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Johdatus e-jätteeseen ja kiertotalouteen 

Käytämme joka päivä useita sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Kun ne toimivat moitteettomasti, emme 

juurikaan kiinnitä niihin huomiota. Mitä tapahtuu, kun laite hajoaa? Lampun palamisen, pesukoneen 

hajoamisen tai kännykän särkymisen huomaa yleensä välittömästi. Rikkinäisestä tai käyttökelvottomasta 

laitteesta tai kodinkoneesta tulee e-jätettä tai SERiä (sähkö- ja elektroniikkaromua). 

Jos tilaat ison kodinkoneen — vaikkapa uuden pesukoneen tai pakastimen — kotiinkuljetuksella, vie 

kuljetusyritys usein vanhan laitteesi samalla reissulla kierrätykseen. Pienemmät laitteet, esimerkiksi 

kännykät, leivänpaahtimet ja hiustenkuivaajat, pitää viedä itse e-jätteen keräyspaikkaan. Keräyspaikan 

sijaintikin pitäisi itse selvittää. Niinpä pienemmät laitteet saattavat joskus jäädä pitemmäksikin aikaa 

lipaston laatikkoon tai kaapin perälle odottamaan kierrätystä. Tiedätkö sinä, kuinka monta rikkinäistä tai 

käyttökelvotonta kännykkää tai muuta sähkölaitetta kotonasi on? Entä mistä löytyy lähin e-jätteen 

keräyspiste? 

Myös pienten laitteiden kierrättäminen olisi tärkeää. Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät 

arvokkaita materiaaleja, jotka saataisiin kierrättämällä uudelleen hyötykäyttöön. Kun laite toimitetaan 

kierrätykseen, se puretaan osiin ja sen sisältämät materiaalit erotellaan. Vastuullisessa kierrätyksessä 

huolehditaan myös mahdollisten haitallisten aineiden käsittelystä siten, etteivät ne vahingoita luontoa, 

eläimiä tai ihmisiä. 

E-jätteen kierrätys on haastavaa, koska sähkölaitteiden valmistuksessa käytetään lukuisia erilaisia 

materiaaleja. Tavallisessa älypuhelimessa voi olla jopa 50—60 eri alkuainetta. Tavalliset metallit, kuten 

alumiini ja kupari, pystytään pääosin keräämään talteen ja kierrättämään. Joidenkin pieninä pitoisuuksina 

esiintyvien materiaalien tehokas talteenotto sen sijaan voi olla liian vaikeaa tai kallista hyötyyn nähden.  

Useimmat meistä eivät heittäisi pois kultaisia, hopeisia tai platinaisia koruja, mutta hajonneisiin 

sähkölaitteisiin ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota. On arvioitu, että jopa 7 % maailman kullasta voi tällä 

hetkellä olla e-jätteessä. EU:ssa kerätään ja kierrätetään tällä hetkellä asianmukaisesti vain noin kolmasosa 

kaikesta e-jätteestä. Parantamisen varaa on siis paljon!  

Me eurooppalaiset tuotimme vuonna 2016 yhteensä 12,3 Mt e-jätettä. Tämä vastaa massaltaan 1 200 

Eiffel-tornia. Henkilöä kohden e-jätettä tuotettiin 16,6 kg/vuosi, eli esimerkiksi yli sadan kännykän tai 

pesukoneen viidesosan verran.  

Vaikka kierrättäminen on tärkeää, vielä tärkeämpää on alun alkaenkin pyrkiä välttämään jätteen 

syntymistä. Laitteen valmistaminen kokonaan kierrätystäkin materiaalista kuluttaa energiaa ja voi olla 

vahingoksi ympäristölle. Mikäli mahdollista, sähkölaitteiden käyttöikää pitäisi yrittää pidentää esimerkiksi 

korjauttamalla hajonneet kodinkoneet. 
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Kysymyksiä 

1. Anna esimerkkejä e-jätteestä: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Milloin sähkölaitteista tulee e-jätettä?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Miten e-jätteen määrää pystyttäisiin vähentämään? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Mitä materiaaleja e-jäte voi sisältää?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Miksi e-jäte pitäisi kierrättää? Rastita alla olevasta taulukosta neljä parasta syytä:  

 

Arvokkaiden materiaalien talteenotto  

Rahan säästäminen  

Lisätilan saaminen uusia laitteita varten kotona  

Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän vähentäminen   

Haitallisten aineiden luontoon päätymisen estäminen   

Ympäristöystävällisen vaikutelman antaminen muille ihmisille  

Koskemattomien luonnonvarojen säästäminen  

Työpaikkojen luominen kierrätysteollisuuteen   

Sosiaalisessa mediassa organisoituihin kampanjoihin osallistuminen  

 

Keksitkö muita hyviä syitä kierrättää e-jätettä?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Joitakin älypuhelimen sisältämiä alkuaineita ja niiden muita 

käyttötarkoituksia:  
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Yhdistä termi ja määritelmä 

Täytä alla olevaan taulukkoon oikeaa termiä vastaava kirjain määritelmän kohdalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SER tai e-jäte 
B Jalometallit 
C Kiertotalous 
D Muovit 
E Luonnonvarat 
F Kierrätys 

 

 

Kahoot: e-jäte lukuina 

 

Tee nopea Kahoot-testi, joka havainnollistaa syntyvän e-jätteen mittakaavaa:  

https://bit.ly/2w75C5c 

 

  

Luonnosta löytyviä resursseja, esimerkiksi vesi, maa-aines 
(kivet, mineraalit jne.) sekä eliökunta (puu, kasvit jne.). 
Kaikki ihmisen valmistamat tuotteet koostuvat näistä.  

  

Jätteen keräys ja prosessointi uusiksi materiaaleiksi ja 
tuotteiksi.  

  

Hajonneet tai käytöstä poistetut sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet.  

  

Arvokkaat alkuaineet, kuten kulta, hopea ja platina, jotka 
eivät helposti reagoi esimerkiksi happojen kanssa. 

  

Tyypillisesti öljystä valmistettuja orgaanisia 
polymeerimateriaaleja. Materiaalia voidaan muovata 
erilaisiin muotoihin ja käytetään paljon esim. 
elintarvikepakkauksiin ja puhelinten kuoriin.  

  

Talousmalli, jonka tavoitteena on vähentää jätettä ja 
säästää luonnonvaroja.  

  

https://bit.ly/2w75C5c
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Urbaani kaivostoiminta 

Monimutkaiset elektroniikkalaitteet, kuten älypuhelimet, voivat 

sisältää jopa 50–60 eri alkuainetta. Monet näistä alkuaineista ovat 

joko arvokkaita (esimerkiksi piirilevyissä käytettävät kulta ja 

hopea) tai vaikeasti saatavissa (esimerkiksi monet harvinaiset 

maametallit, joita tuotetaan lähinnä Kiinassa).  

Urbaanilla kaivostoiminnalla tarkoitetaan metallien talteenottoa 

käytetyistä sähkölaitteista ja muista jätevirroista. Esimerkiksi 

tonni vanhoja matkapuhelimia voi sisältää jopa 300—400 

grammaa kultaa. Malmiin verrattuna matkapuhelinjätteen 

kultapitoisuus on noin satakertainen. Mielenkiintoinen esimerkki 

urbaanista kaivostoiminnasta nähdään Tokion kesäolympialaisissa 

2020, kun kisoissa jaettavat mitalit tehdään Japanin urbaaneissa 

kaivoksissa, joiden perustan muodostavat miljoonat käytöstä 

poistetut matkapuhelimet ja muut sähkölaitteet.  

Tehtävä 1. Laske, kuinka monta älypuhelinta ihminen käyttää elämänsä aikana, jos hankkii uuden laitteen 

joka toinen vuosi (oletetaan, että ensimmäinen puhelin hankitaan 7-vuotiaana ja ihminen elää 85-

vuotiaaksi). Mitä, jos uuden laitteen hankkisikin vain joka kolmas vuosi?  

 

Tehtävä 2. Kuinka monta käytöstä poistunutta kännykkää, tablettia ja kannettavaa tietokonetta sinulla on 

kotona? Laske näiden laitteiden sisältämä jalometallien määrä ja niiden taloudellinen arvo alla olevien 

taulukoiden tietojen perusteella. Mikäli kaikilla koulun oppilailla olisi sama määrä käyttämättömiä laitteita 

kotonaan, mikä olisi niiden sisältämien jalometallien kokonaismäärä ja -arvo?  

 

Taulukko 1. Eräiden metallien pitoisuus elektroniikkalaitteissa.1 

Laite Kulta 

(g/laite)  

Hopea (g/laite) Platina 

(g/laite) 

Kupari 

(g/laite) 

Älypuhelin 0,038 0,244 0,004 14 

Tabletti 0,044 0,05  27 

Kannettava tietokone 0,22 0,25 0,004 135 

 

Taulukko 2. Metallien hintoja.2  

 Kulta  Hopea Platina Kupari 

Metallin hinta €/kg  46 170 525 25 000 5 

                                                           
1 Cucchiella et al., 2015 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115005808 
2 Tilanne helmikuussa 2020, tuoreimmat tiedot saa esimerkiksi osoitteesta https://www.lme.com/ (London metal 
exchange) 

Kuva 1 E-jätteessä olevien raaka-aineiden rahalliseksi 
arvoksi on arvioitu yli 55 miljardia euroa! (Kuva: Global E-
waste monitor 2017) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115005808
https://www.lme.com/
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Tietoja AWARE-hankkeesta 

Tämä sisältö on tuotettu osana AWARE-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on jakaa tietoa eri-ikäisille 

koululaisille ja opettajille e-jätteestä ja kiertotaloudesta. Lisätietoja projektista saa osoitteesta  

https://aware-eit.eu/ 

 

AWARE-projektia tukee  

 

 

 

 

https://aware-eit.eu/

