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Tehtäviä e-jätteestä 
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Johdatus e-jätteeseen ja kiertotalouteen 

Käytämme joka päivä useita sähkölaitteita. 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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Keskustelkaa ryhmissä: 

 

  

Monenlaiset sähkölaitteet 

Mitä kaikkia 

elektroniikkalaitteita käytät 

päivittäin? Mitkä näistä 

laitteista ovat välttämättömiä? 

Onko laitteita, joita ilmankin 

pärjäisit?  

Kuluttajatottumukset ja laitteen eliniän 

pidentäminen 

Ajattele kännykkääsi. Milloin viimeksi 

ostit uuden puhelimen? Minkä takia ostit 

tuolloin uuden? Kuinka monta 

kännykkää olet tähän mennessä 

omistanut? Käytätkö puhelintasi siihen 

asti, että se hajoaa, vai hankitko uuden 

puhelinmallin, vaikka vanha olisi 

edelleen toimintakunnossa?  

E-jätteen kanssa toimiminen  

Tiedätkö, minne sinun pitäisi 

viedä hajonneet tai käytöstä 

poistetut sähkölaitteet? Mitä 

materiaaleja uskoisit, että 

vanhoista laitteista pystytään 

kierrättämään? Mitä hyötyä 

on e-jätteen lajittelusta ja 

kierrättämisestä?  

 
Kestävä kehitys 

Mitä materiaaleja käytetään 

sähkölaitteiden valmistukseen? 

Mistä nämä materiaalit tulevat? 

Millaisia ongelmia liittyy 

sähkölaitteissa tarvittavien 

materiaalien louhintaan? Mitä on 

kestävän kehityksen mukainen 

elektroniikka?  
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E-jätesanastoa  

Vaihtoehto 1. Selvitä, mitä alla olevat e-jätteeseen liittyvät termit tarkoittavat ja kirjoita niille lyhyet 

selitykset.  

Vaihtoehto 2. Opettaja valitsee yhden termin alla olevasta listasta. Opiskelijat kirjoittavat sille selityksen 

käyttämättä mitään tietolähteitä. Kuka kirjoittaa pätevimmältä kuulostavan selityksen?  

 

1. SER tai e-jäte  

 

2. Suunniteltu vanheneminen (planned obsolescence) 

 

3. Harvinaiset maametallit  

 

4. Kiertotalous  

 

5. Konfliktimineraalit 

 

6. Kriittiset raaka-aineet 

 

7. Pyrometallurgia 

 

8. Malmi 

 

9. Jätehierarkia 

 

10. Urbaani kaivostoiminta  
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Kriittiset raaka-aineet  

Kriittiset raaka-aineet ovat Euroopalle taloudellisesti tärkeitä raaka-aineita, joiden saantiin liittyy erityisen 

suuria riskejä. Euroopan komission laatima 27 kriittistä raaka-ainetta kattava lista löytyy osoitteesta 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en. 

Elektroniikassa käytetään esimerkiksi seuraavia kriittisiä raaka-aineita:  

 

 

 

 

Tehtävä: Valitse jokin yllä listatuista kriittisistä raaka-aineista ja täydennä sen tiedot alla olevaan 

infotaulukkoon:  

Aineen nimi  

Kemiallinen merkki  

Päätuotantoalueet (maat)  

Käyttötarkoitukset  

Tärkeimmät ominaisuudet 
(miksi juuri tätä raaka-
ainetta käytetään 
elektroniikan 
valmistuksessa?) 

 

 

Esittele infotaulukko parillesi tai koko ryhmälle.  

 

Lisätietoa kriittisistä raaka-aineista löytyy esimerkiksi osoitteesta  

http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/ 

Suomeksi tietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta 

https://www.kriittisetmateriaalit.fi/ 

  

antimoni 
beryllium 
koboltti 
gallium 
germanium 

harvinaiset 
maametallit 
indium 
palladium 
platina 
 

skandium 
tantaali 
vanadiini 
volframi 
 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/
https://www.kriittisetmateriaalit.fi/
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Essee- tai ryhmätyöaiheita 

 

Konfliktimineraalit 

 

Elektroniikan suunnittelu kestävän kehityksen mukaisesti 

 

Suunniteltu vanheneminen (planned obsolescence) 

 

Urbaani kaivostoiminta 

 

 

Joitakin lähteitä kestävän kehityksen mukaisesta elektroniikasta:  

 Jurate Miliute-Plepiene, Lena Youhanan, E-WASTE AND RAW MATERIALS: FROM ENVIRONMENTAL 

ISSUES TO BUSINESS MODELS, 2019. 

https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0c39/1567678533720/E-waste_190905.pdf 

 A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot, 2019. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf 

 EEB (2019) Coolproducts don’t cost the earth, https://eeb.org/library/coolproducts-briefing/ 

 

Oppimateriaalia elektroniikan eettisyydestä suomeksi löytyy osoitteesta 

https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/  

joista erityisesti Eettisen läppärin jäljillä –dokumenttiprojekti sisältää materiaalia elektroniikkateollisuuteen 

ja raaka-aineisiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä:  

https://eetti.fi/toiminta/teemat/eettinen-lappari/ 

 

 

Suunnittele juliste tai mainos 

 

Suunnittele ja toteuta kouluusi tiedotuskampanja e-jätteen kierrätyksen tarpeellisuudesta ja tavoista: Mitä 

hyötyjä koituu e-jätteen kierrätyksestä? Liitä mukaan myös tieto siitä, mihin käytöstä poistetut sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet voi viedä omalla alueellanne.  

  

https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0c39/1567678533720/E-waste_190905.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
https://eeb.org/library/coolproducts-briefing/
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/
https://eetti.fi/toiminta/teemat/eettinen-lappari/
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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/

