessa. Tällöin jätepaperista koituvat kustannukset astiavuokrina olisivat 2 x 3,7 ¤ /kk = 7,4 ¤ /kk ja 66,6 ¤ /vuodessa.
Käytännössä keräyskelpoista paperia päätyy kuitenkin myös kaatopaikalle, jolloin siitä koituvat jätekustannukset ovat suuremmat, koska sekajätteestä peritään aina astiavuokran lisäksi myös käsittelymaksu.
ELI paperinkulutuksen kustannukset:
Paperin hankinta
Paperijätteen astiavuokra
YHT:

3213 ¤
66,60 ¤
3279,60 ¤

Kun koulu pienentää paperin kulutusta esim. siirtymällä kaksipuoliseen kopiointiin, sähköiseen viestintään
sisäisessä tiedotuksessa jne. voisi paperin kulutusta helpostikin pudottaa puoleen. Tällöin säästöjä syntyy
pääasiassa materiaalihankintakustannuksissa, vuodessa jopa yli 1600 ¤.
Esimerkki osoittaa, että materiaalitehokkuus tuottaa eniten säästöjä materiaalihankinnoissa, ei jätehuoltokustannuksissa. Eli jätteiden synnyn ehkäisyllä voidaan saada aikaiseksi huomattavasti suuremmat kustannussäästöt kuin pelkällä jätteiden lajittelulla.
Taustatietoa: Miksi paperin kulutusta pitäisi vähentää?
Suomalaiset kuluttavat paperia nelinkertaisesti maailman keskimääräiseen kulutukseen nähden, ja kulutus
kasvaa jatkuvasti. Vuosina 1994-1999 kulutuksemme nousi 165 kilogrammasta 209 kilogrammaan asukasta
kohti vuodessa. Kun esimerkiksi Kaakkois-Aasian teollistuvat maat ovat parhaillaan siirtymässä länsimaiseen
kulutustasoon, paperin kulutus tulee kasvamaan maailmassa edelleen.
Paperi on hyödyllinen ja tärkeä tuote, jota ilman nyky-yhteiskunta ei tulisi toimeen. Paperin tuotantoon ja
kulutukseen liittyy kuitenkin useita ympäristö-ongelmia. Metsäteollisuus aiheuttaa mm. 18% happamoittavasta laskeumasta, ja 16% ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä Suomessa. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on paheneva ongelma koko maailmassa, ja paperin kysynnän kasvaessa mm.
Venäjän aarniometsät ja trooppiset sademetsät joutuvat hakkuiden kohteeksi. Suomessa metsien lajeista
noin 38% on jo uhanalaisia.

3.3. Biojätteen vähentäminen koulussa
Esimerkkioppilaitoksessa syntyy biojätettä vuodessa 3,5 tonnia. Oppilaita oppilaitoksessa on 700, eli biojätettä syntyy 5 kiloa vuodessa oppilasta kohti.
Laske myös koulun biojätekustannukset. Lukuvuodessa on 9 kk.
Pohdi keinoja, miten syntyvän biojätteen määrää voisi vähentää esim. puoleen ja samalla puolittaa myös
jätekustannukset.
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Tarvittavaa taustatietoa:
Biojäteastian (yleensä 240 l) sisällön suurin sallittu paino on 60 kg.
Biojäteastiana käytetään pääsääntöisesti 240 litran astiaa.
Tyhjennys kerran viikossa:
Astiamäärä
1 jäteastia
2 jäteastiaa
3 jäteastiaa
4 jäteastiaa
5 jäteastiaa
6 jäteastiaa

Kokonaishinta/vuosi
(oma astia)
94,64
170,56
246,48
322,40
397,80
474,24

Kokonaishinta/vuosi
(vuokra-astia)
106,08
193,44
280,80
368,16
455,00
542,88

Vuoraussäkistä veloitetaan 0,56 ¤/kpl ja sen asennuksesta 0,42 ¤./asennus.
Biojätteen tyhjennys- ja käsittelymaksut sekä astiavuokrat löytyvät YTV:n hinnastosta (2002), joka on myös
internetissä http://www.ytv.fi/jateh/ytv/hinta.html.
Vastaus:
Jos biojätettä syntyy vuodessa 3,5 tonnia, syntyy sitä kuukaudessa 389 kg (kun lasketaan lukuvuodessa olevan
9 kk) ja viikossa noin 97,2kg. Jätemäärät voivat kuitenkin vaihdella viikoittain, joten astioita on oltava kolme.
Taulukosta (YTV:n Jätehuollon hinnasto, s.10-11) saadaan selville, että jos vuokra-astioita on kolme kappaletta ja ne tyhjennetään viikoittain, jätekustannukset ovat vuodessa 280,80 ¤.
Jos jäteastioihin halutaan vuoraussäkit, lisää se kustannuksia, mutta toisaalta se ehkäisee hajuhaittoja. Eli
kustannukset säkeistä asennuksineen:
3 x (0,56 + 0,42)¤ x 36 (= viikkojen määrä lukuvuodessa) = 105,84¤.
Yht.: 280,80¤ + 105;84¤ = 386,64 ¤
Esimerkkejä biojätteen synnyn ehkäisemiseksi:
- Lisätään tiedotusta ruokalassa. Muistutetaan, että santsata saa - mieluummin kuin ottaa liikaa ja heittää
ruokaa hukkaan
- Syömättä jääneen ruoan tarkkailu, tilausten ja tarjonnan sekä ruokalistan optimointi.
- Edellisenä päivänä jääneistä ruoista voi tehdä seisovaan pöytään vielä maukkaan uuden ruokalajin, mikä
kannattaa ottaa huomioon ruokalistaa suunnitellessa.
- Ruoan annostelu asiakkaan tarpeiden mukaan. Lounaspaikoissa seisovan pöydän on huomattu vähentävän
ruoan kulutusta pidemmän päälle - ruokailijat ottavat vain sen verran kuin tarvitsevat.
- Keittiöhenkilökunnan tiedottaminen hyvissä ajoin esim. työharjoittelujaksoista, retkistä tms. seikoista, jotka vaikuttavat ruokailijoiden määrään.

3.4. Kertakäyttöisten teollisuuspyyhkeiden korvaaminen pesetettävillä vuokrapyyhkeillä
Kertakäyttöpyyhkeet voi korvata pesetettävillä vuokrapyyhkeillä. Vuokrattava teollisuuspyyhe vastaa imukyvyltään 5 - 6 kertakäyttöpyyhettä. Vuokrapyyhe kiertää käytössä n. 20 kertaa, jonka jälkeen se hyödynnetään
energian-tuotannossa. Vuokrapyyhkeistä erotetaan pesuprosessissa ongelmajätteet, jotka toimitetaan
Ekokemille hävitettäväksi. Kertakäyttöisten pyyhkeiden mukana niihin pyyhityt öljyt ja muut mahdolliset ongel42

majätteet päätyvät kaatopaikalle. (Lähde: Lindström Oy:n ympäristöselvitys 2001)
Pärnäsen korjaamolla käytettiin ennen kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä. Myöhemmin yrityksen ympäristöselvityksen yhteydessä päätettiin siirtyä vuokrattaviin teollisuuspyyhkeisiin. Laske paljonko yrityksen pyyhkeistä
aiheutuva kokonaisjätemäärä väheni?
Kertakäyttöpyyhkeitä kului kuukaudessa 1000 kpl, 200 kpl kertakäyttöistä teollisuuspyyhettä painaa 1 kilon.
Mitä ympäristöhyötyjä pestävien, kestokäyttöisten vuokrapyyhkeiden käytöstä on?
Vastaus:
Yksi Vipperi vastaa imukyvyltään noin 5-6 paperipyyhettä ja Vipperiä voidaan pestä ja käyttää 20 kertaa.
Elinkaarensa aikana se siis korvaa noin
(20 x 5-6 =) 100-120 paperipyyhettä.
Jos autokorjaamolla tarvitaan kuukaudessa 1000 kertakäyttöpyyhettä, ja siten vuodessa 12 000 kpl, niistä
syntyy jätettä noin 60 kiloa.
Vuokrapyyhkeistä taas ei tule yritykselle jätettä lainkaan, koska niiden jätehuollosta huolehtii vuokraava yritys. Ne käytetään hyödyksi energiantuotannossa eivätkä päädy kaatopaikalle.
Ympäristöetuina vuokrapyyhkeissä on jätteiden vähentäminen ja ennen kaikkea pyyhkeisiin imeytyneiden
öljyjen yms. ongelmajätteiden saaminen talteen ja asianmukaiseen käsittelyyn.

3.5. Jätteiden vähentäminen rakennustyömaalla
Rakennusliike Remontti Reiska Oy sai tehtäväkseen tehdä täysremontin vanhaan omakotitaloon. Remonttityömaalla syntyi noin 8000 kiloa (vastaa n. kolmea kuorma-auton kuormallista) sekalaista purkutavaraa ja
rakennusjätettä, josta oli
- puutavaraa 2500 kg (vaneria, parkettia, käsittelemätöntä ja maalattua puuta)
- ehjiä keittiökaappeja ja kylpyhuoneen vesikalusteita 1100 kg
- vanhoja, ehjiä ikkunoita 400 kg
- ehjä hella ja kokopuiset peiliovet 1000 kg
- muuta metalliromua 500 kg
- pahvia 100 kg
- lisäksi mm. sekalaisia muoveja (mm. muovimattoa ja pakkausmuoveja), styroksia ja eristevillaa 2 400 kg
A. Miten materiaalien kulutusta ja syntyvän jätteen määrää voisi huomioida ja vähentää remontin suunnittelussa, materiaalivalinnoissa ja jätehuollossa ?
B. Laske jätehuoltokustannukset jos
1. rakennusjätteitä ei lajitella, eikä ehjiä kalusteita ohjata uudelleenkäyttöön
2. syntyvät rakennusjätteet lajitellaan asianmukaisesti ja ehjät materiaalit käytetään uudelleen.
Tarvittavaa taustatietoa:
Rakentajien Ekopark Oy:n hinnasto 2002
- puujäte
- rakennussekajäte, epäpuhtauksia yli 20 %

16 ¤ / tonni
82 ¤ / tonni
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YTV:n jätteenkäsittelykeskus, Espoo
- kaatopaikkajäte (sekajäte)

55,50 ¤ / tonni

Seutulan Uusiometalli Oy (SUMO) tai romuliikkeet
- metalliromu
ilmaiseksi tai hyvitys
Ehjät, käyttökelpoiset rakennusosat, kuten keittiökaapit ja kylpyhuoneen vesikalusteet voi viedä maksutta
rakennusosien uudelleenkäyttöön, esim. UUSIX-verstaille tai Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vantaan toimipisteeseen. Vastaus:
A. Ks. alakohtaiset vinkit: materiaalitehokkuus rakennusalalla.
B. Remonttityömaalla syntyy jätettä noin 8000 kiloa, joka vastaa noin kolmea siirtolavallista.
1. Jos kaikki tämä jäte vietäisiin lajittelemattomana Ekoparkkiin, olisivat kustannukset:
8 x 82 = 656 ¤
2. Jos rakennusjäte lajiteltaisiin ja käyttökelpoiset purkutavarat vietäisiin uudelleenkäyttöön olisivat kustannukset:
- Puu erikseen, 2500 kg
2,5 x 16 = 40 ¤
- Ehjät keittiökaapit, wc-kalusteet, ovet ja hella
ilmaiseksi esim.
yht. 1500 kg
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen
- Muu metalliromu, 500 kg
ilmaiseksi esim. SUMO (tai mahd. hyvitystä)
- Pahvi, 100 kg
ilmaiseksi
- Sekalaista, 2400 kg
2,4 X 55,50 = 133,20 ¤ Yht. n. 173,20 ¤

Erotus: 656 ¤ - 173,20 ¤ = 482,80 ¤
Lajittelemalla rakennusjätteet Remontti Reiska Oy voi siis säästää jätemaksuissa 482,80 ¤. Jätemaksujen lisäksi on huomioitava tietysti myös jätteiden kuljetuksesta koituvat kustannukset. Lajiteltuja rakennusosia ja –jätteitä täytyy kuljettaa useampaan paikkaan, mutta toisaalta käyttökelpoiset rakennusosat
tullaan usein noutamaan rakennustyömaalta maksutta kierrätyskeskuksen tms. toimesta.

3.6. Materiaalitehokkuus tekstiilien valmistuksessa
Vaatteita valmistava Virke on tarkastellut naisten poolopuseron materiaali-tehokkuutta. Puolet puseron materiaalista on polyesteriä ja puolet puuvillaa. Pusero painaa 231 grammaan ja sen valmistuksen aiheuttama
luonnonvaro-jen kulutus on 6,01 kg.
A. Arvaa miten puseron valmistuksen aikainen luonnonvarojen kulutus on jakautunut (prosentteina) materiaalien, pakkauksen, energian- ja sähkönkulutuksen sekä kuljetusten välille. Huomioi puseron valmistusmateriaalit sekä valmistusmaa (Suomi).
B. Pohdi keinoja tekstiilien materiaalitehokkuuden parantamiseksi, niiden koko elinkaaren (valmistuksen ja
käytön) aikana.
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Vastaus:
A. Luonnonnvarojen kulutuksen jakautuminen:
• Materiaalit
4,18 kg
70 %
• Pakkaus
0,37 kg
6%
• Energiankulutus
0,46 kg
8%
• Sähkö
0,2 kg
3%
• Kuljetukset
0,8 kg
13 %
Yllä olevasta taulukosta nähdään, että puseron valmistuksessa selkeästi eniten luonnonvaroja kuluu valmistusmateriaaleihin. Siten luonnonvarojen kokonaiskulutusta olisi helpointa pienentää vaikuttamalla valmistusmateriaalien valintaan ja jalostukseen.
B. Keinoja Materiaalitehokkuuden parantamiseksi:
• materiaalivalinnat, esim. puuvillan korvaaminen viskoosilla
• pakkausten optimointi, esim. kestokäyttöiset kuljetuslaatikot
• kuljetusten logistiikan optimointi
• Tuotesuunnittelussa huomioidaan ja optimoidaan tuotteen pitkäikäisyys, mallin ajattomuus ja helppohoitoisuus.
Luonnonvarojen käyttö tehostuisi yli puolitoistakertaiseksi, jos puuvilla vaihdetaan viskoosiin. Materiaalinkulutus alenee silloin 3,54 kiloon. Jatkossa viskoosi voitaneen korvata lyocell-kuidulla, joka myös valmistetaan
selluloosasta, mutta viskoosia vähemmin päästöin. Polyesterin korvaamiseksi on kehitteillä maissitärkkelyksestä valmistettava biohajoava polyaktidikuitu.
(Lähde: http://www.ekoteho.net/tied/julisteet.html)

3.7. Materiaalitehokasta terveydenhoitoa
HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kehittänyt toimintansa materiaalitehokkuutta taloudellisesti ja vaarantamatta potilasturvallisuutta tai vaikeuttamatta henkilökunnan työtä. Tässä joitakin esimerkkejä
tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta luonnonvarojen kulutukseen:
•

•
•
•

Kestokäyttöisiä hoitotarvikkeita kannattaa suosia. Esim. selluloosasta puristettu kertakäyttöinen kaarimalja kuluttaa luonnonvaroja 0,3 kiloa, uusiomassasta puristettu 0,07 kiloa ja teräksinen kestomalja alle
0,0002 kiloa käyttökertaa kohden.
Kestokäyttöliinoitus kuluttaa luonnonvaroja vain 4% kertakäyttöliinoituksen kulutuksesta.
Pestävien leikkaustakkien käyttö kertakäyttöisten sijaan vähensi sairaalajätettä noin 32 tonnia ja säästi
luonnonvaroja yhteensä lähes 400 tonnia vuonna 2001.
Haitallisten aineiden käyttö on vähentynyt, kun röntgenkuvat on tuotettu vain näytölle tai paperitulostimille
ja siivouksessa on siirrytty pintadesin-fektiosta tahradesinfektioon.

HUS sai YTV:n luonnonvarojen säästäjä -palkinnon vuonna 2000.
Tehtävä:
A. Esimerkkisairaalassa käytetään kuukaudessa 1500 kaarimaljaa. Paljonko kuluu luonnonvaroja, jos
käytetään selluloosasta/ uusiomassasta /teräksestä valmistettuja kaarimaljoja?
B. Paljonko HUS säästi jätehuoltokustannuksissa siirtymällä kertakäyttöisistä pestäviin leikkaustakkeihin?
Käytetyt, tahriintuneet leikkaustakit ovat biologista jätettä, jonka jätekustannukset ovat 5,55 ¤ / 25 kg:n
säkki.
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Vastaus:
A. Yllä on mainittu eri vaihtoehtojen luonnonvarojen kulutus käyttökertaa kohti. Eli selluloosamaljat:
1500 x 0,3 kg = 450 kg
Uusiomassamaljat:
1500 x 0,07 kg = 105 kg
Teräksinen malja:
1500 x 0,0002 kg = 0,3 kg
B. Sairaalajäte väheni 32 tonnilla.
Leikkaustakeista tuli jätettä: 32 000 kg / 25 kg = 1280 säkkiä
YTV:n jätemaksut biologiselle jätteelle on 5,55 ¤ / 25 kg:n säkki
Eli jätekustannuksissa säästettiin:
1280 X 5,55 ¤ = 7 104 ¤
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4. YTV:n Jätebenchmarking
- apuväline materiaalitehokkuuden arviointiin
YTV:n Jätebenchmarking-järjestelmän tavoitteena on kannustaa vähentämään syntyvän jätteen määrää.
Koulujen ja oppilaitosten Jätebenchmarkingin avulla voit pitää kirjaa ja seurata oppilaitoskiinteistösi jätemäärien
muutosta vuodesta toiseen. Tietoja voit kirjata vuodesta 1998 alkaen. Jätetiedot syötettyäsi saat järjestelmästä
erilaisia graafisia raportteja. Niissä havainnolliset pylväsdiagrammit kuvaavat koulusi jätemäärien ja hyötykäytön kehitystä. Järjestelmän avulla voit verrata oman ja muiden koulujen saavutuksia jätteen määrän vähentämisessä. Tavoitteensa hyötykäytön ja jätemäärien kehittymisessä jokainen asettaa itse.
Jätebenchmarking on alun pitäen tehty yrityksiä varten. Tästä syystä järjestelmässä käyttäjää puhutellaan
yrityksenä. Ohjelma soveltuu silti myös koulujen käyttöön. Nämä ohjeet on tehty auttamaan pääkaupunkiseudun koulujen opettajia ja oppilaita Jätebenchmarkingin käytössä.
YTV Jätehuolto palkitsee vuosittain pääkaupunkiseudulta yrityksen tai yhteisön, joka on pystynyt merkittävästi
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vähentämään syntyviä jätemääriään. Kaikki YTV-alueen yritykset ja yhteisöt, myös oppilaitokset, jotka ovat
antaneet jätetietojaan järjestelmään, osallistuvat automaattisesti kilpailuun.
Järjestelmää ylläpitää YTV:n jätehuoltolaitos. Se on maksuton ja kaikille yrityksille ja kouluille avoin. Kaikki
järjestelmään lähetetyt tiedot ovat luottamuksellisia. Voit tutustua malliyrityksen avulla siihen, mitä järjestelmä
liittyjiltä kysyy ja mitä tietoja se antaa.
(ks. http://www.ytv.fi/jateh/benchmark/esimerkkiyritys.html)
Kappaleessa 4.2.5. on ohjeita jätemäärien arvioimiseksi. Koulun jätetiedot voidaan kerätä esimerkiksi ryhmätyönä ja sopia, että opettaja syöttää tiedot järjestelmään. Tietojen tallentaminen on kuvattu alla. Jos kohtaat
ongelmia, älä epäröi ottaa yhteyttä YTV:n jäteneuvojiin. (ks. YTV:n yhteystiedot luvun 5 lopussa)

4.1. Jätebenchmarking -lomakkeen täyttöohjeet
Jätetietojen täyttäminen toimii näin:
1. Ilmoittautuminen
2. Tunnustenluominen
3. Koulun perustietojen antaminen
4. Vuosittaisen jäteraportin antaminen
5. Raporttien hyväksyminen ja tulokset

4.1.1 Ilmoittautuminen
Kun oppilaitokset halutaan liittää järjestelmään, tulee koululla olla Jätebenchmarking -vastaava, joka huolehtii
jatkossa jätetietojen syöttämisestä järjestelmään. Jätebenchmarking -vastaava saa käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän pääsee sisään järjestelmään antamaan jätehuoltoa koskevia tietoja.

4.1.2 Koulun perustietojen antaminen
Kun koulun Jätebenchmarking -vastaava on valittu, hän käy täydentämässä puuttuvat tiedot koulun omalle
sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Valitse Benchmarking -pääsivun ylälaidasta palkki “Oma sivu”.
Sivulla kysytään seuraavia tietoja
(osa on valmiiksi täytetty):
Yrityksen nimi:
Liike- ja yhteisötunnus:

Toimipaikan nimi:
Postiosoite:
Postitoimipaikka:
Internet kotisivu:
Vastuuhenkilö:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Kiinteistötyyppi
Toimiala:
Henkilöstö:
Liikevaihto:

Kaupunki/ Koulun nimi
Helsingissä 0201256-6
Vantaalla 0124610-9
Espoossa 0101263-6
koulun nimi

koulun kotisivu (jos sellainen on)
opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva
opettajan/koulun puhnro
(valitse) TOIMISTO
(valitse) M 80 KOULUTUS
henkilökunta ja oppilaat (lukumäärä)
(koulun ei tarvitse täyttää)

Vastaa seuraaviin kysymyksiin niiltä osin kuin ne soveltuvat koulumaailmaan:
On erityisen toivottavaa, että kerrotaan koulussa mahdollisesti toteutetuista jätteen vähentämiskeinoista ja saavutetuista tuloksista. Siten hyväksi havaitut keinot voidaan ottaa käyttöön mahdollisesti muissakin oppilaitoksissa.
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-Onko yrityksellä ympäristösertifikaatti?
-Kirjoita alla olevaan kenttään kuinka jätehuolto on järjestetty yrityksessä?
-Yrityksen ympäristöpolitiikka (mikäli ei määritelty, niin voi kertoa jätehuollon parannussuunnitelmista)
-Kuinka jätteitä on yrityksessänne vältetty? Voitmyösantaavinkkejä
-Yrityksessä toteutetut toimenpiteet jätteen synnyn vähentämiseksi: -Materiaalihankinnoissa ja jätekuluissa
saavutetut säästöt.
-Muuta informaatiota yrityksestä mediaa varten (lyhyesti): Esim.liikeidea Saakoyhteyshenkilön yhteystietoja
julkaistaverkossa? (Jos vastaat tähän “kyllä”, näkyvät yhteystiedot koulusi raportista muillekin Jätebenchmarking-sivujenkäyttäjille.) Saako annettuja tietoja esittää julkisesti? (Jos vastaat tähän “kyllä”, koulusi jätehuollon tunnusluvut näkyvät muillekin Jätebenchmarking -sivujen käyttäjille. Jos vastaat kielteisesti, koulun
jätetietoja käytetään pelkästään keskiarvotietojen laskemiseen.)
Paina lopuksi TALLENNA -nappia. Voit tämän jälkeen lähettää myös jäteraportin tai poistua järjestelmästä
painamalla LOPETUS-painiketta.

4.1.3. Vuosittaisen jäteraportin antaminen
Jäteraportti luodaan painamalla sivun alalaidassa olevaa “Tee uusi raportti” -linkkiä. Paina linkkiä, jolloin järjestelmä luo raportin. Raporttia pääset muokkaamaan sivun alalaitaan ilmestyvästä “Muokkaa” -linkistä. Tietoja
voi syöttää alkaen vuodelta 1998, voit kuitenkin muuttaa vuosiluvun raportissa.
Jos koululla on runsaasti vapaa-ajan käyttöä, joka tuottaa jätettä, kuten esimerkiksi kokkikouluja, ompelu- tai
veistokursseja, voi näiden lisähenkilöiden määrää yrittää arvioida. Jos esimerkiksi koulua käyttää iltaisin viikolla 120 henkilöä n. kaksi tuntia kerrallaan em. opiskeluun, voi arvioida, että henkilöstön määrä arkipäiviksi
lisättynä on kahdeksan henkilöä lisää. (120/5 arkipäivät =24 henkilöä/päivä kaksi tuntia, koska koulussa ollaan keskimäärin n. kuusi tuntia, tulee keskimääräiseksi lisäykseksi 8 henkilöä).
Oppilaitoksen tietoja Jätebenchmark- järjestelmään voi täydentää ja lisätä vähitellen. Oppilaitoksissa voidaan
selvittää mahdollisten muiden jätejakeiden kertymät esim. oppilaiden ryhmätyönä, vaikkapa osana ympäristöaiheista kurssia.
Henkilöstön määrä
henkilökunta + oppilaat
Raportointijakso
Voit valita vuoden alkaen 1998
Liikevaihto
(koulun ei tarvitse täyttää)
Jätekysely
Kunkin jätelajin kohdalle merkitään kilomäärä sekä onko kyseessä punnitustulos vai arvio.
Sekajäte
Rakennusjäte
Paperi
Pahvi
Biojäte
Puu
Metalli
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Lasi
Muovi
Energiajae
Muu hyötykäyttö
Täytettyäsi lomakkeen paina LÄHETÄ -nappia. Mikäli raportti on asianmukaisesti täytetty saa lähettäjä varmistuksen, että raportti on lähtenyt järjestelmään. Lähettäjä palaa takaisin raportointisivulle ja voi halutessaan
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lähettää samalla järjestelmässä käynnillä useamman eri ajanjakson raportin. Takaisin alkuun pääsee TAKAISIN YRITYSSIVULLE-linkistä alhaalta tai OMA SIVU-linkistä yläpalkista. Yritys voi myös poistua järjestelmästä
painamalla LOPETUS-painiketta.
Raportin lähettämisen jälkeen palaudut takaisin raportointi-sivulle. Voit jatkaa uuden, eri raportointijakson
lähettämisellä tai poistua ohjelmasta.

4.1.4. Raporttien hyväksyminen ja tulokset
Kaikki annetut tiedot tarkistetaan YTV:n jätehuoltolaitoksen toimesta. Raportin hyväksymisestä saat tiedon
sähköpostilla, jonka jälkeen voit käydä katsomassa tuloksia. Kertaalleen syötettyjä tietoja voi muuttaa vain
ottamalla yhteyttä benchmarking-järjestelmän ylläpitäjään. Yhteyttä voi ottaa nettisivuilta löytyvällä palautelomakkeella. Uusia tietoja (esim. seuraavalta vuodelta) voi kuitenkin syöttää samoilla tunnuksilla.

4.2. Ohjeita oppilaitoksen jätemäärien arvioimiseksi ja
laskemiseksi
4.2.1. Koulun jätesopimus ja vuosiraportti
Aluksi kannattaa tarkistaa koulun jätekuljetussopimukset. Vantaalla Tilapalvelut tekee sopimukset keskitetysti
kaikille kouluille. Helsingissä sopimus on usein tehty suoraan kiinteistön nimiin, jolloin yhteyshenkilönä on
tavallisesti koulun johtaja. Sopimuksista löytyy tieto siitä, mitä jätejakeita (sekajäte, biojäte, pahvi jne.) kiinteistöltä kerätään erikseen. Seka- ja biojätteen kuljetussopimus tehdään pääsääntöisesti YTV Jätehuollon
kanssa, mutta koululla voi olla muita sopimuksia alalla toimivien yritysten kanssa.
Laskun mukana jätehuoltolaitos on lähettänyt vuodesta 2000 alkaen asiakkailleen kerran vuodessa raportin.
Raportista selviää tuotetun seka- ja biojätteen määrä, joka ilmoitetaan laskennallisina tonneina. Tyhjennettäviä jäteastioita ei punnita erikseen, sen sijaan astioiden keskimääräinen paino tiedetään. Raportissa ilmoitetaan tämän painon perusteella laskettu kiinteistön jätteen tuotto, joka on arvio tuotetun jätteen määrästä.
Tarkemman arvion tuotetun jätteen määrästä voi tehdä alla olevien ohjeiden avulla.
Useilla kouluilla jätteenkuljetus keskeytetään kesäloman ajaksi. Tästä voi olla sopimuksessa maininta tai
asian voi tarkistaa YTV:n asiakaspalvelusta (p. 1561 611).
Seuraavat ohjeet jätemäärien seurannasta on laadittu olettaen, että koulun käytössä on koko kiinteistö.
Jätemäärät ilmoitetaan aina kiloina. Jos samassa kiinteistössä sijaitsee myös muita, jotka käyttävät yhteisiä
jäteastioita, jätemäärien arviointi on vaikeaa.

4.2.2. Erilaisia keräysvälineitä
Astiat, joita ei punnita
Keräysvälineitä ovat säiliöt, lavat, rullakot ja kontit, joihin kiinteistöllä syntyvä jäte kerätään. Muovisiin jätesäiliöihin kerätään tavallisesti seka-, bio- ja keräyspaperijätettä. Niihin voidaan kerätä myös energiajätettä, pakkauslasia tai -metallia. Pahvia kerätään rullakkoon (metalliteline) tai muoviseen säiliöön. Suurikokoiselle
puu- ja metallijätteelle soveltuvat parhaiten vaihtolavat. Puristaviin säiliöihin eli jätepuristimiin kerätään useimmiten seka-, pahvi- tai paperijätettä. Ongelmajätteiden varastointiin ja kuljetukseen käytetään monenlaisia
lukittavia astioita.
Punnittavat keräyssäiliöt
Kuorma-autojen vaihtolavat ja jätepuristimet punnitaan tyhjennyksen yhteydessä jätteenkäsittelykeskuksessa. Laskuista saattaa löytyä tieto punnitusten tuloksista. Jos laskusta ei löydy tietoa jätemääristä, sen voi
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pyytää jätettä kuljettavalta yritykseltä. Kannattaa sopia kuljetusyrityksen kanssa siitä, että oppilaitokselle toimitetaan jäteraportti ainakin kerran vuodessa.
Paalatut jätteet
Muun muassa pahvi ja kalvomuovi saatetaan paalata kiinteistöllä. Paalien kuljettajalta tai vastaanottajalta voi
pyytää raporttia jätemääristä. Mikäli sitä ei ole saatavissa, voi jätemäärien seurannan järjestää helposti itsekin: punnitaan yhden paalin paino ja selvitetään tuotettujen paalien määrä. Yrityksissä paalatun jätteen
keräily on yleisempää kuin kouluissa.

4.2.3. Tilavuudet painoiksi
Keskimääräiset painot
Seka- ja biojäte
YTV:n raportissa asiakkaille on valmiiksi laskettu keskimääräisiin astiapainoihin perustuva jätteen määrä (laskennalliset tonnit). YTV -alueella jätteen paino tyhjennetyissä astioissa oli vuonna 1999 keskimäärin seuraava:
Jätelaji
Astian/säiliön koko
Jätteen keskimääräinen paino
Sekajäte
600 l
37 kg
Sekajäte
660 l
37 kg
Sekajäte
2 m3
115 kg
Sekajäte
4 m3
240 kg
Sekajäte
6 m3
360 kg
Sekajäte
8 m3
490 kg
Biojäte
140 l
23 kg
Biojäte
240 l
23 kg
Kiinteistöllä olevat erikokoiset astiat on helppo tunnistaa mittojen perusteella:
• 660 litraa (neljä pyörää, korkeus 125 cm, leveys 137 cm)
• 600 litraa (neljä pyörää, korkeus 120 cm, leveys 120 cm)
• 240 litraa (kaksi pyörää, korkeus 110 cm, leveys 60 cm)
• 140 litraa (kaksi pyörää, korkeus 108 cm, leveys 51 cm).
Astian tilavuutta ei välttämättä ole merkitty astiaan.
Kuitupohjaiset jätteet
Paperinkeräys Oy:n selvitysten mukaan seuraavien jätelajien keräysastiat painavat täysinäisinä keskimäärin:
Jätelaji
Toimistopaperi
Toimistopaperi
Toimistopaperi
Lehdet ja mainokset
Lehdet ja mainokset
Lehdet ja mainokset
Keräyspahvi
Nestepakkaukset

Astian/säiliön koko
140 l
240 l
660 l
140 l
240 l
660 l
Rullakko
660 l

Jätteen paino
40 kg
60 kg
200-300 kg
25 kg
40-50 kg
80-120 kg
20-50 kg
20 kg

Jätteen tilavuuden voi muuttaa painoyksiköiksi myös käyttämällä eri jätelajien tilavuuspainokertoimia. Suomen
ympäristökeskus on laatinut koosteen tilavuus-painokertoimista, joka löytyy benchmarking-sivuilta.
Keskiarvo ei aina anna kovin täsmällistä lukua kiinteistöllä tuotetun jätteen määrästä. Keskiarvo vaihtelee
vuodesta toiseen, koska kerätyn jätteen laatu ja astioiden täyttöaste vaihtelevat. Keskiarvo sisältää sekä
asuin- että yrityskiinteistöjen jätteitä, jotka voivat ominaisuuksiltaan poiketa toisistaan paljonkin.
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4.2.4. Täyttöaste tai punnitus
Tyhjennettyjen jäteastioiden täyttöasteet
Jos halutaan tarkempi arvio koulun jätemääristä, voidaan selvittää omien jätesäiliöiden keskimääräiset täyttöasteet. Mikäli keräysastiat (esim. paperiastia) tyhjennetään pyydettäessä, melko tarkka arvio jätemääristä
saadaan vuosittaisten tyhjennyskertojen perusteella. Astioiden täyttöasteeksi voidaan silloin olettaa 100 %.
Yleensä keräysvälineet tyhjennetään kuitenkin sovitun tyhjennysrytmin mukaan, esimerkiksi kerran viikossa.
Astiat voivat siis olla täysiä tai vajaita.
Tarkkailujakson perusteella määrät voi arvioida vuositasolla. Seuranta tehdään koulun toiminnan suhteen
mahdollisimman tavanomaisena ajankohtana, esim. keskellä lukukautta. Jos toiminnassa on paljon kausivaihteluja, tarkkailujaksoja voi järjestää useita. Oppilaitosten kesä- ja talvilomien aikana jätettä syntyy tavallisesti vähän. Voidaankin arvioida, että oppilaitos tuottaa jätettä keskimäärin 8,5 kk vuodessa.
Jos astiat tyhjennetään useita kertoja viikossa, tarkkailuajanjaksoksi riittää 1- 2 viikkoa. Jos astiat tyhjennetään vain 1-2 viikon välein, tarkkailuajanjakson on hyvä olla vähintään 1-2 kk.
• Arvioi astioiden keskimääräinen täyttöaste juuri ennen tyhjennystä.
• Laske täyttöasteen ja keskimääräisen painon avulla astian paino.
• Kerro tulos koko vuoden tyhjennysten lukumäärällä, jolloin saadaan jätteen määrä vuodessa.
Esimerkki:
Oppilaitoksen kaksi paperinkeräysastiaa (toimistopaperi ja kotikeräyspaperi) tyhjennetään keskimäärin kerran kuukaudessa. Toimistopaperiastia (sisältää vaaleaa paperia) on tyhjennysvaiheessa puolillaan. Kotikeräyspaperiastia (sanomalehtiä, esitteitä yms.) on täynnä. Koulu on suljettu lomien ajan, jolloin jätettä ei
kerry. Lasketaan seuraavasti:
–>toimistopaperiakertyyvuodessa:
250 kg (keskimääräinen paino) x 50 % x 8,5 (kk) = 1063 kg/v
–> kotikeräyspaperia kertyy vuodessa:
100 kg (keskimääräinen paino) x 100% x 8,5 (kk) = 850 kg/v.
Tarkimman arvion jätteen määrästä saa, jos omat jäteastiat punnitaan ennen tyhjennyksiä tarkkailujakson
aikana. Näin saadaan tietää koulun paperin tai sekajätteen keskimääräinen paino, jota voidaan käyttää laskennassa yleisen keskiarvon sijasta.

4.2.5. Jätejaekohtaisia ohjeita
Rakennus- ja purkujäte
Vaihtolavat punnitaan tyhjennyksen yhteydessä. Punnituista rakennus- ja purkujätemääristä saa tietoa jätteen kuljettajalta tai kuljettajan lähettämistä laskuista ja raporteista. Rakennus- ja purkujätteen painon voi
arvioida itse laskemalla vuoden tyhjennyksistä tilavuus ja kertomalla se tilavuuspainokertoimella 600 kg/m3
(kerroin perustuu lähes täysinäisen kuorman painoon).
Puu
Punnituista jätemääristä saa tietoa jätteen kuljettajalta tai kuljettajan lähettämistä laskuista ja raporteista.
Puujätteen painon voi arvioida itse. Rakennuspuujäte painaa keskimäärin 200 kg/m3 ja pakkauspuujäte 100
kg/m3(kertoimet perustuvat lähes täysinäisten kuormien painoon). Puulavat painavat noin 15 – 24 kg/kpl.
Metalliromu
Punnituista jätemääristä saa tietoa jätteen kuljettajalta tai kuljettajan lähettämistä laskuista ja raporteista.
Metalliromun painon voi arvioida itse. Vaihtolava kevyttä metalliromua painaa keskimäärin 3 – 4 t.
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Suuremmat erät punnitaan tyhjennyksen yhteydessä. Punnituista SE-romumääristä saa tietoa jätteen kuljettajalta tai kuljettajan lähettämistä laskuista ja raporteista. Pienistä eristä seurataan kappalemääriä / laitetyyppi.
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Lasi
Punnituista jätemääristä saa tietoa jätteen kuljettajalta tai kuljettajan lähettämistä laskuista ja raporteista.
Keräyslasin painon voi arvioida itse laskemalla vuoden astiatyhjennyksistä tilavuus ja kertomalla se tilavuuspainokertoimella 600 kg/m3 (kerroin perustuu lähes täysinäisen astian painoon).
Muovi
Punnituista jätemääristä saa tietoa jätteen kuljettajalta tai kuljettajan lähettämistä laskuista ja raporteista.
Mikäli punnitustuloksia ei ole saatavissa ja muovi paalataan, on paras punnita yksi paali ja kertoa sen paino
vuoden aikana poiskuljetettujen paalien määrällä.
Energiajae
Jätepuristimet ja vaihtolavat sekä joskus myös kiinteistöllä etukuormausautolla tyhjennettävät astiat punnitaan tyhjennyksen yhteydessä. Punnituista jätemääristä saa tietoa jätteen kuljettajalta tai kuljettajan lähettämistä laskuista ja raporteista. Energiajakeen painon voi arvioida itse laskemalla vuoden astiatyhjennyksistä
tilavuus ja kertomalla se tilavuuspainokertoimella 40 kg/m3 (kerroin perustuu keskimääräisiin astiapainoihin
tyhjennettäessä). Puristettu energiajae painaa keskimäärin 140 kg/m3.
Ongelmajätteet
Siirtoasiakirja tai vastaanottajan laskun mukana tuleva raportti, jossa jätemäärät on ilmoitettu.
(Lähde: YTV Jätehuolto,Toukokuu 2002)
Lisäohjeita jätemäärien laskentaan voi kysyä YTV:n jäteneuvonnasta.
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5. Kirjallisuusvinkkejä ja lisätietoa:
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Ekotehokasta kulutusta - esimerkkejä toimintatavoista. 1999. Karita. Mäki
Suomen luonnonsuojeluliitto.
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Suomen kiinteistöliitto ry, Ympäristöministeriö, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry.
- Rakennuttaminen
- Ylläpidon teettäminen
- Isännöinti
- Kiinteistöhoitopalvelujen tuottaminen
Kone- ja metalliteollisuuden ympäristöopas - tietoa yrityksen materiaali- ja jäteasioista. 2000. Pia Forssell.
Suomen ympäristökeskus.
Lindström Oy:n ympäristöselvitys 2001
http://www.lindstrom.fi
Luonnon uusi laskuoppi - ekotehokkuuden mittari MIPS. 2000
Friedrich Schmidt-Bleek. (suom. & toim. Michael Lettenmeier)Gaudeamus. Helsinki
Neuvonta materiaalitehokkuuden edistäjänä yrityksissä - tapaustutkimuksena materiaalitehokkuuden neuvontaohjelman arviointi. 2001. Karita Mäkivuokko. Suomen ympäristökeskus.
Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy526/sy526.htm
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Opas materiaalitehokkuuden neuvontaan yrityksissä.
http://www.vyh.fi/tutkimus/eu/matnep/raken.htm
Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla tietoa kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta.
http://www.sll.fi/kestava/
Säästävän teknologian käyttöönotto graafisella alalla. Manninen Rauli. Terveysalan teknikoiden kustannus
Oy. 1991.
Tekstiilit ja ympäristö . 1998. Talvenmaa, P. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry.
Teollisuuden jätehuolto. Opas yrityksille jätelainsäädännön velvoitteista. Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto 1996.
Teollisuuden ympäristönsuojelun käsikirja. Teollisuuden keskusliitto 1992.
Tuotelähtöinen ympäristönsuojelu. 1995. Eva Heiskanen. SITRA.
Valokuvaus ja ympäristö, valokuvausalan ympäristöopas. 1998.
Valokuvausalan tiedotuskeskus.
Ympäristöasioiden hyvä hoito PKT-yrityksessä, Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 22/1995.
Yritys ja ympäristöosaaminen, Kera. 1996.
YTV Jätehuollon sivut:
http://www.ytv.fi/jateh/
YTV Jätehuolto on tehnyt runsaasti erilaisia esitteitä ja oppaita jätteen synnyn ehkäisemiseksi ja kierrätyksen
lisäämiseksi. Oppaita on suunnattu muun muassa kotitalouksille, yrityksille, pientaloille, päiväkodeille ja kouluille.
Oppaita voi tilata YTV:ltä maksutta. Luettelo oppaista ja esitteistä löytyy osoitteesta: http://www.ytv.fi/jateh/
oppaat/index.html
YTV Jätehuollon yhteystiedot
Puh. (09)156 11
Faksi (09)156 1369
Sähköposti: ytv@ytv.fi
Jäteneuvonta: jate.neuvonta@ytv.fi

YTV:n jäteneuvojat:
Helsinki
Espoo
Vantaa

sirje.sten@ytv.fi
seppo.kajaste@hel.fi
olli.linsio@espoo.fi
silja.huuhtanen@vantaa.fi

p. 1561 324
p. 7312 2754
p. 8162 4839
p. 8392 2411
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Liite 1.

Tuotteiden ympäristömerkit
Markkinoilla on kirjava joukko ympäristömerkkejä, joiden takana on yrityksiä tai ympäristöjärjestöjä. Viranomaisten valvomia ympäristömerkkejä ovat pohjoismainen ympäristömerkki, EU:n ympäristömerkki, EU:n piirissä kehitetty energiamerkki sekä luomutuotemerkki.

Pohjoismainen ympäristömerkki
Pohjoismainen ympäristömerkki, “joutsenmerkki”, luotiin vuonna 1989 lisäämään objektiivista tietoa hyödykkeiden ympäristövaikutuksista. Se on positiivinen, vapaaehtoinen ja puolueeton ympäristömerkki. Positiivisuus
tarkoittaa ympäristön kannalta markkinoiden parhaiden tuotteiden merkitsemistä. Vapaaehtoisuus tarkoittaa
sitä, että yritykset voivat hakea merkkiä tuotteille, jotka täyttävät kriteerit. Puolueettomuus tarkoittaa sitä, että
merkin kriteerit on laadittu viranomaisten kokoamissa asiantuntijaryhmissä ja viranomaiset valvovat merkin
käyttöä.

Standardisoimisliiton SFS-Ympäristömerkintä vastaa merkistä. Pohjoismainen ympäristömerkki on käytössä
Suomen lisäksi Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Suomessa on noin 200 pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeutta (tilanne elokuussa 2001). Merkin kriteerejä on laadittu 57 tuoteryhmälle. Eniten käyttöoikeuksia on myönnetty paperituotteille.
Päivittäistavaroista joutsenmerkki löytyy mm. seuraavista tuotteista:
- autovahat ja -pesuaineet
- jätevedettömät käymälät
- kahvinsuodattimet
- kirjekuoret, vihkot ja lehtiöt
- kompostorit
- kopiokoneet
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- lattiapäällysteet
- lattiavahat
- leivinpaperit
- merkkauskynät
- paino- ja kopiopaperit
- paperinenäliinat ja lautasliinat
- paristot ja pienakut
- pesu- ja puhdistusaineet
- rakennuslevyt
- ruohonleikkurit
- sängyt
- vessa- ja talouspaperit
- värikasetit- öljypolttimet

Vaikka ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt, on yhä useita tuoteryhmiä, joissa ei ole
lainkaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Kuluttajien kannattaa painostaa yrityksiä hakemaan ympäristömerkkiä.

Euroopan Unionin ympäristömerkki
Euroopan Unionin ympäristömerkki perustettiin vuonna 1992. Merkki on myönnetty yli 80 yritykselle ja noin
350 tuotteelle, joita on 15 tuoteryhmässä (tilanne elokuussa 2001). Suomessa on myynnissä vain muutama
merkitty tuote, Tikkurilan Eko-Jokeri maalit ja Nokian Laatumaalit Oy:n eräät maalit. Lisäksi Suomessa myydään mm. ulkomaisia ympäristömerkittyjä tekstiilejä. Suomessa merkintää hoitaa SFS-Ympäristömerkintä.
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Energiamerkki
Energiamerkki otettiin käyttöön vuonna 1995. Se on nykyisin pakollinen jääkaapeissa, pakastimissa ja yhdistelmäkaapeissa, pyykinpesukoneissa, astianpesukoneissa, kuivausrummuissa sekä kotitalouksissa käytettävissä lampuissa (hehku-, loiste- energiansäästölamput). Energiamerkistä näkee, kuluttaako tuote sähköä
keskitasoa vähemmän (A-B -luokat), keskimäärin (C-luokka) vai keskitasoa enemmän (D-G -luokat). Merkissä on myös laitteen sähkön kulutus kilowattitunteina ja mahdollisesti melutaso desibeleinä yms. tietoja.

Energiamerkillä on ollut selvä vaikutus energiatehokkaampien kotitalouslaitteiden kehittämiseen. Esimerkiksi myynnissä olleista kylmälaitteista vain viidesosa kuului vuonna 1995 parhaisiin energia-luokkiin A-B.
Vuonna 2000 jo 60 % laitteista kuului A-B -luokkiin.
Merkkiä hoitaa Turvatekniikan keskus Tukes. Lisätietoja
myös Motivasta ja alan yritysten Energia.fi -sivuilta.
Myös uusissa autoissa on vuoden 2001 alusta lähtien ollut pakollinen energiamerkintä. Auton polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt tulee ilmoittaa niin autoliikkeessä
esim. auton tuulilasissa kuin automainoksissa. Lisätietoja
Motivan sivuilla olevasta autotietokannasta.

Bra Miljöval
Bra Miljöval -merkki on Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen myöntämä merkki, joka saattaa olla myös joissakin Suomessa myytävissä tuotteissa. Kriteerit ja tuoteryhmät ovat samantyyppisiä kuin Pohjoismaisessa
ympäristömerkissä, mutta kriteerien laadinta ja valvonta on yksin luonnonsuojeluyhdistyksen käsissä.
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Luomu -merkki
Luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita markkinoidaan usealla merkillä. Niistä oheinen “Luomu - valvottua tuotantoa” -merkki on viranomaisten valvoma. Tämän “aurinkomerkin” myöntää Kasvituotannon tarkastuskeskus KTTK. Se valvoo luomuviljelyä. Jalostettujen elintarvikkeiden luomuvalvonta kuuluu Elintarvikevirastolle.

Aurinkomerkillä varustettuja luomutuotteita on Suomen markkinoilla yhteensä noin 2500. Luomumerkin käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta. Luomumerkki myönnetään tuotteelle, jonka raaka-aineista vähintään 95
% on valvotuilta luomutiloilta. Jalostetuissa elintarvikkeissa maataloudesta peräisin olevista aineista tulee
vähintään 70 % olla luomua. Tuote voi olla kotimainen tai ulkomainen.
Luomutuotteiden markkinoinnista huolehtii Finfoodin luomuprojekti .
EU:lla on myös oma luomumerkki, jota voi käyttää EU:n alueella valmistetuissa luomutuotteissa, jotka sisältävät pääosin EU:sta peräisin olevia ainesosia.

Öko-Tex Standard 100
Ympäristömerkki tekstiilituotteille. Standardi määrää raja-arvot tietyille haitallisiksi todetuille torjuntaaineille, väriaineille, kantoaineille ja viimeistyksissä käytettäville kemikaaleille sekä määrää laatuvaatimuksen värinkestävyydelle. Suomenkielisessä merkissä tekstinä Turvallinen tekstiili.

Lähteet ja lisätietoa:
http://www.kuluttajavirasto.fi/ekok/ymparisto/viralliset.html
http://www.sfs.fi/ymparist/pohjois.html www.chemind.fi/kemianteollisuus/tietotori/yhteistyöhankkeet/
responsible_care
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