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Suomen Uusioraaka-aineliitto on vuonna 1950
perustettu kiertotalousalan toimijoiden foorumi.
Liitto edistää kierrätysmateriaalien hankintaa,
jalostusta ja käyttöä taloudellisesti ja ympäristön
kannalta kestävällä tavalla. Liiton jäseniä ovat
erilaiset alalla toimivat yritykset ja yhdistykset,
jotka kehittävät keskinäistä vuorovaikutusta ja
ammatillista näkemystä.
Seuraavan sivun kuva:
Pohjois-Italian opintomatkalla vierailimme
jätteenpolttolaitoksella, joka tuotti lämpöenergiaa mm.
paikallisten Mozzarella-tuottajien prosesseihin.
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Opintomatkoilla Suomen Uusioraakaaineliiton jäsenistö tutustuu kansainvälisiin
kiertotalousalan sovelluksiin ja vie suomalaista
tietotaitoa maailmalle. Vuodesta 1978 olemme
tehneet 29 matkaa.
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Johdanto
Uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys säästävät
luonnonvaroja. Kun tehtaille saadaan kierrätysmateriaalia,
vähenee tarve luonnosta otettaville neitseellisille luonnonvaroille.
Kierrätysmateriaalin jalostus kuluttaa myös huomattavasti
vähemmän energiaa ja tuottaa paljon pienemmät
kasvihuonekaasupäästöt kuin neitseellisen materiaalin käyttö.
Esimerkiksi lasi valmistetaan hiekasta.

On paljon yksinkertaisempaa valmistaa lasia kierrätyslasista,
kuin kaivaa ja sulattaa hiekkaa uuden lasin raaka-aineeksi.
Kuljetuksilla merkittävä rooli siinä, kuinka suuren hyödyn
kierrätys lopulta tuottaa. Kierrätysmateriaaliakin pitää kuljettaa,
ja kuljetukset tuottavat päästöjä ja kuluttavat luonnonvaroja.
Siksi kierrätysmateriaalin kuljetus täytyy suunnitella järkeväksi ja
tehokkaaksi.
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Teollistuminen ja elintason nousu ovat kasvattaneet ihmiskunnan
luonnonvarojen käyttöä valtavasti. Pelkästään vuosina 1970 - 2014
luonnonvarojen käyttö on maailmassa yli kolminkertaistunut 27
miljardista tonnista 83 miljardiin tonniin. Yksi suomalainen kuluttaa
vuodessa keskimäärin 40 tonnia luonnonvaroja. Tässä luvussa ovat
mukana vain käyttöön otetut luonnonvarat. Jos mukaan lasketaan
myös esimerkiksi kaivoksissa syntyvä sivukivi, joka louhitaan
mutta jota ei käytetä, yksi suomalainen kuluttaa noin 100 tonnia
luonnonvaroja vuodessa.
Luonnonvarojen käytöllä on paljon haitallisia ympäristövaikutuksia.
Luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä 90 % johtuu
luonnonvarojen käytöstä. Lisäksi luonnonvarojen käyttö aiheuttaa
päästöjä ja on merkittävä tekijä myös ilmastonmuutoksen taustalla.
Lue seuraavilta sivuilta miten jäsenyrityksemme säästävät
luonnonvaroja kierrättämällä!
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Uusiomateriaalien
kierrätys &
hyödyntäminen
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Kyllästetty puu
Demolite Oy

Miten kyllästetty puu kierrätetään?
Kyllästetty puu viedään ensin terminaaliin Hämeenlinnan
Tuulokseen. Osan tuovat asiakkaat itse, ja osa noudetaan
asiakkailta.
Terminaalissa kuorma punnitaan, puretaan ja tarkastetaan
epäpuhtauksien varalta. Tarkastuksessa kierrätyspuun
joukosta poistetaan kivet, roskat ja metalliosat.
Puumateriaali murskataan, kuljetetaan satamaan Loviisaan
ja viedään meriteitse Saksaan energiahyödynnettäväksi.
Materiaali viedään ulkomaille, koska kotimaassa ei ole tällä
hetkellä riittävästi polttokapasiteettia tarjolla.
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Kyllästettyä puuta käytetään piha- ja ympäristörakentamisessa
sekä teollisessa infrarakentamisessa. Esimerkiksi sähkönsiirto- ja
valaisinpylväät sekä riista-aitojen tolpat ovat kyllästettyä puuta.
Kuva: Demolite Oy

Energiahyödyntäminen on tällä
hetkellä ensisijainen käsittelytapa,
sillä kyllästetty puujäte sisältää
puunsuoja-aineita, minkä vuoksi puun
hyödyntäminen muussa tarkoituksessa
on haasteellista.

Kyllästetyn puun kierrätys perustuu vapaaehtoiseen tuottajavastuuseen.
Kierrätys rahoitetaan kyllästetyn puun valmistajien maksamilla kierrätys- ja
jätteenkäsittelymaksuilla. Kuva: Demolite Oy.
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Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Kierrätyspuuhakkeesta tuotetaan
sähkö- ja lämpöenergiaa.
Lisäksi prosessista saadaan
höyryä, joka hyödynnetään lähellä
sijaitsevan puujalostustuslaitoksen
tuotantoprosesseissa.

Kyllästetty puu on puuta, joka on käsitelty
kyllästysaineilla siksi, että se kestäisi pidempään
lahoamatta. Kutsutaan myös kestopuuksi.
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Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?

Kestopuun pitkä käyttöikä vähentää metsävarojen
käyttöä, kuljetustarpeita ja kaikkea rakenteiden
korjaamiseen liittyvää resurssienkäyttöä. Sen
käyttöikä on 4-5-kertainen käsittelemättömään
puuhun verrattuna. Silloin kun puu altistuu maasta
tai taivaalta tulevalle kosteudelle toistuvasti,
kestopuun käyttö on sekä taloudellisesti että
ympäristömielessä kestävää.
Kierrätyspuuhaketta polttamalla voidaan säästää
uusiutuvia luonnonvaroja, koska sillä korvataan
puuraaka-aineen käyttöä energiantuotannossa.
Samalla muuten hankalasti hyödynnettävälle
materiaalille saadaan hyötykäyttöä.

Kierrätysbetoni
Rudus Oy

Miten betonijäte kierrätetään?
Betonijätteen saapuessa terminaaliin, kaikki kuormat
tarkastetaan, punnitaan ja luokitellaan. Samalla
vastaanotetaan siirtoasiakirjat ja kuorma täyttää voimassa
olevat vastaanottoehdot. Tiedot vastaanotetusta
materiaalista kirjataan vastaanottojärjestelmään. Ruduksella
on useita toimipisteitä, joissa betonijätettä käsitellään, mm.
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Kaarinassa,
Oulussa.
Vastaanotetut jätteet välivarastoidaan varastokasalle.
Varastokasalta materiaali lajitellaan ja esikäsitellään
jatkojalostusta varten. Lajittelun ja esikäsittelyn yhteydessä
betonijätteestä poistetaan isoimmat raudat ja raaka-aine on
valmis jalostettavaksi edelleen.
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Esikäsitelty raaka-aine murskataan ja seulotaan haluttuun
raekokoon.
Tuotteesta poistetaan mahdolliset raudat sekä muut
epäpuhtaudet. Käsittelyn aikana tehdään laadunvalvontaa,
jolla varmistetaan betonimurskeen tekninen soveltuvuus
sekä ympäristökelpoisuus. Tekninen laadunvalvonta sisältää
mm. rakeisuuden, kiintotiheyden ja puristuslujuuksien
määrityksiä. Ympäristökelpoisuus osoitetaan haitta-aineiden
liukoisuus- ja pitoisuusmäärityksillä.
Valmiit Betoroc-betonimurskeet varastoidaan erillisiin
varastokasoihin odottamaan tuotteen edelleen
hyödyntämistä.

Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Kierrätysbetonista valmistetaan betonimursketta,
jota voidaan käyttää rakentamisessa. Rudus on
käsitellyt betonijätteitä vuodesta 1994 alkaen
ja valmistanut Betoroc-betonimursketta jo yli
seitsemän miljoonaa tonnia.

Betonimursketta käytetään pääsääntöisesti tie- ja katuhankkeissa, teollisuustonteissa
sekä parkki- ja piha-alueilla. Kuva: Rudus Oy.
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Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?

Betoninkierrätyksellä voidaan katsoa olevan pelkästään
positiivisia ympäristövaikutuksia. Vastaanottamamme
betoni kiertää sataprosenttisesti ja sillä korvataan
uusiutumattomia luonnonvaroja. Betonimurskeen
käytöllä voidaan korvata luonnonkiviainesten käyttöä
mm. infrarakentamisessa sekä betoniteollisuuden
runkoaineksia.
Betonimurskeen tekniset ominaisuudet ovat
jopa luonnonkiviainesmateriaaleja paremmat ja
mahdollistavat pienemmän materiaalimäärän
käytön kuin neitseellisiä materiaaleja käytettäessä.
Betonimurskerakenteella on kiviainesta parempi
kantavuus, jolloin rakenteita voidaan ohentaa.
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Betonimurske on myös hieman kiviainesta
kevyempää, jolloin kuljetettavia tonneja on
vähemmän. Rakenteissa oleva betonimurske
sitoo vuosien mittaan hiiltä: karbonatisoitumisen
seurauksena siihen voi sitoutua jopa kolmannes
sementin valmistuksessa aiheutuneista päästöistä.

Karbonatisoituminen on ilmiö, jossa sementin valmistuksessa kalkkikivestä
vapautunutta hiilidioksidia sitoutuu takaisin sementtikiveen.

Seuraavan sivun kuva: Betoroc-murskeella voidaan korvata parhaita luonnon
sora- ja kalliomurskeita. Kuva: Rudus Oy.
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Kuitupakkaukset
Suomen Kuitukierrätys Oy

Miten kartonkipakkaukset kierrätetään?
Kartonkipakkauksia kutsutaan kierrätysalalla
kuitupakkauksiksi. Kotoa löytyvien maito- ja mehupurkkien,
keksipakettien ja muiden kartonki- ja paperipakkausten
lisäksi kuitupakkauksiin lasketaan aaltopahvipakkaukset.
Kierrätykseen tulee myös teollisuuden kuitupakkauksia,
esimerkiksi säkkejä, kääreitä, hylsyjä ja päätylappuja.
Kuitupakkaukset saapuvat terminaaleihin kotitalouksista,
kaupasta ja teollisuudesta. Terminaaleissa irtonaisena
saapuvat kuitupakkaukset paalataan varastointia ja
kuljetusta varten. Terminaalista esikäsitelty materiaali
kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa kierrätyskuitu otetaan
talteen uusiokäyttöä varten.
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Kierrätyslaitoksella paalit puretaan ja uusiomassa
murskataan. Murskauksen jälkeen kuitupakkausten
materiaali hajotetaan veden kanssa massaksi
jatkuvatoimisessa suursakeuspulpperissa. Massa lajitellaan
ajamalla se pulpperin pohjassa olevan sihtilevyn läpi.
Suursakeuspulpperin jälkeen massasta poistetaan vielä
romuloukulla raskasta rejektiä. Sitten se ajetaan vielä
toisiopulpperiin, jossa poistetaan painovoiman avulla
kuitumateriaaliin kuulumaton jäte, kuten kivet ja metallit.
Sihtilevyjen päälle jääneet epäpuhtaudet tyhjennetään
vaakasuoraan pesurumpuun, jossa otetaan vielä jäljellä
olevat käyttökelpoiset kuidut talteen ja laitetaan ne takaisin
prosessiin.

Pesurummusta rejekti ohjataan puristimelle, jossa siitä
puristetaan nestettä pois. Rejektimassa puristetaan noin 50
% kuiva-ainepitoisuuteen.
Hylkyyn päätynyt materiaali poltetaan yleensä energiaksi,
joka hyödynnetään kierrätyslaitoksen omissa prosesseissa.
Pulpperista ja pesurummusta tullut kierrätysmassa
varastoidaan massasäiliöihin, joista se pumpataan edelleen
hienolajitteluun.
Hienolajittelussa massasta poistetaan pienemmät
epäpuhtaudet. Hienolajittelun portaiden välissä tapahtuu
myös hiekan poisto pyörrepuhdistustekniikalla. Lajiteltu
kierrätysmassa saostetaan vielä kiekkosaostajalla
varastointisakeuteen.

Kuitupakkaus on paperista, kartongista, nestekartongista tai pahvista valmistettu
pakkaus. Se voi olla myös yhdistelmämateriaalia, ja silloin se lasketaan
kuitupakkaukseksi, jos paperikuidun osuus on yli 50 % pakkauksen painosta.
Rejekti tarkoittaa jätteen lajittelussa eriteltyä hyötykäyttöön kelpaamatonta ainesta.
Suursakeuspulpperi, toisiopulpperi: Pulpperi tarkoittaa prosessitekniikassa säiliötä,
jossa lietetään kiinteitä aineita nesteeseen.
Kiekkosaostaja on massan saostuksessa käytettävä laite. Kiekkosaostajassa massan
saostaminen tapahtuu kiekoilla, jotka pyörivät massa-ammeessa.
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Uusiomassalaitoksella ei synny jätevesiä, vaan vesi kiertää
prosessissa. Lisävetenä käytetään selkeytysaltaan vettä sekä
kartonkikoneen kiertovettä.
Kuitupakkauksista saadaan kierrätyksen avulla talteen
kierrätyskuitu. Prosessissa syntyy myös muita materiaalivirtoja.
Kartonkipaaleista poistetut rautalangat toimitetaan metallin
kierrätykseen.
Joissakin kartonkipakkauksissa on myös muovipinnoite.
Pakkauksissa ollut muovi kaasutetaan, kaasu johdetaan
kattilaan ja poltetaan. Muovin poltosta saatu energia
hyödynnetään sähkönä ja höyrynä. Esimerkiksi aseptisissa
nestekartonkipakkauksissa on sisällä myös alumiinia. Alumiini
erotetaan kaasuttimella ja rakeistetaan. Alumiinirae toimitetaan
sellaisenaan hyödynnettäväksi tai valetaan harkoiksi.
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Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Kierrätyskuidusta valmistetaan
kartonkia ja paperia, kuten
hylsykartonkeja, aaltopahvin
pintakartonkeja, muita
pakkauskartonkeja ja -papereita sekä
korkeapainelaminaatteja.

Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?
Kierrätysmateriaalin käytöllä vähennetään sekä
uusiutuvien että uusiutumattomien luonnonvarojen
käyttöä. Kartongista ja pahvista saatava kierrätyskuitu
korvaa puuta. Kierrätysalumiinilla korvataan neitseellisen
alumiinin käyttöä.
Kierrätysmateriaali käytetään mahdollisimman tarkoin
ja niin moneen kertaan kuin mahdollista. Uusiutuvien
luonnonvarojen säästäminen edistää luonnon
monimuotoisuuden säilymistä. Metallin kierrätys säästää
energiaa sekä vähentää kaivostoiminnan tarvetta.
Lue lisää alumiinin kierrätyksestä kohdasta
Palautuspullot ja -tölkit.
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Mineraalivillojen kierrätys
EcoUp Oy

Miten mineraalivilla kierrätetään?
Kierrätettävää mineraalivillaa saadaan teollisuuden
ylijäämistä sekä purkurakentamisesta. Teollisuuden
ylijäämänä syntyvää mineraalivillaa kertyy leikkuujätteenä
mm. elementtitehtailta, rakennusliikkeiltä ja
teollisuuslaitoksilta. Ylijäämävilla voidaan kerätä tehtailta ja
työmailta esimerkiksi puristimella, suursäkeillä tai vaikkapa
kannellisella vaihtolavalla. Tärkeää on, että villat pysyvät
kuivina ja puhtaina.
Kivivilla ja lasivilla pidetään erillään toisistaan. Keräilyväline
toimitetaan vastaanottopisteisiin ja ammattitaitoiset
työntekijät tarkastavat ja punnitsevat kuorman sekä laativat
siitä laaturaportin.
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Tehtaalla puhdas villa murskataan ja kuidutetaan suoraan
puhallusvillan asennuskontteihin, joissa se voidaan kuljettaa
uudelleenkäytettäväksi.
Rakennuksien purkamisesta syntyy Euroopan alueella
vuosittain 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä.
Purkuvillan uusiokäyttö on ollut hyvin vaikeaa, ja aiemmin
se on päätynyt pääasiassa kaatopaikalle maatumattomaksi
maantäytteeksi.
EcoUp ottaa vastaan purkurakentamisen villajätettä ja
valmistaa siitä tehtaallaan uusiomateriaalia rakentamisen
moninaisiin tarpeisiin. Villajätteestä saatu raaka-aine sopii
esimerkiksi betonirakentamiseen ja tiilien sekä pihakivien
valmistukseen.

Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Puhtaan eristevillan ylijäämäkappaleet
ja leikkuupalat voidaan prosessoida
puhallusvillaksi, ja näin uudelleenkäyttää
lämmöneristeenä. Ylijäämäpalat kerätään
mm. talo- ja elementtitehtailta.
Kun rakennuksia puretaan, syntyy
purkuvillajätettä. Purkuvillaakin voidaan
uusiokäyttää, mutta eristeeksi materiaali
ei enää palaa. Purkuvillasta saatava
materiaali – geopolymeerien raaka-aine
- soveltuu mm. betonirakentamisessa
käytettäväksi sekä tiilien ja tasoitteiden
valmistukseen.

Ikivilla on kivivillan uusista ja käyttämättömistä ylijäämäpaloista valmistettavaa
CE-merkittyä puhallusvillaa. Kuva: EcoUp Oy
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Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?

Asennuskontillinen
kierrätettyä mineraalivillaa
säästää noin 2 MW energiaa
neitseellisen villan
valmistamiseen verrattuna.

Purkukohteista kerätystä käytetystä mineraalivillasta
valmistetaan uusia tuotteita sen sijaan, että
se päätyisi maatumattomana kaatopaikalle.
Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat jätteen
synnyn ehkäiseminen ja neitseellisten raaka-aineiden
korvaaminen. Uusioraaka-aineen käyttäminen
esimerkiksi betonirakentamisessa säästää hiekkaa ja
kiviaineksia. Teollisuuden sivuvirroista saatava puhdas
mineraalivillalevyjen ylijäämä puolestaan käsitellään
puhallusvillaksi. Taas syntyy vähemmän jätettä!

Kuva: EcoUop oy
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Keräyspaperista
puukuitueristeitä
Ekovilla Oy

Miten keräyspaperi päätyy eristeeksi?
Keräyspaperi päätyy Ekovillan tehtaalle mm.
keräyspaperikonteista. Ekovillan tehtaat sijaitsevat
Kuusankoskella, Ylistarolla sekä Kiimingissä. On tärkeää, että
raaka-aine tulee tuotantolaitoksen lähialueelta, koska näin
vähennetään logistiikasta johtuvia päästöjä.
Tehtaalla paperi lajitellaan käsin ja siitä poistetaan roskat ja
elintarvikepakkaukset.
Puhdas paperi lajitellaan käyttötarkoituksen mukaisiin
jakeisiin: toimistopaperi myydään pehmopaperin
valmistukseen, kiiltävä magazinejae myydään paperitehtaalle
raaka-aineeksi. Sanomalehtipaperista Ekovilla valmistaa
eristeitä kuiduttamalla paperin pörröiseksi.
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Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Sanomalehtipaperista valmistetaan
ekologisia lämmöneristeitä; levyvillaa,
puhallusvillaa sekä käsin levitettävää
eristepurua. Näitä voidaan käyttää
rakentamisessa lämmöneristeenä ja
akustointimateriaalina. Keräyspaperista
valmistetut lämpöeristeet ovat
hengittäviä, joten ne sopivat erityisen
hyvin esimerkiksi puurakentamiseen.

Ekovilla toi markkinoille maailman ensimmäisen muovittoman eristevillan asennuskonseptin
joulukuussa 2020. Eriste pakataan asennuskontteihin, joita käytetään uudelleen ja uudelleen.
Näin vältetään turhaa pakkausjätettä.
Kuva: EcoUp Oy
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Yksi kilo Ekovillan
eristemateriaalia sitoo 1,23
kiloa hiiltä, kun laskennassa
on vähennetty toiminnan ja
prosessin päästöt
jätepaperiin sitoutuneesta
hiilestä.

Kuva: Ekovilla Oy
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Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?
Villajätteestä saatu raaka-aine sopii esimerkiksi
betonirakentamiseen ja tiilien sekä pihakivien
valmistukseen. Kierrätysmateriaalin käyttö säästää
siten puuta ja edistää luonnon monimuotoisuuden
säilymistä. Jos sama puukuitueriste tehtäisiin
jätepaperin sijaan neitseellistä puutavaraa
hakettamalla, kuiduttamalla ja kuivaamalla, prosessi
kuluttaisi myös paljon enemmän energiaa.
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Eristeellä on hiilikädenjälki ja se on tuotteena hiilineutraali.
Hyvä lämmöneristekyky ja Suomen oloihin sopivat
ominaisuudet, kuten hengittävyys ja alhainen konvektio,
jatkavat hyvää ympäristövaikutusta rakennuksissa.
Näin rakennuksissa voidaan säästää lämmitys- ja
jäähdytysenergiaa.
Hengittävä eriste on sellainen, joka pystyy sekä sitomaan
että siirtämään ilmankosteutta tehokkaasti. Hengittävyys
ei tarkoita siis vetoisuutta, vaan kuivumiskykyä, joka
puupohjaisella materiaalilla luonnostaan on.
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Hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun aikaansaamia positiivisia
ilmastovaikutuksia. Positiiviset ilmastovaikutukset syntyvät siitä, että tuotetta tai
palvelua käyttävä asiakas voi sen avulla pienentää omaa
hiilijalanjälkeään.
Hiilineutraali tuote on tuote, jonka hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta
on nolla.
Konvektio on lämmön siirtymistä kaasussa tai nesteessä lämmön aiheuttamien
virtausten mukana.

Muovipakkaukset
Lassila & Tikanoja Oyj

Miten muovipakkaukset kierrätetään?
Saapuneelle kierrätysmateriaalille tehdään ensiksi
laaduntarkastus, jossa poistetaan mahdolliset roskat
sekä väärät muovilaadut.
Sitten materiaali lajitellaan eri muovilaatuihin ja
murskataan pieniksi muovihippusiksi.
Muovihiput menevät pesulinjastolle, jossa ne pestään
ja kuivataan.
Tämän jälkeen ne sulatetaan ja niistä tehdään
granulaattia eli muovirakeita.

Muovigranulaatin raaka-aineena käytetään erilaisia kierrätettyjä muoveja.
Uusiogranulaatit palaavat usein samankaltaiseen tuotantoon, josta alkuperäinenkin
muovi tuli. Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj
Granulaatti on kierrätysmuovista tehtyä muoviraetta, josta voidaan
valmistaa uusia muoviesineitä.
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Granulaatit pakataan suursäkkeihin ja siirretään varastoon
odottamaan ostajaa. Muovituotteita valmistavat yritykset
voivat ostaa kierrätysmuovista tehtyä granulaattia ja tehdä
siitä uusia muovituotteita. Kukin muovilaatu on pidetty
kierrätysprosessissa erillään, jolloin tarjolla on monista eri
muovilaaduista valmistettua granulaattia. Muovituotteen
valmistaja voi siten valita sellaista kierrätysmuovia, joka
sopii valmistettavaan tuotteeseen parhaiten.
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Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Kierrätysmuovista valmistetaan esimerkiksi putkia,
muovikasseja, suojakalvoja, erilaisia ämpäreitä ja sankoja,
kastelukannuja sekä ruukkuja.

Kierrätysmuovin
hiilijalanjälki on jopa
85 % neitseellistä
muovia pienempi.
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Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?
Uusiomateriaalin käyttö korvaa neitseellistä raakaainetta, ja voi siten vähentää uusiutumattomien
luonnonvarojen käyttöä. Euroopassa kierrätysmuovi
korvaa polttoaineiden valmistuksen sivuvirtakaasuja,
Pohjois-Amerikassa se korvaa maakaasua ja Kiinassa
taas lisääntyvässä määrin kivihiiltä.
Neitseellisen muovin valmistuspaikka siis määrittelee
sen, mitä raaka-ainetta uusiomateriaalin käytöllä
korvataan. Kierrätysmuovin hiilijalanjälki on jopa 85 %
neitseellistä muovia pienempi.

Hiilijalanjälki on jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttama
ilmastokuorma eli se, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan
elinkaaren aikana syntyy.
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Palautuspullot & -tölkit
Suomen Palautuspakkaus Oy

Miten palautuspullot ja –tölkit kierrätetään?
Kun juomapakkaus on palautettu kauppaan,
palautusautomaatti lajittelee pakkaukset ja ne pakataan
kaupassa valmiiksi kuljetusta varten.
Kaupasta pullot ja tölkit kuljetetaan käsittelylaitokselle tai
panimoon.
Käsittelylaitoksilla alumiinitölkit ja muovipullot puristetaan
suuriksi paaleiksi.
Alumiinitölkit viedään alumiinisulattamolle ja sulatetaan
siellä alumiiniharkoiksi.

Tyhjät tölkit puristetaan paaleiksi ja toimitetaan alumiinisulattamoon. Kuva:
Suomen Palautuspakkaus Oy
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Alumiiniharkoista puristetaan ohutta levyä, jota käytetään
uusien tölkkien valmistamiseen.
Muovipullot kuljetetaan kierrätyslaitokselle, jossa ne
rouhitaan ja värilajitellaan uusiokäyttöä varten.
Lasipullot murskataan, puhdistetaan ja lajitellaan
käsittelylaitoksella kierrätykseen värin mukaan.
Sellaisenaan uudelleenkäytettävät lasipullot menevät
suoraan panimoille. Siellä ne pestään ja huuhdotaan,
täytetään uudelleen ja niihin liimataan etiketit.
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Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Alumiinitölkeistä valmistetaan uusia tölkkejä ja PETmuovipulloista uusia muovipulloja, pakkausmateriaaleja
sekä tekstiilejä. Murskattavista lasipulloista valmistetaan
lasipulloja, lasivillaa, lasipakkauksia sekä vaahtolasia.

PET-muovi on polyetyleenitereftalaattia tai polyeteenitereftalaattia. Se on
muovia, jota käytetään erityisesti pakkausteollisuudessa. Muiden muassa
virvoitusjuomapullot on usein tehty PET-muovista.
Vaahtolasi on kevyt ja kestävä rakennusmateriaali, jota voidaan käyttää
esimerkiksi rakennusten ja tietyömaiden pohjustuksiin ja routaerityksiin.
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Palautusjärjestelmään päätyneistä alumiinitölkeistä tehdään uusia juomatölkkejä.
Kuva: Suomen Palautuspakkaus Oy.

Kierrätetyn alumiinin
käyttö vähentää
energiankulutusta
jopa 95 % verrattuna
neitseellisen
alumiinin käyttöön.

Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?

Kun raaka-aineita saadaan kierrätyksestä, voidaan
vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten
alumiinin, öljyn ja kvartsihiekan käyttöä. Esimerkiksi
alumiinia jalostetaan bauksiitti -nimisestä malmista.
Jalostus kuluttaa paljon energiaa ja tuottaa paljon
haitallista lietettä. Lasi valmistetaan alun perin
hiekasta, ja myös tämä prosessi kuluttaa paljon
energiaa. Lasin valmistus kuluttaa jopa 30 %
vähemmän energiaa, jos raaka-aineena käytetään
kierrätyslasia kvartsihiekan sijasta.

Bauksiitti on malmia, josta valmistetaan alumiinia.
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Pantittomat lasipakkaukset
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Miten lasipakkaukset kierrätetään?
Pantittomia lasipakkauksia kerätään Rinki-ekopisteillä,
kaupoissa, teollisuudessa sekä kiinteistöillä.
Kerätyt lasipakkaukset kuljetetaan alueellisiin
terminaaleihin, joita on Suomessa 38 kappaletta.
Terminaaleista lasipakkausjäte toimitetaan isommissa
erissä käsittelylaitoksiin, jotka tällä hetkellä sijaitsevat
Heijningenissä Hollannissa, Järvakandissa Virossa ja
Forssassa. Ulkomaille toimitettu lasipakkausjäte kuljetetaan
laivoilla ja sitä välivarastoidaan satamassa.
Käsittelylaitoksilla lasipakkausjäte käsitellään siten, että
ensin siitä poistetaan sinne kuulumaton jäte, kuten metalli,
keramiikka, pyrex-lasi, sitten se lajitellaan sirukoon mukaan,
sen jälkeen lasi pestään ja lajitellaan värin mukaan.
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Käsittelylaitokselle toimitetusta materiaalista n. 7 %
on muuta kuin kierrätykseen kelpaavaa lasia, lähinnä
keramiikkaa, porsliinia, pyrex-lasia, metallia, muovia ja
muuta jätettä.
Syntynyt rejekti kierrätetään muilla tavoin tai hyödynnetään
energiana. Keramiikka, porsliini ja pyrex-lasi ovat tyypillisiä
lajitteluvirheitä, ja ne eivät kuulu lasipakkausjätteen
joukkoon. Niiden paikka on sekäjäteastia, mikäli kunta ei ole
ohjeistanut niiden osalta muuta.
Lasipakkausjätteen laatua ja koostumusta seurataan
kuljetusketjun aikana sekä vastaanottopaikoissa tarkemmilla
analyyseillä. Suomessa ei valmisteta uusia lasipakkauksia,
joten käsittelylaitoksilla puhdistettu lasijäte ohjautuu
lasipakkausten, lasipullojen ja lasipurkkien valmistajille eri
puolille Eurooppaa.

n. 25 % kierrätetään vaahtolasiksi,
lasivillaksi sekä lasiharkoiksi.

n. 75 % lasipakkausjätteestä
kierrätetään uusiksi lasipakkauksiksi,

Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta
valmistetaan?
Kotitalouksissa lajiteltuja lasipakkauksia voidaan käyttää
myös elintarvikepakkausten raaka-aineena. Aineena lasi voi
kiertää ikuisesti sen ominaisuuksien juuri muuttumatta.

pulloiksi ja purkeiksi.

Katso linkistä mitä on vaahtolasi ja miten sitä valmistetaan.

37

Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?

Jokainen suomalainen palauttaa
kiertoon vuodessa keskimäärin
4 kiloa lasipakkausjätettä
ja vähentää näin
2 kiloa hiilidioksidipäästöjä

Kun uusien pakkausten valmistukseen käytetään
kierrätettyä lasia, niin säästetään neitseellisiä
raaka-aineita. Lasin valmistuksen pääraaka-aine
on hiekka, ja lisäksi siihen käytetään kalkkia
ja soodaa. Lasin kierrättäminen säästää siis
uusiutumattomia luonnonvaroja.
Lasipakkausten lajittelu on ilmastoteko, koska
kierrätyslasista valmistetut uudet tuotteet eivät
vaadi sellaista määrää energiaa, kuin mitä
neitseellisestä raaka-aineesta valmistetut tuotteet.

38

vuodessa.

1 kilo lajiteltua
lasipakkausjätettä kiinteistön
keräyssäiliöön vähentää
kasvihuonekaasujen
kokonaispäästöjä n. 0,5
kiloa verrattuna siihen, että
lasipakkausjäte päätyisi
sekajätteeseen.
Lasin kierrätyksen ympäristöhyödyt ovat niin
suuret, että niitä ei vähennä merkittävästi edes sen
kuljettaminen laivoilla muihin EU-maihin. Jos myös
uusia lasipakkauksia valmistettaisiin Suomessa ja
kaikki lasi käsiteltäisiin ja kierrätettäisiin kotimaassa,
niin lasipakkausten kierrätys vähentäisi vielä 12 %
enemmän päästöjä kuin nykyisin.
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Vaahtolasimurske on kevennys- ja eristemateriaali, jota käytetään infra- ja
talonrakentamisessa. Keveytensä ansiosta sitä voidaan kuljettaa seitsenkertainen
määrä kivimurskeeseen verrattuna. Kuva: Suomen Uusioaines Oy

Metallijäte
Mepak-Kierrätys Oy ja Kuusakoski Oy

Miten metallijäte kierrätetään?
Metallijätettä ovat kaikki metalleista valmistetut käytöstä
poistetut esineet. Suomessa on kattava verkosto
metallijätteen vastaanottoa varten, ja kaikki kierrätykseen
laitettu metalli voidaan käyttää hyödyksi. Valtaosa
metallijätteestä tulee teollisuudesta ja rakentamisesta.
Yrityksille on metallijätteen vastaanottoterminaaleja ympäri
Suomen. Metallijätettä kerätään myös suoraan sellaisilta
yrityksiltä, joilta metallia tulee paljon, kuten valimoilta ja
rakennustyömailta.
Kiinteistöillä kerätään kotitalouksien metallipakkauksia
ja pienmetallia, kuten säilykepurkkeja, alumiinivuokia ja
rikkinäisiä paistinpannuja. Kotitalouksien metallipakkauksia
kerätään myös Rinki-ekopisteillä ympäri Suomen.
Kuva: Mepak-Kierrätys Oy
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Kotitalouksien metallinkeräykseen voi laittaa kaikki
esineet, joissa on yli puolet metallia. Isommat kodin
metallijätteet, kuten tiskipöydät tai kattopellit, voi toimittaa
kunnan jäteasemalle, kierrätysyhtiölle tai paikalliselle
romukauppiaalle.
Keräykseen tuodut metallit viedään
vastaanottoterminaaleihin, joissa ne lajitellaan, tilastoidaan
ja varastoidaan.
Vastaanottoterminaaleista metallijäte siirtyy
käsittelylaitokselle ja murskaamoon. Prosessissa
erotellaan metallit sekä muut materiaalit ja lajitellaan ne
kierrätysraaka-aineiksi.
Lajiteltu metalli toimitetaan metalliteollisuuden sulattoihin,
joissa siitä valmistetaan uusia tuotteita sekä kuluttajille että
yrityksille.
Kierrätysalumiinista valmistetaan Kuusakosken Heinolan alumiinitehtaalla harkkoja
ja pienempiä droppeja. Valimot ja terästehtaat hyödyntävät kierrätysalumiinista
valmistettuja harkkoja ja droppeja uusien tuotteiden valmistuksessa.
Kuva: Kuusakoski Oy
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Mitä konkreettisia tuotteita uusioraaka-aineesta
valmistetaan?
Metallin laatu ei huonone kierrätyksessä, joten sitä
voidaan periaatteessa kierrättää ikuisesti. Kotitalouksista
ja yrityksistä kerätty metallijäte ohjataan uudelleen
metalliteollisuuden raaka-aineeksi, ja siitä tehdään uusia
metallituotteita. Kierrätettyä metallia käytetään esimerkiksi
uusissa metallipakkauksissa, polkupyörän rungoissa,
lapioissa ja autojen osissa.
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Kierrätysmetallin
käyttö raaka-aineena
säästää myös
paljon energiaa,
metallista riippuen
60–95 % verrattuna
neitseellisen metallin
käyttöön.

43

Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?
Kierrätysmetallin käytöllä voidaan
korvata uusiutumattomia luonnonvaroja.
Näin voidaan vähentää kaivostoimintaa
ja sen ympäristöhaittoja.

Keräyspaperi
Encore Ympäristöpalvelut Oy

Miten keräyspaperi kierrätetään?
Kun keräyspaperi vastaanotetaan kierrätyslaitoksella, sille
tehdään ensiksi silmämääräinen tarkistus, jossa joukosta
poistetaan sinne kuulumattomat materiaalit ja esineet.
Keräyspaperin joukosta on löytynyt jopa keilapalloja ja
lastenvaunuja, joten sellaiset sattumat on parempi poistaa
joukosta.
Tarkistettu keräyspaperi paalataan ja varastoidaan
tai varastoidaan irtonaisena odottamaan kuljetusta
paperitehtaalle.
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Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Keräyspaperista valmistetaan sanoma- ja
aikakauslehtipaperia sekä WC- ja talouspaperia. WC- ja
talouspaperi tehdään Suomessa Essityn tehtaalla Nokialla
ja Metsä Tissuen tehtaalla Mäntässä. Kierrätysmateriaalista
tehtyä sanoma- ja aikakauslehtipaperia valmistetaan mm.
Saksassa.
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70 kiloa
kotikeräyspaperia säästää
yhden puun.

Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?

Kierrätysmateriaalin käyttö säästää esimerkiksi
puuta ja edistää siten luonnon monimuotoisuuden
säilymistä. Kierrätysmateriaalin ansiosta prosessissa
kuluu vähemmän vettä, kemikaaleja ja energiaa.
Paperin valmistaminen kierrätyspaperista tuottaa
myös pienemmät kasvihuonekaasupäästöt
verrattuna siihen, että paperi tehtäisiin neitseellisestä
puuaineksesta.

46

Autonrenkaiden kierrätys
Suomen Rengaskierrätys Oy

Miten käytetyt renkaat kierrätetään?
Käytettyjä autonrenkaita vastaanotetaan rengasliikkeissä
sekä Suomen Rengaskierrätys Oy:n ja Kuusakoski Oy:n
vastaanottopisteissä.
Suomessa on noin 3000 renkaiden vastaanottopistettä
joihin renkaat voi palauttaa maksutta. Renkaiden
hankintahintaan sisältyy pieni kierrätysmaksu, jonka avulla
koko kierrätystyö tehdään kuluttajan puolesta.
Keräyspisteistä renkaat kuljetetaan alueterminaaleihin,
joissa renkaat lajitellaan uusiokäytön tarpeiden mukaan.
Lajittelun jälkeen renkaat leikataan eri kokoisiksi palasiksi
esimerkiksi maanrakennusta, vesienkäsittelyä ja erilaisia
pinnoitteita varten.
Lajittelun jälkeen renkaat leikataan eri kokoisiksi palasiksi esimerkiksi
maanrakennusta, vesienkäsittelyä ja erilaisia pinnotteita varten.
Kuva: Juho Paavola / Suomen Rengaskierrätys Oy
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Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Renkaalle on opittu antamaan uusi elämä monella eri tavalla.
Kiertotalouden keskeinen periaate on tuotteen korjaaminen
ja hyödyntäminen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa
uudelleen. Erityisesti raskaan liikenteen, eli linja- ja kuormaautojen renkaita pinnoitetaankin paljon.
Pinnoituksessa vanha kulutuspinta hiotaan pois ja tilalle
vulkanoidaan eli kiinnitetään uusi pinta ja rengas toimii
kuin uusi. Myös henkilöauton renkaista voidaan pinnoittaa
uusiorenkaita. Sellaisenaan vanhaa rengasta voidaan
hyödyntää myös esimerkiksi temppuratojen esteissä tai
kilparatojen suojavalleissa.

Vanhaa rengasta voidaan hyödyntää esimerkiksi temppuratojen esteissä tai
kilparatojen suojavalleissa. Kuva: Juho Paavola / Suomen Rengaskierrätys Oy
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Suurin osa renkaista kuitenkin
hyödynnetään uusioraaka-aineena
maanrakennustöissä. Renkaasta leikattu,
noin kämmenen kokoinen rengasleike
on osoittautunut monipuoliseksi
vaihtoehdoksi kivimurskeelle esimerkiksi
työmailla, jotka sijaitsevat pehmeällä
savimaalla. Kuutiometri rengasleikettä
painaa yli puolet vähemmän kuin
sama määrä kivimursketta. Siksi sen
avulla voidaan tehdä rakenteita, jotka
murskeella täytettynä olisivat maapohjalle
liian raskaita.
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Renkaiden keräys – ja kierrätysaste
Suomessa on lähes 100 %, eli käytännössä
melkein jokainen myyty rengas
hyödynnetään uusioraaka-aineeksi.

Rengasleikettä voidaan hyödyntää esimerkiksi hulevesien
suodatusjärjestelmissä. Hienojakoisempi leike, eli
granulaatti, puolestaan tuo joustavuutta ratsastuskentille.
Ja hyvin hienoa rengaskumijauhetta voidaan sekoittaa
asfalttiin, jolloin tien päällyste kestää kulutusta ja säätilojen
vaihtelua aiempaa paremmin. Rakentamisessa etuja
saadaan myös rengasmateriaalin hyvästä vedenohjaus- ja
lämmönerityskyvystä.
Tulevaisuudessa käyttö monipuolistuu entisestään. Suomen
Rengaskierrätys on rakentamassa omaa kiertotalouslaitosta.
Se jalostaa renkaan kumia yhä erikoistuneempiin
käyttötarkoituksiin, kuten tiivisteisiin, kengänpohjiin,
jääkiekkoihin ja juoksuratojen pinnoitteisiin. Mikä tehdään
kumista, voidaan tehdä myös kierrätyskumista!

Rengasleike on kevyt uusioraaka-aine maanrakennustöihin. Kämmenen kokoinen
rengasleike korvaa kivimursketta ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi asfaltin
seosaineena, ratsastuskentillä ja hulevesien suodatusjärjestelmissä. Kuva: Juho
Paavola / Suomen Rengaskierrätys Oy
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Suomessa uusiokäytetään
vuodessa noin 61 000 tonnia
renkaita – henkilöauton
renkaiksi muutettuna määrä
vastaa noin 7,6 miljoonaa
rengasta vuodessa.

Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?
Renkaiden uusiokäyttö säästää luontoa sekä raakaaineiden että päästöjen näkökulmasta. Oiva esimerkki
on maanrakennus, jonka täyttöihin rengasleike sopii
hyvin. Rengasleikkeellä voidaan korvata maasta
louhittavaa kiviainesta, jonka louhintatyöt heikentävät
paikallisesti luonnon monimuotoisuutta.
Rengasleike on huomattavan kevyttä verrattuna
kivimurskeeseen. Kuljetettavan materiaalin keveys
vähentää rakennusvaiheen kuljetuksissa polttoaineen
kulutusta sekä siitä syntyviä hiilidioksidi- ja
pienhiukkaspäästöjä.
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Paristot ja akut
Recser Oy

Miten paristot ja akut kierrätetään?
Kauppoihin ja muihin keräyspisteisiin palautetut paristot
ja akut lähetetään paristojen ja akkujen käsittelyyn
erikoistuneelle laitokselle Akkuser Oy:lle, jossa erilaiset
paristot ja akut ensin lajitellaan. Se on tärkeää, sillä jokainen
paristo- ja akkulaji vaatii omanlaisensa käsittelyn, jotta
niiden sisältämät materiaalit saadaan mahdollisimman hyvin
kierrätettyä uusiksi raaka-aineiksi.
Nappiparistot eritellään mekaanisesti muiden seasta ja
jaetaan isoihin ja pieniin. Pienet ovat usein niin kutsuttuja
hopeaoksidiparistoja, jotka sisältävät 2–4 % hopeaa. Ne
toimitetaan käsittelylaitokselta jalometallijalostajalle hopean
talteenottoa varten.
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Isommat litiumnappiparistot kuljetetaan muiden
litiumparistojen kanssa vaarallisten jätteiden
korkealämpökäsittelyyn, sillä niistä ei muilla menetelmillä
saada turvallisesti otettuja materiaaleja talteen.
Litiumakut, joita käytetään esimerkiksi kännyköissä,
kannettavissa tietokoneissa ja sähkökäsityökaluissa,
käsitellään Suomessa Akkuser Oy:n kierrätyslaitoksella
kaksivaiheisessa murskausprosessissa.
Pienemmät litiumakut sisältävät merkittäviä määriä
kobolttia, joka toimitetaan Kokkolaan maailman suurimmalle
koboltin jalostamolle. Siellä kierrätyskoboltti jalostetaan
käytettäväksi kierrätysraaka-aineena teollisuudessa.
Vähän kobolttia sisältäville tai kobolttivapaille, esimerkiksi
työkaluissa ja sähköisissä liikkumisvälineissä käytetyille
litiumakuille, kehitetään parhaillaan omaa prosessia
Suomessa.

Tunnistatko kumpi on litium- ja kumpi alkaliparisto? Paristojen ja akkujen lajittelu
vaatii harjaantunutta silmää.
Kuva: Recser Oy.
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Ne sisältävät akkutyypistä riippuen muun muassa kuparia,
nikkeliä, mangaania, alumiinia ja rautaa.
Nikkelimetallihydridiakut, joita ovat esimerkiksi
alkaliparistoa muistuttavat ladattavat pikkuakut ja monet
sähkökäsityökalujen akut, murskataan lajittelun jälkeen
käsittelylaitoksella. Murskeesta voidaan erottaa eri aineita
magneettisesti sekä muilla mekaanisilla menetelmillä.
Lyijyakut toimitetaan kotimaisten keräilijöiden, esimerkiksi
Akkukierrätys Pb Oy:n kautta käsiteltäväksi lyijyakkujen
kierrätyslaitoksiin, joissa lyijy otetaan talteen ja käytetään
pääasiassa uusien lyijyakkujen valmistuksessa. Prosessiin
kuuluu myös akkujen sisältämien happojen neutralointi.
Alkaliparistot murskataan, ja murskasta erotetaan
ensin magneettinen rauta. Jäljelle jäävä niin kutsuttu
musta massa toimitetaan sinkkisulatolle tai kemialliseen
käsittelyprosessiin.
Akkutyökaluissa käytetyistä akuista saadaan talteen mm. kuparia, nikkeliä, mangaania,
alumiinia ja rautaa.
Kuva: Recser Oy.
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Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Alkaliparistoista kierrätysprosessissa talteen saatu
magneettinen rauta jalostetaan Suomessa muun muassa
rakennustarvikkeiden, autojen ja työkalujen uusioraakaaineeksi ja sinkki voidaan kierrättää muun muassa
rakennus-, auto- ja lääketeollisuuden käyttöön.
Tulevaisuudessa on mahdollista, että Suomessa kerätyistä
alkaliparistoista voidaan valmistaa lannoitetta suomalaisen
yrityksen Tracegrow Oy:n kehittämällä teknologialla.
Tracegrow Oy:n luomuviljelyyn sopivissa lannoitetuotteissa
mustasta massasta pystytään hyödyntämään sinkin lisäksi
mangaani.
Nikkeliä käytetään esimerkiksi ruostumattoman teräksen
valmistuksessa ja harvinaista kobolttia etenkin älypuhelinten
ja sähköautojen akuissa. Hopeaa ja kuparia voidaan käyttää
uudelleen muun muassa elektroniikkateollisuudessa.
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Yhteensä yli 50 %
paristojen & akkujen
sisältämistä
raaka-aineista
voidaan käyttää
uudelleen
teollisuudessa.

Seuraavan sivun kuva:
Paristojen ja akkujen lajittelua linjastolla. Kuva: Recser Oy.
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Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?
Metallien kierrätys säästää uusiutumattomia
luonnonvaroja, kuten nikkeliä, rautaa, sinkkiä, hopeaa
ja kobolttia. Myös energiaa säästyy: Esimerkiksi
kierrätetyn nikkelin käyttäminen säästää jopa 75
% energiaa verrattuna neitseellisen materiaalin
käyttöön.
Metallien louhinnalla on paljon haitallisia
ympäristövaikutuksia. Kaivoksista aiheutuu suuret
haitallisten aineiden päästöt sekä maaperään,
lähivesistöihin että ilmaan. Lisäksi kaivostoiminta
aiheuttaa usein melua, pölyä ja tärinää ympäristöön.
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Kaivoksesta yli jäävä sivukivi on usein
ympäristöongelma, koska jätekasat voivat olla
valtavia, ja niistä voi huuhtoutua ympäristöön
haitallisia aineita esimerkiksi sadeveden mukana.
Luonnon ekosysteemi, joka kaivoksen paikalla oli
ennen sen perustamista, ei välttämättä palaudu
entiselleen koskaan. Kehitysmaissa myös kaivosten
työolot voivat olla kurjat, esimerkiksi kobolttia
louhitaan pääasiassa Kongon alueella usein
alkeellisissa oloissa. Kun neitseellisiä metalleja
voidaan korvata kierrätysmateriaalilla, ei metalleja
tarvitse louhia niin paljon.

Lyijyakut
Akkukierrätys Pb Oy

Miten lyijyakut kierrätetään?
Lyijyakkuja käytetään ajoneuvojen käynnistysakkuina
sekä mm. veneissä, trukeissa, siivouskoneissa, hälytys- ja
turvajärjestelmissä sekä varavoima-akkuina. Suomessa on
kattava keräysverkosto lyijyakuille ja niiden keräyspisteinä
toimivat mm. jätelaitokset, akkujen myyjät, autohuollot sekä
jätealan yritykset.
Keräyspisteissä lyijyakut kerätään haponkestäviin
muovilaatikoihin. Lyijyakkuja noudetaan myös suoraan
yrityksiltä.
Osa lyijyakuista käsitellään Suomessa ja osa kuljetetaan
naapurimaissa sijaitseviin käsittelylaitoksiin. Lyijyakut
voidaan esikäsitellä murskaamalla ennen niiden kuljetusta
käsittelylaitoksiin.
Lyijyakut kerätään haponkestäviin akkulaatikoihin.
Kuva: Akkukierrätys Pb Oy
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Murskaamisessa akuista poistetaan varaus, jolloin niiden
varastointi ja kuljettaminen on turvallisempaa ja oikosulun
ja tulipalon riski poistuu. Samalla otetaan talteen akkujen
sisältämä akkuhappo.
Lyijyakkujäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja siksi
niiden vientejä valvotaan tiukasti. Lyijyakkujätteen siirto
maasta toiseen edellyttää jätesiirtolupaa.
Kierrätyslaitoksilla tarkastetaan ettei lyijyakkujen seassa
ole muita akkuja. Erityisesti litiumakkujen tarkastaminen
kuormista on tärkeää, sillä murskaimeen joutuessaan
litiumakku syttyy palamaan.
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Kierrätysprosessissa akut murskataan ja niistä erotetaan
eri komponentit. Muovi ja lyijymurska erotetaan ja kevyt
muovimurske nousee pintaan ja painavampi lyijy vajoaa
vesialtaassa pohjalle. Prosessista saadaan lyijymurskaa,
lyijypastaa, muoveja sekä akkuhappoa.

Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?
Kova muovi pestään ja granuloidaan ja
käytetään muoviteollisuudessa uusien
tuotteiden valmistukseen. Lyijylevyjen välissä
eristeenä käytettävä muovi hyödynnetään
usein energiana. Lyijy jatkokäsitellään ja
sulatetaan ja valetaan lyijyharkoiksi ja sitä
käytetään mm. uusien akkujen valmistuksessa.
Akkuhappo neutraloidaan vedeksi ja suoloiksi.
Kierrätysprosessin kierrätystehokkuus on
prosessista riippuen noin 80 %. Lyijyakkujen
sisältämästä lyijystä saadaan kierrätettyä 96,8 %.
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Lyijyä voidaan
kierrättää lähes
loputtomasti!

Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?
Akkujen kierrätys säästää luonnonvaroja,
sillä kierrätetyllä lyijyllä ja muovilla
voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita.
Kierrätetyn lyijyn käsittely ja hyödyntäminen
on monin verroin energiatehokkaampaa
verrattuna primäärisen lyijyn tuotantoon.
Lyijyä voidaan kierrättää lähes loputtomasti,
sillä kierrätysprosessissa sen laadun
heikkeneminen on pyritty kaikin tavoin
ehkäisemään. Lyijyakkujen vastuullinen
keräys ja kierrätys on hyvin tärkeää, sillä
lyijy on raskasmetalli ja sen päätyminen
luontoon tulee estää.
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Romuajoneuvojen kierrätys
Suomen Autokierrätys Oy

Romuajoneuvojen kierrätysjärjestelmän rungon
muodostavat vastaanotto, rekisteristä poisto, esikäsittely
ja murskaus. Oikeaoppisesti kierrättämällä autossa olevien
materiaalien kierrätysaste on noin 95 prosenttia.
Vastaanottopisteessä auton asiapaperit sekä rekisteröintija tunnistetiedot tarkastetaan. Ajoneuvo tarkastetaan
myös puuttuvien/ylimääräisten materiaalien ja esineiden
osalta. Auton romuttamiseen liittyy paljon paperitöitä, sillä
on varmistettava, että tieto romutuksesta kulkee auton
omistajalle, Traficomille ja vakuutusyhtiölle.

Esikäsittelyssä romuauto kuivataan eli siitä poistetaan
nesteet. Lisäksi autosta poistetaan mm. renkaat, akku ja
katalysaattori. Räjähdysvaaralliset osat, kuten turvatyynyt,
poistetaan tai tehdään muulla tavoin vaarattomiksi.
Esikäsittelyssä autosta poistetaan myös uudelleenkäyttöön
meneviä auton purkuosia, joita voidaan käyttää
vanhemmissa autoissa varaosina.
Esikäsittelystä murskausvaiheeseen siirretty kori päätyy
vääjäämättä etenevälle hihnalle. Tämän päästä löytyy
tonnien painoinen vasaramurskain, joka tekee selvää jälkeä
kaikesta hihnalle laitettavasta. Tavara pyörii murskaimessa
sen aikaa, että se on tarpeeksi pientä edetäkseen seuraaviin
erotteluvaiheisiin.

Uudelleenkäyttö on tavaran ohjaamista käytettäväksi uudestaan sellaisenaan.
Esimerkiksi käytetty vaate tai astia voidaan viedä kierrätyskeskukseen tai
kirpputorille, josta joku muu voi hankkia sen käyttöönsä.

Seuraavan sivun kuva:
Esikäsittelyn jälkeen murskaamossa saadaan eroteltua ajoneuvojen eri materiaalit
omiksi jakeikseen. Kuva: Stena Recycling Oy
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Murskaimen läpi menee metallin lisäksi paljon esimerkiksi
eriste- ja pintamateriaaleja, joissa on muun muassa muovia
ja kangasta. Nämä metalleihin verrattuna kevyet materiaalit
saadaan eroteltua ilmaerottelulla, jossa materiaalivirrasta
poistetaan kevyt materiaali voimakkaalla ilmavirralla.

Arvometallien erottelussa puolestaan hyödynnetään eri
tiheyksisiä nesteitä. Tällä prosessilla nesteen pinnalle
saadaan tarkasti nousemaan juuri halutut materiaalit. Näin
murskatusta materiaalista saadaan eroteltua esimerkiksi
alumiini, kupari, sinkki ja lyijy.

Seuraava koneellinen vaihe metallien erottelussa on
magneettisen materiaalin poistaminen. Suurin osa
erottelussa talteen saatavista aineista on terästä, joka on
käytännössä sulatusta vaille valmista materiaalia uuteen
elämään suoraa murskaamolta.

Murskaamossa ajoneuvot murskataan kolmeen eri
jakeeseen:
1. Magneettinen teräs terästeollisuuden raaka-aineeksi
2. Muut metallit, jotka jatkojalostetaan metalliteollisuuden
raaka-aineeksi.
3. Kevytjae, joka hyödynnetään pääosin energiana.

Teräs toimitetaan terästehtaille, joissa se sulatetaan ja
toimitetaan halutussa muodossaan terästä raaka-aineena
käyttäville tahoille.
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Mitä konkreettisia tuotteita uusioraaka-aineesta
valmistetaan?
Etenkin uudehkojen autojen kohdalla suuri osa puretuista
osista päätyy suoraan uudelleenkäyttöön. Kolariauto ei siis
suinkaan päädy kokonaisena murskaukseen. Esimerkiksi
renkaat, vanteet, ovet ja luukut ovat suoraan valmiita
varaosia korjaamoille. Samoin puskurit, lamput ja peilit ovat
usein kysyttyjen tavaroiden listalla.
Ulko-osien lisäksi sisustus voi saada uuden elämän
toisessa autossa. Samoin voimalinja, eli moottori ja
vaihteisto kokonaisena pakettina, tai eriteltynä, kuten
myös kaikki muu tekniikka pellin alta. Kokonaisuudessaan
tuoreehkosta autosta voi päätyä uusiokäyttöön hurja määrä
komponentteja ja lopulta vain paljas runko jatkaa matkaa
murskaukseen.
Magneettinen rauta.
Kuva: Suomen Autokierrätys Oy
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Magneettisessa erottelussa jaoteltu magneettinen
teräs toimitetaan terästehtaille, joissa se sulatetaan
ja toimitetaan halutussa muodossaan terästä raakaaineena käyttäville tahoille. Arvometallien erottelussa
jaotellut muut metallit jatkavat niin ikään matkaansa
jalostuslaitoksiin, joista ne päätyvät uudelleenkäyttöön.
Kierrätettyä alumiinia käytetään mm. sähköjohdoissa,
juomatölkeissä ja lentokoneiden runkomateriaalina.
Ilmaerottelussa jaoteltu kevytmateriaali suuntaa
pääasiallisesti jätteenpolttolaitoksiin, missä se täyttää
viimeisen tehtävänsä energianlähteenä.
Nesteet kerätään talteen tarkkojen säännösten
mukaisesti ja ne päätyvät joko käyttöön tai vaarallisten
aineiden kierrätykseen.

66

Yhden auton metalleista
saadaan tehtyä
n. 670 kattilaa, vähän yli
12000 haarukkaa ja veistä.

Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?

Ennen kaikkea uusiomateriaalin käyttö
säästää neitseellisiä luonnonvaroja. Myös
uudet innovaatiot mahdollistuvat ja tätä
kautta sillä on vaikutuksia kiertotalouden
kehittymiseen myös vihreän liiketalouden ja
työllisyyden näkökulmasta.
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Sähköauton
ajovoima-akun kierrätys
Suomen autokierrätys Oy

Sähköauton ajovoima-akulla tarkoitetaan henkilö-,
paketti-, kuorma- tai linja-autoissa käytettävää sähkö- tai
hybridiauton liikuttamiseen tarvittavaa energiavarastoa.
Ajovoima-akkuihin kuuluvat myös käyttövoima-akut, joilla
tarkoitetaan autoissa käytettävää sähkö- tai hybridiauton
apulaitteiden käyttämiseen tarvittavaa energiavarastoa.
Ajovoima-akuilla ei tarkoiteta lyijyakkuja.
Käytöstä poistetuille ajovoima-akuille tehdään aina
kuntoarvio. Tehtaalle palautuneet akut pyritään
kunnostamaan käytettäväksi uudelleen ajovoima-akkuina
tai hyödyntämään muussa käytössä. Joissain tapauksissa
akku on mahdollista kunnostaa uudelleenkäyttöön
merkkihuollossa. Akut, jotka eivät kelpaa kunnostukseen,
kierrätetään.

Tuottajayhteisön käyttämien operaattorien kierrätysprosessit
täyttävät akku- ja paristoasetuksen (520/2014) mukaiset
vaatimukset. Erilliskerättyjen käytöstä poistettujen
akkujen kierrätysprosessi on järjestetty siten, että akuista
kierrätetään keskimäärin vähintään 50 painoprosenttia.
Kierrätykseen sopimaton materiaali hävitetään polttamalla
ja hyödynnettävät materiaalit otetaan mahdollisuuksien
mukaan talteen tuhkasta.
Suomen Autokierrätys vastaa ainoastaan ajovoimaakkujen kierrättämisen organisoinnista. Ne luokitellaan
EU-lainsäädännössä teollisuusakuiksi. Tavanomaisten
lyijyakkujen tuottajayhteisö on Akkukierrätys Pb Oy.
Lue lisää akkujen kierrätyksestä osiosta Paristojen ja
akkujen kierrätys.
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Kestävät
kuljetukset
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Puristimilla jäte pienempään tilaan
Europress Group Oy

Kun jätemäärät ovat suuria, kannattaa jätteille hankkia
puristin tai paalain, ja lajitella jätteet suoraan niihin. Astioita
voi käyttää puristimen sijasta silloin, kun jätemäärä on niin
pieni, että astian tyhjennysvälit riittävät ja kansi mahtuu
aina kunnolla kiinni. Kun jäte pakataan jätepuristimilla- tai
paalaimilla jo jätteen syntypaikalla, se menee huomattavasti
pienempään tilaan kuin tavallisessa astiassa.
Joillakin jätteillä tilavuus saattaa pienentyä jopa 30 kertaa
pienemmäksi. Kun jäte mahtuu pienempään tilaan,
voidaan vähentää tyhjennyskuljetuksia. Tämä säästää sekä
kuljetusten päästöjä että kuluja.
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Puristimet ja paalaimet ovat myös paloturvallisempia kuin
tavalliset jäteastiat, ja pysyvät yleensä siistimpinä.
Siisti keräyspiste ei levitä hajuja ympäristöön, eikä siellä
ole lainkaan jätteitä näkyvillä. Toimivan ja paloturvallisen
jätehuollon kannalta on tärkeää, että jätepiste pysyy siistinä.
Joihinkin puristimiin on mahdollista asentaa myös ohjausja analyysilogiikkaa, jolla jätehuoltoon tuodaan nykypäivän
etä- ja tiedonhallintaa.

Joillakin jätteillä tilavuus
saattaa pienentyä jopa 30
kertaa pienemmäksi.

Duomax on tehokas puristin hyvin suurelle määrälle
kuivaa jätettä, esim. kauppoihin tai keskusvarastoihin.
Säiliö voidaan irrottaa puristimesta jolloin kuljetukseen
saadaan jopa 32m3 puristettua materiaalia kerralla.
Kuva: Europress Group Oy

71

Syväkeräyksellä säästöjä
kuljetuksiin
Molok Oy

Molok-syväkeräysmenetelmässä jätteille rakennetaan syvät
astiat maan alle. Tällöin astiat vievät vähemmän tilaa pihalla,
mutta niihin mahtuu paljon enemmän jätettä. Tämä säästää
paljon työtä ja kuljetuksia. Yhteen Molok-säiliöön mahtuu
jopa 5 000 litraa jätettä, mutta sen tyhjentämiseen menee
vain muutama minuutti.
Kun siirrytään tavallisista astioista syväkeräykseen, voidaan
astioiden tyhjennyskertojen määrää vähentää jopa 80 %.
Vuositasolla syväkeräysmenetelmä vähentää jätekuljetusten
polttoaineen kulutusta 15 % verrattuna tavallisiin astioihin.
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Esimerkiksi 100 000 asukkaan kunnassa kuluu tällöin
vuodessa jopa 6 400 litraa vähemmän polttoainetta
jätekuljetuksiin. Tämä vähentää kuljetusten päästöjä.
Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä syntyy niin paljon
vähemmän, että määrä vastaa yli 100 000 kilometrin ajoa
henkilöautolla (suhteutettuna keskimääräiseen henkilöauton
CO2-päästöön vuonna 2020).

Yhteen Molok-säiliöön
mahtuu jopa
5000 litraa jätettä.

Molok syväkeräysastia.
Vain pieni osa astian tilavuudesta on
näkyvillä, ja suurin osa on maan alla.
Kuva: Molok Oy
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Kohti tehokkaampia ja
vähäpäästöisempiä merikuljetuksia
Meriaura Group

Merikuljetukset ovat energiatehokkaita verrattuna maantieja etenkin lentokuljetuksiin. Kuljetukset ovat tehokkaimpia,
kun laivat ajavat mahdollisimman täynnä lastia, ja tyhjänä
ajamista on mahdollisimman vähän. Jotta tämä onnistuu,
pitää tulevat ja menevät lastivirrat saada kohtaamaan.

Jos rahtilaivan nopeutta pudotetaan, vähenee myös
polttoaineen kulutus. Tällöin on tärkeää, että lastaus- ja
purkuoperaatiot satamassa ovat ripeitä ja aikaa säästyy.
Satamien tehokas toiminta sekä ajanmukaiset rakenteet ja
ominaisuudet ovat tämän takia tärkeitä.

Parhaassa tapauksessa voidaan ruumassa kuljetettavan
rahdin lisäksi kuljettaa kannella esimerkiksi jokin
rakennelma, eli niin kutsuttu projektilasti. Merikuljetusten
tehostaminen on sekä taloudellisesti järkevää, että
ympäristöystävällistä.

Meriaura Groupin kanssa toimivat läheisessä yhteistyössä
uusioraaka-aineisiin erikoistuneet satamat Eurajoen
Olkiluodossa ja Naantalin Luonnonmaalla.

Merikuljetusten energiatehokkuudessa yksi tärkeimpiä
seikkoja on oikeantyyppinen ja -kokoinen kalusto, joka
kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Myös aluksen
nopeudella voidaan vaikuttaa siihen, paljonko polttoainetta
kuluu.
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Ilmastonmuutos ja riippuvuutemme öljystä vaativat uusia
energiaratkaisuja. Energiankulutuksen vähentäminen
on ensimmäinen ja tärkein toimenpide, mutta lisäksi
tarvitsemme uusia energianlähteitä. Kestävällä
tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee tyydyttämään
merkittävän osan tulevaisuuden energiantarpeestamme.

Biopolttoaineiden käyttö voi toimia osaratkaisuna
kuljetusten kestävyyteen esimerkiksi Suomessa. Jätteistä
tehdyt biopolttoaineet ovat kestävä vaihtoehto korvaamaan
neitseellisiä biopolttoaineita.
Tällöin biopolttoaineen tuotanto ei kilpaile ruoantuotannon
kanssa maa-alasta, ja raaka-aineet tulevat läheltä. Meriaura
Groupiin kuuluva VG EcoFuel Oy tuottaa laivapolttoainetta
muun muassa ravintoloiden käytetyistä paistorasvoista.
Meriaura Groupin uusimmat alukset on suunniteltu
käyttämään sataprosenttista bioöljyä voimanlähteenä.
Ajettaessa jätepohjaisella bioöljyllä merikuljetuksen
kasvihuonekaasupäästöt voivat vähentyä yli 90 %.
Meriaura Groupissa on aloitettu Zero waste-projekti, joka
tähtää laivaston ympäristöjalanjäljen pienentämiseen, sekä
aluksilla syntyvän jätteen vähentämiseen ja parempaan
käsittelyyn. Tarkoitus on luoda kaikille aluksille käytännöt,
jotka tähtäävät kulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen ja
uusiokäytön tehostamiseen, ruokahävikin minimoimiseen ja
laivalla nautittavien aterioiden muuttamiseen ympäristö- ja
ilmastoystävällisemmiksi.
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Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine.
Se voi olla joko jätteestä tai neitseellisestä raaka-aineesta tehtyä. Neitseelliset
polttoaineet voivat olla esimerkiksi puupohjaisia taikka peräisin pellolla
kasvatetusta kasvista, kuten maissista tai rypsistä. Esimerkiksi maissista tehdään
bioetanolia ja rypsistä biodieseliä. Jätepohjaista biopolttoainetta voidaan tehdä
esimerkiksi ravintoloiden ruokajätteestä.

Seuraavan sivun kuva
Meriaura Ecofuel
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Laki sallii edelleen laivan jätevesien laskemisen mereen
avomerellä, mutta tämä projekti tähtää siihen, että
alusten jätevedet voitaisiin aina jättää satamaan ja ohjata
puhdistettavaksi. Satamien käsittely- ja vastaanottokyky
eri jätteiden osalta onkin avainasemassa laivojen
ympäristöystävällisyyttä lisättäessä.
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Meriaurassa halutaan kokeilla
uusia asioita ja näyttää, miten
ympäristö- & ilmastotavoitteet
voidaan ottaa huomioon
yritystoiminnassa.

Käsitteitä
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Käsitteitä

Bauksiitti on malmia, josta valmistetaan alumiinia.

Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta
valmistettu polttoaine. Se voi olla joko jätteestä tai
neitseellisestä raaka-aineesta tehtyä. Neitseelliset
polttoaineet voivat olla esimerkiksi puupohjaisia taikka
peräisin pellolla kasvatetusta kasvista, kuten maissista
tai rypsistä. Esimerkiksi maissista tehdään bioetanolia ja
rypsistä biodieseliä. Jätepohjaista biopolttoainetta voidaan
tehdä esimerkiksi ravintoloiden ruokajätteestä.

Granulaatti on kierrätysmuovista tehtyä muoviraetta, josta
voidaan valmistaa uusia muoviesineitä.
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Hiilijalanjälki on jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun
aiheuttama ilmastokuorma eli se, kuinka paljon
kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana
syntyy.
Hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun
aikaansaamia positiivisia ilmastovaikutuksia. Positiiviset
ilmastovaikutukset syntyvät siitä, että tuotetta tai
palvelua käyttävä asiakas voi sen avulla pienentää omaa
hiilijalanjälkeään.

Hiilineutraali tuote on tuote, jonka hiilijalanjälki koko
elinkaaren ajalta on nolla.

Karbonatisoituminen on ilmiö, jossa sementin
valmistuksessa kalkkikivestä vapautunutta hiilidioksidia
sitoutuu takaisin sementtikiveen.
Kiekkosaostaja on massan saostuksessa käytettävä laite.
Kiekkosaostajassa massan saostaminen tapahtuu kiekoilla,
jotka pyörivät massa-ammeessa.

Kierrätys tarkoittaa arkikielessä usein sekä materiaalien
kierrätystä, että tavaroiden kierrätystä esimerkiksi
kirpputorilla. Tarkkaan ottaen tavaroiden ostaminen ja
myyminen kirpputorilla on kuitenkin uudelleenkäyttöä.
Kierrätyksessä taas kierrätetään materiaalia uudeksi
materiaaliksi (esimerkiksi maitopurkeista tehdään uutta
kartonkia).
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Konvektio on lämmön siirtymistä kaasussa tai nesteessä
lämmön aiheuttamien virtausten mukana.
Kuitupakkaus on paperista, kartongista, nestekartongista
tai pahvista valmistettu pakkaus. Se voi olla myös
yhdistelmämateriaalia, ja silloin se lasketaan
kuitupakkaukseksi, jos paperikuidun osuus on yli 50 %
pakkauksen painosta.

Kyllästetty puu on puuta, joka on käsitelty kyllästysaineilla
siksi, että se kestäisi pidempään lahoamatta. Kutsutaan
myös kestopuuksi. Kyllästysaineet ovat yleensä myrkyllisiä,
ja kyllästetty puu onkin siksi vaarallista jätettä.

Lasivilla on lasista valmistettua lämpöeristettä.
Neitseellinen luonnonvara, neitseellinen raaka-aine,
neitseellinen materiaali on luonnosta käyttöön otettava
luonnonvara. Esimerkiksi metallia voidaan tehdä joko
neitseellisestä raaka-aineesta, jolloin joudutaan kaivamaan
malmia kaivoksesta ja jalostamaan siitä metallia, taikka
kierrätysmetallista, joka on ollut jo vähintään kerran
ihmisten käytössä.

PET-muovi on polyetyleenitereftalaattia tai
polyeteenitereftalaattia. Se on muovia, jota käytetään
erityisesti pakkausteollisuudessa. Muiden muassa
virvoitusjuomapullot on usein tehty PET-muovista.
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Rejekti tarkoittaa jätteen lajittelussa eriteltyä hyötykäyttöön
kelpaamatonta ainesta.

Suursakeuspulpperi, toisiopulpperi: Pulpperi tarkoittaa
prosessitekniikassa säiliötä, jossa lietetään kiinteitä aineita
nesteeseen.

Uudelleenkäyttö on tavaran ohjaamista käytettäväksi
uudestaan sellaisenaan. Esimerkiksi käytetty vaate tai astia
voidaan viedä kierrätyskeskukseen tai kirpputorille, josta
joku muu voi hankkia sen käyttöönsä.
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