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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle ja 6Aika: 
Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräyksen järjestämisestä sekä keräilyn resurssitehokkuudesta. Tavoitteena on ollut, että työn 
tuloksia voidaan käyttää hankkeessa hyödyksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun noutopalvelun 
kehittämiseen. Työ on tehty tutkimuksellisena opinnäytetyönä aiheesta löytyvää lähdemateriaalia 
ja tutkimuksia hyödyntäen.  

Viime vuosina on yhä enemmän herätty huoleen luonnonvarojen riittävyydestä sekä eri tuotteiden 
ympäristövaikutuksista. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu pitää sisällään toisaalta monia 
ympäristölle ja ihmisille haitallisia aineita, toisaalta monia arvokkaita materiaaleja. Siksi sen 
keräystä olisi tärkeää entisestään tehostaa ja kehittää. 

Työn alussa esitellään yleisellä taholla, miten jätehuolto on Suomessa järjestetty. Jätehuollon eri 
toimijat sekä heille kuuluvat vastuut ja velvollisuudet käydään työssä tiiviisti lävitse.  

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta kerrotaan ensin yleisellä tasolla. Työssä kerrotaan, mitä 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu eli SER on, mitä lakeja ja asetuksia sen käsittelyyn liittyy, millaisia 
määriä SE-romua kerätään, millaisia tavoitteita keräykselle on asetettu, mistä materiaaleista SE-
romu kostuu ja miten romua käsitellään. Lisäksi työssä esitellään Suomessa toimivat SER-
tuottajayhteisöt. 

SE-romun keräyksen osalta aluksi käydään läpi lakien asettamat vaatimukset keräykselle. 
Keräyksen järjestämistä käytännössä tarkastellaan sekä keräyspisteiden olosuhteiden että 
kuljetusten näkökulmasta. Lisäksi esitellään lyhyesti, mitä muita kuin lain edellyttämiä 
keräyspalveluja SE-romulle on tarjolla. Keräyksen resurssitehokkuutta tarkastellaan sekä 
logistiikan päästöjen osalta että jätehierarkian näkökulmasta. Jätehierarkian, ja myös 
resurssitehokkuuden näkökulmasta SE-romua pitäisi ohjata nykyistä enemmän 
uudelleenkäyttöön sen sijaan, että SE-romu käytetään uudelleen materiaalina. 

Lopuksi työssä pohditaan SE-romun keräyksen tulevaisuutta. Oleellista olisi, että nykyistä 
suurempi osa rikkinäisistä tai muuten käytöstä poistetuista SE-laitteista tulisi kerättyä ja käsiteltyä 
asianmukaisesti. 
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The purpose of this thesis is to provide information about the organization of collection of waste 
electrical and electronic equipment (WEEE) and the resource efficiency of the collection for 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy and 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -project. The 
objective is that the results of the work could be used in the project for the development of the 
collection of the WEEE. The work has been done as a research-based thesis using research 
materials about the subject. 

In recent years, the concern about the adequacy of natural resources and the environmental 
impact of different products has been growing. WEEE contains many substances which are 
harmful to the environment and people, but on the other hand many valuable materials as well. It 
is therefore important to strengthen and develop its collection in the future. 

At the beginning of the thesis it is generally presented how waste management is organized in 
Finland. The various actors in waste management and their responsibilities are introduced closely 
in the thesis. 

WEEE is first described in general terms. The work presents what the WEEE is, which laws and 
regulations are related to its handling, what amounts of the WEEE is collected, what are the 
targets set for collection, what does the WEEE consist of and how it is handled. The work also 
introduces the WEEE manufacturer communities operating in Finland. 

The legal requirements for collection of the WEEE are introduced. The practical organization of 
collection is examined both from the point of view of collection points and from the point of view 
of transport. In addition, it is briefly introduced what other collection services required by the law 
for WEEE are available. The resource efficiency of the collection is examined both in terms of 
logistics’ emissions and waste hierarchy. From the point of view of the waste hierarchy and also 
of the resource efficiency, the WEEE should be directed more to reuse rather than using the 
WEEE as material. 

Finally, the work will consider the future of WEEE collection. It would be essential that a larger 
proportion of broken or otherwise decommissioned electrical and electronic equipment should be 
properly collected and handled. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

jätehuolto  jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsitte-
lyä, mukaan lukien tällaisen toiminnan tarkkailu ja seuranta 
sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta välittäjänä 
(Jätelaki 17.6.2011/646, 6 §.) 

jätteen haltija  jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu, jonka hallussa jäte 
on (Jätelaki 17.6.2011/646, 6 §.) 

jätteen hyödyntämien toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyö-
dyksi tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että 
sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä 
aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista 
tarkoitusta varten (Jätelaki 17.6.2011/646, 6 §.) 

jätteen keräys jätteen kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, ja-
kelijan tai muun järjestämään vastaanottopaikkaan omatoi-
mista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, 
mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varas-
tointi (Jätelaki 17.6.2011/646, 6 §.) 

jätteen kierrätys  toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai 
aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen; jät-
teen kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana 
eikä jätteen valmistamista polttoaineeksi tai maantäyttöön 
käytettäväksi aineeksi (Jätelaki 17.6.2011/646, 6 §.) 

jätteen kuljettaja  se taho, joka vastaa jätteen kuljetuksesta (Jätelaki 
17.6.2011/646, 6 §.) 

jätteen käsittely  jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien 
hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu (Jätelaki 
17.6.2011/646, 6 §.) 

jätteen loppukäsittely  jätteen sijoittamista kaatopaikalle, polttoa ilman energian tal-
teenottoa tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa, joka ei 
ole jätteen hyödyntämistä, vaikka toiminnan toissijaisena 
seurauksena on jätteen sisältämän aineen tai energian hyö-
dyntäminen, mukaan lukien jätteen valmistelu loppukäsitte-
lyä varten (Jätelaki 17.6.2011/646, 6 §.) 

jätteen tuottaja se taho, jonka toiminnasta syntyy jätettä tai jonka esikäsit-
tely-, sekoittamis- tai muun toiminnan tuloksena jätteen omi-
naisuudet tai koostumus muuttuvat (Jätelaki 17.6.2011/646, 
6 §.) 

jätteen välittäjä  se taho, joka ammattimaisesti ostaa tai myy jätettä taikka vä-
littää jätettä tai jätehuollon palveluita muiden lukuun, mukaan 
lukien välittäjä, joka ei ota jätettä fyysisesti haltuunsa (Jäte-
laki 17.6.2011/646, 6 §.) 



kiinteistön haltija kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija (Jätelaki 
17.6.2011/646, 6 §.) 

kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaite  

kotitaloudessa käytettävä sähkö- ja elektroniikkalaite sekä 
laadultaan ja määrältään siihen rinnastettava kaupassa, teol-
lisuudessa, laitoksissa ja muussa toiminnassa käytettävä 
sähkö- ja elektroniikkalaite; laite, jota todennäköisesti käyte-
tään sekä kotitaloudessa että muussa toiminnassa, pidetään 
kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteena (Valtioneuvos-
ton asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519, 
2 §.) 

markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteen ensimmäistä asettamista saa-
taville ammattimaisesti Suomen markkinoilla (Valtioneuvos-
ton asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519, 
2 §.) 

SE-romu, SER sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 

sähkö- ja elektroniikkalaite, SE-laite 

laite, joka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee sähkövirtaa 
tai sähkömagneettista kenttää, sekä laite, jota käytetään täl-
laisen virran tai kentän tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaa-
miseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1 000 
voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin tasajännit-
teellä (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaitero-
musta 3.7.2014/519, 2 §.) 

tuotteen jakelija  tuotteen ammattimainenmyyjä tai muu taho, joka tarjoaa 
tuotteen käyttäjän saataville (Jätelaki 17.6.2011/646, 6 §.) 

uudelleenkäyttö  tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoi-
tukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu (Jätelaki 
17.6.2011/646, 6 §.) 

yhdyskuntajäte vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asunto-
lassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien 
sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastetta-
vaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jä-
tettä (Jätelaki 17.6.2011/646, 6 §.) 
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1 JOHDANTO 

Huoli ilmastonmuutoksesta ja maapallon luonnonvarojen riittävyydestä tulevaisuuden 

sukupolville on noussut viime vuosien aikana entistä enemmän tapetille. Syystäkin, sillä 

kulutamme luonnonvaroja tällä hetkellä aivan liikaa. Uusiutumattomien luonnonvarojen 

kulutuksesta tulisi siirtyä entistä voimakkaammin uusiutuvin luonnonvarojen käyttöön 

esimerkiksi energianlähteenä. Myös kulutuskäyttäytymisemme tulisi muuttua. Niin sano-

tun kertakäyttökuluttuurin sijaan tulisi panostaa laadukkaisiin ja kestäviin tuotteisiin. Ja-

kamistalous tulee tulevaisuudessa lisääntymään entisestään, eikä kaikkea tarvitsee 

enää omistaa itse. Kiertotalouteen siirtyminen tulee muuttamaan toimintatapojamme ja 

luomaan aivan uusia yhteistyön muotoja. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä maailmassa kasvaa edelleen jatkuvasti. Näin ol-

len myös SE-romun määrä on jatkuvassa kasvussa. Tällä hetkellä iso osa SE-romusta 

ei päädy asianmukaiseen käsittelyyn – Suomessakaan. Käyttämättömiksi jääneet SE-

laitteet jäävät usein lojumaan kuluttajien varastoihin, kun niitä ei joko jakseta viedä kier-

rätykseen, ei tiedetä kuinka ne tulisi kierrättää asianmukaisesti tai niitä ei uskalleta viedä 

keräykseen, kun pelätään että muistillisen laitteiden sisältämät tiedot päätyvät vääriin 

käsiin. Osa SE-romusta päätyy myös virallisten keräysjärjestelmien ulkopuolelle. SE-lait-

teet sisältävät kuitenkin usein monia hyvin arvokkaita metalleja, jotka olisi sekä ympäris-

tönäkökulmasta että taloudellisesta näkökulmasta tärkeä saada uudelleenkäyttöön. 

Tässä opinnäytetyössä paneudutaan SE-romun resurssitehokkaaseen keräilyyn. Työn 

alussa esitellään jätehuollon järjestämistä Suomessa yleisesti sekä tuottajavastuuseen 

liittyviä säädöksiä. Työssä avataan tarkemmin muun muassa SE-romuun liittyviä sää-

döksiä, SE-romun koostumusta, keräysmääriä ja käsittelyä sekä keräilyn järjestämistä. 

Myös Suomessa toimivien SER-tuottajayhteisöjen toimintaa esitellään työssä. Työ on 

tehty tutkimuksellisena opinnäytetyönä hyödyntäen aiheesta löytyvää lähdeaineistoa ja 

tutkimuksia. Työ ei ole sisältänyt haastatteluja tai omia laskelmia. 

Työn tarkoituksena on ollut tuottaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle ja 6Aika: Tulevai-

suuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tietoa SE-romun keräyksen järjestelyistä ja 

nykyisen keräyksen resurssitehokkuudesta. Tavoitteena on ollut, että työn tuloksia voi-

daan käyttää hyödyksi hankkeessa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun noutopalvelun ke-

hittämiseen.    
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2 JÄTEHUOLTO SUOMESSA 

Suomen perustuslain 20 §:n ensimmäiseen momenttiin on kirjattu, että vastuu luonnosta 

ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Saman 

pykälän toiseen momenttiin on kirjattu, että julkisella vallalla on vastuu pyrkiä turvaa-

maan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Lisäksi jokaiselle on pyrittävä turvaa-

maan mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. (Perustus-

laki 11.6.1999/731, 20 §.) 

Yllä kuvattu ympäristöperusoikeussäännös kytkeytyy tiiviisti myös jätelainsäädäntöön. 

Jätelainsäädännön tärkeimpänä tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheu-

tuvaa vaaraa ja haittaa sekä terveydelle että ympäristölle. Tavoitteena on myös vähen-

tää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa 

toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. (Jätelaki 17.6.2011/646, 1 §.) 

Jätelainsäädäntö kuuluu ympäristöministeriön toimialaan. Suomen jätelainsäädäntö 

pohjaa Euroopan unionin jätelainsäädäntöön. Jätelain lisäksi jätelainsäädäntöön liittyy 

oleellisesti valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012, ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja 

ympäristönsuojeluasetus 713/2014. Jätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä säädetään 

erillisissä valtioneuvoston asetuksissa. Lisäksi on useita jätelaji-, tuote- ja toimialakoh-

taisia säädöksiä, kuten valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, johon 

palataan tarkemmin tämän työn myöhemmässä vaiheessa. Myös jätteiden kansainväli-

sistä siirroista on omat asetuksensa. (Ympäristöministeriö 2018a.) 

2.1 Viranomaiset ja niiden tehtävät 

Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat ympäris-

töministeriölle. Lain ja sen nojalla annettujen tehtävien hoitamista ohjaa, edistää ja val-

voo toimialueellaan paikallinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. 

Jätteen kansainvälisten siirtojen valvonnasta vastaa Suomen ympäristökeskus. Tuotta-

javastuuta koskevien tehtävien hoitamista ohjaa, edistää ja valvoo valtakunnallisena vi-

ranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

ohjaa toimialallaan jätteestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisyä. (Jätelaki 

17.6.2011/646, 22 §, 25 §.) 
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Kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan 

määräämä toimielin eli kunnan jätehuoltoviranomainen. Kunnan jätehuoltoviranomainen 

voi siirtää toimivaltaansa viranhaltijalle kuntalain puitteissa. (Jätelaki 17.6.2011/646, 23 

§.) Lisäksi kunnan ympäristösuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettu-

jen säännösten ja määräysten noudattamista yhdessä ELY-keskuksen kanssa (Jätelaki 

17.6.2011/646, 24 §). 

2.2 Etusijajärjestys 

Jätehuoltoa ohjaa jätelain 8 §:n mukainen yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjes-

tystä, joka perustuu Euroopan unionin säätämään viisiportaiseen jätehierarkiaan (kuva 

1). Etusijajärjestyksen mukaan ensisijaisesti on pyrittävä vähentämään jätteen synty-

mistä. Jos jätettä kuitenkin syntyy, on se pyrittävä ohjamaan uudelleen käyttöön. Mikäli 

uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, on jäte ensisijaisesti kierrätettävä ja toissijaisesti hyö-

dynnettävä energiana. Jos hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista, 

on jäte loppukäsiteltävä. (Ympäristöhallinto 2018a.) 

 

Kuva 1. Jätehierarkia. 

Sitovana velvoitteena etusijajärjestys koskee toiminnanharjoittajia, joiden tuotannossa 

syntyy jätettä sekä kaikkia jätehuoltoon jollakin tavalla osallistuvia ammattilaisia kuiten-

kin siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras 
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tulos. Arvioinnissa huomioidaan tuotteen tai jätteen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset, 

ympäristönsuojelun periaatteet sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa etu-

sijajärjestystä. (Jätelaki 17.6.2011/646, 8 §.)  

2.3 Vastuu jätehuollon järjestämisestä 

Jätelain 28 §:n mukaan jätteen haltija on vastuussa jätehuoltonsa järjestämisestä, ellei 

jätelaissa toisin säädetä (Jätelaki 17.6.2011/646, 28 §). Jätteen saa luovuttaa vain sel-

laiselle taholle, jolla on oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä joko 

- jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella,  

- ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai ympäristönsuojelulain mukai-

sen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella (Jätelaki 

17.6.2011/646, 29 §). 

Jätteen saa kuitenkin luovuttaa myös vastaanottajalle, jolta ei edellytetä edellä mainittua 

hyväksymistä, merkitsemistä, ympäristölupaa tai rekisteröintiä, jos tällä on riittävä asian-

tuntemus sekä taloudelliset ja tekniset valmiudet jätehuollon järjestämiseen (Jätelaki 

17.6.2011/646, 29 §). Jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjestämisestä lakkaa ja siirtyy 

uudelle haltijalle, kun jäte luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Vastuu ei 

kuitenkaan siirry kuljettajalle, joka kuljettaa jätettä toisen lukuun. (Jätelaki 17.6.2011/646, 

30 §.) Jäte on aina toimitettava jätteen haltijan tai viranomaisen osoittamaan paikkaan. 

Jos jätettä ei oteta vastaan, kuljettajan on palautettava jäte luovuttajalle, jonka on otet-

tava jäte takaisin. (Jätelaki 17.6.2011/646, 31 §.) 

2.4 Kunnan järjestämä jätehuolto 

Kunnilla on velvollisuus järjestää jätehuolto 

- asumisessa syntyville jätteille, mukaan lukien vapaa-ajan asumisen jätteille 

- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyville yhdyskuntajätteille 

- liikehuoneistossa syntyville yhdyskuntajäteille, jos ne kerätään kiinteistöllä yh-

dessä edellä mainittujen toimintojen jätteiden kanssa 

- muille yhdyskuntajätteille, joka kerätään yhdessä edellä mainittujen toimintojen 

jätteiden kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjes-

telmässä (Jätelaki 17.6.2011/646, 32 §). 
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Lisäksi kunnilla on vastuu järjestää asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto 

ja käsittely sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja 

käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä (Jätelaki 17.6.2011/646, 32 

§). Kunnilla on myös velvollisuus toissijaisesti järjestää muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun 

jätteen jätehuolto, jos markkinoilta ei löydy tätä palvelua ja jäte soveltuu kuljetettavaksi 

tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kyse on jatkuvasti ja säännölli-

sesti tarvittavasta jätehuoltopalvelusta, kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa sopi-

mus palvelun antamisesta korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. (Jätelaki 

17.6.2011/646, 33 §.) 

 

Jätehuoltoa järjestettäessä kunnan on huolehdittava siitä, että 

- tarpeen mukaan käytettävissä on kiinteistöittäinen jätteenkeräys 

- alueellisia vastaanottopaikkoja vaarallista jätettä ja muita jätteitä varten on riittä-

västi ja ne ovat helposti saavutettavissa 

- myös muita jätehuoltopalveluja, kuten mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen, on 

tarjolla kattavasti 

- jätehuollon logistiikka toteutetaan huomioiden syntyvän jätteen määrä ja laatu  

- jätehuollon järjestelyistä tiedotetaan riittävästi (Jätelaki17.6.2011/646, 34 §). 

 

Kunnan on huolehdittava siitä, että asumisessa syntyvien jätteiden kuljetus järjestetään 

kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta joko kunnan tai kiinteistön haltijan 

järjestämänä. Lisäksi kunta voi huolehtia asumisessa syntyvän erilliskerätyn pakkausjät-

teen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä tuottajan järjestämään jätehuoltoon. 

Järjestämistavasta riippumatta kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä niin, että 

jätteen kuljetuspalveluja on tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimät-

tömin ehdoin. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuol-

tomääräyksiä. Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaik-

kaan. (Jätelaki 17.6.2011/646, 35 §.) 

2.5 Tuottajavastuu 

Tuottajalla on velvollisuus järjestää markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja 

vastata siitä aiheutuvista kustannuksista, kun tuotteet poistetaan käytöstä (Jätelaki 
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17.6.2011/646, 46 §). Tuottajalla on toisaalta myös ensisijainen oikeus järjestää vastuul-

leen kuuluvien tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat tarjota käytöstä poistettujen 

tuotteiden keräys- tai vastaanottopalveluja vain yhteistyössä tuottajan kanssa. (Jätelaki 

17.6.2011/646, 47 §.) Tuottajavastuun sidosryhmiä on kuvattu kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Tuottajavastuun sidosryhmät (Pirkanmaan ELY-keskus 2017.) 

Tuottajan on järjestettävä vastaanottopaikkoja käytöstä poistettaville tuotteille niin, että 

tuotteen voi helposti ja maksutta luovuttaa vastaanottoon. Määriteltäessä tarvittavien 

vastaanottopaikkojen alueellista määrää huomioidaan niihin luovutettavien tuotteiden 

laji, laatu ja ennakoitu määrä sekä vastaanotosta ja kuljetuksesta aiheutuvat ympäristö-

vaikutukset ja kustannukset. (Jätelaki 17.6.2011/646, 49 §.) Vastaanotto on järjestettävä 

niin, että ehjät tai korjauskelpoiset tuotteet ja niiden osat pidetään tarpeen mukaan eril-

lään tai erotellaan ja että muulla tavoin edistetään tuotteiden ja niiden osien uudelleen-

käyttöä (Jätelaki 17.6.2011/646, 52 §). Tuottajan on huolehdittava vastaanottopaikkojen 

sijainnin ja aukioloaikojen sekä niissä vastaanotettavien jätelajien tiedottamisesta, tarvit-

taessa yhteistyössä kunnan ja muiden jätehuollon toimijoiden kanssa (Jätelaki 

17.6.2011/646, 51 §). 
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Tuottajavastuun piiriin kuuluvat seuraavat tahot: 

- sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka 

myyvät laitteita omalla tuotemerkillä 

- akkujen ja paristojen valmistajat ja maahantuojat 

- henkilöautojen, pakettiautojen tai muiden niihin rinnastettavien ajoneuvojen val-

mistajat ja maahantuojat sekä toimijat, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja koti-

maisen käyttäjän nimissä 

- renkaiden maahantuojat, valmistajat ja pinnoittajat sekä renkailla varustettujen 

ajoneuvojen ja laitteiden maahantuojat 

- paperituotteen maahantuojat sekä paperituotteen valmistukseen käytettävän pa-

perin valmistajat ja maahantuojat 

- pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään 

miljoona euroa. (Ympäristöhallinto 2018b.) 

Tuottajilla on erilaisia vaihtoehtoja huolehtia tuottajavastuun toteutumisesta. Tuottaja voi 

joko järjestää omalla kustannuksellaan tuottajavastuunalaisten tuotteiden keräyksen, 

kierrätyksen ja muun jätehuollon, liittyä tuottajayhteisön jäseneksi tai perustaa tuotta-

jayhteisön yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajayhteisöt huolehtivat tuottajan puo-

lesta laissa säädetyistä tuottajavastuuvelvollisuuksista. Jos yritys on tuottajavastuussa 

useammasta kuin yhdestä tuottajavastuualasta, on tuottajavastuu hoidettava erikseen 

jokaiselta alalta. (Ympäristöhallinto 2018.) 

Tuottajavastuuseen liittyy myös kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus. Tuottajan on pidet-

tävä kirjaa markkinoille saattamiensa tuotteiden ja vastaanottamiensa käytöstä poistet-

tujen tuotteiden sekä niistä syntyneiden jätteiden lajista, laadusta ja määrästä. Lisäksi 

kirjanpidossa täytyy tarvittaessa eritellä uudelleenkäyttöön, uudelleenkäytön valmiste-

luun, kierrätykseen, muuhun hyödyntämiseen ja loppukäsittelyyn toimitetut tuotteet ja 

jätteet toimituskohteittain. Näistä tiedoista koostettu tiivistelmä on toimitettava Pirkan-

maan ELY-keskukselle kalenterivuosittain. (Jätelaki 17.6.2011/646, 54 §.) 
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3 SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteella tarkoitetaan sellaista laitetta, joka toimiakseen asianmu-

kaisesti tarvitsee sähkövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa. Myös kaikki muut lam-

put paitsi hehku- ja halogeenilamput lasketaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi. Sähkö- 

ja elektroniikkalaiteromu eli SER syntyy käytöstä poistetuista SE-laitteista. (SER-kierrä-

tys 2012a.) Sähkö- ja elektroniikkalaitteet luokitellaan voimassa olevan lainsäädännön 

mukaan kuuteen eri luokkaan: 

1. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet 

➢ Esimerkiksi jääkaapit, pakastimet, ilmastointilaitteet, kuivauslaitteet ja 

lämpöpumput. 

2. Näyttöpäätteet, monitorit ja laitteet, joiden näyttöpäätteet ovat pinta-alaltaan yli 

100 cm2  

➢ Esimerkiksi televisiot, näyttöpäätteet ja kannettavat tietokoneet. 

3. Lamput 

➢ Esimerkiksi loisteputket, pienloistelamput, loistelamput ja LED-lamput. 

4. Suuret laitteet (joltain ulkomitaltaan yli 50 cm) 

➢ Esimerkiksi suuremmat kodinkoneet, valaisimet, äänentoistolaitteet, ko-

piokoneet, suuret tuote- ja raha-automaatit ja aurinkosähköpaneelit. 

5. Pienet laitteet (ei yhdeltäkään ulkomitaltaan yli 50 cm) 

➢ Esimerkiksi pienemmät kodinkoneet, kellot, hiusten- ja vartalonhoitoväli-

neet, taskulaskimet, radiot, kamerat, sähkö- ja elektroniikkalelut, lämmi-

tyksen säätölaitteet, pienet sähkö- ja elektroniikkatyökalut, pienet tark-

kailu- ja valvontalaitteet ja aurinkosähköpaneeleilla varustetut pienet lait-

teet. 

6. Pienet tieto- ja teletekniset laitteet (ei yhdeltäkään ulkomitaltaan yli 50 cm) 

➢ Esimerkiksi matkapuhelimet, GPS-laitteet ja reitittimet. (Valtioneuvoston 

asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519.) 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kuuluu tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuu koskee 

suurinta osaa sekä kuluttajille että ammattikäyttöön tarkoitettuja SE-laitteita. (Ympäristö-

hallinto 2016.) Tuottajavastuun ulkopuolelle on rajattu muun muassa sotilaallisiin tarkoi-

tuksiin tarkoitetut aseet, ammukset ja sotatarvikkeet; suuret kiinteät teollisuuden työko-
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neet; kuljetusvälineet, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen; tervey-

denhuollon laitteet, joiden oletetaan muuttuvan tartuntavaarallisiksi ennen laitteen käyt-

töiän päättymistä sekä laitteet, jotka on suunniteltu lähetettäviksi avaruuteen (Valtioneu-

voston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519, 1 §). 

3.1 SE-laitteet ja -romu lainsäädännössä 

SE-laitteille ja -romulle sekä sen käsittelylle on asetettu Euroopan unionin direktiiveissä, 

asetuksissa ja päätöksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä monia vaatimuksia. 

Sähköturvallisuudesta säädetään EU-tasolla pienjännitedirektiivissä (low voltage direc-

tive, 2014/35/EU), jonka sisältö on Suomessa pantu täytäntöön sähköturvallisuuslaissa 

1135/2016 ja valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteiden turvallisuudesta 1437/2016. 

Suomen sähköturvallisuuslaki on kattavuudeltaan laajempi kuin pienjännitedirektiivi. 

Säädösten tarkoituksena on ennen kaikkea varmistaa sähkölaitteiden turvallinen käyttö. 

(Tukes 2018a.) 

SE-laitteisiin liittyy myös RoHS-direktiivi (restriction of hazardous substances, 

2011/65/EU), jolla rajoitetaan vaarallisten aineiden käyttöä SE-laitteissa. Direktiivin tar-

koituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä, mutta myös edistää SE-romun 

hyödyntämistä ja loppukäsittelyä rajoittamalla tiettyjen aineiden, kuten kadmiumin, lyijyn 

ja elohopean käyttöä SE-laitteissa. Suomessa asiasta säädetään tarkemmin laissa vaa-

rallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/2013 sekä 

ympäristöministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa 419/2013. (Tukes 2018b.) 

Ympäristövaikutusnäkökulmaan liittyvät myös ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EU ja 

energiamerkintädirektiivi 2010/30/EU. Ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on vähentää 

energiaan liittyvien laitteiden ympäristövaikutuksia sekä parantaa energiatehokkuutta. 

Energiamerkintädirektiivin tavoitteena on antaa kuluttajille vertailukelpoista tietoa sähkö-

laitteen energiankulutuksesta ja pyrkiä näin vaikuttamaan kuluttajien valintoihin. (Tukes 

2018c&d.) 

SE-romusta säädetään EU:n tasolla WEEE-direktiivissä (waste of electrical and electro-

nic equipment, 2012/19/EU), joka on kansallisella tasolla pantu täytäntöön valtioneuvos-

ton asetuksessa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519. Lisäksi SE-romusta 
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säädetään jätelaissa 17.6.2011/646. SE-romua koskevilla säädöksillä pyritään vähentä-

mään romun määrää ja edistämään uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä. (Tu-

kes 2018e.) Valtioneuvoston asetuksessa SE-romusta määritellään vaatimuksia muun 

muassa SE-laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle, keräysasteelle ja hyödyntämista-

voitteille, erilliskeräyksen ja vastaanoton järjestämiselle, varastoinnille ja käsittelylle, SE-

laitteiden merkinnöille sekä tiedottamiselle.  

3.2 SER-tuottajayhteisöt 

Suomessa on tällä hetkellä viisi hyväksyttyä sähkö- ja elektroniikka-alan tuottajayhtei-

söä: SER-Tuottajayhteisö ry, ERP Finland ry sekä SELT ry, ICT-Tuottajaosuuskunta ty 

ja Flip ry, joista kolme jälkimmäistä toimii perustamansa palveluyhtiö Elker Oy:n kautta. 

Tuottajayhteisöt vastaavat jäsentensä puolesta tuottajavastuuseen liittyvistä velvoitteista 

eli SE-romun keräyksestä, kuljetuksesta, tiedottamisesta ja myös seurantatietojen rapor-

toimisesta Pirkanmaan ELY-keskukselle. (Ympäristöhallinto 2016.) 

Tuottajayhteisöt ovat voittoa tavoittelemattomia ja viranomaisen valvomia organisaa-

tioita. Niiden tarkoituksena on jätelain mukaisesti vähentää sähkö- ja elektroniikkalait-

teista peräisin olevan jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää materiaalien uudelleen-

käyttöä ja muuta hyödyntämistä sekä edistää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrä-

tystä. Tuottajayhteisöt ylläpitävät SE-laitteiden myyntihintaan sisällytetyin kierrätysmak-

suvaroin yli 400 alueellista keräyspistettä, joihin kotitaloudet voivat palauttaa käytöstä 

poistamansa laitteet maksutta. (SERTY ry 2018a.) 

SER-tuottajayhteisö ry eli SERTY on perustettu vuonna 2000. Alussa yhdistystä tarvit-

tiin avuksi haasteisiin, joita aiheutui silloisen ongelmajätelainsäädännön muutoksista. 

Myöhemmin, elokuussa 2005, WEEE-direktiivin ja kansallisen SER-asetuksen myötä 

siirtyi vastuu kodintekniikan jätehuollosta laitteiden maahantuojille ja valmistajille. 

(SERTY ry 2018b.)  

SERTY:n varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä, jos on Suomessa SE-laitteiden valmistuksen 

ja maahantuonnin alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö. Lisäksi edellytyksenä on, että 

hyväksyy yhdistyksen säännöt, maksaa yhdistyksen liittymismaksun sekä solmii yhdis-

tyksen kanssa sopimuksen tuottajavastuujärjestelmään siirtymisestä. Tuottajavastuun 

velvoitteiden hoitamisen lisäksi SERTY tarjoaa jäsenilleen muun muassa ohjaus- ja neu-

vontapalveluja. (SERTY ry 2018c.)  
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Jäseninä SERTY:llä on lähes 140 erilaista yritystä, muun muassa IKEA Oy, Kesko Oyj, 

Robert Bosch Oy ja Whirlpool Nordic Oy (SERTY ry 2018d). 

ERP Finland ry eli European Recycling Platform on Suomen ainoa Euroopan laajuisesti 

toimiva tuottajayhteisö. ERP Finland ry:n palvelut tuottaa ERP Services Finland Oy, joka 

puolestaan on osa maailmanlaajuisesti ympäristö- ja kemianalan vastuullisuus- ja kon-

sultointipalveluja tarjoavaa Landbell Groupia. ERP:n kautta tuottajalla on mahdollisuus 

hoitaa sekä SER:n että paristojen ja akkujen tuottajavastuunsa yhdellä sopimuksella. 

(ERP Finland 2018a.) 

Lakisääteisten tuottajavastuun velvoitteiden lisäksi ERP tarjoaa sekä jäsenilleen että 

muille tuottajille myös muita lisäarvoa tuottavia palveluita, kuten räätälöityjä keräys- ja 

kierrätyspalveluja ja erikoispalveluja sekä konsultointipalveluita eri lakien ja asetusten 

vaatimusten täyttämiseksi. (ERP Finland 2018b.) Jäsenilleen ERP tarjoaa muun muassa 

jatkuvan auditointiohjelman, jolla varmistetaan kierrätystoiminnan säädöstenmukaisuus, 

raportointijärjestelmän ylläpidon ja kehityksen, tuottajayhteisötoimintaan erikoistuneen 

tiimin tuen ja tarvittaessa apua kierrätyspalveluiden hankintaan (ERP Finland 2018c).  

Kaiken kaikkiaan ERP:llä on jäseniä Suomessa tällä hetkellä yli 60, mutta osa jäsenistä 

hoitaa vain paristoihin ja akkuihin liittyvän tuottajavastuunsa ERP:n kautta. SER:n tuot-

tajavastuun ERP:n kautta hoitaa yli 40 yritystä, muun muassa F-Secure Oyj, Gigantti Oy, 

Microsoft Oy ja Oy Electrolux Ab. (ERP Finland 2018d.) 

SELT ry:n toimialaan kuuluvat muun muassa lämmitys- ja jäähdytyslaitteet, pienet lait-

teet, valaisimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, vapaa-ajan ja urheiluvälineet, terveyden-

huollon laitteet, tarkkailu- ja valvontalaitteet ja erilaiset automaatit. Yli 650 sähkö- ja elekt-

roniikkalaitetuottajaa hoitaa tuottajavastuunsa SELT ry:n kautta. (Elker Oy 2006–2018a.) 

ICT-tuottajaosuuskunnan toimialaan kuuluvat muun muassa tieto- ja teletekniset lait-

teet kuten USB-muistit, hiiret, näppäimistöt, muistikortit, GPS-laitteet ja puhelimet sekä 

näyttöpäätteet ja monitorit. Noin 250 ICT-alan tuottajaa hoitaa tuottajavastuunsa ICT-

tuottajaosuuskunnan kautta. (Elker Oy 2006–2018b.) 

FLIP ry:n toimialaan kuuluvat kaikki loiste-, kaasupurkaus- ja LED-lamput. Yhdistyksen 

ovat perustaneet Aura Light Oy, GE Lighting Oy, Osram GmbH, Oy Philips Ab Valaistus 

ja Sylvania Lumiance Oy. (Elker Oy 2006–2018c.) 
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Elker Oy:n perustivat vuonna 2004 SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry. Elker 

Oy toimi palveluyhtiönä perustamilleen tuottajayhteisöille huolehtien näiden puolesta esi-

merkiksi laitteiden keräyksestä ja kuljetuksesta, raportoinnista, taloushallinnosta, kus-

tannusten jakamisesta sekä muista tuottajayhteisöjen sille määräämistä tehtävistä. Jos 

tuottajayritys on tehnyt sopimuksen jonkun näiden kolmen tuottajayhteisön kanssa, saa 

yritys käyttöönsä myös muiden Elkerin tuottajayhteisöjen kierrätyspalvelut. Elker lupaa 

muun muassa huolehtia ketterästi lain määräämistä tuottajavastuun velvoitteista, orga-

nisoida SE-laitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden sekä 

huolehtia, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa. (El-

ker Oy 2006–2018d.) 

3.3 SE-romun keräysaste ja hyödyntämistavoitteet 

Vuosina 2010–2016 kotimaanmarkkinoille on toimitettu SE-laitteita keskimäärin noin 

133 000 tonnia vuodessa, ja SE-romua on kerätty keskimäärin noin 56 000 tonnia vuo-

dessa. Määrät käyvät ilmi Pirkanmaan ELY-keskuksen koostamista sähkö- ja elektro-

niikkalaitetilastoista. (Ympäristöhallinto 2018c.) Markkinoille toimitettujen SE-laitteiden ja 

kerätyn SE-romun määriä on kuvattu tarkemmin kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. SE-laiteiden määrä ja keräys vuosina 2010–2016. Tiedot koostettu Pirkanmaan 
ELY-keskuksen tilastoista. 
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Yleisesti ajatellaan, että SE-laitteiden määrä on maailmassa kasvussa, mutta tilastojen 

valossa Suomessa markkinoille toimitettu määrä näyttää olleen tarkastelujaksolla las-

kussa. On mahdollista, että esimerkiksi heikko taloudellinen tilanne on osaltaan vaikut-

tanut siihen, että SE-laitteille ei ole ollut näinä vuosina niin suurta kysyntää. On myös 

mahdollista, että osa kuluttajien hankkimista SE-laitteista ei päädy tilastoihin, koska lait-

teita hankitaan nykyisin enenevissä määrin myös internetin välityksellä, eikä näiden os-

tojen tilastointiin ole aukotonta järjestelmää (Toppila 2011, 16). Todellista SE-romun ker-

tymän määrää on siis haasteellista arvioida. Suomessa vuosittain henkeä kohtia synty-

vän SE-romun määrän arviot vaihtelevat jopa 15 kg:n ja 24 kg:n välillä. Arvioiden mukaan 

SE-romua syntyy vuodessa huomattavasti enemmän kuin viralliseen keräysjärjestel-

mään päätyy, esimerkiksi vuonna 2009 asukasta kohden vain noin 9,9 kg. Vaikka var-

maa tietoa syntyneen SE-romun vuosittaisesta määrästä ei ole saatavilla, voidaan kui-

tenkin olettaa, että osa SE-romusta päätyy virallisen järjestelmän ulkopuolelle. (Toppila 

2011, 18.) 

EU:n asettamien tavoitteiden mukaan erilliskerätyn SE-romun keräysaste on oltava vuo-

sittain vähintään 45 painoprosenttia viimeistään 1.1.2016 lähtien ja 65 painoprosenttia 

viimeistään 1.1.2019 lähtien. Keräysaste lasketaan jakamalla tiettynä kalenterivuotena 

Suomessa erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun paino niiden sähkö- ja elekt-

roniikkalaitteiden keskimääräisellä painolla, jotka on saatettu markkinoille Suomessa kol-

mena edellisenä kalenterivuotena, ja ilmaistaan prosenttiosuutena. Tuottajien vastuulla 

on huolehtia siitä, että asetettu keräysaste toteutuu. (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519, 4 §.) Eurostatin tilastojen mukaan SE-romun ke-

räysaste oli Suomessa vuonna 2010 vielä vain 32,30 %, mutta 45 %:n tavoite saavutettiin 

kuitenkin jo vuonna 2014, jolloin keräysaste oli 47,10 % (Eurostat 2018). Keräysastetta 

eri vuosina on kuvattu tarkemmin taulukossa 1. 

Taulukko 1. SE-romun keräysaste Suomessa 2010–2016. Tiedot: Eurostat. 

Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Keräysaste % 32,3 34,6 36,3 40,3 47,1 46,7 47,3 

 

Keräysaste on noussut vuosien 2013 ja 2014 välillä peräti 6,8 prosenttiyksikköä. Nykyi-

sin voimassa olevat SE-laitteiden jakelijoiden vastaanottovelvoitteet tulivat voimaan 
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1.5.2013, joten voidaan olettaa, että laajentuneet vastaanottovelvoitteet ovat vaikutta-

neet positiivisesti kerätyn SE-romun määrään. Suomella on kuitenkin edelleen pitkä 

matka saavuttaa 65 %:n keräysastetavoite vuoteen 2019 mennessä. 

Yleisen SE-laitteiden keräysastetavoitteen lisäksi eri laiteluokille on myös omat vähim-

mäistavoitteet koskien hyödyntämistä, uudelleenkäytön valmistelua ja kierrättämistä. 

Alla luetellut tavoitteet ovat tulleet voimaan 15.8.2018: 

- Luokkaan 1 tai 4 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on 

➢ hyödynnettävä 85 prosenttia ja 

➢ valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 80 prosenttia. 

- Luokkaan 2 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on 

➢ hyödynnettävä 80 prosenttia ja 

➢ valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 70 prosenttia. 

- Luokkaan 5 tai 6 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on 

➢ hyödynnettävä 75 prosenttia ja 

➢ valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 55 prosenttia. 

- Luokkaan 3 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on kierrätettävä 

80 prosenttia. (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 

3.7.2014/519, Liite 5.) 

Koska sekä SE-laitteiden luokittelu kuuteen luokkaan että yllä mainitut tavoitteet ovat 

tulleet voimaan vasta kuluvan vuoden aikana, ovat saatavilla oleva tilastot vielä vanhan 

luokittelun mukaisia. Ennen 15.8.2018 SE-laitteet luokiteltiin kymmeneen luokkaan, jotka 

olivat: suuret kodinkoneet (1), pienet kodinkoneet (2), tieto- ja teletekniset laitteet (3), 

kuluttajaelektroniikka ja aurinkosähköpaneelit (4), valaistuslaitteet (5), sähkö- ja elektro-

niikkatyökalut (6), lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet (7), terveydenhuollon laitteet ja 

tarvikkeet (8), tarkkailu- ja valvontalaitteet (9) ja automaatit (10) (Valtioneuvoston asetus 

sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 519/2014, Liite 1). 

Pirkanmaan ELY-keskuksen koostamien tietojen mukaan vuonna 2016 SE-laitteita käy-

tettiin uudelleen kaiken kaikkiaan 2 087 tonnia. Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen pää-

tyi yhteensä 53 553 tonnia SE-laitteita. (Ympäristöhallinto 2018c.) Tarkempia laiteluok-

kakohtaisia määriä on avattu taulukossa 2.  
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Taulukko 2. SE-laitteiden uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen 2016. Tiedot Pirkanmaan 
ELY-keskuksen tilastoista. 

  U
u
d
e

lle
e
n
k
ä
y
te

tt
y
 

(k
o
k
o
n
a
is

e
n

a
) 

(t
) 

U
u
d
e

lle
e
n
k
ä
y
tt

ö
 

ja
 k

ie
rr

ä
ty

s
 (

t)
 

U
u
d
e

lle
e
n
k
ä
y
tt

ö
 

ja
 k

ie
rr

ä
ty

s
a
s
te

 

(%
) 

H
y
ö
d
y
n
tä

m
in

e
n
 

(e
n
e
rg

ia
n
a

 +
 k

ie
r-

rä
ty

s
 +

 u
u
d
e
lle

e
n
-

k
ä
y
tt
ö
) 

(t
) 

H
y
ö
d
y
n
tä

m
is

a
s
te

 

(%
) 

Suuret kodinkoneet (1) 157 28 258 86,9 30 644 94,3 

Pienet kodinkoneet (2) 14 2 110 91,8 2 147 93,4 

Tieto- ja teletekniset laitteet (3) 1 820 8 944 94,1 9 031 95,0 

Kuluttajaelektroniikka (4) 62 10 935 89,5 11 223 91,9 

Valaistuslaitteet (5) 14 889 92,7 899 93,7 

Lamput, ei hehkulankalamput (5a) 1 822 90,0 876 95,9 

Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (6) 1 814 94,0 833 96,3 

Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet (7) 1 123 91,7 129 94,2 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (8) 0 45 88,7 77 91,5 

Tarkkailu- ja valvontalaitteet (9) 0 58 88,8 66 97,7 

Automaatit (10) 15 522 81,4 627 97,8 

Yhteensä 2 087 53 553   56 552   

 

Erilliskerätty SE-romu saadaan siis hyödynnettyä laiteluokasta riippumatta hyvinkin te-

hokkaasti. Hyödyntämiselle asetetut tavoitteet ylittyvät kaikissa laiteluokissa. 

3.4 SE-romun käsittely 

SE-laitteet koostuvat useista eri materiaaleista, mikä luo omat haasteensa SE-romun 

käsittelylle ja materiaalinen saamiselle hyötykäyttöön. SE-laitteita löytyy lukuisiin eri tar-

koituksiin, minkä johdosta myös eri laitteiden materiaalikoostumus vaihtelee huomatta-

vasti. Parhaimmillaan SE-romun on todettu sisältävän jopa yli 1 000 erilaista ainetta. SE-

romusta voidaan kuitenkin erotella viisi yleisintä materiaaliryhmää, jotka ovat rautame-

tallit, ei-rautametallit, lasi, muovi ja muut materiaalit. Monet SE-romun sisältämät aineet 

ovat myrkyllisiä, kuten lyijy, elohopea, arseeni, kadmium, seleeni sekä bromatut palo-

nestoaineet. Toisaalta SE-romun joukossa on myös paljon arvokkaita materiaaleja kuten 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna-Kaisa Kälviäinen 

kultaa, palladiumia ja alumiinia. (Toppila 2011, 14–15.) SE-laitteiden materiaalikoostu-

musta on avattu tarkemmin kuviossa 2. 

 

Kuvio 2. SE-laitteiden keskimääräinen koostumus. (Toppila 2011, 15.) 

Erityyppiset SE-romut vaativat erilaista käsittelyä. Yleisesti ottaen kaikki SE-romu käy 

läpi seuraavat neljä käsittelyvaihetta: 

- Esikäsittely → Laitteet puretaan ja materiaalit tai komponentit lajitellaan sen mu-

kaan, millaisen jatkokäsittelyn ne tarvitsevat. Sellaisenaan uudelleenkäyttöön 

menevät komponentit otetaan talteen ja jatkokäsittelyä vaativat osat, kuten on-

gelmalliset tai arvokkaat komponentit kerätään erikseen. Esikäsittelyn jälkeen 

laite on purettu sopiviksi jakeiksi jatkokäsittelyä varten. 

- Jatkokäsittely → Tähän vaiheeseen liittyy yleensä useita erilaisia prosesseja, 

joilla pyritään saamaan talteen mahdollisimman paljon puhtaita, hyödyntämiskel-

poisia materiaaleja. Jatkokäsittelyn vaiheita ovat esimerkiksi murskaus ja mekaa-

ninen erottelu, joka voi perustua joko materiaalien erilaisiin fysikaalisiin tai kemi-

allisiin ominaisuuksiin tai molempiin. Erottelua voidaan tehdä esimerkiksi koon, 

muodon, tiheyden, magneettisten ominaisuuksien, sähkönjohtavuuden tai optis-

ten ominaisuuksien perusteella. Lisäksi voidaan käyttää hydrometallurgisia (= ve-

sikemiallisia) tai pyrometallurgisia (= lämpökemiallisia) menetelmiä. 
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- Hyödyntäminen → SE-romusta erotellut materiaalit voidaan hyödyntää joko uu-

siomateriaaleina korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita, tai energiana. Erilaiset 

metallit kuten rauta, kupari, alumiini sekä arvometallit kulta, hopea ja platina saa-

daan yleensä hyvin uusiokäyttöön. Nykyisin myös muovit pystytään hyödyntä-

mään paremmin uusiokäytössä, joskin osa muoveista päätyy edelleen energia-

käyttöön.  

- Loppukäsittely → Lähinnä vaaralliset tai haitalliset aineet ja materiaalit vaativat 

loppukäsittelyä, jotta ne saadaan vaarattomiksi. Loppukäsittely voi olla esimer-

kiksi niin sanottua hävityspolttoa. (Ignatius ym. 2009, 34–36.)  

Suurista kodinkoneista poistetaan ensimmäiseksi kaapelit ja muut sähköiset komponen-

tit. Tämän jälkeen painolastit, muovit, rautayhdisteet ja muut metallit irrotetaan laitteista 

siltä osin kuin pystytään. Seuraavaksi eri materiaalit murskataan, erotellaan ja otetaan 

talteen. Materiaalit lähetetään jatkokäsittelyyn ja uusiokäyttöön. Suurista kodinkoneista 

saadaan otettua talteen muun muassa kaapelit, betoni, kondensaattorit, muovit, rauta-

metallit ja ei-rautametallit. (ERP Finland 2018e.) Käsiteltyä SE-romua on kuvattuna ku-

vassa 3. 

 

Kuva 3. Käsiteltyä SE-romua uusikäyttöön Cool Finland Oy:n käsittelylaitoksella Fors-
sassa. (SER-kierrätys 2012b.) 

Kylmälaitteet saattavat sisältää nykyisin kiellettyjä jäähdytyskaasuja, kuten kloorifluori-

hiilivetyjä (CFC), hydroflorihiilivetyjä (HFC) ja halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC). 
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Käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa kompressoreista puhdistetaan ja otetaan talteen 

nämä kaasut sekä mahdolliset öljyt. Myös eristevaahto käsitellään siten, että kaasut saa-

daan siitä talteen. Muutoin laitteet käsitellään kuten muutkin suuret kodinkoneet; mah-

dollisuuksien mukaan materiaalit ensin irrotetaan toisistaan, murskataan ja erotellaan, 

minkä jälkeen materiaalit lähetetään jatkokäsittelyyn ja hyödynnettäväksi. Talteenotetut 

haitalliset aineet lähetetään erikseen tuhottaviksi. Kylmälaitteista saadaan talteen muun 

muassa kaasut, öljyt, vaahdot, muovit, rautametallit ja ei-rautametallit. (ERP Finland 

2018f.) Kuvassa 4 on avattu tarkemmin kylmälaitteiden käsittelyprosessia. 

 

Kuva 4. Kylmälaitteiden käsittely Fortum (Ekokem) Oy:llä. (Ignatius ym. 2009, 39.) 

Pienet laitteet ovat tuoteryhmä, johon kuuluu kaikkein eniten erilaisia laitteita, jotka voivat 

sisältää hyvinkin erilaisia materiaaleja. Käsittelyprosessi on käytännössä samanlainen 

kuin suurilla laitteilla, mutta yleensä käsin tehtävää esikäsittelytyötä tarvitaan enemmän, 

jotta eri materiaalit saadaan erotettua toisistaan. Laitteista saadaan talteen paljon erilai-

sia materiaaleja, kuten puuta, muovia, lasia, pahvia, kaapeleita, yksittäisiä komponent-

teja, rautametalleja ja ei-rautametalleja. (ERP Finland 2018g.)  

Näytöllisiä laitteita ovat muun muassa taulutelevisiot ja tietokoneen näytöt, kuten 

plasma- ja nestekidenäytöt (LCD). Myös katodisädeputkia sisältäviä vanhanaikaisia te-

levisioita ja tietokoneiden näyttöjä tulee edelleen käsittelyyn. Katodisädeputket sisältävät 
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vaarallista fosforijauhetta, lyijylasia, kuparia ja muita harvinaisia metalleja. Nestekide-

näytöissä käytetään usein elohopealamppuja ruudun valaisuun. Jotta lamput saadaan 

poistettua, on laitteet purettava ennen LCD-ruudun käsittelyä. Näyttölaitteista saadaan 

talteen muun muassa rautametallit, ei-rautametallit, lyijylasi ja lyijytön lasi, piirilevyt ja 

muovit. (ERP Finland 2018h.) 

Loisteputkilampuille ja energiansäästölampuille on omat käsittelyprosessinsa. Molem-

mat lamput sisältävät pieniä määriä elohopeaa, minkä vuoksi ne ovat ongelmajätettä. 

Loisteputket murskataan kemikaaliliuoksessa, jossa saadaan noin puolet elohopeasta 

sitoutumaan elohopeasulfidiksi (HgS). Murskausvaiheiden jälkeen lamppuromu pestään 

pesurummussa, jolloin saadaan talteen loppu elohopea. Täryseulan ja magneettierotti-

men avulla romusta saadaan eroteltua lasi, rauta ja alumiini. (Ignatius ym. 2009, 42.) 

Loisteputkien käsittelyä on kuvattu tarkemmin kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Loisteputkien käsittely Fortum (Ekokem) Oy:llä. (Ignatius ym. 2009, 42.) 

Energiansäästölamput päätyvät polttoon ongelmajätelaitokselle, jossa elohopea saa-

daan kerättyä talteen savukaasupuhdistusjärjestelmän avulla (Ignatius ym. 2009, 42).  
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4 SE-ROMUN KERÄILYN JÄRJESTÄMINEN 

Tuottajan on huolehdittava, että SE-laitteissa on erilliskeräysmerkintä ja merkintä siitä, 

jos laite on tuotu markkinoille 13.5.2005 jälkeen. Merkintäsymbolina käytetään yliviivat-

tua jäteastiaa. (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 

3.7.2014/519, 11 §.) Kotitalouksien SE-romun vastaanotto on tuottajan puolesta järjes-

tettävä siten, että seuraavat palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat vähimmäisvaati-

mukset täyttyvät: 

- romun toimittaminen vastaanottopaikkaan on jätelain 49 §:n 1 momentin mukai-

sesti maksutonta ja vaivatonta romun haltijalle ja muulle toimittajalle 

- vastaanottopaikkoja on väestötiheys huomioon ottaen alueittain tasapuolisesti 

koko maassa 

- vastaanottopaikoissa otetaan vastaan kaikki niihin toimitettu erilliskerätty sähkö- 

ja elektroniikkalaiteromu 

- vastaanottopaikkojen verkostoon kuuluu vähintään 400 tuottajan järjestämää 

kiinteää vastaanottopaikkaa 

- jokaisessa kunnassa on vähintään yksi kiinteä vastaanottopaikka. Jos palveluta-

soa ja saavutettavuutta koskevat vaatimukset muutoin täyttyvät, kiinteä vastaan-

ottopaikka voidaan korvata siirrettävällä vastaanottopaikalla, noutopalvelulla tai 

muulla vastaavalla keräysjärjestelyllä (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektro-

niikkalaiteromusta 3.7.2014/519, 6 §). 

Lisäksi tuottajan on järjestettävä myös muun kuin kotitalouksien SE-romun vastaanotto 

osoittamalla tällaisen laitteen haltijalle ja muulle toimittajalle yllä luetelluista vaatimuk-

sista kolme ensimmäistä kohtaa täyttävät vastaanottojärjestelyt (Valtioneuvoston asetus 

sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519, 6 §). 

Myös tuotteen jakelijan on myyntipisteessään otettava maksutta vastaan käytöstä pois-

tettavat, kotitaloudesta peräisin olevat ja niihin rinnastettavat SE-laitteet, joiden tilalle os-

tetaan uusi vastaava laite, sekä ilman vaatimusta uuden laitteen ostosta vastaanoton 

edellytyksenä sellaiset laitteet, joiden mikään ulkomitta ei ylitä 25 senttimetriä. Vastaan-

ottovelvoite ilman uuden laitteen ostovelvoitetta ei kuitenkaan koske kuin myyntipinta-

alaltaan vähintään 1000 neliömetrin kokoisia SE-laitteita myyviä päivittäistavarakaup-

poja ja vähintään 200 neliömetrin kokoisia SE-laitteita myyviä erikoiskauppoja. (Jätelaki 

17.6.2011/646, 56 §.) Jakelijan vastaanottovelvoitteita on kuvattu myös taulukossa 3.  



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna-Kaisa Kälviäinen 

Taulukko 3. Jakelijan vastaanottovelvoitteet. (SER-kierrätys 2015.) 

 

Käytöstä poistetut tuotteet on koottava kuljetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksen-

mukaisiksi eriksi ja tuotteet saa luovuttaa vain tuottajan lukuun toimivalle kuljettajalle tai 

käsittelijälle. Vastaanoton järjestämisen kustannuksista vastaa tuotteen jakelija. (Jätelaki 

17.6.2011/646, 56 §.) Tuotteen jakelijan on myös tiedotettava mahdollisuudesta luovut-

taa käytöstä poistettu tuote jakelijan vastaanottoon (Jätelaki 17.6.2011/646, 57 §). 

4.1 Keräily SER-keräyspisteiltä 

Alueellisia, miehitettyjä SER-keräyspisteitä löytyy kierrätys.info -verkkopalvelun mukaan 

Suomesta tällä hetkellä yli 430 kappaletta. Keräyspisteiden sijainnit ja aukioloajat löyty-

vät Suomen Kiertovoima ry:n ylläpitämästä kierrätys.info -verkkopalvelusta. Keräysväli-

netyyppejä ovat kontit, lavat ja häkit. (KIVO 2018.) Kiinteiden keräyspisteiden lisäksi 

useilla alueilla järjestetään kiertäviä keräyspisteitä. 

Tuottajayhteisöt hallinnoivat osaa keräyspisteistä yhdessä. Usein keräyspisteellä on 

useampi kontti tai muu keräysväline, joihin SE-romut pyritään jo keräyspisteellä lajittele-

maan sen mukaan, millaista jatkokäsittely ne vaativat. Keräysvälineisiin tulee olla mer-

kitty, minkälaisia laitteita kyseiseen keräysvälineeseen tulee palauttaa. Keräyspisteiden 

henkilökunta voi opastaa ja jossain määrin myös tehdä lajittelua, mutta käytännössä la-

jittelun onnistuminen riippuu laitteita tuovien ihmisten viitseliäisyydestä. Lajittelujako voi 

olla esimerkiksi kylmälaitteet, metalli-SER, loistelamput ja pien-SER, joka voidaan mah-

dollisesti jakaa vielä tarkempiin jakeisiin, esimeriksi näytölliset laitteet voidaan kerätä 

vielä erikseen. Pieniä laitteita voidaan lajitella myös yleensä pääasiassa suurista kodin-

koneista koostuvan metalli-SER:n joukkoon, jos laitteet eivät sisällä vaarallisia aineita 
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eivätkä vaadi muuten erityistä käsittelyä. (Ignatius ym. 2009, 33.) Keräyspisteiden olo-

suhteita on kuvattu kuvissa 6 ja 7. 

 

Kuva 6. Keräyspiste pienille sähkölaitteille. (Elker Oy 2006–2018e.) 

 

Kuva 7. Keräyspiste kylmälaitteille. (Elker Oy 2006–2018e.) 



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna-Kaisa Kälviäinen 

Tuottajayhteisöt tekevät sopimukset keräyspisteiden kanssa, ja keräyspisteet vastaavat 

kuluttajilta tulevan tavaran vastaanotosta. Tuottajayhteisöt myös omistavat keräyspis-

teissä olevat keräysvälineet sekä solmivat sopimukset kuljetusyritysten ja käsittelypalve-

lujen tarjoajien kanssa. (Lehtinen 2007, 3.) SERTY:n mukaan heidän keräämänsä SE-

romu pakataan kontteihin ja kuljetetaan maantiekuljetuksena johonkin seitsemästä SER-

käsittelylaitoksesta (SERTY ry 2018e). Elker ilmoittaa tekevänsä yhteistyötä 19 (esi-)kä-

sittelykumppanin kanssa, joiden laitoksiin SER kuljetetaan käsiteltäväksi (Elker Oy 

2006–2018f). ERP Finlandin mukaan heillä on Suomessa kaiken kaikkiaan yli 40 sopi-

muskumppania jätehuollossa, kierrätyksessä ja logistiikassa (ERP Finland 2018i). 

SE-romun kuljetus käsittelylaitoksiin pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Kuljetusmatkat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä ja sekä reitit että kuormat op-

timoidaan mahdollisimman hyvin. Mahdollisuuksien mukaan noudetaan vain täysiä kont-

teja, joita täysperävaunuyhdistelmällä voidaan kuljettaa jopa kolme 20 jalan konttia ker-

rallaan. Mikäli keräysvälineenä on ollut häkki, lastataan häkit joko konttiin tai perävaunun 

kyytiin. Täysperävaunukuljetukseen saadaan mahtumaan häkkien koosta riippuen 20–

85 häkkiä. (Ignatius ym. 2009, 33–34.) 

SER-tuottajayhteisöt ovat varmistaneet kustannustenjaon tasapuolisuuden tuottajayhtei-

söjen välisellä yhteistyöllä. Yhteisestä keräysverkostosta aiheutuvat kustannukset jae-

taan tuottajayhteisöjen kesken markkinaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. (Särkkä 

2015, 17.) 

4.2 Keräily SE-laitteiden jakelijoilta 

Käytännössä SE-romun vastaanottoa ja keräilyä tuotteiden jakelijoilta organisoi SER-

kierrätys, joka on SER-tuottajayhteisöjen yhteistyöfoorumi (SER-kierrätys 2012c). Voi-

dakseen käyttää SER-kierrätyksen palveluita, on SE-laitteiden jakelijoiden rekisteröidyt-

tävä SE-romun vastaanottajaksi. SER-kierrätyksen kautta voi muun muassa tilata ke-

räysastioita sekä noudon kerätylle SE-romulle. Lisäksi SER-kierrätys tarjoaa materiaa-

leja sekä myymälöihin että henkilökunnan koulutukseen. Rekisteröitymättömät jakelijat 

voivat viedä asiakkaiden palauttaman SE-romun itse SER-kierrätyspisteisiin. (SER-kier-

rätys 2012d.) SE-romun keräys myymälässä voidaan toteuttaa esimerkiksi kuvassa 6 

esitetyllä keräysastialla. 
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Kuva 8. SER-keräysastia myymälässä. (SER-kierrätys 2012b.) 

Myymälät voivat käyttää keräykseen myös esimerkiksi ylijääneitä pahvilaatikoita tai la-

voja. Pien-SER ja muu SER voidaan kerätä samaan astiaan, mutta lamput ja loisteputket 

on kerättävä omiin astioihinsa. Tietoturvallinen keräys on suositeltavaa järjestää erik-

seen muistillisille laitteille. Myymälät, jotka myyvät muistillisia laitteita, voivat maksutta 

hankkia SER-kierrätyksen kautta lukitun tai sinetöidyn kierrätysastian. (SER-kierrätys 

2012e.) 

4.3 Muut keräilytavat 

Kiinteiden ja kiertävien SER-keräyspisteiden lisäksi on olemassa myös muita mahdolli-

suuksia toimittaa SE-laitteet asianmukaiseen keräykseen. 

SER-kierrätys, Kuusakoski Oy ja Posti ovat esimerkiksi toteuttaneet yhdessä SEIFFI-

palvelun, jonka avulla kuluttaja voi kierrättää datalaitteensa helposti ja tietoturvan huo-

mioiden. SEIFFI-palvelusta (seiffi.fi) voi ostaa SEIFFI:n joko 1–2 laitteelle tai kolmelle tai 

useammalle laitteelle. Seurantakoodin saatuaan asiakas vie lähetyksen Postiin tai pa-

kettiautomaattiin. Laitteiden tiedot tuhotaan Kuusankosken turvatilassa Helsingissä, 

mistä laitteet jatkavat matkaansa käsittelyyn Kuusakosken Heinolan käsittelylaitokselle. 

Palvelu on maksullinen. (SEIFFI-palvelu 2018.) 
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Care4nature on Elkerin ja 4H-liiton yhteistyössä toteuttama noutopalvelu kotitalouksien 

ja pienten toimistojen käytetyille SE-laitteille. Asiakas voi tilata noudon laitteille 4H-liiton 

care4nature-noutopalvelusta. Noudosta veloitetaan 4H-liiton voimassaolevan palvelu-

hinnaston mukainen maksu. (Elker Oy 2006–2018g.) 

Lisäksi useat kierrätysoperaattorit tarjoavat sekä kotitalouksille että yrityksille maksullisia 

SE-romun noutopalveluja. Esimerkiksi Lassila & Tikanojan Helpponouto-palvelun kautta 

asiakas voi tilata noudon yhdelle tai useammalle esineelle. Tilaus tehdään verkkolomak-

keen kautta. Palvelu on käytössä pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä, Ou-

lussa ja Turussa sekä näiden kaupunkien lähikunnissa. Helpponoudon voi tilata sekä 

kotiin että toimistolle. (Lassila & Tikanoja 2017.) Tramel puolestaan tarjoaa kuluttajille 

Ekonouto-kuluttajapalvelu ja yrityksille Reilut Ratkaisut -yrityspalvelua. Lisäksi tarjolla on 

palveluja taloyhtiöille ja myös tietoturva-SER:n keräys onnistuu Tramelin kautta. Palve-

lun voi tilata joko nettilomakkeella, sähköpostitse tai puhelimella. (Tramel Oy 2018.)  

Myös monet kuntien jätehuoltoyhtiöt tarjoavat noutopalveluja. Esimerkiksi Lounais-Suo-

men Jätehuolto Oy tarjoaa kuluttajille kahta erilaista noutopalvelua, Näppäränoutoa ja 

Täysnoutoa (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2018). 

On kuitenkin muistettava, että jätelain 47 §:n mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus 

järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto (Jätelaki 

17.6.2011/646, 47 §). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kierrätysoperaattoreiden ja 

muiden SER-noutopalvelujen tarjoajien täytyy tehdä yhteistyötä tuottajayhteisön tai -yh-

teisöjen kanssa.  
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5 SE-ROMUN KERÄILYN RESURSSITEHOKKUUS 

Yleisesti resurssitehokkuuden mielletään tarkoittavan sitä, että ”tuotetaan enemmän vä-

hemmällä”. Sitra määrittelee termin seuraavasti: Resurssitehokkuus kuvaa ympäristö-

kuormituksen vähentämiseen pyrkivää toimintaa tuotteiden ja palveluiden tuotannossa 

ja kulutuksessa raaka-aineista loppukulutuksen kautta uudelleenkiertoon ja hävittämi-

seen asti (Sitra 2018). Resurssitehokkuutta voidaan parantaa muun muassa  

- Arvioimalla paremmin tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ja pa-

nostamalla tuotteiden suunnitteluun ekologisuuden näkökulmasta. 

- Tehostamalla kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. 

- Edistämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. 

- Kehittämällä erilaisia kumppanuussuhteita yritysten ja toimintojen välille. (Ympä-

ristöhallinto 2013.) 

5.1  Kuljetusten ympäristövaikutukset 

Kuljetuksista aiheutuu erilaisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisille. Kuljetuk-

sista aiheutuu esimerkiksi pakokaasupäästöjä ilmaan, melua, tärinää, päästöjä maape-

rään ja vesiin sekä energian ja muiden luonnonvarojen kulutusta. Nykyään kuljetusten 

suurimpana ympäristövaikutuksena pidetään ilmastonmuutosta. Negatiivisia ympäristö-

vaikutuksia voidaan maantieliikenteessä vähentää esimerkiksi reittioptimoinnilla ja tur-

hien kuljetuksien sekä käsittelyjen vähentämisellä, kasvattamalla kuljetuseriä, alenta-

malla kuljetusnopeutta (jolloin polttoainetta kuluu vähemmän), suosimalla taloudellista 

ajotapaa ja käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita fossiilisten polttoaineiden sijaan. (Ta-

paninen 2018, 122–123, 126.) 

Jätteenkuljetusten ympäristövaikutuksista on tehty useita tutkimuksia. Esimerkiksi Petri 

Penttisen Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelman 

diplomityössä; Toimintamalli jätteenkuljetusten ympäristöpäästötietojen keräämiseen ja 

arviointiin sekä päästöjen vähentämiseen on tutkittu jätteenkuljetuksista aiheutuvia 

päästöjä sekä mahdollisuuksia niiden vähentämiseksi (Penttinen 2017). Joni Kempin 

myös Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tekemässä diplomityössä; Jätteenkeräyk-

sen velvoiterajojen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin ja kustannuksiin on tutkittu elin-
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kaariarvioinnin keinoin, miten biojätteelle, metallille, lasille ja kartongille asetettavat ke-

räyksen velvoiterajat vaikuttavat kyseisten jätejakeiden elinkaaren aikaisiin kasvihuone-

kaasupäästöihin (Kemppi 2017).  Myös eri ympäristöalan konsulttitoimistot tuottavat tut-

kimuksia jätehuollon ympäristövaikutuksista esimerkiksi elinkaarianalyysin keinoin. 

Aiemmin luvussa 4.1 kerrottiin, että yleensä SE-romua pyritään kuljettamaan keräyspis-

teiltä käsittelypisteisiin mahdollisimman suurina erinä ja siten, että keräysvälineet ovat 

täysiä. Toisaalta SE-romua kuljetetaan myös keräyspisteistä, joissa romua ei voida ke-

rätä suuriin yksiköihin, esimerkiksi myymälöiden keräyspisteissä. Tällöin kuljetukset jou-

dutaan hoitamaan pienemmällä kalustolla, ja mahdollisuuksien mukaan ne pyritään yh-

distämään muihin kuljetuksin. (Ignatius ym. 2009, 34.) Penttinen toteaa diplomityössään, 

että jätteenkuljetusten etäisyydet ovat kasvaneet sitä mukaa, kun jätejakeiden käsitte-

lyssä on siirrytty yhä tarkempaan jätejakeiden erotteluun. Jätteitä joudutaan siis kuljetta-

maan yhä pidempiä matkoja eri käsittelylaitoksille. (Penttinen 2017, 21.) Pääasiassa jät-

teenkuljetuksen ja keräyksen päästöt aiheutuvat nimenmaan polttoainepäästöistä. Ylei-

sesti jätteenkeräys tehdään dieselkäyttöisillä ajoneuvoilla. Dieselin käytöstä polttomoot-

torissa aiheutuu muun muassa hiilidioksidipäästöjä, jotka muodostavat suurimman osan 

ilmastoa lämmittävistä pakokaasupäästöistä. Lisäksi käytöstä aiheutuu haitallisia yhdis-

teitä, joista oleellisimmat ovat hiilimonoksidi, hiilivedyt, typen oksidit ja pienhiukkaset. 

(Penttinen 2017, 22–23.) 

5.2 Kuljetusten ympäristövaikutusten arvioinnin haasteet 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa helpoin osuus on yleensä laskea päästöt, jotka koh-

distuvat esimerkiksi kokonaiselle autolle tietyllä matkalla ja tietyllä nopeudella kuljettuna. 

Haasteita syntyy, kun päästöt pitäisi kohdistaa esimerkiksi yksittäiselle tuotteelle. (Tapa-

ninen 2018, 123.) Esimerkkinä, jos taloyhtiössä järjestettäisiin SE-romun erilliskeräys: 

Voidaan ajatella, että päästöjä syntyy vähemmän, kun asukkaiden ei tarvitse erikseen 

kuljettaa SE-romua keräykseen, vaan monen asukkaan SE-romu tulee kuljetettua yh-

dellä kertaa. Päästöt, jotka aiheutuvat kuorma-auton tekemästä kuljetuksesta taloyhti-

östä lähimpään jatkokeräys- tai käsittelypaikkaan pystytään laskemaan. Samoin pysty-

tään laskemaan päästöt, jotka aiheutuisivat, jos asukas itse kuljettaisi laitteen johonkin 

keräyspisteeseen. Haasteellista olisi laskea asukkaan kuljetuksesta SE-romulle kohdis-

tuvat päästöt, jos samalla matkalla esimerkiksi käydäänkin myös ostoksilla, eli matka 
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tehtäisiin joka tapauksessa ja samat päästöt aiheutuisivat joka tapauksessa. Kun mieti-

tään, olisiko esimerkiksi SE-romun keräystä kannattavaa laajentaa vaikkapa taloyhtiö-

kohtaiseksi keräykseksi, tulee näitä tekijöitä arvioida. 

SE-romun erilliskeräyksen ympäristöpäästövaikutuksista ei suoraan löydy tutkimustie-

toa, ja elinkaarianalyysin koostaminen niistä vaatisi tätä opinnäytetyötä huomattavasti 

laaja-alaisempaa tutkimusta. Koska SE-romun koostumuksesta jopa 60 % kokonaispai-

nosta voi olla erilaisia metalleja (Toppila 2011, 15), voidaan keräyksen päästövaikutuksia 

arvioida ainakin suuntaa antavasti metallin keräyksestä tehtyjen laskelmien perusteella. 

Penttinen on diplomityössään esitellyt LCA Consulting Oy:n Kymenlaakson jätteelle 

vuonna 2015 tekemää selvitystä eri jätejakeiden keräilystä ja kuljetuksista aiheutuvista 

ympäristöpäästöistä. LCA Consulting Oy:n selvityksen mukaan ekopisteiltä kerätyn me-

tallin nettopäästöt ovat vahvasti negatiiviset. Metallin kuljetuksesta ja käsittelystä aiheu-

tuvat päästöt ovat siis hyvin pienet verrattuna neitseellisen raaka-aineen käyttöön me-

tallin valmistuksessa. (Penttinen 2017, 51.) Lukuja on avattu tarkemmin kuviossa 3. 

 

Kuvio 3. Metallin käsittelyn päästöt LCA Consulting Oy:n selvityksen mukaan. (Penttinen 
2017, 51.) 

Myös Kempin diplomityössä oli tultu siihen lopputulokseen, että ilmastonlämpenemisen 

näkökulmasta metallia kannattaisi kerätä mahdollisimman laajasti, jopa kaikilta kiinteis-
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töiltä. (Kemppi 2017). Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n LCA Consulting Oy:llä teettä-

mässä elinkaariselvityksessä eri jätejakeiden erilliskeräysvelvoitteista päädyttiin myös 

siihen, että metallin erilliskeräyksestä saadaan selvästi hyötyä (Saarinen 2016). Tällä 

perusteella voidaan siis todeta, että ainakin keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvien 

päästöjen näkökulmasta myös SE-romua kannattaisi kerätä mahdollisimman laajasti, 

koska kuljetuksista aiheutuneet ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät 

kuin neitseellisten raaka-aineiden, ainakin SE-laitteissa käytettävien metallien, käytöstä 

aiheutuvat ympäristövaikutukset.   

5.3 SE-romun keräilyn resurssitehokkuuden arviointi uudelleenkäyttöön ohjaamisen 

näkökulmasta 

Resurssitehokkuutta voidaan logistiikan lisäksi tarkastella myös siitä näkökulmasta, 

kuinka hyvin keräilyllä pystytään tehostamaan SE-romun kierrätystä ja erityisesti SE-lait-

teiden uudelleenkäyttöä. Muun muassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 

2023 todetaan, että SE-romun osalta on tarvetta uudelleenkäytön ja kunnostustoiminnan 

lisäämiseen (Ympäristöministeriö 2018b, 19). On muistettava, että jätelain etusijajärjes-

tyksen mukaan on pyrittävä ensisijaisesti vähentämään jätteen määrää, toissijaisesti oh-

jaamaan jäte uudelleenkäyttöön ja vasta kolmantena vaihtoehtona on jätteen kierrättä-

minen materiaalina. 

SE-romun erilliskeräyksen järjestämiselle on asetettu vaatimukseksi muun muassa, että: 

- Vastaanottopaikoissa huolehditaan tarpeen mukaan uudelleenkäyttöön valmis-

teltavien laitteiden erottelusta muusta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ennen 

romun kuljetusta muualle varaamalla uudelleenkäyttöä harjoittaville yrityksille ja 

yhteisöille mahdollisuus laitteiden toimintakunnon arviointiin ja hankintaan sekä 

kehittämällä toimintaa muutoinkin tämän mukaisesti. 

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä ja kuljetuksessa varmiste-

taan mahdollisimman hyvät edellytykset uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrä-

tykselle sekä vaarallisten aineiden, seosten ja komponenttien poistamiselle ro-

musta. (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 

3.7.2014/519, 5 §.) 

Lisäksi tuottajan tai tuottajayhteisön tuottajarekisteriin hyväksymisen yhteydessä anne-

taan kyseisille toimijoille erilliset määräykset velvollisuudesta kehittää yhteistoimintaa 



37 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna-Kaisa Kälviäinen 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöä harjoittavien yritysten ja yhteisöjen 

kanssa käytettyjen laitteiden uudelleenkäytön ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudel-

leenkäytön valmistelun edistämiseksi. (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikka-

laiteromusta 3.7.2014/519, 18 §.) 

Laissa ja asetuksissa tuottajia siis ohjataan vahvasti siihen suuntaan, että SE-romu pi-

täisi pyrkiä ensisijaisesti ohjamaan uudelleenkäyttöön. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 

2016 vain 2 087 tonnia kaikesta kerätystä SE-romusta (60 182 tonnia) päätyi uudelleen-

käyttöön, siis vain noin 3,5 %. SE-romun keräysastetta tarkasteltiin tarkemmin luvussa 

3.3. Jokin nykyisessä keräysjärjestelmässä ei siis tunnu toimivan, kun vain murto-osa 

SE-romusta päätyy uudelleenkäyttöön. 

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonnan kehittämisprojektissa 2016 oli tiedusteltu Suomen 

kierrätyskeskusten yhdistyksen jäseniltä, mitkä he kokokivat suurimmiksi SE-romun uu-

delleenkäytön esteiksi. Vastausten (10 vastaajaa) mukaan suurimmaksi esteeksi kierrä-

tyskeskuksissa (24 kpl) koettiin tukityöllistettävien rekrytointi, vastaajista 87 % piti tätä 

melko suurena tai suurena esteenä uudelleenkäytölle. Varaosien saantia tai hintaa piti 

melko suurena tai suurena esteenä 43 % vastanneista ja kunnostuskelpoisten laitteiden 

saantia 28 % vastanneista. Projektissa oli noussut esille joitakin keskeisiä tekijöitä, joihin 

panostamalla SE-romun uudelleenkäyttöön valmistelua pystyttäisiin parantamaan: 

- vastaanottopalvelun laatu eli se, että laitteet säilyvät ehjänä, tilastoidaan oikein 

ja varkaudet pystytään estämään 

- jätelaitosten ja kierrätyskeskusten välinen yhteistyö 

- kaupallisen uudelleenkäytön valmistelun rooli ja kilpailuneutraalisuus  

- hyvien uusien palvelumallien innovointi ja niiden levittäminen. (Pirkanmaan ELY-

keskus 2017.) 

SE-romun keräyksessä olisi varmasti resurssitehokkuutta ajatellen kehittämisen varaa 

nimenomaan sen suhteen, että entistä suurempi osa keräykseen tuotavista laitteista oh-

jautuisikin uudelleenkäyttöön materiaalikäytön sijaan. Jotta tähän tavoitteeseen päästäi-

siin, tulisi erityisesti keräyspisteillä kiinnittää huomiota siihen, että sellaiset laitteet, jotka 

voidaan tai olisi kannattava ohjata uudelleenkäytön valmisteluun, pystyttäisiin kerää-

mään erilleen siitä SE-romusta, joka täytyy tai on kannattavampi ohjata materiaalikäyt-

töön. Uudelleenkäyttöön valmisteluun eli laitteiden korjaamiseen tarvittaisiin myös ny-

kyistä enemmän tekijöitä ja uusia toimijoita. Tällä hetkellä toiminta on hyvin pitkälti tuettu 

työllistämisvaroista (Pirkanmaan ELY-keskus 2017). 
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6 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

”Ihmisille alkaa kertyä museoita, kun laitteet jäävät pöytä-laatikoihin”. Näin otsikoi Hel-

singin Sanomat artikkelina 25.1.2018. Artikkelin mukaan Suomessa ostettiin vuonna 

2017 lähes 2,4 miljoonaa älypuhelinta, mutta viralliseen keräysjärjestelmään päätyi sa-

massa ajassa arviolta vain noin 200 000 puhelinta. Artikkelissa viitataan Helsingin Sa-

nomien toiseen artikkeliin, jossa on varoiteltu osan metalleista loppuvan, mikäli emme 

ala kierrättää paremmin elektroniikkaromua, (Tiainen 2018.) 

Puhuttaessa SER-keräyksen ongelmista suurin ongelma tuntuukin olevan nimenomaan 

se, että niin iso osa SE-romusta ei päädy keräykseen vaan lojuu kuluttajien laatikoissa 

ja nurkissa. Kuluttajien tietoisuutta SER-keräyksestä olisi lisättävä nykyisestä ja uusia, 

innovatiivisia tapoja SE-romun keräykselle kehitettävä. SE-romun taloyhtiö- ja jopa kiin-

teistökohtaisista keräilyistä on tehty kokeiluja, esimerkiksi Rosk´n Rollin monilokeroko-

keilu 2017–2018 (Hedman ym. 2018). Erilaisia kokeiluja olisi syytä jatkaa ja kehittää, 

jotta löydetään parhaat tavat SE-romun keräysasteen nostamiseksi tavoiteltuun 65 %:iin 

vuoteen 2019 mennessä. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken olisi myös tärkeä kehittää 

entisestään.  

Toinen haaste liittyy SE-romun käsittelyn kehittämiseen, jotta arvokkaat materiaalit saa-

daan jatkossa entistäkin paremmin eroteltua toisistaan ja kerättyä talteen. Nykyisin käy-

tössä olevat talteenottomenetelmät perustuvat mekaaniseen käsittelyyn ja pyrometallur-

gisiin menetelmiin, missä SE-romun arvokkaat raaka-aineet sulatetaan yhtenä kokonai-

suutena ja erotellaan vasta jälkiprosesseilla omiksi kokonaisuuksiksi. Näillä menetelmillä 

SE-romussa olevia harvinaisia maametalleja ei saada talteen. Hydrometallurgista eli uut-

tamiseen perustuvaa metallien erotusta elektroniikkaromusta tutkitaan ja kehitetään 

Suomessa muun muassa Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylään puuhataan myös SER-

demolaitosta, jonka tarkoituksena on kasvattaa kansallista osaamista ja kansainvälistä 

edelläkävijyyttä arvokkaiden raaka-aineiden talteenottamisessa SE-romusta. (Jyväsky-

län Energia Oy 2018.) hHydrometallurgista metallien erotusta tutkitaan Suomessa myös 

ainakin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 

Suomesta löytyy siis korkeaa osaamista ja tutkimusta SE-romun käsitellyn suhteen. Tu-

levaisuudessa on tärkeä saada osaaminen ja uudet teknologiat käyttöön, jotta SE-ro-

mussa olevat arvokkaat ja uusiutumattomat raaka-aineet saadaan takaisin kiertoon. 
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