
 

 

 

 

 

 

AWARE 
Tietoa sähkö- ja elektroniikkajätteestä arvokkaiden 
raaka-aineiden lähteenä  
 

 

 

Elina Pohjalainen, Tuuli Teittinen, Katri Grenman 

Teknologian tutkimuskeskus VTT  



 

 

 

Johdanto  

 

Elämä nyky-yhteiskunnassa on hyvin riippuvaista erilaisista elektroniikkalaitteista. Perinteisessä ns. 

lineaaritaloudessa elektroniikkalaitteet valmistetaan luonnonvaroista, tämän jälkeen niitä käytetään, 

kunnes ne lopulta syystä tai toisesta hylätään. Kun näitä tuotteita ei enää tarvita, niistä tulee 

elektroniikkajätettä (lyhyemmin e-jäte) ja samalla ongelma. Kiertotaloudessa e-jäte voidaan ongelman 

sijaan nähdä myös resurssina. Useimmat meistä eivät heittäisi pois arvokkaita koruja, mutta käytetyt 

elektroniikkalaitteet päätyvät usein kaapin pohjalle tai jopa kaatopaikalle. Kuitenkin e-jäte sisältää paljon 

materiaaleja, jotka ovat arvokkaita ja/tai harvinaisia, kuten kulta ja platina. Olisikin järkevää kerätä 

arvokkaat materiaalit talteen e-jätteestä ja varmistaa näiden resurssien riittävyys tuleville sukupolville.  

Tässä lyhyessä johdannossa elektroniikkajätteeseen ja kiertotalouteen selitetään, miksi e-jätteen kierrätys 

on tärkeää. Tavoite on jakaa tietoa syntyvän elektroniikkajätteen määrästä ja sen sisältämistä arvokkaista 

materiaaleista, sekä kierrätyksen monista hyödyistä. Elektroniikkalaitteiden elinkaari käsitellään lyhyesti, ja 

lisäksi käydään läpi kiertotalouden ja jätehierarkian yhteys elektroniikkajätteeseen  

Tämä tietopaketti on tarkoitettu erityisesti opettajille eri luokka-asteilla, mutta myös kenelle tahansa 

elektroniikkalaitteiden materiaaleista, elinkaaresta tai kestävästä kehityksestä kiinnostuneille. Käsiteltyjä 

aiheita voidaan käsitellä monissa eri oppiaineissa, erityisesti kemiassa ja maantieteissä, mutta myös 

esimerkiksi englannin tunneilla. Materiaali sisältää myös ehdotuksia tehtävistä, joita voidaan teettää 

oppitunneilla. Lisää ehdotuksia aiheen käsittelemisestä oppitunneille löytyy dokumentista AWARE – 

vinkkejä opettajille. 

  



 

 

Ehdotuksia oppimistavoitteiksi eri-ikäisille oppilaille 

 

Alakoulu (7–12-vuotiaat):  

- Oppilas ymmärtää, mitä ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, tunnistaa erilaisia laitetyyppejä ja 

ymmärtää, milloin niistä tulee jätettä 

- Oppilas ymmärtää, että e-jäte sisältää erilaisia materiaaleja, joista osa on arvokkaita 

- Oppilas ymmärtää, että e-jäte täytyy kierrättää 

 

Yläkoulu (13–15-vuotiaat):  

- Oppilas ymmärtää, miten monenlaisia erilaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita on olemassa 

- Oppilas ymmärtää kuluttajan roolin e-jätteen synnyssä 

- Oppilas ymmärtää e-jätteen koostuvan erilaisista materiaaleista (esim. metallit, muovit) ja sen, 

että jotkut näistä materiaaleista ovat arvokkaita ja/tai harvinaisia 

- Oppilas ymmärtää elektroniikkalaitteiden elinkaaren 

- Oppilas ymmärtää e-jätteen kierrätyksen hyödyt ja osaa itse kierrättää oikein  

 

Lukio (16–18-vuotiaat):  

- Oppilas ymmärtää kuluttajan roolin e-jätteen synnyssä 

- Oppilas ymmärtää e-jätteen koostuvan erilaisista materiaaleista (esim. metallit, muovit) ja sen, 

että jotkut näistä materiaaleista ovat arvokkaita ja/tai harvinaisia  

- Oppilas ymmärtää elektroniikkalaitteiden elinkaaren 

- Oppilas ymmärtää e-jätteen kierrätyksen hyödyt ja osaa itse kierrättää oikein  

- Oppilas ymmärtää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotannon ja kierrätyksen ympäristölliset ja 

yhteiskunnalliset vaikutukset  

 

 

  



 

 

Sanasto 

E-jäte tai SER 

Kun elektroniikkalaitteet rikkoutuvat tai ne poistetaan muusta syystä käytöstä, niistä tulee jätettä, jota 

kutsutaan myös e-jätteeksi tai sähkö- ja elektroniikkaromuksi (SER). 

Harvinaiset maametallit (REE, rare earth elements) 

Harvinaiset maametallit ovat joukko metallisia alkuaineita, joihin kuuluu 15 lantanoidia, sekä skandium ja 

yttrium. Vaikka niiden määrä elektroniikkalaitteissa on tavallisesti hyvin pieni, ne ovat välttämättömiä 

monille tärkeille teknologisille sovelluksilla erityisten ominaisuuksiensa takia. 

Jätehierarkia 

Jätehierarkia on työkalu, jossa listataan tärkeysjärjestykseen eri jätehuollon menetelmät tavoitteena 

mahdollisimman pienet haitat ympäristölle ja terveydelle.  

Kiertotalous 

Kiertotalous on vaihtoehto perinteiselle lineaaritaloudelle, jossa tuotteet valmistetaan neitseellisistä 

luonnonvaroista ja käytön jälkeen hylätään. Kiertotalous sen sijaan pyrkii suljettuun ekosysteemiin, jossa 

materiaalit käytetään aina uudelleen ja niiden arvo säilyy, ja samalla minimoidaan resurssien tarve sekä 

jätteen ja päästöjen synty. Tämä sisältää monia toimintatapoja kuten lainaamisen, vuokraamisen, uudelleen 

käytön, korjaamisen, kunnostamisen ja kierrättämisen.  

Konfliktimineraalit 

Konfliktimineraalit ovat mineraaleja, jotka on louhittu konfliktialueille ja joista saatava tuotto saattaa päätyä 

aseellisten konfliktien rahoittamiseen. Tunnetuimmat esimerkit ovat tina, tantaali, volframi ja kulta, joita 

louhitaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, ja joita käytetään muun muassa älypuhelimissa. 

Kriittiset raaka-aineet 

EU:n kriittisiksi luokittelemia raaka-aineita, jotka ovat tärkeitä Euroopan taloudelle ja joiden saatavuuteen 

liittyy merkittäviä riskejä.  

Piirilevy (tai piirikortti)  

Piirilevyjä on lähes kaikissa elektroniikkalaitteissa, ja niiden tehtävä on yhdistää komponentit toisiinsa ja 

toimia samalla kiinnitysalustana.  

Suunniteltu vanheneminen 

Suunniteltu vanheneminen tarkoittaa tuotteen suunnittelua niin, että sen käyttöikä on rajallinen. Tällöin 

tuote korvataan uudella sen sijaan, että se olisi suunniteltu kestämään kauemmin tai helposti korjattavaksi. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet  

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet käsittävät monia eri tyyppisiä laitteita suurista kodinkoneista (kuten 

pesukoneet) pieniin elektroniikkalaitteisiin (kuten matkapuhelimet). Kaikki nämä tarvitsevat sähkövirtaa 

toimiakseen ja ne tunnistaa siitä, että ne sisältävät joko virtajohdon tai pariston/akun.  

Urban mining (eli urbaani kaivostoiminta tai kaupunkikaivos) 

Raaka-aineiden tuottamista erilaisista jätevirroista, kuten käytetyistä laitteista tai rakennuksista.  



 

 

Mitä tarkoittaa e-jäte tai SER? 

Käytämme päivittäin lukuisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita: niiden avulla viestimme, ne viihdyttävät meitä, 

lämmittävät tai jäähdyttävät ruokamme, auttavat pesemään kotimme, astiamme ja vaatteemme, valaisevat 

jne. Useimmat näistä laitteista ovat niin tuttuja, ettemme juuri kiinnitä niihin huomiota – niin kauan kuin ne 

toimivat moitteetta. Kun nämä laitteet rikkoutuvat tai ne hylätään syystä tai toisesta, niistä tulee 

elektroniikkajätettä, eli e-jätettä tai sähkö- ja elektroniikkaromua (SER). E-jäte eli SER sisältää suuren kirjon 

laitteita, jotka voidaan jaotella seuraaviin kuuteen kategoriaan: 

 

Kylmälaitteet kuten jääkaapit, pakastimet ja 
lämpöpumput. 

 
 
 
 
 

Näytöt kuten televisiot ja monitorit. 

 
 
 
 
 

Lamput eli loisteputket, energiansäästölamput ja 
LED-lamput (ei sisällä hehku- ja 
halogeenilamppuja, jotka kuuluvat 
sekajätteeseen). 

 
 
 
 
 

Suuret kodinkoneet kuten pesukoneet, 
pyykinkuivaajat, astianpesukoneet, liedet ja 
kiukaat. 

 
 
 
 

Pienet sähkölaitteet kuten imurit, 
leivänpaahtimet, vedenkeittimet, 
sähköhammasharjat, kamerat, pienet elektroniset 
työkalut ja lelut. 

 

Pienet IT-laitteet kuten matkapuhelimet, 
tietokoneet, laskimet, tulostimet.  

 
 
 
 

Kuva 1. E-jäte voidaan jakaa moneen eri ryhmään. 

 



 

 

Tiesitkö, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä EU:ssa on keskimäärin 44 laitetta (ja 45 lamppua) tai 

248 kg henkeä kohden. Tämä sisältää kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka ovat käytössä tai säilössä 

kotitalouksissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa.  

Tehtävä: Laske elektroniikkalaitteet kotonasi. Löysitkö laitteita, jotka ovat rikki tai eivät ole enää käytössä? 

Mitä elektroniikkalaitteita olet käyttänyt tänään? 

E-jäte on yksi voimakkaimmin kasvavista jätevirroista Euroopassa ja 

maailmanlaajuisesti. Vuosittain 45 Mt (45 000 000 000 kg) 

elektroniikkalaitteita päätyy jätteeksi, mikä on yhtä paljon kuin 4500 

Eiffel-tornin massa. Kaiken lisäksi e-jätteen määrän arvioidaan edelleen 

kasvavan ja ylittävän 50 Mt vuoteen 2020 mennessä. Pelkästään 

Euroopassa e-jätettä syntyy 12 Mt vuodessa, mikä vastaa 1200 Eiffel-

tornin massaa. Tämä tarkoittaa yli 16 kg e-jätettä asukasta kohti, kun 

maailmanlaajuinen keskiarvo on 6 kg e-jätettä asukasta kohti.  

Tiesitkö, että e-jätettä syntyy 45 000 000 000 kg vuodessa, mikä vastaa 

lähes 4500 Eiffel-tornin massaa.   

Tiesitkö, että Euroopassa e-jätettä syntyy vuodessa 16 kg henkilöä kohti, kun maailmanlaajuinen keskiarvo 

on 6 kg henkilöä kohti vuodessa. 

Mitä materiaaleja e-jäte sisältää? 

E-jäte sisältää hyvin monia erilaisia materiaaleja 

tavallisista ja yleisesti käytetyistä perusmetalleista 

erilaisiin arvokkaisiin ja harvinaisiin alkuaineisiin. Nämä 

materiaalit sisältävät esimerkiksi:  

 perusmetallit, kuten alumiini, kupari, rauta, 
nikkeli, sinkki, tina 

 jalometallit, kuten kulta, hopea, platina, 
palladium 

 harvinaiset maametallit (katso infolaatikko 
seuraavalla sivulla).  

 muovit, lasi ja muut keraamiset materiaalit 

Tavallisesti rauta, teräs, alumiini, kupari ja muovi muodostavat suurimman osan elektroniikkalaitteen 

massasta. Esimerkiksi jääkaapit sisältävät tyypillisesti yli 90 % terästä ja muovia, ja matkapuhelimissa muovit 

ja keraamiset materiaalit muodostavat 2/3 laitteen kokonaismassasta.  



 

 

Jalometalleja ja harvinaisia maametalleja on vain pieni osuus 

elektroniikkalaitteissa, mutta ne voivat silti muodostaa 

suurimman osan laitteen materiaaliarvosta. Jalometalleja on 

erityisesti piirilevyissä, jotka sisältävät esimerkiksi kultaa, 

hopeaa ja palladiumia. Piirilevyjä on nykyään lähes kaikissa 

sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, ja niiden tehtävä on yhdistää 

sähköisesti eri komponentit toisiinsa sekä toimia mekaanisena 

kiinnitysalustana.  

 

 

 

Tiesitkö, että älypuhelimet ja muut uudet elektroniikkalaitteet voivat sisältää jopa 60 eri jaksollisen 

järjestelmän alkuainetta. 

Tiesitkö, että yhden matkapuhelimen (massa keskimäärin 90 g) sisältämien materiaalien (metallit, muovi) 

arvo on noin 2 €. Kun tarkastelemme maailmanlaajuisesti vuosittain syntyvää matkapuhelinjätteen määrää, 

niin sen arvo nousee jopa 9,4 miljardiin euroon!  

Tehtävä: Kuinka monta hylättyä matkapuhelinta kodistasi löytyy? Arvioi tämän perusteella kotitalouksissa 

olevien hylättyjen matkapuhelinten sisältämän kullan määrä ja arvo kotimaassasi (Vihje: kotitalouksien 

määrä Suomessa on noin 2,7 miljoonaa, yksi matkapuhelin sisältää noin 0,03-0,04 g kultaa ja kullan hinta 

pörssissä tammikuussa 2020 oli noin 45,000 €/kg (tuoreemmat tiedot materiaalien hintakehityksestä löytyvät 

esimerkiksi London Metal Exchange LME.com)). 

Harvinaiset maametallit (rare earth elements, REEs) sisältävät 17 alkuainetta jaksollisesta 

järjestelmästä, joita ovat 15 lantanoidia (cerium, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, 

holmium, lantaani, lutetium, neodyymi, praseodyymi, prometium, samarium, terbium, tulium ja 

ytterbium) sekä scandium ja yttrium. Vaikka niitä käytetään hyvin pieninä määrinä 

elektroniikkalaitteissa, ne ovat elintärkeitä monissa sovelluksissa. 

Esimerkkejä metalleista ja niiden käytöstä elektroniikkalaitteissa: 

 Kuparilla (Cu) on korkea sähkön- ja lämmönjohtavuus ja sitä käytetäänkin laajasti 
elektroniikkatuotteissa muun muassa kaapeleissa ja piirilevyissä. 

 Kultaa (Au), hopeaa (Ag), platinaa (Pt) ja palladiumia (Pd) löytyy erityisesti piirilevyistä. 

 Neodyymistä (Nd) ja praseodyymistä (Pr) valmistettuja magneetteja on muun muassa 
kiintolevyasemissa. Neodyymistä valmistetut magneetit ovat vahvimpia tunnettuja 
kestomagneetteja. 

 Koboltti (Co) on tärkeä materiaali litiumioniakuissa, joita käytetään monissa kannettavissa 
elektroniikkalaitteissa, kuten matkapuhelimissa, tableteissa ja kannettavissa tietokoneissa.   

 Indiumia (In) käytetään nestekidenäytöissä (liquid crystal displays, LCD), joita löytyy muun 
muassa LCD televisioista, tietokoneen näytöistä ja älypuhelimien kosketusnäytöistä. 



 

 

Myös useita kriittisiä raaka-aineita käytetään erilaisissa 

elektroniikkalaitteissa. EU on luokitellut raaka-aineen 

kriittiseksi, jos sen merkitys taloudelle on tärkeä ja 

saatavuusriski on korkea. Esimerkiksi harvinaiset 

maametallit on katsottu kriittisiksi, sillä ne ovat tärkeitä 

monissa eri sovelluskohteissa (esimerkiksi kestomagneetit 

ja näytöt) ja niiden korvaaminen muille raaka-aineilla on 

vaikeaa. Harvinaisia maametalleja tuotetaan pääasiassa 

Kiinassa (95 % maailman tuotannosta 2010-2014). 

Nimestään huolimatta harvinaiset maametallit eivät ole erityisen harvinaisia, mutta ne ovat maankuoressa 

tasaisesti jakaantuneena ja esiintyvät pieninä pitoisuuksina, mikä tekee niiden erottamisesta hankalaa. 

Arvokkaiden ja harvinaisten materiaalien lisäksi e-jäte sisältää myös ympäristölle ja ihmisille haitallisia 

aineita. Myös tämän vuoksi asianmukainen kierrättäminen on tärkeää, jotta estetään haitallisia aineita 

päätymästä ympäristöön. E-jätteen kierrätys asianmukaisin menetelmin on tärkeää myös kierrätyksessä 

työskentelevien ihmisten turvallisuuden kannalta.   

 

Elektroniikkatuotteiden elinkaari: kaivoksilta kierrätykseen 

Monet sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät hyvin monia eri materiaaleja ja komponentteja. Tämän vuoksi 

myös niiden elinkaareen kuuluu lukuisia vaiheita alkaen raaka-aineiden louhimisesta kaivoksissa ja jatkuen 

materiaalien jalostamiseen eri komponenteiksi, jotka käytetään laitteiden valmistukseen. Valmiit laitteet 

kuljetetaan myyntiin eri puolille maailmaa, josta ne päätyvät kuluttajille käyttöön. Lopulta rikki menneet tai 

hylätyt elektroniikkalaitteet kerätään kierrätystä varten. Kuvassa 2 on esitetty elektroniikkalaitteen elinkaari 

kiertotaloudessa ja seuraavassa infolaatikossa on kuvailtu akuissa käytettävän koboltin elinkaari.  

Esimerkkejä elektroniikkalaitteissa 
käytettävistä kriittisistä raaka-aineista 

antimoni 
beryllium 
gallium 
germanium 
indium 

 
koboltti 
palladium 
platina 
REEt eli harvinaiset 
maametallit 
 

skandium 
tantaali 
wolframi 
vanadiini 
 

 

Esimerkkejä elektroniikkajätteen sisältämistä haitallisista aineista: 

 Bromatut palonestoaineet kuten polybromatut bifenyylit (PBB) ja polybromatut 

difenyylieetterit (PBDE). Palonestoaineita käytetään esimerkiksi muoveissa estämään syttymistä 

ja hidastamaan palamisen etenemistä.  

 Kloorifluorihiilivedyt eli CFC-yhdisteet (chlorofluorocarbons). CFC-yhdisteitä on käytetty laajasti 

kylmälaitteissa, mutta osan CFC-yhdisteistä on todettu aiheuttavan otsonikatoa ja niiden 

käyttöä on rajoitettu. 

 Raskasmetalleja käytetään eri tarkoituksiin elektroniikkalaitteiden komponenteissa. Monet 

raskasmetallit (esimerkkeinä kadmium, lyijy ja elohopea) ovat myrkyllisiä jo pieninä 

pitoisuuksina ja rikastuvat helposti ravintoketjussa.  



 

 

 

 

Kuva 2. Elektroniikkalaitteen (tai  muun tuotteen) elinkaari kiertotaloudessa.1 

 

                                                           
1 kuva: https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-
miksi-silla-on-merkitysta 

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-miksi-silla-on-merkitysta
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-miksi-silla-on-merkitysta


 

 

 

  

Esimerkki: Koboltin (Co) elinkaari  

Koboltti on metalli, jota käytetään esimerkiksi elektroniikkalaitteiden ja sähköautojen akuissa. Koboltin 

kysynnän arvioidaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa erityisesti sähköautojen yleistymisen vuoksi. 

Koboltin elinkaari malmista valmiiseen elektroniikkatuotteeseen, kuten matkapuhelimeen, sisältää 

lukuisia eri vaiheita, ja arvioiden mukaan matkapuhelimessa oleva koboltti on voinut matkustaa yli 

30 000 km ennen päätymistä Eurooppaan! 

 Raaka-aineet: Kobolttia louhitaan pääasiassa nikkelin ja kuparin sivutuotteena. 65 % koboltin 
tuotannosta on peräisin neitseellisestä kaivostoiminnasta ja 35 % sekundaarisista lähteistä, kuten 
käytetyistä akuista. Suurin osa maailman koboltista tuotetaan Kongon demokraattisessa 
tasavallassa, Sambiassa tai Keski-Afrikan tasavallassa. Arviolta 10 % Kongon demokraattisessa 
tasavallasta louhitusta koboltista on peräisin pienimuotoisesta kaivostoiminnasta, jossa työolot 
voivat olla vaaralliset ja myös lapsityövoiman käyttöä on raportoitu.  

 Jalostus: Kobolttia sisältävät malmit jalostetaan erilaisiksi kemikaaleiksi (esimerkiksi sulfaateiksi 
ja oksideiksi), jotka edelleen prosessoidaan akuissa käytettäviksi materiaaleiksi, kuten 
litiumkobolttioksidiksi (LiCoO2). 

 Valmistus: Litiumioniakut valmistetaan erilaisista kemikaaleista ja komponenteista. 
Litiumkobolttioksidin lisäksi akun valmistukseen tarvitaan muun muassa grafiittia, alumiinia, 
kuparia ja muovia. Valmis akku päätyy esimerkiksi kannettavaan elektroniikkalaitteeseen, kuten 
matkapuhelin tai tabletti. Nämä laitteet kootaan lukuisista komponenteista erillisessä tehtaassa, 
tyypillisesti Kiinassa tai Intiassa, jotka ovat kaksi merkittävintä matkapuhelinten valmistajamaata.  

 Käyttö: Matkapuhelimen ja sen sisältämän akun tavallinen käyttöikä on noin 2-3 vuotta ennen 
kuin laite vaihdetaan uudempaan. 

 Kierrätys: Kun matkapuhelin tai muu elektroniikkatuote on käyttöikänsä lopussa, se tulisi 
toimittaa kierrätykseen, jossa arvokkaat raaka-aineet saadaan talteen ja haitalliset aineet 
poistetaan. Erityisesti koboltti, kupari ja nikkeli voidaan kerätä talteen käytetyistä akuista ja 
käyttää esimerkiksi uusien akkujen tai muiden tuotteiden valmistuksessa.  

 

 
Koboltti on metalli, jota käytetään 

esimerkiksi sähköautojen ja 

matkapuhelinten akuissa.  



 

 

Raaka-aineiden louhinta  

Elektroniikkalaitteiden valmistukseen tarvitaan paljon erilaisia luonnonvaroja (metallit ja mineraalit, öljy), 

jotka prosessoidaan kemikaaleiksi ja edelleen elektroniikan komponenteiksi. Näiden raaka-aineiden louhinta 

ja prosessointi kuluttaa paljon energiaa ja luonnonvaroja, sekä tuottaa kasvihuonepäästöjä, saasteita ja 

kaivosjätettä. Kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö elektroniikkalaitteiden valmistuksessa vähentää 

neitseellisten materiaalien tarvetta ja siten mahdollisesti pienentää laitteen ympäristöjalanjälkeä.   

Esimerkiksi älypuhelin voi sisältää jopa 50-60 eri alkuainetta. Nämä materiaalit ovat peräisin eri puolilta 

maailmaa. Kuvassa 3 on esitetty useiden kriittisten raaka-aineiden tärkeimpiä tuotantoalueita. Useimpia 

näistä raaka-aineista käytetään myös älypuhelinten ja muiden elektroniikkalaitteiden valmistuksessa. 

 

 

Kuva 3. Kriittisten raaka-aineiden suurimmat tuottajamaat.2 

Monien elektroniikassa käytettävien alkuaineiden resurssit ovat rajalliset ja tämä voi tiettyjen materiaalien 

osalta johtaa jopa raaka-ainepulaan tulevaisuudessa. Kuvassa 4 on esitetty eri alkuaineiden riittävyys 

tulevaisuudessa.  

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

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


 

 

 

Kuva 4. Riittävätkö raaka-aineet älypuhelimiin tulevaisuudessa? https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/ 

 

 

Elektroniikkalaitteiden valmistus 

Elektroniikkalaitteet koostuvat yleensä suuresta määrästä komponentteja, jotka valmistetaan eri 

tuotantolaitoksissa. Näiden komponenttien valmistus kuluttaa paljon raaka-aineita ja energiaa. Esimerkiksi 

puolijohteiden ja mikrosirujen valmistus vaatii erityistä puhtautta ja kuluttaa siksi paljon energiaa.  

Älypuhelimien tärkeimpiä komponentteja ovat piirilevyt, akku ja näyttö. Muita komponentteja ovat 

esimerkiksi antenni, mikrofoni, kaiutin ja kuoret. Laitteiden kehittyessä monet komponentit ovat muuttuneet 

pienemmiksi ja niiden lukumäärä laitteissa on kasvanut, samoin kuin niiden sisältämät eri alkuaineet. Tämä 

on mahdollistanut lukuisia hienoja toimintoja, mutta samalla laitteiden korjaus ja kierrätys on muuttunut 

hankalammaksi.  

Konfliktimineraalit 

Konfliktimineraalit ovat mineraaleja, jotka on louhittu konfliktialueille ja joista saatava tuotto saattaa 

päätyä aseellisten konfliktien rahoittamiseen. Tunnetuimmat esimerkit ovat tina, tantaali, volframi ja 

kulta, joita louhitaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, ja joita käytetään muun muassa 

älypuhelimissa. 

https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/


 

 

 

Kuva 5. Älypuhelin ja sen komponentit. 

Käyttö 

Elektroniikkalaitteiden käyttötavat ja –iät vaihtelevat suuresti laitetyypin mukaan. Esimerkiksi suurten 

kodinkoneiden käyttöiät ovat tyypillisesti huomattavasti pidempiä kuin pienempien elektroniikkalaitteiden. 

Esimerkiksi pyykinpesukoneiden tyypillinen käyttöikä on noin 11 vuotta, pölynimurien noin 5-8 vuotta ja 

älypuhelimien noin 2-3 vuotta. Monilla elektroniikkalaitteilla suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät 

raaka-aineiden louhinnan ja valmistuksen aikana. Esimerkiksi älypuhelinten tapauksessa vain pieni osa 

ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana, ja tämän vuoksi niiden käyttöiän pidentäminen pienentäisi 

laitteen kokonaisvaikutusta. Pesukoneiden tapauksessa sen sijaan suuri osa laitteen ympäristövaikutuksista 

syntyy käytön aikana.  

Tiesitkö, että jos kaikkien käytössä olevien älypuhelinten, 

kannettavien tietokoneiden, imureiden ja pyykinpesukoneiden 

käyttöikää pidennettäisiin yhdellä vuodella, tämä vastaisi 2 miljoonan 

käytössä olevan auton aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistä.  

 

 

 

 

 Tehtävä: Jos ostat uuden älypuhelimen joka toinen vuosi ja elät 85-vuotiaaksi, kuinka monta puhelinta 

kulutat elämäsi aikana? Entä jos ostatkin uuden puhelimen vain joka kolmas vuosi? 

 



 

 

E-jätteen keräys 

Kun elektroniikkalaitetta ei enää käytetä, siitä tulee jätettä. Asianmukainen e-jätteen 

kierrätys on tärkeää sekä ympäristön suojelemiseksi, että resurssien kestävän käytön 

vuoksi. Tämän vuoksi tarvitaan 

1. korkea keräysaste 

2. tehokkaat ja turvalliset kierrätysmenetelmät 

 

 

Maailmanlaajuisesti vain 20 % elektroniikkajätteestä 

kerätään erikseen ja kierrätetään asianmukaisesti. 

EU:ssa kierrätysaste on korkein maailmassa, mutta silti 

vain 1/3 elektroniikkajätteestä kierrätetään 

asianmukaisesti. Tämän vuoksi menetetään 

merkittäviä määriä raaka-aineita, sillä jopa 6,5 Mt 

elektroniikkajätettä vuosittain ei päädy viralliseen 

kierrätykseen Euroopassa. Tämä määrä sisältää 

arviolta 23 tonnia kultaa, 118 tonnia hopeaa ja 5 tonnia 

palladiumia.  

Osa elektroniikkajätteestä päätyy 

yhdyskuntajätteeseen tai metallinkierrätykseen 

elektroniikkakeräyksen sijaan. Erityisesti pienet 

elektroniikkalaitteet, kuten matkapuhelimet kertyvät koteihin sen sijaan että ne toimitettaisiin 

elektroniikkajätteen keräykseen. Esimerkiksi Norjassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että norjalaisiin 

kotitalouksiin on kerääntynyt jopa 10 miljoonaa matkapuhelinta. Tähän on useita syitä, kuten halu säästää 

vanhat laitteet varalaitteiksi tai elektroniikkajätteen keräyspisteet eivät ole kuluttajien tiedossa tai laitteiden 

toimittaminen keräykseen koetaan muuten vaikeaksi.  Lisäksi esimerkiksi matkapuhelimet sisältävät paljon 

henkilökohtaista tietoa, jolloin niitä ei haluta luovuttaa kierrätykseen.  

Tehtävä: Onko sinulla vanhoja matkapuhelimia kotona, joita et enää käytä? Miksi olet päätynyt säilyttämään 

vanhat laitteet? 

Tehtävä: Ota selvää, missä elektroniikkajätettä kerätään asuinalueellasi.  

Miksi elektroniikkajäte tulisi kierrättää? 

 Talous: Arvokkaiden ja rajallisten materiaalien talteenotto. Uusien liiketoimintojen ja työllisyyden 

lisääntyminen kierrätysalalla.  

 Ympäristö: Estetään haitallisten aineiden päätyminen kaatopaikoille ja ympäristöön. 

Kierrätettyjen materiaalien käyttö vähentää tarvetta neitseellisille raaka-aineille sekä vähentää 

näin kasvihuonepäästöjä, energiankulutusta, ja ilman ja vesistöjen saastumista.  

 Terveys ja turvallisuus: Elektroniikkajäte sisältää monia haitallisia aineita, jotka voivat olla 

terveydelle vaarallisia väärin käsiteltyinä. 

 

1/3 elektroniikkajätteestä 
kierrätetään EU:ssa.

2/3 elektroniikkajätteen kohtalo 
on epäselvä.



 

 

Tiesitkö, että kierrättämällä 1 miljoonaa matkapuhelinta saadaan talteen jopa 24 kg kultaa, 250 kg hopeaa 

ja 9000 kg kuparia.  

Euroopassa kerätty elektroniikkajäte voi päätyä myös erilaisia epävirallisia reittejä pitkin kehittyviin maihin, 

joissa työvoimakulut eivät ole yhtä korkeat. Tämä tarkoittaa valitettavasti, että työntekijät saattavat 

työskennellä terveydelle ja ympäristölle vaarallisissa olosuhteissa. Guiyu Kiinassa ja Agbogbloshie Ghanassa 

ovat tunnetuimpia esimerkkejä paikoista, joihin eri puolilla maailmaan syntynyttä elektroniikkajätettä päätyy 

käsiteltäväksi, ja joissa käytetyt alkeelliset kierrätysmenetelmät ja lähiympäristön saastuminen ovat saaneet 

kyseenalaista huomiota.  

E-jätteen kierrätys 

Keräyspisteistä elektroniikkajäte lähetetään kierrätyslaitoksiin. Koska elektroniikkajäte sisältää hyvin monia 

erilaisia materiaaleja, myös niiden kierrätysprosessi sisältää monia vaiheita ja käsittelyitä. Kierrätyksen 

tavoitteena on erottaa erilaiset materiaalit toisistaan, jotta ne voidaan hyödyntää uudelleen.  

 

Mitä materiaaleja voidaan kierrättää? Tavallisimmat metallit, 

kuten alumiini, kupari ja teräs, kierrätetään jo suureksi osaksi, 

kuten myös osa jalometalleista (kulta, hopea, platina, 

palladium). Kaikkia materiaaleja ei kuitenkaan vielä pystytä 

tehokkaasti keräämään talteen elektroniikkajätteestä. 

Alkuaineiden, jotka ovat jätteessä hyvin pieninä pitoisuuksia, 

kierrätys on teknisesti vaikeaa, vaikka ratkaisuja etsitäänkin 

aktiivisesti. Esimerkiksi harvinaisten maametallien 

kierrätysaste on alle 1 %.    

Monien metallien taloudellinen arvo on korkea ja niiden ominaisuudet eivät muutu kierrätyksessä, jolloin ne 

voidaan kierrättää uudelleen käytettäväksi loputtomasti. Muovien kierrätys sen sijaan on hankalampaa, 

koska muovien ominaisuudet usein heikkenevät kierrätyksessä. Lisäksi elektroniikassa käytettävät muovit 

sisältävät usein haitallisia lisäaineita (esimerkiksi palonestoaineet), joka rajoittaa näiden materiaalien 

uudelleenkäyttöä. Tämän vuoksi muovit päätyvät usein polttoon, jolloin niistä saadaan talteen energiaa. 

Joidenkin elektroniikkajätteen sisältämien muovilajien kierrätys ja uudelleen käyttö esimerkiksi uusissa 

elektroniikkalaitteissa on kuitenkin mahdollista. 

 Esikäsittely sisältää purkamisen, murskaamisen ja materiaalijakeiden mekaanisen 

erottamisen. Purkaminen sisältää sekä arvokkaiden uudelleenkäytettävien komponenttien että 

haitallisten materiaalien poistamisen laitteesta ennen murskausta.  Murskauksen tavoite on 

tuottaa pienikokoista materiaalia, joka voidaan erilaisten ominaisuuksien perusteella jakaa osiin. 

Esimerkiksi rauta ja teräs voidaan erottaa muista jakeista magneettisten ominaisuuksien 

perusteella. Esikäsittelystä saadaan erilaisia materiaalijakeita kuten rautapitoiset metallit, muut 

kuin rautapitoiset metallit, sekä muovit ja muut kuin metalliset materiaalit. 

 Loppukäsittelyssä erilaiset metalliset jakeet käsitellään tavoitteena kerätä metallit puhtaana 

talteen uudelleen hyödyntämistä varten. Esimerkiksi rautaa sisältävät jakeet voidaan käsitellä 

terässulatoissa. Pyrometallurgisissa menetelmissä metallit sulatetaan korkeassa lämpötilassa, 

ja hydrometallurgisissa menetelmissä metalleja liuotetaan esimerkiksi vahvojen happojen 

avulla.  

 



 

 

Tiesitkö, että yhden matkapuhelimen kierrätys säästää noin 1 kg CO2 ekvivalentin verran päästöjä. 

Tiesitkö, että kierrätetyn alumiinin käyttö säästää 95 % energiaa verrattuna alumiinin valmistamiseen 

neitseellisistä raaka-aineista. Tämä johtuu siitä, että alumiinin valmistus kuluttaa hyvin paljon energiaa. 

Elektroniikkajäte kiertotaloudessa 

Kiertotaloudesta puhutaan nyt paljon, mutta mitä sillä 

tarkoitetaan ja miten se liittyy elektroniikkajätteeseen? 

Kiertotalous voidaan nähdä vastakohtana perinteiselle 

niin sanotulle lineaaritaloudelle, jossa tuotteet 

valmistetaan, kulutetaan ja lopulta heitetään pois. 

Kiertotaloudessa sen sijaan tavoitteena on pitää 

tuotteet mahdollisimman pitkään käytössä 

hyödyntämällä muun muassa lainaamista, 

uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kunnostamista. Kun 

tuote lopulta saavuttaa elinkaarensa pään, sen 

sisältämät materiaalit pyritään hyödyntämään 

kierrättämällä. Siten näkökulmasta riippuen 

elektroniikkajäte voidaan nähdä joko resurssina tai 

jätteenä. Kiertotaloudessa tavoitteena on minimoida 

sekä resurssien tarve, että jätteen synty.  

Lineaaritaloudesta kiertotalouteen siirtyminen vaatii kestävän kehityksen huomioimista jo 

suunnitteluvaiheessa, sillä tuotteet pitää suunnitella niin, että ne ovat kestäviä, tarvittaessa korjattavia, ja 

lopulta turvallisesti ja tehokkaasti kierrätettävissä. Yksi esimerkki kestävän suunnittelun soveltamisesta 

elektroniikkalaitteisiin on Fairphone, joka suunnittelee ja valmistaa modulaarisia älypuhelimia. Modulaarisen 

suunnitteluratkaisun tavoitteena on muun muassa laitteiden helppo korjattavuus, jolla pidennetään 

laitteiden elinikää.  

 

Jätehierarkia on käsite, joka liittyy läheisesti jätehuoltoon ja kiertotalouteen. Lyhyesti kuvattuna 

jätehierarkialla tarkoitetaan jätteen käsittelyyn liittyvien toimien arvottamista sen mukaan, mikä on parasta 

ympäristön kannalta. Usein tämä esitetään kuvan 7 pyramidin mukaisesti, jossa pyramidin huipulla ovat 

jätteen käsittelyn vaihtoehdot, jotka aiheuttavat vähiten haittaa ja joita on siksi suosittava.   

1. Jätehierarkian mukaan jätteen synnyn vähentäminen on ensisijaista. Elektroniikkalaitteiden 
tapauksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi järkevää kuluttamista, mutta myös laitteiden suunnittelua 
niin, että niiden elinikä pitenee.   

2. Toiseksi paras vaihtoehto on tuotteen uudelleenkäyttö. Tämä sisältää esimerkiksi käytettyjen 
tavaroiden ostamisen ja käytettyjen tavaroiden korjaamisen.   

Suunniteltu vanheneminen (Planned obsolescence) 

Suunniteltu vanheneminen tarkoittaa tuotteen suunnittelua niin, että sen käyttöikä on rajallinen. 

Esimerkiksi jos elektroniikkalaitteen komponentit ovat kiinnitetty liimaamalla, rikkoutuneen komponentin 

vaihtaminen uuteen on vaikeaa. Tällöin tuote korvataan uudella sen sijaan, että se olisi suunniteltu 

kestämään kauemmin tai helposti korjattavaksi.   

Tehtävä: Katsokaa video ‘Why things don’t last’: https://www.youtube.com/watch?v=toIFN8eR0ro  

Figure. Circular economy vs linear economy. Kuva 6. Kiertotalous (yllä) ja ns. lineaaritalous (alla) 

https://www.youtube.com/watch?v=toIFN8eR0ro


 

 

3. Kun laitteen tai sen komponenttien uudelleenkäyttö ei enää ole mahdollista, materiaalien kierrätys 
ja uudelleen hyödyntäminen on seuraavaksi paras vaihtoehto. Tämä vähentää neitseellisten raaka-
aineiden tarvetta.   

4. Huonoimmat vaihtoehdot jätteen hyödyntämiseksi ovat hyödyntäminen energiana eli polttaminen  

5. ja jätteen loppusijoitus kaatopaikalle. 

Tehtävä: Katsokaa video, jossa  kiertotalous-käsite selitetään 1 minuutissa: 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/repair-reuse-and-recycle_V007-0034_ev 

tai pidempi Ellen MacArthur –säätiön video Re-thinking Progress: The Circular Economy 

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI 

 

Kuva 7. Jätehierarkia. 

Elektroniikkajätteen ja sen sisältämien arvokkaiden raaka-aineiden hyödyntäminen uudelleen on myös 

järkeenkäypää, sillä jalometallien pitoisuudet elektroniikkajätteessä voivat olla moninkertaisia verrattuna 

niiden pitoisuuteen malmeissa. Tätä kutsutaan joskus urbaaniksi kaivostoiminnaksi (urban mining) ja sillä 

tarkoitetaan raaka-aineiden talteenottoa erilaisista jätevirroista, kuten käytetyistä laitteista tai 

rakennuksista. Esimerkiksi yksi tonni vanhoja matkapuhelimia voi sisältää jopa 300-400 g kultaa, kun taas 

korkeimmat tunnetut pitoisuudet kultamalmeissa ovat 44 g yhdessä tonnissa malmia, ja tyypillisesti vain 1-4 

g tonnissa malmia. Siten esimerkiksi kullan pitoisuus vanhoissa matkapuhelimissa on moninkertainen 

kultakaivoksiin verrattuna! 

Tiesitkö, että 2020 Tokion olympialaisten kulta-, hopea- ja pronssimitalit valmistetaan käytetyistä 

älypuhelimista ja muista kuluttajaelektroniikkalaitteista kerätyistä raaka-aineista.3 

Tiesitkö, että jopa 7 % maailman kullasta saattaa olla elektroniikkajätteessä. 

Yhteenveto: miten kuluttajat voivat vaikuttaa? 

Elektroniikkalaitteiden kulutus on kasvanut viime vuosina, ja kulutuksen ja siten myös jätteen synnyn 

ennustetaan kasvavan edelleen. Näiden laitteiden ympäristövaikutukset ovat merkittäviä ja siksi on tärkeää, 

                                                           
3 https://asia.nikkei.com/Business/Japanese-companies-digging-for-gold-in-urban-waste 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/repair-reuse-and-recycle_V007-0034_ev
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://asia.nikkei.com/Business/Japanese-companies-digging-for-gold-in-urban-waste


 

 

että myös kuluttajat tiedostavat roolinsa elektroniikkajätteen synnyssä ja vastuunsa kierrätysasteen 

parantamisessa. Elektroniikkajätteen keräyksessä ja kierrätyksessä on vielä paljon parannettavaa, mutta 

haittojen minimoimisen lisäksi arvokkaiden materiaalien talteenotto elektroniikkajätteestä voi olla tärkeä 

osa resurssien riittävyyden ja tehokkaan käytön varmistamista.   

Kun elektroniikkalaiteesta tulee jätettä, se on tärkeää toimittaa viralliseen elektroniikkajätteen 

kierrätykseen, jotta arvokkaat materiaalit saadaan talteen, ja haitallisia aineita ei päädy ympäristöön. Vaikka 

kierrättäminen on tärkeää, yhtä tärkeää on vähentää jätteen syntyä. Elektroniikkalaitteiden valmistus, myös 

kierrätetyistä raaka-aineista, kuluttaa energiaa ja resursseja. Siksi elektroniikkalaitteen korjaaminen tai 

muuten eliniän pidentäminen vähentää elektroniikan ympäristövaikutuksia.   
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AWARE 

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/

