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• E-jäte eli elektroniikkajäte tarkoittaa sähkö- ja 
elektroniikkaromua (SER) eli kaikkia rikkinäisiä tai 
hylättyjä laitteita, kuten esimerkiksi kännyköitä, 
tietokoneita, televisioita jne.

• Elektroniikkajätettä syntyy vuosittain yli 50 miljoonaa 
tonnia maailmassa – yli 5000 Eiffel-tornin massan verran!

• Henkilöä kohden vuotuinen elektroniikkajätekuorma
maailmanlaajuisesti oli 7,3 kg.

• Suomessa elektroniikkajätettä syntyy vuosittain noin 125 
000 tonnia – 22,7 kg henkeä kohden.

Elektroniikkajäte on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista. 

Lisää tietoa: http://ewastemonitor.info/
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• Maailmanlaajuisesti vain 20 % syntyvästä e-jätteestä kerätään ja 
kierrätetään asianmukaisesti.

• Suomessa noin puolet elektroniikkajätteestä päätyy viralliseen 
kierrätykseen.

• Mitä lopulle e-jätteelle tapahtuu?

• sekajäte tai metallinkeräys

• varastoituna esim. kodeissa (erityisesti pienet laitteet)

• epäviralliset keräykset

Mihin elektroniikkajäte päätyy?
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• Elektroniikka sisältää lukuisia eri raaka-
aineita metalleista muoveihin ja
keraamisiin materiaaleihin. Monet näistä
materiaaleista ovat

• arvokkaita

• harvinaisia

• EU:n kriittisiksi luokittelemia raaka-
aineita

Arvioiden mukaan virallisen kierrätyksen
ulkopuolelle päätyy EU:ssa vuosittain
23 tonnia kultaa, 118 tonnia hopeaa ja 5 
tonnia palladiumia. 

Seuraus: arvokkaiden resurssien hukkaaminen
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• Monien materiaalien 
saatavuus tulevaisuudessa on 
uhattuna lisääntyvän käytön 
vuoksi.

Riittävätkö resurssit tulevaisuudessa?

Kuva ja lisää tietoa: https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/

https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/
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• Jalometallien pitoisuudet elektroniikkajätteessä voivat 
olla moninkertaisia verrattuna niiden pitoisuuteen 
malmeissa.

• Esimerkiksi kullan pitoisuus voi olla 
elektroniikkajätteessä satakertainen malmeihin 
verrattuna

• Jo sadan puhelimen talteen kerätystä kullasta voi 
valmistaa sormuksen.

• Vaikka yhdessä matkapuhelimessa on arviolta vain 2 
euron arvosta raaka-aineita, syntyi vuonna 2016 yhteensä
435 kt matkapuhelinjätettä. Raaka-aineiden arvo tässä
määrässä on arviolta 9,4 miljardia euroa. 

”Urban mining” eli raaka-aineiden tuotanto 
erilaisista jätevirroista. 
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Elektroniikan materiaalit

Metallit
Lasi ja 
keraamiset 
materiaalit

Muovit
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• Älypuhelimissa jopa yli 60 eri 
alkuainetta!

• Harvinaisia ja arvokkaita 
raaka-aineita on hyvin pieninä 
pitoisuuksina, mutta ne 
mahdollistavat esimerkiksi 
kevyiden akkujen, 
kosketusnäyttöjen ja hyvin 
pienikokoisten mikropiirien 
valmistuksen.

Materiaalit - älypuhelin

Kuva ja lisää tietoa: https://www.compoundchem.com/2014/02/19/the-chemical-elements-of-a-smartphone/

https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/
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Metallien alkuperä: Kaivosteollisuus

Picture: Stephen Codrington (under CC BY 2.5)

• Vain pieni osa elektroniikan 
metalleista peräisin 
kierrätetyistä 
materiaaleista. Pääosa 
neitseellisiä materiaaleja 
kaivosteollisuudesta. 

• Kaivosteollisuus on 
resursseja ja energiaa 
kuluttavaa

• Metallien tuotanto 
kierrätetyistä raaka-
aineista säästää 
energiaa.

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5
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• Kriittiset raaka-aineet 
ovat materiaaleja, 
jotka ovat olennaisille 
monille tärkeille 
sovelluksille, mutta 
joiden saatavuudessa 
on korkeita riskejä

Mitä ovat kriittiset 
raaka-aineet?

Kriittiset raaka-aineet

Antimoni Germanium Luonnongrafiitti Skandium

Bauksiitti Hafnium Luonnonkumi Strontium

Baryytti Helium Magnesium Tantaali

Beryllium Indium Niobium Titaani

Boraatti Kevyet harvinaiset 
maametallit

Piimetalli Vanadiini

Fluorisälpä Koboltti Platinaryhmän metallit Vismutti

Fosfori Koksihiili Raakafosfaatti Wolframi

Gallium Litium Raskaat harvinaiset 
maametallit
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• Esimerkkejä elektroniikan sovelluksista, joissa kriittiset raaka-aineet ovat 
olennaisia

• Magneetit: neodyymia ja dysprosiumia sisältävät NdFeB magneetit 
ovat voimakkaimpia kestomagneetteja. Tärkeitä sähköautoissa ja 
tuulivoiman generaattoreissa.

• Akut: koboltti ja grafiitti ovat litiumioniakkujen olennaisia raaka-
aineita.

• Piirilevyt: erilaisia piirilevyjä löytyy käytännössä kaikista 
elektroniikkalaitteista, ja ne voivat sisältää mm. palladiumia, galliumia, 
tantaalia ja berylliumia.

Missä kriittisiä raaka-aineita tarvitaan?
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• Kriittisten raaka-aineiden 
tuotanto keskittynyt tietyille 
maille. 

• Harvinaiset maametallit: 98-
99 % Kiinasta

• Koboltti: 68 % Kongon 
demokraattisesta 
tasavallasta

• Platina-ryhmän metallit: 
Venäjä ja Etelä-Afrikka

• Riippuvuus tuonnista 
yhdistettynä vaikeaan 
korvattavuuteen ja vähäiseen 
kierrätykseen

• Tuotantoketjujen 
haavoittuvuus

Kriittisten aineiden alkuperä

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
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• Konfliktimineraalit: Konfliktimaat, joissa on paljon mineraaleja, 
kärsivät noidankehästä, jossa laittomalla louhinnalla hankitut tulot 
ruokkivat aseellista konfliktia. … Esimerkkejä tällaisista alueista ovat 
Kongon demokraattinen tasavalta ja Afrikan suurten järvien alue. 

• Konfliktimineraaleja ovat tina, volframi, tantaali ja kulta, joita 
käytetään myös elektroniikassa.

Materiaalien alkuperä ja eettisyys

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170308IPR65672/konfliktimineraalit-parlamentti-hyvaksyi-uudet-velvoitteet-maahantuojille
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Elektroniikan tuotantoketju on hyvin pitkä ja monimutkainen: 
esimerkkinä älypuhelinten akuissa käytettävä koboltin matka kaivokselta 
puhelimeen

Kuva ja lisätietoa: Tulevaisuuden akkuekosysteemi-hanke https://hosting.dexmen.com/VK5Kz9BzC.html

https://hosting.dexmen.com/VK5Kz9BzC.html


Supported by:

• Käytämme päivittäin lukuisia 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

• EU:ssa on henkilöä kohden 
käytössä 44 elektroniikka-
laitetta sekä 45 lamppua tai 
valaisinta. (Lähde: PROSUM projekti 
http://www.prosumproject.eu/)

Elektroniikka päivittäisessä elämässä

Kuva: https://weee-forum.org/iewd-gallery/

http://www.prosumproject.eu/
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(Tuomas Parikka, Tieto&trendit, http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/yli-80-prosenttia-kotitalouksista-sailyttaa-kierratyskelpoista-elektroniikkajatetta/)

Elektroniikkalaitteet suomalaisissa kotitalouksissa

http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/yli-80-prosenttia-kotitalouksista-sailyttaa-kierratyskelpoista-elektroniikkajatetta/
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• Elektroniikan valmistuksella ja käytöllä on 
merkittäviä ympäristövaikutuksia

• Elektroniikan elinkaaren aikaiset 
ympäristövaikutukset vaihtelevat laitteen 
mukaan

• esimerkiksi pesukoneilla ja 
pyykinkuivaajilla suurin osa päästöistä 
tulee käytön aikana, kun taas 
älypuhelinten ympäristövaikutukset 
syntyvät pääosin materiaalien 
louhinnasta ja tuotannosta. 

Elektroniikan ympäristövaikutukset

Kuva ja lisätietoa: https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/benefits-of-longer-lasting-electronics

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/benefits-of-longer-lasting-electronics
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• Monien laitteiden toteutuneet käyttöajat ovat huomattavasti lyhyemmät kuin valmistajien 
suunnittelemat tai kuluttajien toivomat.

• Laitteiden käyttäminen pidempään vähentäisi niiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Elektroniikan elinikä 

Kuvat ja lisätietoa: https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/benefits-of-longer-lasting-electronics & 
www.eeb.org/coolproducts-report

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/benefits-of-longer-lasting-electronics
http://www.eeb.org/coolproducts-report


Supported by:

• Erityisesti kannettavat ja pienet laitteet jäävät usein pöytälaatikkoon sen sijaan että ne vietäisiin 
kierrätykseen.

• Ensimmäinen askel kierrätyksen parantamiseksi on keräysasteen nostaminen!

• Tavallisten elektroniikan käyttäjien rooli on merkittävä

Miten arvokkaat resurssit saadaan uudelleen käyttöön vanhoista 
laitteista? Elektroniikkajätteen keräys ja kierrätys

Keräys Esikäsittely
Jatkokäsittely

(sulatto & 
jalostus)

Kierrätetyt materiaalitElektroniikkajäte

30 % 60 % 95 %x x 17 %=
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• Voit tarkistaa oman lähimmän SER-keräyspisteen 
https://www.kierratys.info/

• Lisäksi palautus sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyviin 
kauppoihin 

• Lisää tietoa SER-keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa: 
http://www.serkierratys.fi/

Elektroniikkajätteen keräys käytännössä

https://www.kierratys.info/
http://www.serkierratys.fi/
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• Osa tavallisista metalleista jo melko 
hyvin kierrätetty, mutta monet 
harvinaiset metallit jäävät ottamatta 
talteen

• Haasteita aiheuttavat monet tekijät

• Komponenttien 
”miniaturisointi” ja pienet 
pitoisuudet arvometalleja, 
integroidut komponentit -> 
Tietyt materiaalit vaikea erottaa 
romusta

• SER-muovit haasteellisia 
kierrätykselle (haitalliset 
lisäaineet, eri laadut)

• Keräysasteen nosto olennaista

• Kriittinen massa, jotta kierrätys 
kannattavaa toimintaa

Kierrätyksen haasteita

Kuva: https://www.compoundchem.com/2015/09/15/recycling-phone-elements/
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• Arvokkaiden ja harvinaisten raaka-aineiden 
lisäksi elektroniikka sisältää monia ympäristölle 
ja ihmisten terveydelle haitallisia aineita, kuten 
raskasmetalleja. Monet näistä ovat 
karsinogeenisia ja kertyvät elollisiin 
organismeihin.

• Lyijy

• Elohopea

• Kadmium

• Bromatut palonestoaineet 

Elektroniikan sisältämät haitalliset aineet

(Kuva: THL, Palonestoaineiden kulkeutuminen ihmisiin)
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Elektroniikkajätteen päätyminen Euroopan ulkopuolella

• Elektroniikkajätettä päätyy Euroopan ulkopuolelle, jossa kierrätys ei aina tapahdu asianmukaisissa 
oloissa, vaan arvokkaita materiaaleja saatetaan ottaa talteen alkeellisilla menetelmillä

• Vaarana PAH-yhdisteiden, bromattujen yhdisteiden, raskasmetallien jne. päätyminen ympäristöön, 
mistä aiheutuu haittaa ympäristölle ja vaaraa ihmisten terveydelle.

• Ylen artikkeli elektroniikkajätteen kierrätyksestä Ghanassa: https://yle.fi/uutiset/3-10472211

Kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E-waste_workers.jpg

https://yle.fi/uutiset/3-10472211
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E-waste_workers.jpg


Supported by:

• Ensisijaista on jätteen synnyn vähentäminen

• Elektroniikan eliniän pidentäminen on tärkeimpiä toimia, joilla kuluttajat voivat pienentää laitteidensa 
ympäristövaikutuksia.

Lopuksi: Kierrätys on tärkeää mutta ei ratkaisu kaikkeen…
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• Kuinka monta käyttämätöntä matkapuhelinta tai muuta 
elektroniikkalaitetta säilytät kaapissa?

• Mitä laitteita? Miksei kierrätykseen? Mitä teet toimiville mutta 
käytöstä poistuneille laitteille?

• Jos olet vienyt kierrätykseen, niin minne, kuinka nopeasti? 

• Koska viimeksi ostanut uusia laitteita, mitä silloin tapahtui vanhoille?

• Onko itse painottanut eettisiä tai ekologisia tekijöitä tehdessäsi 
hankintoja? 

• Oletko korjannut vanhoja/epäkunnossa olevia laitteita?

• Mitä ideoita olisi siihen, miten kuluttajat saataisiin paremmin 
innostettua elektroniikkajätteen kierrätyksestä? Minkä uskot olevan 
syynä huonoon kierrätysprosenttiin? 

Pohdittavaksi: elektroniikka ja kierrättäminen

Kuva: Fairphone, esimerkki modulaarisesta 
suunnittelusta, jolloin laitteen korjaaminen ja 
osien vaihtaminen on mahdollista 
https://www.flickr.com/photos/fairphone/28275
505528/in/album-72157632717840706/

https://www.flickr.com/photos/fairphone/28275505528/in/album-72157632717840706/
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• EIT RawMaterialsin rahoittama kaksivuotinen koulutushanke

• 2019-2020

• Tietoa opettajille ja koululaisille elektroniikkajätteestä, kiertotaloudesta ja elektroniikan elinkaaresta.

Raising public awareness on electronic
waste as a source of valuable materials
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