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Esipuhe

Chydenius-instituutilla on pitkät perinteet monialaisessa yhteiskuntatutki-
muksessa. Vaikka jätealan tutkimusperinteemme ei ole kovin vahva, 1990-

luvulla ilmestyi raportti jätehuollon toimivuudesta Kokkolassa ja Pietarsaaressa 
(Nyman 1994). Seuraavan raportin (Lamberg 2003) tutkimusalue oli sama, mut-
ta yhteistyökumppanina oli nyt Työtehoseura ja alueen asemesta rahoitusta saa-
tiin Tekesin STREAMS-ohjelmasta.

Tämän tutkimushankkeen päärahoittajana on ollut Kunnallisalan kehittä-
missäätiö, mutta myös Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus on tu-
kenut hanketta omarahoitusosuudella. Henkisesti tämä hanke on Johanna Lam-
bergin työn jatkoa, vaikka menetelmät ja tutkimusalueet ovatkin vaihtuneet. 
Professori Kari Ilmonen kirjoitti alkuperäisen tutkimussuunnitelman, mutta han-
ketta on hieman muokattu uusille urille rahoituksen varmistumisen jälkeen.

Tutkimus on hyötynyt suuresti yhteiskuntatieteiden ylioppilas Tiina Tuu-
pasen valtionhallinnon harjoittelujaksosta 1.5.–31.8.2005. Tiina osallistui kyse-
lytutkimukseen kaikissa vaiheissa, aina kyselylomakkeen muokkaamisesta posti-
tusten kautta aineiston syöttämiseen ja tulosten tulkitsemiseen. Tutkimusjohtaja, 
valtiotieteiden tohtori Jussi Vähämäki ja kirjastosihteeri Päivi Vuorio antoivat 
arvokkaita raportin jäsentämiseen, lyhentämiseen ja kohderyhmään sopeuttami-
seen liittyviä neuvoja.

Kiitän kaikkia hanketta eri vaiheissa tukeneita henkilöitä. Erityisesti haluan 
mainita kyselylomakkeen palauttaneiden kansalaisten suuren työpanoksen. 

Kokkolassa 3.5.2006

Jouni Kaipainen
Tutkija 
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1 Johdanto

Suomen kunnallisessa jätehuollossa eli ns. yhdyskuntajätehuollossa on tapah-
tunut suuria muutoksia viime vuosikymmenen aikana. Kaatopaikkojen mää-

rä on vähentynyt, ja esikäsittelemättömän jätteen kaatopaikkasijoittaminen on 
kielletty kokonaan. Kaatopaikat on lähes suljettu yksityishenkilöiltä, ja kotitalouk-
sien on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Vaatimuksia jätteiden hyöty-
käytöstä on monin tavoin täsmennetty: valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoi-
te on jätteiden 70-prosenttinen hyötykäyttö. Kunnat järjestävät yhä useammin 
jätehuollon yhteistyössä, jolloin jätteiden käsittely on keskitetty alueellisille jä-
tehuoltoyhtiöille (ks. Paajanen & Mynttinen 2006, 30). 

Kotitalouksien rooli jätehuollossa on muuttunut, kun jätteiden syntypaik-
kalajittelu on yleistynyt. Jätehuollon tutkimus on Suomessa kuitenkin keskittynyt 
lähinnä teknisiin kysymyksiin ja yritysten ongelmiin. Kotitalouksien käyttäyty-
misen selvittäminen on jäänyt jätehuoltoyhtiöiden asiakaskyselyiden varaan, vaik-
ka jätehuollon kiristyvien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aiempaa laajem-
paa kuntalaisten osallistumista. Kotitalouksien korkea osallistumisaste vähentää 
jätteenkeräyksen kustannuksia (Tanskanen & Kaila 2001). Myös huolimattomas-
ta lajittelusta johtuvia ongelmia, kuten jätteenkäsittelylaitteiden rikkoontumises-
ta syntyviä kustannuksia, voidaan vähentää, kun kotitalouksien lajittelumotivaa-
tio on kunnossa. 

Ympäristönsuojelun hallinnolliset sääntelykeinot voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: 1) käskytykseen ja valvontaan (command and control), 2) taloudellisiin 
kannustimiin ja 3) muihin välineisiin perustuviin keinoihin. Hallinnollinen sään-
tely eli käskytys on ollut perinteisesti suosituin keino. Määräykset ovat yksinker-
taisia. Niiden avulla voidaan asettaa hyvin tarkasti määriteltyjä tavoitearvoja, ja 
ne myös vastaavat eettistä normistoa asettamalla ”pahat” eli saastuttajat vastuu-
seen. (Powell ym. 2002, 80–81.)

Taloudellisia ohjauskeinoja kannattavien mielestä ratkaisu löytyy pigouvi-
laisesta ns. saastuttaja maksaa -periaatteesta, jolloin vain etsitään syyllinen ja 
pakotetaan hänet jollakin keinolla sisäistämään kaikki toiminnastaan aiheutuvat 
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ulkoisvaikutukset. Taloudellisten kannustimien avulla ympäristöä koskevat ta-
voitteet ovat monesti saavutettavissa yhteiskunnan näkökulmasta kustannus-
tehokkaasti. Suuri yleisö ei kuitenkaan näe eroa taloudellisten ohjauskeinojen ja 
talouselämän tavoitteiden välillä ja epäilee, että taloudellisen ohjauksen tavoit-
teena on vain yritysten kustannusten minimointi ottamatta huomioon ympäris-
tön sietokykyä. Luontoa voidaankin entistä harvemmin pitää ilmaisena voima-
varana, jota kaikki voivat hyödyntää liiketoimintojensa edistämiseeen. Maapal-
lonlaajuisesti nähtävissä olevan ympäristön laadun heikkenemisen ei voi kuiten-
kaan väittää olevan seurausta taloudellisten ohjauskeinojen toimimattomuudesta, 
koska käytännön ympäristöpolitiikassa taloudellisia keinoja on tähän mennessä 
käytetty vähän. Osa sidosryhmistä (eli lähinnä elinkeinoelämä) vastustaa talou-
dellisten keinojen käyttöä päinvastaisesta syystä: ne ovat liian tehokkaita eli saa-
vat aikaan liian suuria kilpailukyvyn, tulonjaon tai erityisryhmien varjelemien 
saavutettujen etujen muutoksia. Markkinatalouden puolestapuhujana esiintyvä 
Yhdysvallat on ollut erityisen haluton osallistumaan esimerkiksi päästöoikeus-
kauppaan, koska väittää järjestelmän vahingoittavan sen teollisuuden kilpailuky-
kyä. (Powell ym. 2002, 80–81.)

Hallinnollisen ja taloudellisen ohjauksen puolestapuhujat ovat riidelleet kei-
nojen tehosta niin ansiokkaasti, että varsinaisesta asiasta kuten tavoitteista ei ole 
päästy juuri puhumaan. Voi kuitenkin kysyä, onko vika määräyksissä vai kannus-
timissa, koska harjoitettu ympäristöpolitiikka ei näytä saavan aikaan kovin suur-
ta muutosta ihmisten tai organisaatioiden toimintatavoissa.

Jätehuollon kehittämisen kannalta kiinnostavia ovat kolmanteen ryhmään 
kuuluvat muut välineet, joita on kutsuttu kolmannen sukupolven politiikkaväli-
neiksi. Ryhmään kuuluvat a) ympäristöongelmiin liittyvän informaation määrää 
ja saavutettavuutta lisäävät toimet ja b) tehtävän vapaaehtoistyön määrää kasvat-
tavat toimet. Ryhmän toimenpiteissä korostuu arvojen, asenteiden ja käyttäyty-
misen välinen yhteys, joten valtaosan jätteiden lajittelun motivaatiotutkimukses-
ta tekevätkin psykologit. Taloustieteellisestä näkökulmasta vapaaehtoinen jättei-
den vähentäminen ja lajittelu perustuvat ns. Coasen teoriaan siitä, että halutut 
lopputulokset voidaan saavuttaa osapuolten välisillä neuvotteluilla tarvitsematta 
turvautua kieltoihin ja rangaistuksiin tai taloudellisiin kannustimiin. Taloudelli-
sen toiminnan ei-toivottuna sivutuotteena syntyvään jätteeseen liittyvät ongelmat 
voidaan tehokkaasti ratkaista sidosryhmien välisissä neuvotteluissa, joissa paljas-
tuu, mikä osapuolista voi tehdä tarvittavat toiminnalliset muutokset kaikkein 
halvimmalla. 

Sekä coaselainen että pigouvilainen koulukunta ottaa kussakin tilanteessa 
määritellyt oikeudet ja velvollisuudet selkeinä ja ennakolta annettuina, mutta sä-
lyttää kustannukset kiistassa täysin eri osapuolille. Jätehuollon kehittäminen ei 
kuitenkaan pakota kuntien päättäjiä monimutkaiseen omistusoikeuksien pohdin-
taan, jos ajattelemme, että käytännön tilanteissa lakeja ja verotusta vain täydenne-
tään vapaaehtoistyöllä. Käytännön tilanteet ovat niin monimutkaisia ja moninaisia, 
ettei niitä voida koskaan ratkaista tyylikkäästi ainoastaan yhden ryhmän keinojen 
yksinomaisella ja jääräpäisellä käytöllä. (Powell ym. 2002, 76–77 ja 81–82.)

Jätepolitiikan ohjauskeinoista raportissa tarkastellaan ainoastaan sellaisia 
ohjauskeinoja, joilla on tarkoitus vaikuttaa kotitalouksien toimintaan. Niitä ovat 
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hallinnollis-oikeudellisista ohjauskeinoista lajittelumääräykset, taloudellisista 
ohjauskeinoista jätemaksut ja informaatio-ohjauksesta jäteneuvonta. Kotitalouk-
sien osalta jäteneuvonta ja jätemaksut ovat käytetyimpiä ohjauskeinoja, mutta 
molempiin liittyy ongelmia. Jäteneuvonta ei yksinään riitä kaikkien kotitalouk-
sien toimintatapojen muuttamiseen, vaan sen rinnalle tarvitaan muita ohjauskei-
noja. Jätemaksut kutakuinkin kattavat jätehuollon kustannukset, mutta ne eivät 
riittävästi kannusta jätteiden synnyn vähentämiseen ja kierrättämiseen. (Kautto 
ym. 2000, 85.)

Vaikka kotitalouksien ja kuntien merkitys jätehuollon kokonaisuudessa on-
kin kasvanut, yrityksillä on edelleen mahdollisuus toimia joko muutosta edistä-
vänä vetotekijänä tai kehitystä estävänä tulppana. Nykyisellään yritysten käyttä-
mä tekniikka on useimmiten suunniteltu uusien raaka-aineiden käyttöä ajatellen. 
Kierrätysmateriaalin käyttö vaatisi yrityksiä investoimaan sekä uusiin koneisiin 
että uudenlaiseen osaamiseen, mikä voi prosessina olla melkoisen kallis läpivie-
täväksi. Valtiovallan kannattaisi aluksi tukea sekä uusien raaka-aineiden että kier-
rätettyjen materiaalien käyttöön sopivan tekniikan kehittämistä; myöhemmin 
tukea tarvitsisi konekannan uusiminen monikäyttöiseksi. Monikäyttöinen kone-
kanta ei kärsisi kierrätysmateriaalin saatavuusongelmista, joten olosuhteiden ja 
määräysten muuttumisesta aiheutuva pelko ei muodostuisi kierrätysmateriaalien 
käyttämiseen siirtymistä estäväksi kynnykseksi.

Yhdyskuntajätteen lajittelu on toimintatapana paljon uudempi asia kuin 
perinteinen jätehuolto. Nopeasti kasvavalla ja muuttuvalla alalla nopeat yksikkö-
kustannusten alenemiset ovat todennäköisempiä kuin kypsillä toimialoilla, sillä 
uusia innovaatioita tehdään ripeään tahtiin. Dynaamisella alalla kustannukset 
halpenevat vaikeasti ennustettavalla tavalla, mutta silti ajan mittaan päätöksen-
teon näkökulmasta merkittävästi (Ackerman 2005, 33). Hetkelliseen tietoon 
pohjautuva kustannus-hyötyanalyysi ei siten välttämättä kerro oikein, kuinka 
paljon toimialalla kannattaa panostaa pitkällä tähtäyksellä esimerkiksi kierrätys-
järjestelmien kehittämiseen. Kuntien etua ajavien organisaatioiden kannattaa 
siten kerätä tietoa maailmalla kehitetyistä uusista toimintamalleista ja tekniikois-
ta ja olla avoin erilaisille kehittämisideoille. Erilaisia arviointeja voidaan tehdä 
enemmän ongelman jäsentämiseksi kuin parhaan ratkaisun löytämiseksi, sillä 
pitkällä aikavälillä kunnassa läpi käyty oppimisprosessi voi osoittautua tärkeäm-
mäksi kuin arvioinnissa saatu lopputulos (Powell 1996, 524).



12

2 Kunnat valintojen viidakossa 

Hallinnolliset määräykset vai hintamekanismi 

EU suosii ympäristöä koskevissa kysymyksissä sääntelyä. Jätepolitiikassa tämä 
tarkoittaa kiiteiden tavoitteiden asettamista koko yhteisön alueella. Yhteiset mää-
räykset yhteisön alueella ovat ongelmallisia, sillä jätteiden käsittelykustannukset 
vaihtelevat suunnattomasti tiheään ja harvaan asuttujen maiden ja alueiden vä-
lillä siinä tapauksessa, että alueilla pyritään tarjoamaan sama palvelutaso. 

Taloustieteilijät suosivat kuluttajiin kohdistuvissa toimissa hintapohjaisia 
ratkaisuja, joilla on kyky muuttaa sekä kuluttajien ostokäyttäytymistä että tuot-
teiden pakkausmenetelmiä. Jos jätteiden tuottamisen maksullisuus muuttaa ku-
luttajan valintoja, valmistajille syntyy kannustin muuttaa tuotteeseen ja pakkauk-
seen käytettäviä materiaaleja. Jätteiden koostumuksen muutos suuntaa vuorostaan 
jätteiden käsittelymenetelmien kysyntää. 

Taloustieteilijät suosivat hintamekanismia myös sen vuoksi, että rahamää-
räisille keinoille on aina olemassa ylin yhteiskunnallinen kustannus, mutta huo-
nosti asetetun kiinteän tavoitteen kustannuksille ei ole mitään ylärajaa. Koska 
jätteiden käsittely on yksi suurimpia EU:n jäsenmaiden ympäristön hyväksi te-
kemiä panostuksia , tehottomasta toiminnasta aiheutuvat tappiot ovat mittavia1. 
Koko yhteiskunnalle määritellyt kiinteät tavoitteet eivät kannusta kotitalouksia 
kierrättämään tai vähentämään jätteiden tuotantoa. Valtakunnallisten prosentuaa-
listen tavoitteiden konkretisoiminen kotitalouden kohdalle on vaikeaa, jolloin 
asetettuun tavoitteeseen saatetaan motivoitua ja sitoutua sangen heikosti. Polii-
tikot kuitenkin suosivat määrärajoituksia tai käskyihin ja tavoitteisiin perustuvaa 
hallinnointia hintakeinojen kustannuksella, koska politiikantekijän on helpompi 
soveltaa ja ymmärtää määräsääntelyä. (Porter 2002 ja 2005, OECD 2004, Ras-
mussen & Vigsø 2005.)

Jätehierarkiasta 

Jätehierarkian nimellä tunnettu EU:n periaate asettaa jätteiden polton halutta-
vuudessa kierrätyksen jälkeen mutta ennen kaatopaikkasijoitusta (ks. liite). Kaik-
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ki tutkijat eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita siitä, että polttaminen olisi yksityi-
set ja ulkoiset kustannukset huomioon otettuina kaatopaikkasijoitusta edullisem-
paa koko yhteiskunnan kannalta (Brisson 1997, Chung & Poon 1997). Turner 
(1992) argumentoi, että jätehierarkia perustuu pääosin poliittisiin mieltymyksiin 
ilman riittävää yhteyttä täysiin ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin tai yhteis-
kunnallisiin kustannuksiin ja hyötyihin. Hierarkia tukee eräiden ympäristöakti-
vistien lähes uskonnollista vakaumusta siitä, että jotkin vaihtoehdot ovat aina 
huonoja (poltto, kaatopaikka) ja toiset (kierrätys, uudellenkäyttö ja vähentäminen) 
taas hyviä. Ei kuitenkaan ole mitenkään varmaa, että esimerkiksi kierrätyksen 
ympäristöön kohdistuvat edut aina saavutettaisiin siedettävällä kustannustasolla2 
(Rasmussen & Vigsø 2005).

Jätehierarkia on kehitetty EU:n ytimessä olevia tiheään asuttuja maita var-
ten, ja sen soveltaminen harvaan asutuilla alueilla voi johtaa kohtuuttoman suu-
riin kustannuksiin saavutettuihin hyötyihin nähden (Barrett & Lawlor 1997). 
Jätehierarkia tulisikin nähdä hyvin yleisenä ja joustavana ohjeena suunniteltaes-
sa aidosti paikallista jätepolitiikkaa. Selkeitä ratkaisuja ei ole tarjolla siksikään, 
että erilaisia käsittelyjä voidaan yhdistää. Esimerkiksi jätteenpoltto energiantal-
teenotolla yhdistettynä tehokkaaseen kierrätysjärjestelmään on osoittautunut 
suosituksi malliksi jätteenkäsittelyvaihtoehtoja arvioitaessa (Powell 1996). 

Taloustieteilijä karsastaa jätehierarkian tapaisia luokituksia, koska kunnal-
lisessa jätehuollossa ei ole niinkään kyse jyrkkien valintojen tekemisestä eri vaih-
toehtojen välillä vaan pienten suunnanmuutosten tekemisestä sen suhteen, kuin-
ka paljon jätteestä meidän pitäisi kierrättää, polttaa tai sijoittaa kaatopaikalle 
(Rasmussen & Vigsø 2005, 2). Kunnissa ei ole yleensä kovin paljon mahdolli-
suuksia vähentää yhdyskuntajätteen määrää, koska siitä päättävät kotitaloudet. 
Vielä vähemmän kunta pystyy edistämään hyödykkeiden uudelleenkäyttöä. Jot-
kut kunnat ovat tosin tukeneet tai ylläpitäneet erityisiä vastaanottopisteitä, joihin 
voi tuoda käytöstä poistettuja tuotteita kunnostettavaksi ja eteenpäin välitettä-
väksi. Asioinnin helpoksi tekeminen vähentää uudelleenkäytön henkisiä ja ma-
teriaalisia kustannuksia, joten kierrätyskeskus alentaa kynnystä tuoda tavaroita 
uudelleen käytettäväksi. Jätteiden määrän vähentäminen ja tuotteiden uudelleen-
käyttö ovat kuitenkin pitkälti arvopohjaisia ratkaisuja, joita ihmiset tekevät si-
säisistä syistään. Koska tuotteiden uudelleenkäyttöön ja jätteiden vähentämiseen 
ei voi eri syistä juurikaan vaikuttaa, kunnan kannalta kysymys jätehierarkian 
noudattamisesta muuttuu hyvin pitkälti kysymykseksi, kuinka paljon kunnan 
tulisi panostaa kierrätyksen hoitamiseen. 

Kierrätysohjelman laajuus on kompromissi 

Kierrätys on tavallisten kansalaisten tilannekohtaista ja käytännöllistä arjessa 
tapahtuvaa toimintaa, ja siinä kunnan tarjoama perusrakenne ekopisteineen on 
avainasemassa. Jos kierrätysmahdollisuudet ovat hyvät, kaatopaikalle tai poltet-
tavaksi päätyy vähemmän tavaraa. 

Kierrätykseen ohjattavien jätetyyppien määrän lukkoon lyöminen ei ole ai-
van helppo asia. Monituotteisen järjestelmän etuna on, että useita lajiteltavia 
tuotteita kerättäessä saadaan puhtaampia materiaaleja. Hyvälaatuista raaka-ai-
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netta on helpompi ja halvempi jatkojalostaa tai myydä eteenpäin. Monituotteisen 
lajittelun haittana on se, että se vähentää kotitalouksien osallistumista hankalik-
si ja pikkutarkoiksi koettuihin kierrätysohjelmiin. Jos lajiteltavia jätetyyppejä on 
hyvin monia, ongelmaksi muodostuu ihmisten motivointi. Kööpenhaminan ko-
keiluissa (ks. Roos ym. 2004) lajiteltavia jätetyyppejä oli jopa 30, joten motivaa-
tion ylläpitämiseksi asiakkaat saivat sitä halvemmat jätemaksut, mitä enemmän 
kotitalous kierrätti. Tanskalaiset käyttivät siis taloudellista kannustinta tukemaan 
ihmisten sisäistä motivaatiota. 

Monet Yhdysvaltojen kierrätysohjelmat pyytävät asukkaita tekemään vain 
yhden tai kaksi peruserottelua. Esimerkiksi yleisessä kolmen ryhmän mallissa 
kotitaloudet erottelevat kompostoituvan pihajätteen (Yhdysvalloissa huomatta-
vasti tärkeämpi jäteryhmä kuin Euroopassa, koska nurmikon leikkuujätteet vie-
dään pois), kierrätyspaperin ja muut materiaalit. Talon pihaan ajava moniosas-
toinen jäteauto poimii nämä erilaiset jätelajit omiin osastoihinsa. Jäteauto purkaa 
pihajätteen ja paperin omiin keräyspaikkoihinsa, ja loput materiaalit viedään 
suureen, luonteeltaan teolliseen lajittelu- ja prosessointilaitokseen jatkokäsitel-
täväksi. Jätteen jälkilajittelu hukkaa materiaaleja muun muassa likaantumisen 
takia, mutta jos jälkilajittelu onnistuu helppoudellaan ylläpitämään kotitalouksien 
järjestelmään osallistumisen vilkkaana, koko järjestelmän materiaalin saanti pysyy 
hyvällä tasolla. (Ackerman 2005, 32.)

Kuntien kannattaa siten hyvin tarkkaan miettiä, millaista kotitalouksien 
osallistumisastetta ne tavoittelevat. Joustavuus käytettävän teknologian suhteen 
olisi myös hyvä asia, sillä nopeasti muuttuvalla alalla tekninen kehitys on nopeaa 
ja tämän päivän paras järjestelmä voi 5–10 vuoden kuluttua olla toivottoman 
hankala tai kallis. Kannustinrakenteita tulisi myös pohtia huolellisesti, sillä ih-
misillä on sisäistä motivaatiota tehdä ympäristötekoja. Tätä itse tekemisen iloa 
ei ole syytä syrjäyttää taloudellisilla kannustimilla, sillä sisäsyntyisen motivaation 
uudelleen herättäminen on tunnetusti vaikeaa. Oikein käytettyinä taloudelliset 
kannustimet voivat kuitenkin tukea muutoin hankalaksi koettuja järjestelmiä. 
Rahakannustimien käyttö on perusteltua erityisesti haluttaessa estää jätteiden 
lajitteluun muutoin motivoitumattomia kotitalouksia jäämästä kokonaan järjes-
telmän ulkopuolelle. 

Miksi kunta tukee kierrättämistä?

Kiinteän jätteen hävittämisen on uskottu levittävän pahaa hajua (varsinkin bio-
jätteen kompostointi), pilaavan ilman laadun (jätteiden poltto) ja uhkaavan poh-
javesiä (kaatopaikat). Haitallisten vaikutusten ja epämukavuuksien (ks. Garrod 
& Willis 1998) vähentämiseksi kunnan on kannattanut panostaa esimerkiksi 
kierrätykseen. EU:n kaatopaikkadirektiivin myötä pienet kunnalliset kaatopaikat 
katoavat suurien, aluekokonaisuuksia palvelevien viimeisintä tekniikkaa hyödyn-
tävien kaatopaikkojen tieltä. Uudet kaatopaikat ovat lähes hajuttomia, sillä ne 
ottavat kaatopaikkakaasut talteen käytettäväksi polttoaineina. Vuoden 2006 alus-
ta voimaan tulleet uudet savukaasudirektiivit lopettavat myös Suomessa suositun 
jätteiden rinnakkaispolton, sillä polttolaitosten on oltava paremmalla puhdistus-
tekniikalla varustettuja. Entistä suurempien ja kaukaisempien kaatopaikkojen ja 
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polttolaitosten takia jätteiden haitalliset vaikutukset eivät enää kohdistu yhtä 
suoraan suurten asutuskeskusten väestön elämään, joten jätteestä syntyviä ongel-
mia ei enää tarvitse välttämättä pohtia ja ratkaista kuntatasolla. Suorat haitat 
(kuten jäteautojen melu ja haju) kohdistuvat aiempaa selvemmin harvoihin maan-
omistajiin, joiden tontit rajoittuvat kaatopaikka- tai polttolaitosalueisiin. (Vrt. 
Kinnaman 2005.)

Jos jätteiden haitalliset vaikutukset ovat yhä harvempien kuntalaisten konk-
reettinen ongelma, miksi kunnat edelleen ylläpitävät kalliita kierrätysjärjestelmiä? 
Ensimmäinen syy voisi olla liiketaloudellinen. Kierrätysohjelmat vähentävät kaa-
topaikoille kertyvää jätettä ja tuovat tuloja, kun kierrätetyt tuotteet myydään. 
Kierrätysohjelma on kannattava, jos nämä suorat hyödyt ylittävät kierrätysmate-
riaalien keräilyn ja prosessoinnin kustannukset. Vaikka kotimaisia tutkimuksia ei 
ole käytettävissä, kansainväliset esimerkit osoittavat, että laajuudeltaan kattavien 
kierrätysohjelmien suorat (rahamääräiset) hyödyt eivät yllä lähellekään kustan-
nusten tasoa (Ackerman 1997). Kierrätystuotteiden takaisinostohinnat ovat hal-
poja3 ja kaatopaikoilla on tilaa, joten jätteiden vastaanottomaksut ovat pieniä. 
Ainoastaan pantin sisältävät tuotteet kuten pullot ja tölkit kannattaa kierrättää 
liiketaloudellisin perustein. Kierrätyksen motiivien täytyy siten pääosin olla mui-
ta kuin liiketaloudellisia. (Kinnaman 2005.)

Toinen motiiviryhmä voi syntyä valtakunnallisista tai EU:n määräyksistä, 
jotka velvoittavat tai suosittavat kierrättämään tiettyjä tuoteryhmiä. Suuremmil-
la alueilla haitalliset vaikutukset kaatopaikoista ja jätteiden poltosta (esimerkik-
si hiilidioksidipäästöjen kasvu) ovat edelleen olemassa, ja ne kannattaa yhteis-
kunnan kokonaisedun takia ottaa huomioon erilaisten määräysten ja maksujen 
avulla. Kun tavoitteet pilkotaan pienemmiksi osasiksi, käy nopeasti ilmi, ettei 
tavoitteita saavuteta, ellei valtaosa suomalaisista tee osuuttaan kierrättämisen 
hyväksi. Kunnan on kuitenkin pakko täyttää vain velvoitteiden minimitaso, joten 
lainsäädännöstä ei löydy suoraa vastausta siihen, miksi niin monet kunnat kier-
rättävät esimerkiksi lasia4.

Kansainvälinen empiirinen tutkimus ( Jakus ym. 1996, Tiller ym. 1997, Ful-
lerton & Kinnaman 2002) kertoo, että kotitaloudet osallistuvat kierrätysohjel-
miin, vaikkei mitään liiketaloudellista tai laillista kannustinta ole, joten selitystä 
on lähdettävä hakemaan kansalaisten psykologisista tuntemuksista, moraalisista 
arvoista ja poliittisista päätöksistä. Kolmantena syynä kunnat ovat ottaneet kier-
rätysjärjestelmiä käyttöön vastauksena kansalaisten paikallisiin tarpeisiin. Jos 
nykyinen jätteiden synty- ja käsittelyprosessi tuottaa suurelle joukolle asukkaita 
konkreettista haittaa tai epämiellyttäviä tuntemuksia, he voivat painostaa paikal-
lisia luottamushenkilöitä ja virkamiehiä ottamaan käyttöön joko 1) vapaaehtoisia 
kierrätysjärjestelmiä, joihin halukkaat voivat palauttaa erilliskerättäviä jätetyyp-
pejä, tai 2) pakollisen kierrätysjärjestelmän, johon kaikkien on liityttävä erilaisten 
rangaistusten (jätemaksujen korotuksen tms.) uhalla. 

Jos ihmiset kierrättävät taloudellisten ja laillisten syiden asemesta epäitsek-
käistä syistä, niin kuinka kauan tällaisen linjauksen voi uskoa säilyvän? Kokeel-
lisen taloustieteen edustajien (Smith 2004) mukaan ihmisluonne ei ole niin itse-
käs kuin uusklassinen taloustieteen valtavirta olettaa. Toistetussa vuorovaikutuk-
sessa yli 90 % testeihin osallistuvista valitsee yhteistyöratkaisun (mt., 74). Ihmis-



16

ten taipumus palkita hyvä teko vastavuoroisella hyvällä teolla on sangen voimakas, 
joten yhteinen ponnistelu hyvän tavoitteen eteen on mahdollista ylläpitää pitkiä-
kin aikoja, vaikka mitään ympäristökatastrofia ei tapahtuisikaan. 

Jos kierrätyksessä on kuitenkin kyse vain tietyn sukupolven muoti-ilmiöstä 
ilman selkeää todistetta toiminnan yhteiskunnallisesta hyödyllisyydestä, mielty-
mykset saattavat muuttua lähitulevaisuudessa ja kierrätyksen saatavuus voi hei-
ketä ajan myötä. Tämä skenaario voi tuntua vieraalta Suomessa, jossa kaikki tahot 
puhaltavat yhteiseen hiileen jätteiden lajittelun lisäämiseksi. Yhdysvalloissa on 
kuitenkin joitakin todisteita asenteiden muuttumisesta kierrätykselle epäedulli-
seen suuntaan. Vuotuinen Biocycle-lehden katsaus kertoo, että kierrätysohjelmien 
määrä on vähentynyt vuoden 2000 noin 9 700:sta 8 900 ohjelmaan vuonna 2002. 
Suurkaupungeista New Yorkin kaupunki on lakkauttanut aikanaan suositun ka-
dunvarsikeräyksen ja Washington on tilapäisesti hyllyttänyt oman kierrätysoh-
jelmansa. Toisaalta hyllytetyt suurkaupunkien kierrätysohjelmat ovat palanneet 
entistä ehompina, kun niihin on pakollisen tauon aikana voitu tehdä puhtaalta 
pöydältä helppokäyttöisyyttä ja taloudellisuutta edistäviä muutoksia (Ackerman 
2005). Jos epäitsekkäät motiivit edustavat pitkän aikavälin trendejä (kuten sosiaa-
lipsykologinen ja ympäristötieteellinen kirjallisuus tilannetta usein kuvaa), joiden 
pohjana on aito ja perusteltu huoli tulevaisuudesta, niin kierrätys pysyy ja paranee. 
(Kinnaman 2005, 21.)

Jos tuotteiden elinkaarianalyysit tai vastaavat tutkimukset voivat osoittaa, 
että jätteiden polttoon tai kaatopaikkasijoitukseen liittyy nykyisin tiedettyjä suu-
rempia haittoja, kierrätys saa uutta puhtia. Toisaalta jos elinkaarianalyysit osoit-
tavat, että on saavutettu raja, jossa erilliskeräyksellä kulutetaan luonnonvaroja 
enemmän kuin materiaalien kierrätyksellä saadaan säästettyä, jätteiden energia-
na hyödyntäminen voi olla ympäristövaikutuksiltaan parempi ratkaisu. Tosin 
yhteiseen hyvään perustuvista tuotteiden elinkaarilaskelmista on todettava, että 
kuntapäättäjät eivät välttämättä arvosta koko maailmaan kohdistuvia hyötyjä ja 
haittoja aivan yhtä suuressa määrin kuin välittömästi omaan kuntaan kohdistuvia 
vaikutuksia. 

Jätteenpoltto 

Kaatopaikkasijoituksen vähentyessä jätteiden poltto on alkanut kiinnostaa yhä 
useampia jätehuoltoyhtiöitä. Ympäristöjärjestöjen mielestä polttolaitos on vain 
taivaalla oleva kaatopaikka, mutta polttamisen puolustajien mielestä siinä lyödään 
kaksi kärpästä samalla kertaa: päästään jätteistä ja saadaan energiaa korvaamaan 
kivihiilen ja öljyn tuontia. Ympäristöjärjestöistä tämä kaksoishyötyargumentti on 
pötyä, sillä jätteet pitäisi hyödyntää ensisijaisesti materiaalina, jolloin säästetään 
käyttöönottamattomien voimavarojen varantoja ja vältetään tuottamasta lisää 
kasvihuoneilmiötä kiihdyttävää hiilidioksidia.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna tiheään asutuilla seuduilla jätteiden polt-
to on houkutteleva vaihtoehto kaatopaikkasijoitukselle. Yhdysvalloissa kiinteäs-
tä yhteiskuntajätteestä palaa 40 % tiheästi asutussa koillisosassa, kun taas Mis-
sissipin rannoilta länteen olevilla harvaan asutuilla alueilla ainoastaan 2 % koti-
talousjätteestä palaa (Porter 2002, 71). Myös tiheään asutuissa Japanissa ja Sin-
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gaporessa poltetaan yli puolet kotitalousjätteestä. Euroopassakin väestöntiheys 
on melkoisen merkittävä tekijä (ks. liite). Suomessa polttoon meni vuonna 2003 
vain noin 9 % yhdyskuntajätteestä, kun vastaava luku oli Tanskassa 54 %, Ruot-
sissa 45 %, Luxemburgissa 42 %, Ranskassa 34 %, Belgiassa 36 % ja Hollannissa 
33 %. Koska eniten jätteitä polttavat EU-maat ovat naapureita, osan ilmiöstä voi 
selittää myös matkiminen ja esimerkin voima. 

Keski-Euroopassa jätteenpoltto on suosittua, sillä se ei vaadi varaamaan 
pysyvästi tilaa jätteiden säilyttämistä varten. Kun asutusta on tiheässä, poltto ei 
kohtaa ankaraa hintakilpailua kaatopaikkojen suunnasta. Polttolaitos voi hyö-
dyntää tuotannon mittakaavaedut, jotka pitävät jätteiden vastaanottomaksut huo-
keina. Polttolaitokset on mahdollista sijoittaa jätteiden syntyaluille, jolloin väl-
tytään turhilta ja ekologisestikin arveluttavan pitkiltä kuljetusmatkoilta. Euroo-
passa tunnustetaan yleisesti jätemateriaalin hyötykäytön ensisijaisuus, mutta 
jätteenpoltto houkuttaa helppoudellaan. 

Toisaalta hyvin suuri polttolaitos tarvitsee myös laajan keräilyalueen. Keräi-
lyalue laajenee entisestään, jos asutus on harvaa tai laitos polttaa myös naapuri-
alueiden jätteitä maksua vastaan. Polttolaitoksen lähellä asuvia rasittavat siten 
suhteessa hyvin suuret ulkoiset haitat, jotka syntyvät sekä poltosta että jätteiden 
kuljetuksista. Jätteidenpoltto ei ole tutkimuksissa pärjännyt hinnoissa fossiilisil-
le polttoaineille, joten polton määrä on pääosin peräisin yhteiskunnan jätehuol-
lon tarpeista. Jätteiden polton yhteiskunnallinen kannattavuus syntyy siten jonkin 
lisäehdon samanaikaisesta täyttymisestä. (Esimerkiksi syntypaikkalajittelu vä-
hentää myrkyllisten päästöjen syntymistä, pitää tuhkan puhtaana ja nostaa ener-
giajätteiden energiapitoisuutta tonnia kohti, kaatopaikkojen perustamiskustan-
nukset ovat suuria tonttipulan ja haastavien luonnonolosuhteiden takia). (Mi-(Mi-
randa & Hale 1997, Åstrand 1997.)

Yhdysvaltojen jätteenpolton nousu ja tuho 

Yhdysvalloissa toimivien kaatopaikkojen määrä vähentyi vuosina 1988–2000 noin 
8 000 kappaleesta vain 2 100 kaatopaikkaan. Trendin voimakkuuteen lienevät 
vaikuttaneet jätelautta Mobron seikkailut vuonna 1987, kun se ei päässyt min-
nekään purkamaan jätelastiaan (Porter 2002). Ihmisille jäi tästä yksittäistapauk-
sesta kuva, että kaatopaikkatila on loppumassa Yhdysvalloissa, mikä on selvästi-
kin virhepäätelmä. Vaikka kaatopaikkojen määrä on vähentynyt dramaattisesti, 
niiden vastaanottokapasiteetti on kaksinkertaistunut vuosina 1988–1997, ja ka-
pasiteetti riittää ainakin 20 vuodeksi. Koska uusien määräysten (esimerkiksi vaa-
ditaan, että kaatopaikkojen pohjarakenteiden on oltava nesteen pitäviä) mukaisia 
kaatopaikkoja on kallista rakentaa eikä kukaan halua niitä omalle takapihalleen, 
kerran lupa- ja valitusprosessin läpi selvinneestä kaatopaikasta rakennetaan saman 
tien mahdollisimman suuri. (Fullerton & Raub 2004, 41.)

Polttolaitoksen kiinteät kulut ovat suuret, sillä rakentaminen maksaa suun-
nattomasti. Jotta yksikkökustannukset tonnia kohti saataisiin edullisiksi, jäte-
määrän täytyy olla mahdollisimman lähellä laitoksen kapasiteettia. Koska jäte-
määriä ei voi keskittää kaatopaikkojen pienten vastaanottomaksujen takia mark-
kinavetoisesti, monet kunnat Yhdysvalloissa säätivät lakeja, että kaikki polttokel-
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poinen jäte oli tuotava polttolaitokseen. Paikallinen polttolaitos sai käytännössä 
monopolin jätteiden vastaanottoon. Tilanne muuttui, kun korkein oikeus kumo-
si jätevirtojen keskittämislait. Kaatopaikkojen hintakilpailu alkoi jälleen viedä 
sekä jäte- että rahavirtoja pois polttolaitoksista. (Fullerton & Raub 2004, 42.)

Toinen isku polttolaitoksille tuli myös korkeimmasta oikeudesta, joka mää-
räsi laitokset testaamaan tuhkansa ja sijoittamaan myrkylliseksi luokitellut erät 
kalliisiin erikoiskaatopaikkoihin. Kolmas oikeuden päätös vapautti osavaltioiden 
välisen jätteiden viennin ja tuonnin. Päätöksellä on ollut valtaisa vaikutus, sillä 
vuonna 2003 peräti 25 % kaikesta Yhdysvaltojen kunnallisesta jätteestä ylitti 
osavaltioiden rajan matkallaan kaatopaikalle tai polttolaitokseen (BioCycle 2005, 
8). Leikillisesti voikin sanoa, että osavaltioiden välinen jätteiden sijoittaminen 
on yleisin jätteiden käsittelytapa Yhdysvalloissa. (Ks. Fullerton & Raub 2004, 
41–42.)

Uudessa tilanteessa yksityiset yritykset rakensivat megaluokan kaatopaik-
koja, jotka käyttivät alan uusinta käsittelytekniikkaa (muun muassa kaasujen 
keräyslaitteita). Uuden tekniikan turvin yksityiset kaatopaikat pystyivät pitämään 
hinnat halpoina, vaikka jätteiden vastaanottohintojen nyt vaadittiinkin kattavan 
kaatopaikan 30 vuoden jälkihoitojakson. (Fullerton & Raub 2004, 41.)

Kun vielä kierrätys lisääntyi 1990-luvun alussa voimakkaasti, polttolaitosten 
taloudellinen ahdinko syveni. Porter (2002, 80) tarjoaa tapaustutkimuksen, jossa 
23 perustajakuntaa ovat sidottuja ostamaan 95–160 dollarin tonnihintaisia jättei-
den hävityspalveluja polttolaitokselta, vaikka muiden tarjolla olevien vaihtoehto-
jen kustannukset liikkuvat 55–65 dollarin tonnihinnoissa. Kunnat ovat vedonneet 
osavaltioon ja liittovaltioon, jotta ne saisivat taloudellista helpotusta ahdinkoon-
sa, jonka ne katsovat johtuvan 20 toimintavuoden aikana säädetyistä viranomais-
määräyksistä ja toimintaympäristön ennakoimattomasta muuttumisesta. Laajem-
pia alueita edustavat poliitikot eivät kuitenkaan ole olleet innokkaita tulemaan 
apuun. Syynä poliitikkojen nihkeyteen on se, että julkinen mielipide on muuttu-
nut polttolaitoksille epäedulliseen suuntaan. Kun aiemmin polttamista pidettiin 
näppäränä kaksoisratkaisuna jäte- ja energiakriiseihin, nyt ilman saastumista jät-
teiden polton seurauksena arvostellaan ankarasti eikä yhteisiä verovaroja haluta 
käyttää jätteiden polton tukemiseen. (Ks. Fullerton & Raub 2004, 41.)(Ks. Fullerton & Raub 2004, 41.)

Yhdysvaltojen käytännön kokemukset jätteenpolttolaitoksista ovat siten san-
gen negatiivisia, kun tarkasteluväliksi otetaan koko laitosten elinikä (ks. Porter 
2002). Taloustieteilijät eivät ole varmoja, onko jätteenpoltto kaatopaikkoja pa-
rempaa jätteidenkäsittelyä yhteiskunnan näkökulmasta, vaikka jätehierarkia meil-
le niin vakuuttaakin (ks. Dijkgraaf &Vollenbergh 2005). Taloudellinen analyysi 
kertoo, että verrattuna kaatopaikkoihin jätteenpoltto on joustamatonta politiikkaa, 
jossa suuret peruuttamattomat investoinnit polttolaitoksiin sitovat poliitikkojen 
kädet vuosikymmeniksi. Polttamisen huono puoli on pakko toimia lähellä laitok-
sen täyttä kapasiteettia, jotta poltto olisi kannattavaa. (Porter 2002.) 

Mitä isot edellä, sitä Suomi perässä? 

Harvaan asutussa Suomessa ei ole suurta tarvetta kulkea jätteidenpolton eturin-
tamassa. Suomessa yhdyskuntajätteestä noin 30 % on sellaista polttokelpoista 
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jätettä, jonka hyödyntäminen materiaalina ei ole lähitulevaisuudessa teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista (kuljetus- ja lajittelukustannusten sekä näistä toi-
minnoista aiheutuvien päästöjen ja energiankulutuksen vuoksi, ks. Granqvist ym. 
2001, 17). Tämä osuus jätevirrasta sopisi siten poltettavaksi, mutta muista osa-
sista käydään kamppailua erilaisten jätteiden käsittelytapojen kesken.

Vaikka EU:n harjoittamaa jätepolitiikkaa voi arvostella monen eri yksityis-
kohdan suhteen, käytännössä kaikki toimet on kuitenkin viisainta tehdä yleiseu-
rooppalaisen konsensuksen mukaisesti. Suuri laiva ei käänny nopeasti, mikä näh-
tiin ns. rinnakkaispolttokiistassa. Suomessa jätettä on poltettu kattilalaitoksissa 
muun polttoaineen lisänä, jolloin jätteen energia on saatu teollisuuden ja yhdys-
kuntien käyttöön. Suomi kuitenkin veikkasi väärää hevosta panostaessaan hajau-
tettuun rinnakkaispolttomalliin, joka sopisi harvaan asutun maamme oloihin. 
Eurooppalaiset yhtenäistämispaineet pakottavat Suomea suurimittakaavaisen 
jätteenpolton tielle. 

Jäteyhtiöt julistavatkin, ettei enää kannata puhua siitä, tarvitaanko Suomeen 
polttolaitoksia vaan siitä, kuinka paljon niitä tarvitaan. Suomessa onkin nyt suun-
nitteilla uusia yhdyskuntajätteen polttolaitoksia, joista 20 on edennyt YVA- tai 
luvan myöntämisvaiheeseen. Suunnitellut laitokset ovat polttoainekapasiteetiltaan 
suurehkoja 80–150 megawatin laitoksia, ja näiden vireillä olevien laitosten yh-
teenlaskettu jätteenpolttokapasiteetti on yli 2 miljoonaa tonnia. Valtakunnalli-
sessa jätesuunnitelmassa (2002) puhutaan noin miljoonasta tonnista poltettavaa 
jätettä, jolloin yli 100 000 tonnin laitoksia mahtuisi Suomeen korkeintaan 10. 
Poltettavaa ei siten riitä kaikille suunnitelluille laitoksille, ja osa hankkeista jou-
dutaan väkisinkin ajamaan alas ennen konkreettista rakennusvaihetta. (Härkönen 
2005b, 4.) 

Ensimmäiseksi jätteiden polttokapasiteettia rakentamaan ehtineillä voi olla 
liiketaloudellisesti katsoen etulyöntiasema jätemäärien varmistamiskamppailus-
sa, mutta koordinoimattomassa tilanteessa yhteiskunnan kannalta turhan kapa-
siteetin uhka on ilmeinen (ks. Härkönen 2005b, 4). Satamien kilpailusta tiede-
tään, että kerran rakennettua kunnallista satamaa on vaikea sulkea, vaikka sen 
kapasiteetti olisi vajaakäytössä ja sijoitettujen pääomien tuotto heikko. Jätteen-
polton ylikapasiteetin maksavat viime kädessä ne kuluttajat, joiden kunnallinen 
jäteyhtiö on mukana omistamassa polttolaitosta tai sitoutunut pitkäaikaisella 
sopimuksella tuomaan jätteet laitokseen poltettavaksi.

Ongelmallista on, että 20–30 vuotta käytössä olevia laitoksia on suunnitel-
tava nyt kiireesti, vaikka toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti. Kukaan ei 
vielä tiedä, mille tasolle poltosta saatavan sähkön hinta asettuu, miten päästö-
kauppa vaikuttaa energiamarkkinoihin pidemmällä tähtäyksellä tai millaiseen 
ratkaisuun Suomi päätyy lisäenergian hankinnassa (lisää ydinvoimaa, bioperäis-
tä energiaa vai tuontisähköä Venäjältä). Hyvälaatuisen kotitalousjätteen saanti ei 
ole varmaa. Kaatopaikkojen jätteen vastaanottomaksut asettavat tehokkaasti ra-
jan moneen paikkaan sijoitettavissa olevan jätteen (kuten yritysten jätteiden) 
saannille polttolaitoksiin. 

Suomessa epävarmuutta poltettavan jätteen määristä lisää ns. pelisääntötyö-
ryhmän linjaus, että asumisessa syntyvä jäte kuuluu kuntien vastuulle ja yksityis-
ten yritysten tuottama jäte on vapautettava yritysten hoidettavaksi (ks. liite). 
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Nähtäväksi jää, kuinka monessa kaupungissa riittää jätteitä siinä määrin, että 
kannattaa järjestää erilliset keräys- ja hyödyntämisjärjestelmät kotitalouksien ja 
yritysten jätteille. Jos yritysjätteen kohtalo on auki, kuinka kuntien omistamat 
jäteyhtiöt osaavat mitoittaa polttolaitostensa kapasiteetin oikean suuruiseksi? 
Kuntien jäteyhtiöt luottavat siihen, että ne saavat peruskuorman asumisjätteistä 
(ehkä 70 %) ja loppuosa kapasiteetista voidaan jättää optiona auki yritysten jät-
teille. Jos laitoksen suuret kiinteät kulut peritään asukkailta, optiokapasiteettia 
voidaan periaatteessa myydä erittäin edullisesti. Tällöin polttolaitos voi kilpailla 
yritysjätteistä kaatopaikan kanssa hinnoilla. Liiketaloudellisesti ratkaisu voi olla 
turvallinen, mutta yhteiskunnalliseksi ongelmaksi muodostuu yritysjätteiden alen-
nushinnoittelu, joka ei kannusta yrityksiä kierrätykseen tai jätteiden määrän vä-
hentämiseen. 

Toisaalta Yhdysvaltojen esimerkit säädösten muutoksista varoittavat perus-
tamasta laitoksia ostomonopolien varaan. EY:n tuomioistuimen päätös tai WTO:n 
sopimus voi joskus tulevaisuudessa avata kotitalousjätteet kilpailulle, jolloin kort-
titalo uhkaa romahtaa. Yhdysvaltojen kokemukset pitkäkestoisiin investointeihin 
liittyvästä epävarmuudesta ovat opettavaisia, sillä ne osoittavat, miten vaikeaa on 
mitoittaa kapasiteettia oikein 30 vuodeksi. Polttoon sitoutuminen lukitsee kun-
nallisten päättäjien kädet myös kierrätysohjelmien ylläpitämisen ja laajentamisen 
suhteen, sillä jätevirtojen käännyttäminen pois toimivasta polttolaitoksesta on 
epätaloudellista (nostaa poltettujen tonnien yksikkökustannuksia). 

Eniten vaakalaudalla on biojäte, jonka erilliskerääminen ja kompostointi on 
melkoisen kallista. Suomessa ympäristöministeri Jan-Erik Enestam on jo enna-
koinut tulevaa ja kertonut kannattavansa biojätteen polttamista. Kompostoidul-
le biojätteelle ei ole olemassa toimivia markkinoita, ja osa kompostista joudutaan 
ajamaan kaatopaikoille. Koska biojätteestä voi kaatopaikoille sijoittaa vuoteen 
2016 mennessä enää 35 % vuoden 1994 biohajoavan jätteen määrästä, on parem-
pi, että biojäte poltetaan sekajätteen mukana. (Claramunt 2006.)

Biojäte on pääosin (noin 70 %) vettä, joka höyrystyessään poltossa sitoo 
energiaa. Humuksesta syntyvä tuhka on sijoitettava jatkossa kaatopaikoille, kos-
ka siihen sekoittuu sekajätteestä peräisin olevia jäämiä. Kompostin viheralueille 
päätymätön fosfori, typpi ym. ravinteet on korvattava teollisilla valmisteilla, joi-
den valmistus kuluttaa luonnonvaroja. Prosessi ei siten vaikuta ympäristöystäväl-
liseltä, vaikka onkin ehkä kustannuksiltaan edullinen. Monissa maissa jätteiden 
polttoa ei kuitenkaan ole luotu korvaamaan hyötykäyttöä, vaan niissä on saman-
aikaisesti panostettu biojätteen erilliskeräykseen ja prosessointiin. Nähtäväksi jää, 
miten suurten asutuskeskusten päätökset polttaa biojäte sekajätteen joukossa 
vaikuttavat ihmisten haluun lajitella jätteitä. Lajittelun yksinkertaistuminen roh-
kaissee jäteasioista kiinnostumattomia osallistumaan, mutta ympäristötietoisim-
mat voivat haluta lisätä kompostointia myös kerrostalo- ja rivitaloyhtiöissä. (Ks. 
Sipilä 2006.)

Amerikkalaista kansalaisaktivismia vai eurooppalaisia järjestelmiä? 

Kuntien kannalta oma kysymyksensä on jätehuollon järjestelyjen keskittämistar-
ve. Nythän on vallalla ajatus, että kaikissa EU-maissa täytyy olla samanlainen 
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kierrätysaste ja yhtäläiset käytännöt. Tämä matkiminen voi olla perusteltua elin-
keinoelämän kilpailuedellytysten yhtenäistämiseksi ja jätetekniikkaa kehittävien 
yritysten markkinoiden suurentamiseksi, mutta muutoin on vaikea ymmärtää, 
että kehitystasoltaan erilaisissa maissa tulisi noudattaa samanlaisia käytäntöjä (ks. 
Ackerman 2005, 30–31). Kierrätyksestä aiheutuvia kuluja ollaan valmiita mak-
samaan sitä enemmän, mitä varakkaampia ollaan. Kansalaiset hyväksyvät erilai-
set jätteiden käsittelyyn liittyvät korkeatasoiset palvelut sitä helpommin, mitä 
kehittyneempi maa on muissa suhteissa. Nykymuotoinen Euroopan unioni ei 
täytä yhtenäisyyden kriteerejä, eikä lähitulevaisuudessa ole näkyvissä ajanjaksoa, 
jolloin uusia jäseniä ei olisi tulossa mukaan unioniin.

Suomessa on käytössä monta erilaista jätehuollon mallia. Joistakin tämä voi 
vaikuttaa huonolta ajatukselta, sillä ihmiset eivät esimerkiksi tiedä vieraalla paik-
kakunnalla, kuinka käyttäytyä. Ei myöskään pystytä suunnittelemaan valtakun-
nallisia valistuskampanjoita, koska käytännöt vaihtelevat jätehuoltoyhtiöiden stra-
tegioiden mukaan. Vaikka kierrätysjärjestelmien kustannustehokkuus on kaikkien 
etu, ei välttämättä ole huono asia, että käytössä on monia vaihtoehtoisia malleja. 

Yhdysvalloissa kierrätyksen käyttöönotto tapahtui lukuisten paikallisten 
aloitteiden kautta. USA:ssa on noin 9 000 kunnassa käytössä oma kadunvarsi-
kierrätysohjelmansa ja ohjelmat palvelevat puolta maan väestöstä. Ohjelmia ve-
tävät paikalliset kierrätyskellokkaat, ja ne ovat aina toimineet hyvin tiukkojen 
budjettirajoitteiden alaisina. Lopputuloksena on ollut huomattava kehitys, joka 
on ollut seurausta lukuisista onnistuneista (ja vähemmän menestyksekkäistä) 
kokeiluista, menetelmäinnovaatioista ja avoimesta tiedon levittämisestä ohjelmien 
välillä. Taloustieteellisillä ideoilla kuten määrän mukaan muuttuvilla jätemak-
suilla on ollut hyvin vähäinen merkitys Yhdysvaltojen ohjelmien menestyksen 
kannalta, sillä suurin osa menestyksestä on saatu aikaan ilman uusien kannustin-
järjestelmien käyttöönottoa, ruohonjuuritason innostuksen varassa. (Ackerman 
2005, 31.)

Suomessakin kannattaisi nähdä nykyinen hajautettu toimintatapa hyvänä 
mahdollisuutena testata erilaisten järjestelmien toimintaa ja ottaa opiksi niiden 
heikkouksista ja vahvuuksista. Esimerkkeinä kokeilemisen arvoisista toimintata-
voista ensimmäisenä mieleen tulevat nykyistä hyvin paljon monituotteisemmat 
kierrätysjärjestelmät ja vaihtuvansuuruisiin maksuihin perustuvat mallit. Jos jot-
kin järjestelmien piirteet ovat muita parempia, niitä voidaan markkinoida muiden 
käyttöön. Leviämisen tulisi kuitenkin perustua enemmän suostutteluun ja va-
kuuttamiseen kuin hallinnolliseen käskemiseen, sillä suomalaisten pioneerien 
uudisraivaajahenkeä ja kuntien hajautettua järjestelmää ei kannata heittää huk-
kaan. Myöhemmin, kun kokemusta karttuu ja jyvät erottuvat akanoista, voidaan 
kuitenkin siirtyä kohti keskitetympiä malleja, joissa saadaan hyödynnettyä mit-
takaavaedut ja kansalaiset voivat toimia ainakin suuressa osassa maata yhtenäis-
ten lajittelusääntöjen mukaisesti. Amerikkalaisen kokeiluvaiheen kautta voidaan 
päästä eurooppalaiseen kulttuuriin paremmin sopivaan vakaaseen järjestelmään, 
johon kansalaiset alkavat luottaa samassa määrin kuin muihinkin kansallisiin 
instituutioihin.

Kansainvälisen keskustelun läpikäynnin tarkoituksena ei siis ole levittää 
amerikkalaista kulttuuria Suomeen vaan tuoda esille kansalaisten keskeisyys koko 
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jätepolitiikan kannalta. Kotitaloudet ovat tarkastelun keskiössä, katsoipa asiaa 
Amerikasta tai Euroopasta taikka psykologisesta tai taloustieteellisestä näkökul-
masta. 

Kilpailua markkinoilla vai markkinoista? 

Kotitalouksien jätteenkuljetukset hoidetaan Suomessa kahden eri menetelmän 
varassa. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetusmallissa asiakas voi itsenäisesti teh-
dä sopimuksen haluamansa kuljetusyrityksen kanssa, jolloin markkinat pysyvät 
avoimina eri yrityksille ja yksityisille ratkaisuille. Sopimusperusteisessa jätteen-
kuljetusmallissa tietyn alueen jätteenkuljetusta ei tarkastella kokonaisuutena. 
Taloudellisuuslähtökohta ei ulotu yhteisön tasolle, eikä ekologisia hyötynäkö-
kohtia oteta erikseen huomioon. Sopimusperusteinen jätteenkuljetusmenetelmä 
on ”kahden kauppa”, jolloin jätevirtojen valvonta kokonaisuudessaan on likimain 
mahdotonta (Härkönen 2005a, 6.) 

Keskitetyssä jätteenkuljetuksessa jätteet noudetaan alueittain. Kunta kilpai-
luttaa eri alueiden jätteenkuljetukset alan yritysten kesken, jolloin yksi kuljetus-
liike päätyy vastaamaan jonkin alueen tai joidenkin alueiden jätteenkuljetukses-
ta. Asuinalue pystytään tällaisessa kuljetusmallissa tyhjentämään jätteistään jär-
jestelmällisesti, jolloin vältytään häiritseviltä, ekologisesti kestämättömiltä ja 
sekavilta eri kuljetusliikkeiden autojen ristikkäin ajelemisilta. Puolityhjien jäteau-
tojen ralli saastuttaa ja kuluttaa yhteiskunnan voimavaroja, kuten energiaa. Au-
tojen ralli häiritsee myös melun lisääntymisen ja ruuhkien muodostumisen kaut-
ta, joten keskitetty kuljetusmalli voittaa sopimusperusteisen jätteenkuljetusme-
netelmän käytännöllisyydellään. 

Suomi on ainoa Länsi-Euroopan maa, jossa sopimusperusteinen jätteenkul-
jetusmenetelmä on mahdollinen. Kuntaliiton laskelmien mukaan vuonna 2005 
keskitetty kuljetus tuli asiakkaille keskimäärin 11 % halvemmaksi kuin sopimus-
perusteiset järjestelyt5. Jäteastioiden tyhjennyksen kustannuksesta lähes kolman-
nes koostuu veroista, samoin lähes kolmannes käsittelymaksuista ja runsas kol-
mannes kuljetuksesta. Jäteveron nosto on korottanut jätteenkäsittelymaksuja 
keskimäärin 96 euroon tonnilta vuonna 2005, missä on lisäystä peräti 13 % vuo-
desta 2004. (Paajanen & Mynttinen 2006.) 

Sopimusperusteinen kuljetus ei kannusta syntypaikkalajittelun tehostami-
seen samassa määrin kuin alueellinen jäteyhtiö, mikä voi hidastaa jätehuollon 
kehittämistä (YTV 2004). Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen etuna on vapaa 
valinta, sillä palveluun tyytymätön kotitalous voi vaihtaa kuljetusliikettä. Eri asia 
on, moniko kotitalous todella vaihtaa jätteiden kuljettajaa edes viiden vuoden 
tarkastelujaksolla. 

Kuljetusyrittäjät eivät luonnollisesti halua luopua pitkäaikaisista asiakasso-
pimuksistaan. Paikalliset kuljetusyrittäjät painostavat kunnallisia päättäjiä sillä, 
että sopimusperusteinen kuljetus takaa kuljetukset parhaiten paikallisille kulje-
tusyrittäjille. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, sillä alan suuryritykset ovat 
löytäneet markkinat ja markkinoivat palvelujaan erityisesti uusien asutusalueiden 
asukkaille. Jätteidenkuljetusyhtiöt mielellään kertovat alan keskittyvän, jos siir-
rytään alueiden kilpailuttamiseen.6 Tässä voi olla ripaus totta, sillä suuret yhtiöt 
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ovat erittäin kiinnostuneita asutuskeskusten jätehuollon kokonaispalvelun järjes-
tämisestä. Kotitalouksien pienet jätevirrat kulkisivat suurivolyymisten yritysjät-
teiden rinnalla melko edullisesti. Kilpailun ylläpitämiseksi alueellisen jäteyhtiön 
ja kuljetusliikkeiden työnjako on järjestettävä siten, että pienyritysten omistaja-
kuljettajien on mahdollista osallistua jätekuljetuksista käytävään kilpailuun (esi-
merkiksi jakamalla asuinalue pienempiin, yhdellä autolla hoidettavissa oleviin 
kokonaisuuksiin). Järjestelmän taloudellisuuden ja yhteisön kokonaisedun var-
mistaa alueellinen toimija, jolla on kilpailun puutetta kohdatessaan mahdollisuus 
hankkia omaa kalustoa ja henkilöstöä hoitamaan kuljetukset kustannuksia vas-
taavilla hinnoilla.

Kunta päättää jätepolitiikassaan, hoidetaanko kuljetukset kunnan järjestä-
minä ja kilpailuttamina vai sopimusperusteitse siten, että niistä sopivat asukkaat 
ja kuljetusyrittäjät keskenään (ks. www.kunnat.net). Kunnat ovat siis paljon var-
tioijina. Kiinteän kotitalousjätteen keräily on kuitenkin luultavasti luonnollinen 
monopoli (Porter 2002, 49), sillä monen jäteauton ajattaminen samoja katuja 
pitkin perättäin moninkertaistaa keräilyn kustannukset. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, että kuljetukset pitäisi hoitaa kunnan omana työnä tai suuren monopoli-
yrittäjän kuljetuskalustoa käyttäen. Kuntien on erotettava kilpailu markkinoilla 
(monet kuljetusyrittäjät kilpailevat kotitalouksien jätteenkuljetuksista samalla 
asuntoalueella) ja kilpailu markkinoista (kullakin asuinalueella on yksi yrittäjä, 
joka kerää kaikki kadun varteen jätetyt jätteet, mutta sopimukset ovat määräai-
kaisia ja kilpailutettuja). Kilpailun uhka on useimmiten riittävän tehokas pitä-
mään kuljetushinnat kurissa, sillä alalla ei ole suuria aloittamiseen tai poistumi-
seen liittyviä kustannuksia (kuljetuskalustolle on olemassa toimivat jälkimarkki-
nat). Asukkaiden on käytännössä mahdotonta organisoida aluekilpailua (sopija-
osapuolten suuren määrän takia), joten kunnan on oltava aktiivinen toimija. 
Kuljetusyritykset vastustavat aluekilpailua siirtymävaiheessa, mutta kunnan päät-
täjillä täytyy olla rohkeutta katsoa kuntalaisten pitkän tähtäyksen etua. Alueel-
listen jäteyhtiöiden toiminnan vaarantuminen ja jopa yhteistyön purkautuminen 
jätteiden kuljetuksista käytävien kiistojen takia on liian kova hinta maksettavak-
si paikallisten kuljetusyrittäjien suosimisesta.

Kaatopaikkojen määrän vähentyessä kuljetusmatkat pitenevät entisestään. 
Alueellisen jätehuoltoyhteistyön lisääntyminen kasvattaa kuljetusmatkoja hel-
posti jopa 100 kilometrin mittaisiksi. Yhä useammalla paikkakunnalla siirrytään 
välikäsittelyasemien käyttöön, jolloin keräilyautot tuovat jätteen lajiteltavaksi tai 
puristettavaksi pienempään tilaan. Välikäsittelyasemilla esikäsitelty jäte lastataan 
suuriin rekkoihin, joilla pitkätkin siirtymäkuljetukset voidaan hoitaa edullisesti. 
(Yhdysvalloissa jäteasemia on jo tuhansia ja jätteitä kuljetetaan runsaasti osaval-
tioiden välillä, ks. Porter 2002, 50–51). Tällainen jäteasema vaatii kuitenkin in-
vestointeja, joihin aivan pienillä kuljetusyrittäjillä ei ole varaa. Samoin autoja ja 
asiakaskotitalouksia palvelevien (paikka)tietojärjestelmien luominen vaatii mel-
koisen suuren käyttäjäjoukon ollakseen taloudellista. Palvelutasoa on kuitenkin 
mahdollista parantaa, jos asiakas voi helposti ilmoittaa lomistaan tai täyttyneistä 
jäteastioistaan. 

Yhdysvalloissa tehty vertailututkimus (Walls 2005, 218) toteaa, että kunnat 
ovat havainneet parhaaksi tavaksi hoitaa jätteen kuljetuksen määrittelemällä etu-
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käteen hyvin yksityiskohtaisesti, mitä palveluja ne vaativat kuljetusliikkeeltä. Jä-
tehuollon järjestäjille on jätetty hyvin vähän joustovaraa. Monissa tapauksissa 
julkinen valta omistaa polttolaitokset, jätteiden välikäsittelyasemat, kompostoin-
tilaitokset ja kaatopaikat. Taloustieteelliset perustelut työnjaolle ja sopimusme-
nettelylle löytyvät epätäydellisistä sopimuksista. Teoria toteaa syyksi osapuolten 
tarpeen tehdä jätehuoltoon peruuttamattomia investointeja, joiden arvo asiakas-
suhteen purkautuessa on huomattavasti vähäisempi. 
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3 Jätehuoltokyselyn tulokset

3.1 Vastaajien taustan vaikutus jätteiden käsittelyyn

Iäkkäämmät ovat innokkaampia kierrättämään ja käsittelemään jätteitä.
Varakkaammat kierrättävät eniten, pienituloisemmat suosivat tuotteiden 

uudelleenkäyttöä.
Vuokralla asuvat ovat vähemmän kiinnostuneita lajittelusta ja kierrätykses-

tä kuin omistusasunnossa asuvat.

Kyselyyn osallistuneet kotitaloudet valittiin satunnaisotannalla Väestörekisteri-
keskuksen osoitetiedoista. Lähetetyistä lomakkeista saatiin takaisin vajaat 40 %.7 
Vastaajien taustatekijöistä kysyttiin muun muassa sukupuolta, ikää, auton omis-
tamista, asuinpaikkaa, asumismuotoa, talouden kokoa, tuloja, tyytyväisyyttä 
omaan elämään, terveydentilaa ja asemaa työelämässä. 

Monet ulkomaiset tutkijat (esim. Oskamp ym. 1991, Derksen & Gartrell 
1993, Boldero 1995) ovat yrittäneet selvittää kierrätyskäyttäytymisen ja sosiaalis-
taloudellisten seikkojen välistä yhteyttä. Yleensä tuloksena on, että vanhat, hy-
vätuloiset ja pidemmälle koulutetut kierrättävät ahkerammin, mutta myös nuor-
ten ja perheellisten on havaittu olevan aktiivisia (Vining & Ebreo 1990). Naiset 
yleensä saadaan kierrätysasioissa aktiivisemmiksi kuin miehet, samoin omakoti-
asujat ovat muita ryhmiä aktiivisempia (Oskamp ym. 1991, Derksen & Gartrell 
1993). Scott (1999, 282) puolestaan saa iän ainoaksi kierrätyksen voimaperäi-
syyttä selittäväksi tekijäksi. 

Tulokset ovat kuitenkin monilta osin sangen ristiriitaisia, mikä on saanut 
tutkijat kiistelemään sosiaalis-taloudellisten tekijöiden merkityksestä. Ebreo, 
Hershey ja Vining (1999, 133) uskovat, että ympäristötietoiset kuluttajat voidaan 
tunnistaa sosiaalis-taloudellisten ja psykologisten seikkojen perusteella. Sen sijaan 
Barr (2002, 144) tulkitsee, että sosiaalis-taloudelliset tekijät ovat ikää ja suku-
puolta lukuun ottamatta merkityksettömiä. Sosiaalis-taloudellisten seikkojen 
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suora vaikutus jätteiden käsittelyyn on nyt kerätyssä suomalaisessa aineistossa 
melko vähäistä, vaikka osa yhteyksistä onkin tilastollisesti merkitseviä8. 

Yksityiskohtaiset tulokset 

Vastanneista miehiä oli 43 % ja naisia 57 %, kun Väestörekisterikeskuksen toi-
mittamassa, koko väestöä edustavassa otoksessa miehiä oli 50,5 % ja naisia 49,5 %. 
Naiset ovat siten yliedustettuina vastaajien joukossa9. Tähän voi vaikuttaa naisten 
suurempi alttius vastata yleensä kyselyihin, naisten suurempi kiinnostus esillä 
olevia kotitalouden arkeen kytkeytyviä kysymyksiä kohtaan tai se, että naiset 
yleensä hoitavat jätteiden käsittelyn kotona. Naisten keskeinen rooli jäteasioissa 
on siten mahdollisesti tärkeä huomioon otettava seikka toimivaa jätehuoltojär-
jestelmää suunnitteleville. Aineistossa sukupuoli ei kuitenkaan ole tilastollisesti 
merkittävässä määrin yhteydessä juuri minkään jätteenkäsittelyä kuvaavan muut-
tujan kanssa. Sukupuolen ja siihen liittyvien roolien suora yhteys jätteiden käsit-
telytapoihin on yllättävän heikko. 

Vastanneiden ikä oli keskimäärin 44,94 ja väestörekisterikeskuksen toimit-
taman aineiston 43,94, joten vastaajat olivat keskimäärin vuoden otokseen valit-
tuja vanhempia. Ero tuskin vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Iällä on kierrätys-
tä lisäävä vaikutus, joka ei kuitenkaan ole erityisen vahva (korrelaatio10 r = 0,18). 
Iän yhteys jätteiden vähentämiseen ja tuotteiden uudelleen käyttämiseen ei ole 
tilastollisesti merkitsevää. Tulos on hieman yllättävä, sillä sodan tai pulavuodet 
kokeneet eivät helposti heitä toimintakuntoisia tavaroita pois. Otos on tosin 
rajattu 20–65-vuotiaisiin, joten sotien varjo ei juuri näy aineistossa. Kansainväli-
sen tutkimuksen valossa iän vaikutus jätteiden käsittelyyn on sangen sekava. 

Talouden käytettävissä oli auto 91 %:lla vastaajista. Henkilöauton käyttömah-
dollisuus ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yhteenkään jätteiden käsitte-
lykäyttäytymistä mittaavaan muuttujaan. Tulos on sama kuin Barrilla (2002, 143).

Tamperelaiset ja lappeenrantalaiset vastaajat asuivat muita useammin kes-
kustassa. Tunturi-Lapissa haja-asutusalue oli tavallisin asuinpaikka. Asuinpaikan 
urbaanisuus ei kuitenkaan vaikuttanut jätteiden käsittelyyn millään tavalla. 

Vastaajista 59 % asuu omakotitalossa, 24 % kerrostalossa ja loput 17 % rivi-
talossa. Tampereella vain kolmanneksella vastaajista on omakotitalo, kun taas 
Tunturi-Lapissa omakotiasujia on 82 % vastanneista. Talotyypin vaikutus jättei-
den käsittelyyn on kuitenkin aineiston perusteella sangen vähäinen. Omakotita-
lon suurempien säilytystilojen on joissakin tutkimuksissa osoitettu helpottavan 
lajiteltujen jätteiden välivarastointia, mutta ilmeisesti tilanpuute ei kaikesta va-
littamisesta huolimatta ole ratkaiseva tekijä. Tilanpuute ilmaistaan helposti fak-
tana, mutta joskus voidaan ajatella tilanpuutteesta valittamisen kuvaavan vastaa-
jan kotitaloudessaan noudattamaa ”varastointihierarkiaa”, jossa kierrätysmateriaa-
leilla on hyvin vähäinen tärkeyttä kuvaava arvo (Barr ym. 2003, 414–415).

Vuokralla asuminen vähensi kierrätysaktiivisuutta, mutta yhteys ei ollut ko-
vin vahva (korrelaatio r = –0,12). Oman kodin omistamisen on havaittu lisäävän 
kierrätysaktiivisuutta myös ulkomaisissa aineistoissa (Oskamp ym. 1991).

Vastaajien kotitalouksien keskimääräinen koko oli 2,6 henkeä. Lapsia oli 
noin joka kolmannessa kotitaloudessa (36 %). Jos kotitaloudessa on lapsia, jäte-
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määrän pienentämiseen pyritään hieman keskimääräistä harvemmin (r = –0,11). 
Krooninen aikapula ja käytännön pakot menevät lapsiperheissä tulevien suku-
polvien ympäristöstä kannettavan huolen ohitse. Toisaalta nuorten lapsiperheiden 
on ulkomailla havaittu olevan muita passiivisempia kierrättäjiä lasten vaatiessa 
huomiota, mutta aktivoituvan myöhemmässä elämänvaiheessa, kun jätteiden kä-
sittelyyn koulussa perehtyneet lapset alkavat tarkkailla ja painostaa vanhempiaan 
toimimaan oikein (ks. Davies ym. 2002, 51–52). Jos kyseessä on sinkku tai lap-
seton pariskunta, halukkuus lajitteluun (r = –0,11) ja kierrätys (r = –0,1) ovat 
keskimääräistä vähäisempiä.

Keskimääräiset kuukausitulot olivat 68 %:lla vastaajista 600 euron ja 2 200 
euron välillä. Reilu viidennes ansaitsi tätä enemmän, ja reilu kymmenesosa vas-
taajista oli lähes tuloitta. Tulojen kasvu vähentää hieman tuotteiden uudelleen-
käyttöä (r = –0,08). Kierrätysaktiivisuus kuitenkin lisääntyy tulojen myötä (r = 
0,08). Koulutus ei vaikuta jätteiden käsittelyyn millään tavalla. Molemmat tu-
lokset ovat yhtäpitäviä Viningin ja Ebreon (1990) tulosten kanssa, joiden mukaan 
tulot vaikuttavat myönteisesti kierrätykseen mutta koulutus on neutraali tekijä. 

Vastaajista elämäänsä melko tyytyväisiä oli 61 % ja todella tyytyväisiä 26 %, 
joten subjektiivinen onnellisuusmittari ei erotellut vastaajia selkeästi eri ryhmiin. 
Tyytyväisyys elämään ei lisää jätteiden käsittelyä, sillä jätteiden vähentäminen ja 
tavaran uudelleenkäyttö jäävät monesti tekemättä. 

Vastaajien terveydentila oli useimmiten hyvä (49 %). Vain prosentti vastaa-
jista piti terveyttään huonona ja 3 % melko huonona. Kovin monen terveyden-
tila ei siten aseta rajoitteita jätteiden käsittelylle. 

Toimenkuvan perusteella suurin vastaajaryhmä olivat työntekijät, joita oli 
yli kolmasosa (36 %). Ylemmäksi toimihenkilöksi itsensä koki 11 %, alemmaksi 
toimihenkilöksi 8 % ja johtavassa asemassa olevaksi 4 %. Yrittäjiä tai maanvilje-
lijöitä oli 8 %. Eläkeläisiä oli 15 %. Loppu vajaa viidennes koostui opiskelijoista, 
kotiäideistä ja -isistä, työttömistä ja kaatoluokasta muut. Vastanneista toimii 
työmarkkinoilla kaksi kolmasosaa. Työssä olevat ovat hieman muita vähemmän 
tavaroiden uudelleenkäytöstä kiinnostuneita, mikä saattaa selittyä vapaa-ajan 
suuremmalla arvostuksella. Ruotsissa Sterner ja Bartelings (1999, 483) koettivat 
käyttää kotitaloudessa kotona olevaa perheenjäsentä jätteiden kompostoinnin 
selittäjänä, mutta muuttuja ei osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi. 

3.2 Suhtautuminen lajitteluun

Suurella osalla olisi halua lajitella jätteitä monipuolisemmin, esimerkiksi 
tekstiilejä.

Osa vastaajista olisi valmis maksamaan muiden tekemästä lajittelusta.
Ympäristöasenteet eivät vaikuta kierrätykseen.
Ihmiset osaavat mielestään lajitella jätteensä oikein, mutta todellisuudessa 

tiedoissa on puutteita.
Opittuja lajittelutapoja ollaan haluttomia muuttamaan.
Keräyspisteen koettu saavutettavuus vaikuttaa lajitteluhalukkuuteen.
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Asenteet lajittelua ja ympäristöä kohtaan 

Kyselyyn vastanneista 72 % lajittelisi enemmän, jos se olisi mahdollista, ja vain 
14 % ei haluaisi lajitella enempää. Tästä voisi päätellä, että vastaajat toivoisivat 
kierrätysohjelman laajentamista nykyisestä. Vastaajista 61 % lajittelee sellaisiakin 
jätetyyppejä, joita lähin ekopiste ei ota. Vain 29 % ilmoittaa, ettei lajittele esi-
merkiksi tekstiilejä. Jos kuitenkin kysytään halukkuutta maksaa pihapiirin tule-
vista lisäastioista, vastaajista 48 % ei maksaisi ja enää 37 % olisi valmis maksa-
maan.

Suomessa kyselyyn vastanneista 16 % toivoisi lajittelun tehtävän vasta jät-
teiden vastaanotossa, mutta 71 % on eri mieltä. Tämä ei kuitenkaan ole niin 
selvä tuomio harvojen kotitalouden tekemien peruserottelujen mukaiselle ns. 
amerikkalaiselle mallille kuin äkkiä voisi ajatella, sillä vastaajat eivät kyselyn 
perusteella voi ymmärtää, minkälainen tämä Yhdysvalloissa käytössä oleva mal-
li olisi käytännössä. Vastaajat pitävät siten helposti puhetta vastaanotossa tapah-
tuvasta lajittelusta huuhaana ja sen kannattamista valtakirjana jätteiden lajittelun 
lopettamiselle.11

Kun vastaajilta kysyttiin halua maksaa toisten tekemästä lajittelusta, lomak-
keen palauttaneista 52 % ilmaisi nollaa suuremman arvon. Keskimäärin tämä 
maksuhalu oli tuntia kohti laskettuna vertailukelpoinen veron jälkeisen nettopal-
kan kanssa, joten ihmisillä näyttäisi olevan halua maksaa uudenlaisista palve-
luista. 

Ihmisten ympäristöasenteilla ei ole kovin suurta vaikutusta kierrätykseen. 
Yleisiä ympäristöarvoja kuvaavista väittämistä muodostui kerätyssä aineistossa 
kaksi pääkomponenttia, jotka nimettiin ”tiedeuskoksi” ja ”ihmisen vastuuksi”. 
Pääkomponentit perustuvat kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Ihmisen 
vastuulle suosituin mittausasteikko on ns. uusi ympäristöllinen suuntaus (New 
Environmental Paradigm, NEP). NEP mittaa vastaajan kiinnittymistä humanis-
tis-ympäristölliseen maailmankuvaan. Alkuperäinen NEP nousi vastineena ns. 
vallitsevalle yhteiskunnalliselle suuntaukselle (Dominant Social Paradigm, DSP), 
jossa uskotaan edistykseen ja kehitykseen, vaurastumiseen, luonnontieteisiin ja 
teknologiaan sekä vapaisiin markkinavoimiin perustuvaan talouteen. Tiedeusko- 
pääkomponentti vastaa tutkimuksessa DSP-asenneulottuvuutta. (Ks. Oom do 
Valle ym. 2004, 508.) 

Tiedeusko vähentää tilastollisesti merkitsevästi jätteiden uudelleenkäyttöä 
ja kierrätystä. Korrelaatiot ovat matalia, joten kovin suurta roolia tiedeuskolla ei 
kuitenkaan ole. Ihmisen vastuu korreloi tilastollisesti merkitsevästi jätemäärän 
minimoinnin (korrelaatio r = 0,22) ja jätemäärän uudelleenkäytön (r = 0,14) 
kanssa mutta ei kierrätyksen kanssa. Tulos kertoo, että yleinen myönteinen ym-
päristöasenne ei juurikaan selitä kierrätystä.12 Pääkomponentit eivät eroa vah-
vuudeltaan seutukuntien välillä.

Barr ym. (2001a, 2044–2045) korostavat, että kierrätystä ei voi (aiemman 
tutkimuksen tapaan) pitää henkilön koko jätteiden käsittelyn kuvaajana. Kierrä-
tys poikkeaa käytännöllisyytensä takia jätteiden vähentämisestä ja tuotteiden 
uudelleenkäytöstä, jotka ovat syvemmin arvopohjaisia ratkaisuja (emt.). Myös 
Ebreo ja Vining (2001) havaitsivat, että vastaajien jätteiden vähentämistoimet 
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eivät liittyneet millään järjestelmällisellä tavalla heidän innokkuuteensa kierrät-
tää. 

Tieto lajittelusta 

Kyselyn mukaan jätettä koskeva tieto hankittiin pääosin (39 %) postin tuomista 
esitteistä, mutta myös ekopisteiden ohjetauluja (13 %) pidettiin hyvänä tietoläh-
teenä. Vajaat 6 % vastaajista piti henkilökohtaista suullista opastusta parhaana 
keinona saada jätetietoa. Vastaajista kuitenkin 38 % kaipasi paikkakunnalleen 
henkilökohtaista opastusta tarjoavia jäteasiantuntijoita. Epävarmoja oli myös 
paljon, sillä 39 % vastaajista ei osannut sanoa, onko jäteneuvojalle tarvetta. Ky-
selyssä udeltiin myös mielipidettä niin kutsutusta naapurivalvonnasta, jossa osa 
asuinalueen asukkaista toimisi asuinalueen asukkaiden kierrätyksen valvojina, 
tukijoina ja opastajina. Tästä ei oltu kovin innostuneita, sillä yli puolet vastaajis-
ta torjui ajatuksen.

Ihmiset osaavat jo omasta mielestään lajitella jätteensä, sillä väitteen kanssa 
täysin samaa mieltä oli 41 % ja jokseenkin samaa mieltä 47 % vastaajista. Ihmis-
ten halu muuttaa omia käsittelytapojaan on suhteellisen vähäistä. Muutoshaluk-
kuutta kysyttäessä 56 % vastanneista ei haluaisi ja 29 % haluaisi muuttaa käsit-
telytapojaan. Lähitulevaisuuden aikomuksia kysyttäessä 61 % ei aio ja 19 % aikoo 
muuttaa tapojaan. Kolmen viime vuoden aikana käsittelytapojaan on esimerkik-
si muuton takia muuttanut yhtä moni kuin on pysynyt vanhoissa, joten takana 
on ollut melkoisen suuri mullistus ja uusien tapojen opetteluaika. 

Jo opitun asian poisoppiminen on tunnetusti vaikeaa. Jätehuollossa riskinä 
on, että laajakaan tiedotus ei yksityiskohdissaan ole mennyt perille. Kyselyssä oli 
tietoa edellyttävä vastausvaihtoehto ”Rikkoutuneen ikkunalasin laitan lasinkeräyk-
seen”. Oikea vastaus on olla täysin eri mieltä väittämän kanssa. Kuitenkin niistä, 
jotka olivat täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että he osaavat lajitella oikein, kolme 
neljästä vastasi väärin. Niistäkin, jotka olivat täysin varmoja lajittelutaidoistaan, 
kaksi kolmesta vastasi väärin.

Kysymys ”Kuinka kaukana asunnoltasi on lähin keräyspiste?” kuvaa jäte-
huoltojärjestelmän saavutettavuutta kotitalouden näkökulmasta. Jätehuoltoinnon 
oletettiin vähenevän sitä enemmän, mitä kauempana keräysastiat ovat. Keräys-
pisteen etäisyyden yhteys jätemäärän vähentämiseen ja tavaroiden uudelleenkäyt-
töön on tilastollisesti merkityksetön. Yhteys kierrätykseen on merkitsevä mutta 
tasoltaan matala (korrelaatio r = –0,17). 

Mekanistisen kilometrimäärän ohella kyselyssä on mukana vastaajan oma 
arvio etäisyyden sopivuudesta. Subjektiivinen arvio on selvästi yhteydessä kier-
rätyskäyttäytymiseen (r = 0,24) mutta ei jätemäärän vähentämiseen eikä tavaroi-
den uudelleenkäyttöön. 

Informaation jakamisen vaikutus 

Thøgersen (1996, 547–548) arvelee, että monta kertaa päivässä aktiivisia toimia 
vaativa kotitalousjätteen kierrätys riippuu (ulkoisista) sosiaalisista normeista tu-
tustumisvaiheessa ja (sisäisistä) henkilökohtaisista normeista sen jälkeen, kun 
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järjestelmä on ollut käytössä jo pidemmän aikaa. Kyselyn perusteella noin puolet 
vastanneista on ottanut vastaan jätehuoltoyhtiöiden tarjoaman informaation ja 
tarkistanut jätteiden käsittelyään viime vuosina. Toinen puoli lienee jatkanut niin 
kuin tähänkin asti. Jätteiden lajittelu- ja kierrätysviestin perillemenon kannalta 
kuherruskuukausi on siten ohi. Vastassa ovat ihmiset, jotka ovat omaksuneet 
tietynlaiset ajattelu- ja käyttäytymismallit, joista he eivät enää helposti luovu. 
Asukkaat torjuvat uuden informaation, jos se on ristiriidassa heidän jo oppiman-
sa kanssa. Uusien esitteiden lähettäminen ei enää tehoa entisellä tavalla. Ihmiset 
siirtävät esitteet syrjään jo tuttuna asiana tai viestinä, joka ei ole tarkoitettu heil-
le vaan niille jukuripäille, jotka eivät millään opi lajittelemaan jätteitään. Myös-
kään Internet-sivujen ylläpito ei riitä, sillä sivut palvelevat parhaiten aktiivista 
tiedonhakijaa eivätkä tavoita asiat jo mielestään hallitsevaa tai passiivista kotita-
loutta. 

Yleiskampanjat, joissa kysytään koko kansalta, teetkö jo osuutesi, eivät tehoa 
läheskään niin hyvin kuin esimerkiksi eniten rohkaisua kaipaaville kohdistetut 
kampanjat. Jätteiden lajittelun vastustajien vastarinta olisi saatava muutettua hy-
väksynnäksi, myönteinen suhtautuminen toiminnaksi ja toiminta alitajuisen oh-
jauksen varassa toistuvaksi tavaksi. Lajittelua lainkaan harrastamattomien koti-
talouksien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta esimerkiksi Kokkolassa on arvioi-
tu, että joka kymmenes asukas ei lajittele lainkaan, vaikka alueellinen jätehuol-
tojärjestelmä perustuu märkäjätteiden sijoittamiseen mustiin pusseihin ja muun 
sekajätteen valkoisiin pusseihin (Nikula 2006). Jo sitoutuneet lajittelijat pitäisi 
saada lisäämään toimiensa vuorotiheyttä ja laajentamaan toimintansa muihinkin 
ympäristömyönteisiin käyttäytymistapoihin (esimerkiksi kierrättäjät tarkkaile-
maan ostojaan). (Gilg & Barr 2005.)

Viestinnän kannalta tämä tarkoittaa, että pelkkä tiedotus ja mainonta eivät 
riitä, vaan tarvitaan monien markkinointikeinojen samanaikaista käyttöä. On 
käytettävä esimerkiksi kallista mutta koeteltua vanhan ajan henkilökohtaista 
”myyntityötä”, jossa vakuutellaan asiakkaalle, että hänen joko kannattaa tarkis-
taa kantojaan tai ylläpitää nykyistä hyvää lajittelukäyttäytymistään (Shrum ym. 
1994). Koska henkilökohtainen yhteydenotto on kallis keino, se on osattava 
kohdistaa niihin ryhmiin, joilla on eniten vaikutusta yhteisössään. Taloyhtiöiden 
keskeinen rooli on syytä muistaa, sillä asukkaat sitoutuvat hyvin vahvasti siihen, 
mitä yhdessä on päätetty. Jos asunto-osakeyhtiön hallitus saadaan vakuutetuksi 
tarpeesta tarkistaa jätteiden käsittelyä, käytetyn neuvontatyön hyötysuhde voi 
olla melkoisen hyvä, koska vähemmän jäteasioihin perehtyneet asukkaat tekevät 
yhteisön luoman paineen takia hyvin tottelevaisesti sen, mitä taloyhtiö suosit-
taa.

Joukkotiedotusvälineiden kautta jaettu positiivinen viesti parantaa asukkai-
den asenteita ja uskomuksia kierrätyksen suhteen, mutta tutulta henkilöltä saatu 
negatiiviseksi muotoiltu, esimerkiksi ympäristön tuhoutumista käsittelevä viesti 
saa aikaan kaikkein suurimman kierrätyskäyttäytymisen muutoksen (Lord 1994). 
Tehokas viestintä voi pyrkiä yhdistämään positiivisia ja negatiivisia väitteitä, jot-
ta muutosta saataisiin aikaan sekä asenteiden että käyttäytymisen suhteen. 

Viestin täytyy olla vastaanottajaksi tarkoitetun yleisön kannalta henkilökoh-
taisesti merkitsevä. Sen sijaan että kerrotaan, kuinka monta tuhatta tonnia jätet-
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tä sijoitetaan joka vuosi kaatopaikoille, jäteyhtiöiden täytyisi osoittaa, kuinka 
kierrätyksen puute vaikuttaa kohderyhmän omaan tai tulevien sukupolvien elä-
mäntapaan. Ihmisille tulisi myös tarjota ulkoisia muistiapuja erityisesti siinä vai-
heessa, kun toiminta on uutta. Esimerkiksi ulkomailla on havaittu, että kadun-
varsikeräyksen monilokeroinen keräysastia on näkyvä muistuttaja (Heckler 
1994).

Mannetti ym. (2004, 234) näkevät, että viestinnän tulisi yhdistää ympäris-
töystävälliseen käyttäytymiseen enemmän myönteisiä mielikuvia. Tätä yhteyttä 
mainosväki on hyödyntänyt aina esittäessään tiskiaineiden ja saippuan tapaisten 
kotitaloushyödykkeiden valmistajien ”auttavan ympäristöä”. Eri kansankerrokset 
saadaan harjoittamaan jätteiden syntypaikkalajittelua paljon laajemmin, jos kier-
rättäminen samaistetaan yleviin ja ihmiselle arvostusta tuoviin asioihin saman-
aikaisesti kun ympäristöstä piittaamattomuudesta muodostuu jälkeenjääneiden 
junttien piirre.

Jätteiden lajittelumotivaatio kehittyy ajan kuluessa niin, että ihmiset aluksi 
ottavat vastaan annetun informaation ja jätteiden käsittelyn puolesta puhuvat 
argumentit. Myöhemmin he kohtaavat erilaisia vasta-argumentteja ja jäteskan-
daaleja (esimerkiksi jätteiden lajittelulinja ei ole toiminut odotetusti, ja kotita-
louksien kaikki jäte on viety kaatopaikalle), jotka horjuttavat heidän lapsenus-
koaan. Kun motivaatio saa kolauksia, käyttäytyminen muuttuu vähemmän tar-
kaksi ja lyhytjännitteiseksi. Tässä vaiheessa tarvittaisiin uutta kontaktia jäteasiois-
ta vastaavilta, jotta alkuperäiset argumentit syntypaikkalajittelun puolesta saatai-
siin taas muistutettua ihmisten mieliin ja motivaatio palautettua alkuaikojen 
korkealle tasolle. (Smith ym. 1994.)

Poisoppimisen vaikeus tekee jätteiden käsittelyjärjestelmän vaihtamisen vai-
keaksi, joten jätehuoltoyhtiöiden täytyy olla hyvin suunnitelmallisia järjestelmiä 
käyttöön ottaessaan. Jos kuitenkin lainsäädäntö muuttuu tai jokin käytetty tek-
niikka muuttuu kannattamattomaksi, vanha käytäntö menettää mielekkyytensä. 
Jos ihmiset edelleen lajittelevat poltettavan jätteen, mutta se meneekin rinnak-
kaispolton loputtua kaatopaikalle, lajittelijat tuntevat itsensä huijatuiksi. Jos aiem-
man tyyppinen lajittelu lopetetaan, ihmiset voivat olla haluttomia omaksumaan 
uutta syntypaikkalajittelun tapaa.

3.3 Seutukuntien väliset erot asenteissa

Kierrätys on aktiivisinta Kajaanin ja Lappeenrannan seutukunnissa, vähiten 
aktiivista Tunturi-Lapissa.

Lapissa ei pidetä pitkiäkään matkoja kierrätyspisteille liian pitkinä, sen 
sijaan Etelä-Suomessa ekopisteen pitää olla lähellä.

Suurissa kaupungeissa kannatetaan jätteiden energiakäyttöä.
Jäteneuvontaa halutaan lisää jo toteutetuista tiedotuskampanjoista huoli-

matta.
Lappiin toivotaan lisää keräyspisteitä.
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Seutukuntien välillä on eroa kierrätysinnossa, sillä Kajaanissa ja Lappeenrannas-
sa kierrätetään huomattavasti enemmän kuin Tunturi-Lapissa13. Kyse ei liene 
pelkästään toimintaympäristöstä, sillä Kajaanissakin pitkät etäisyydet ja harva 
asutus huonontavat kierrätysastioiden saatavuutta, mutta jätteitä lajitellaan silti 
aktiivisemmin kuin Etelä-Suomessa. 

Tunturi-Lapissa on totuttu pitkiin välimatkoihin, sillä keskimäärin 19 
kilometrin matka ekopisteelle on liian kaukana vain 30 %:lle vastaajista ja 62 % 
pitää etäisyyttä hyvänä. Tampereella, Saarijärvellä ja Salossa matka ekopisteel-
le jää keskimäärin alle 2,5 kilometriin, mutta etäisyyttä pitää liian pitkänä Sa-
lossa 8 %, Saarijärvellä 9 % ja Tampereella peräti 18 % vastaajista. Vaikka ih-
misten kokemus etäisyydestä on arvokasta tietoa, myös kilometreinä mitattu 
etäisyys vaikuttaa kierrätyksen mielekkyyteen: ei ole kotitaloudelle eikä yhteis-
kunnalle kannattavaa kuljettaa suhteellisen vähäisiä materiaalimääriä pitkiä 
matkoja. 

Jätemateriaalin uudelleenkäytön ja jätemäärän vähentämisen suhteen seu-
tukuntien välillä ei ole eroa.

Seutukunnissa on erilaisia uskomuksia parhaista keinoista hankkiutua eroon 
jätteistä. Jätteiden energiana hyödyntäminen saa yli puolelta vastaajista kanna-
tusta Tampereen ja Lappeenrannan kaltaisissa suurissa keskuksissa, kun taas Tun-
turi-Lapissa energiakäytöstä innostuu vain vajaa kolmannes. Jos kansainvälisesti 
asukastiheys kertoo polttolaitosten suosion (ks. liite), niin myös seututasolla asu-
tusrakenteen voi sanoa toimivan melko hyvänä energiakäytön kannatuksen en-
nustajana.

Kaatopaikalle sijoittamisesta tai jätteiden kotipoltosta innostui koko aineis-
tossa vain pieni joukko vastaajia. Näitä vaihtoehtoja kannatti 14 % Tunturi-Lapin 
vastaajista, kun suurilla kaupunkiseuduilla (Tampere ja Lappeenranta) jäätiin 
3 %:n kannatukseen. 

EU:n jätehierarkia opettaa, että kierrätys olisi paras tapa huolehtia jätteistä, 
mutta kotitalouksista vain 23 % oli ehdottomasti samaa mieltä. Vastaajista 12 % 
ei tyytynyt yhteen vastausvaihtoehtoon, minkä voisi tulkita kannatukseksi sille, 
että jätevirtoja ohjataan moneen tasaveroiseen väylään. Neuvonnalle olisi kuiten-
kin töitä, sillä 8 % vastanneista ei osannut sanoa mielipidettään parhaan käsitte-
lytavan suhteen. 

Saarijärven seutukunnasta saatujen vastausten kautta avautuu mahdollisuus 
tarkastella jätehuoltoyhtiön toimintahistorian pituuden vaikutuksia asiakkaiden 
asenteisiin jätteiden lajittelua kohtaan. Vasta aloittaneella Saarijärvellä kierrätys-
aktiivisuus oli jaetulla kärkisijalla Lappeenrannan kanssa. Voi siis päätellä, että 
jätteitä kierrätetään innokkaasti, kun uudet lajitteluohjeet ovat vielä tuoreessa 
muistissa. Muutosvastarinta näyttää siten olevan pelättyä vähäisempi uhka kier-
rätykselle. 

Laki ja muut määräykset olivat tärkein syy kierrätykseen melko monelle 
Saarijärvellä (33 % vastaajista). Tunturi-Lapin (14 %), Tampereen (11 %) ja Sa-
lon (12 %) vastaajille lain merkitys oli vähäinen. Uusi järjestelmä näytti siten 
toimivan hyvin pitkälti ulkoisen motivaation varassa, mikä on ymmärrettävää, 
sillä sitoutuminen järjestelmään tapahtunee vasta ajan myötä. Vastaavasti jättei-
den lajittelusta kiinnostumattomien voi arvella menettävän auktoriteettiuskonsa 
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ja ulkoisen motivaationsa ajan myötä, sillä palkkioita tai rangaistuksia ei yleensä 
käytetä jäteyhtiöissä.

Jäteneuvonnan lisätarpeissa seutukuntien välillä oli merkittäviä eroja. Tun-
turi-Lapissa peräti 56 % halusi lisäneuvontaa ja vain 13 % katsoi tiedontarpeen-
sa jo tyydytetyksi. Vastaavasti Salossa vain 29 % halusi lisää neuvontaa ja 31 % 
katsoi, ettei jäteneuvonnalle ole tarvetta. Jää avoimeksi, mikä tekee Salon seudun 
kotitalouksista muita valveutuneempia, mutta alueella toteutettiin mittavia tie-
dotuskampanjoita vuonna 2004. Toisaalta myös mittavan jätetietouskampanjoin-
nin läpi käyneen Kajaanin vastaajista 40 % näki edelleen jäteneuvonnan lisätar-
vetta ja 25 % katsoi tiedon jo riittävän. Karkeiden yleismittareiden kautta ei siten 
voi varmistua informaatiokampanjan tehosta, mutta Lapissa alueellisen jäteyh-
tiön puuttuminen näkyy selvästi tiedonpuutteena.

Tyytyväisyys kuljetukseen ja muuhun jätehuoltoyhtiön käytännön toimintaan 

Jätehuollon logistiikkaa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta, jotka ovat jäte-
huollon toimivuus, keräyspaikkojen siisteys ja yhteiskunnallisuus ja yhteisölli-
syys. 

Tyytyväisyys tarjottuun logistiseen järjestelmään vaihteli seuduittain. Tek-
ninen toimivuus sai parhaat pisteet Saarijärvellä ja Salossa. Salossa etäisyydet 
ovat lyhyitä, joten logistiikkaa on vaikea saada kovin huonoksi kenellekään. 
Alueellinen jäteyhtiö on Saarijärvellä varsin nuori, mutta ilmeisesti hyvin etukä-
teen suunniteltu. 

Ainoana seutukunnista vahvan negatiivisen pistemäärän logistiikan tekni-
sestä toimivuudesta saa Tunturi-Lappi, jossa alueellisen yhteistyön puute ja pit-
kät etäisyydet näkyvät konkreettisten jätepalvelujen ontumisena. Lapissa kysely-
lomakkeen avoimissa vastauskohdissa toistui usein keräyspisteiden tarve, vaikka 
moni oli valmis kuljettamaan jätteitään pitkiäkin matkoja saattaakseen ne lajit-
teluun. Mainitsipa eräskin vastaaja lähettävänsä pattereita ja muuta ongelmajä-
tettä tyttärensä mukana suurempaan kaupunkiin asianmukaiseen keräykseen.

Käytännön erityiskysymyksistä voidaan tarkastella vielä järjestelmän kykyä 
saada tavarat liikkeelle ihmisten varastoista. Lappeenrannassa (59 %), Tampe-
reella (57 %) ja Salossa (50 %) vähintään puolet vastaajista on kokenut tilanpuut-
teen ongelmaksi, kun Saarijärvellä romua on ehtinyt kertyä vasta kolmanneksen 
kaappeihin. 

Logistiikan siisteydessä Kajaani on ylivoimainen ykkönen, kun taas Saari-
järven nuori yhtiö jää viimeiseksi. Koska Saarijärvellä fyysiset palvelut pelaavat, 
voisiko olla, että ihmiset eivät vielä ole tottuneet ja turtuneet jätehuollon muka-
naan tuomiin esteettisiin ja hygieenisiin ongelmiin? 

Logistiikan yhteisöllisyys ei näkökulmana erottele seutukuntia14. Yhteiskun-
nalliset kysymykset kuten taloudellisuus, oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja 
herkkyys asukkaiden elämäntilanteen huomioon ottamisessa eivät yhdessä tar-
kasteltuina poikkea eri alueiden välillä.
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3.4 ”Sana on vapaa” – Avoimet kysymykset tietolähteenä

Pullonpalautuksesta on tullut rutiini, jota ei enää edes pidetä jätteiden kier-
rätyksenä.

Lajittelun vähäisyyttä puolustellaan huonoihin olosuhteisiin vetoamalla.
Kierrätykseen suhtaudutaan myönteisesti ja toivotaan kierrätysastioita lä-

hemmäksi.
Lajittelukäyttäytyminen muuttuu käytännön syistä, ei ympäristömyöntei-

syyden vuoksi.
Jätteiden käsittelyprosessin vaiheista halutaan lisää tietoa.
Jätteiden käsittely on tehtävä ihmisille helpoksi.

Kyselylomakkeen alkuun sijoitettiin avoin kysymys, joka koski vastaajan sekajät-
teestä erilleen lajittelemia jätteitä.15 Jätelajeja oli nimetty varsin kirjavin termein, 
eikä läheskään kaikilla ollut käsitystä kierrätyksen ja lajittelun määrittelyistä. 
Muutama ilmoitti lajittelevansa jopa sekajätteen sille tarkoitettuun erilliskeräyk-
seen. Lisäksi oli listattu tekstiilejä ja vaatteita sekä erilaisia ongelmajätteitä. Jot-
kut vastasivat keräävänsä erikseen palavan jätteen, vaikka tämä rajoittuikin pah-
vin ja vessapaperihylsyjen käyttöön tulipesän sytykkeenä. Pienimuotoinen koto-
na poltto ei ole lajittelua järjestettyyn erilliskeräykseen, vaikka henkilö itse ke-
räisikin valikoidusti talteen palavaa jätettä. Tunturi-Lapin seudulta tuli useita ”en 
lajittele mitään” -vastauksia.

Pullonpalautusta ei pidetty jätehuoltona laisinkaan, sillä mielestään mitään 
lajittelemattomatkin palauttivat pantillisia pulloja palautuspisteisiin. Tällä ajatte-
lulla saattaa toisaalta olla positiivisia vaikutuksia. Pullonpalautus on ikään kuin 
osa juomakulttuuria ja hoituu kätevästi osana kaupassakäyntiä. Pullonpalautus 
toimiikin mainiosti, ehkä juuri jätehuollosta irtautumisensa vuoksi. Kyselylomak-
keesta ilmeneekin, että noin 80 % vastaajista uskoo, että veisi pullot palautuspis-
teeseen myös pantittomina. Tämä osoittaa, että pullonpalautuksesta on tullut 
rituaali, joka on melkeinpä yhtä luontevaa kuin leivän noutaminen marketista. 
Pullonpalautuksesta saatuja kokemuksia onkin hedelmällistä soveltaa myös mui-
hin jätehuollon ongelmiin, sillä ilman tietoista ajattelua tehtävät asiat (tavat) ovat 
tärkeä osa ihmisten arkikäyttäytymistä. Vastaajistakin noin 75 % toivoisi ennak-
komaksu- ja palautuspanttijärjestelmän sovittamista myös muihin tuoteryhmiin.

Naiset näyttivät olevan tietoisempia erikseen kerättävien jätteiden luokitte-
luista ja nimesivät yleisesti lajittelevansa jäteryhmiä kuten metalleja, paperia tai 
muovia. Miehiltä jäi usein pois laskuista suuremmat jäteryhmät, ja he listasivat 
yksittäisiä, usein ongelmallisia jätteitä. Miehet kierrättivät esimerkiksi rakennus-
jätteitä, öljyjä, liuottimia, auton akkuja ja autonrenkaita. Ei voida suoralta kädel-
tä sanoa, onko tällä sukupuolierolla käytännön merkitystä, mutta ainakin se ker-
too mielenkiinnon kohteiden muodostavan kytköksiä jopa jätehuoltoon. Ihminen 
muistaa parhaiten mielekkäinä pitämiään asioita, ja kierrätysteema harvoin on 
kenenkään arjen intohimona. Tulisikin löytää uusia innovatiivisia tapoja levittää 
sanaa lajittelun puolesta. Joka kodin jäteopas lentää liian usein roskalaatikkoon 
vain pintapuolisen tarkastelun, jos senkään, jälkimainingeissa. 
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Sosiaalinen normi näkyi sekin paikka paikoin omaa lajitteluaan listaavien 
vastauksissa. Jos vastaaja ei lajitellut jätteitä tai lajitteli niukanlaisesti, hän katsoi 
suurimmassa osassa tapauksista velvollisuudekseen perustella käyttäytymistään. 
Sentyyppiset repliikit kuin ”kunnassamme ei järjestetä lajittelua”, ”taloyhtiössäm-
me ei ole kuin paperi- ja metalliastiat” ja ”en omista autoa” olivat yleisiä puolus-
tuksia. Jos lajittelua ei ole järjestetty tarpeeksi sujuvaksi, siirtyy vastuu syntyväs-
tä jätteestä monen silmissä kunnalle. Moni näyttää uskovan omaan lajitteluunsa, 
joka vain on ikään kuin ”piilossa”, kunnes tarvittavat puitteet saadaan rakenne-
tuiksi. Lajittelematta jäi ”käytännöllisyyden nimissä” esimerkiksi muoveja, lasia, 
metallia, biojätettä, vaatteita, pahveja, kartonkipakkauksia, kosmetiikkaa ja on-
gelmajätteitä (esimerkiksi patterit).

Kierrättäminen oli lähes kaikkien vastaajien mielestä hyvä käytäntö. Muu-
tama vastaaja piti kierrättämistä huonona vaihtoehtona järjestelmän kalleuden 
tai toimimattomuuden vuoksi. Vaikka oman asuinalueen lajittelumahdollisuuk-
sista löytyi puutteita ja niihin vaadittiin muutoksia, yleisesti syntypaikkalajitte-
luun pohjaavaa jätehuoltoa pidettiin hyvänä. Jos lajittelupisteiden koettiin olevan 
liian kaukana, asiasta mainittiin monessa eri kohdassa. Erityisesti ongelmajäte-
huoltoa pidettiin hankalana, sillä vastaanottopisteiden aukioloajat ja kaukainen 
sijainti vaikeuttavat jätteiden kuljettamista asianmukaiseen käsittelyyn. Kysy-
mykseen, jossa vastaaja pystyi vapaasti nimeämään kaipaamiaan jäteastioita, 
saatiin runsaasti ehdotuksia, ja erityisesti jätemuoville ja -tekstiileille kaivattiin 
säiliöitä.

Omien jätehuoltotottumusten muuttaminen 

Yleisin syy lajittelukäytäntöjen muuttamiseen kolmen viime vuoden aikana oli 
muutto toiselle paikkakunnalle, uuteen asuntoon tai asuntotyyppiin. Myös uusis-
ta lakipykälistä ja jätehuoltoyhtiön perustamisesta oli mainintoja. Läheskään aina 
muutos ei ollut tapahtunut parempaan suuntaan, vaan esimerkiksi toiselle paik-
kakunnalle muuttaminen oli saattanut hankaloittaa lajittelua. 

Biojätteen käsittelyään olivat monet muuttaneet. Paikkakunnalla oli ryh-
dytty keräämään erikseen biojätettä, taloyhtiö oli hankkinut biojäteastian tai 
asianomainen oli rakentanut oman kompostin. Kiristynyt biojätteenkeräysvel-
voite ja kaatopaikkadirektiivi, joka kieltää viemästä kaatopaikalle esikäsittelemä-
töntä jätettä, näkyivät hyvin vähän lajittelua koskevissa muutosaikomuksissa. 
Yhteyksiä lakipykäliin ei tuotu esille. Kyselyn perusteella kotitalouksilla ei ole 
täsmällistä tietoa jätehuollon säädöksistä, vaan suhtautuminen lajitteluun on kaut-
taaltaan hyvin käytännönläheistä.

Kerrostaloasukkaiden lajittelutapoja ohjaa eniten taloyhtiö. Lajittelukäytän-
nöt eivät muotoutuneet suoraan jätehuoltoyhtiön tai kunnan, saati valtion, suo-
situksista. Jos taloyhtiö hankki metallinkeräysastian, sitä todennäköisesti ryhdyt-
tiin hyödyntämään. Omia lajittelutottumuksia oli muutettu lähinnä hyvin konk-
reettiselta pohjalta, eli niin kutsuttua vihertymistä näkyi vastauksissa vähän. Vain 
harva oli ryhtynyt kattavampaan lajitteluun ympäristömyönteisyyden nimissä.

Toisin kuin käyttäytymisessä jo tapahtuneet muutokset tulevaisuuden muu-
tosaikomukset perustuivat pitkälti arvoihin. Monella oli aikomus kierrättää pa-
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remmin ja enemmän tulevaisuudessa. Tulevaisuuden muutosaie nousee usein 
oman toiminnan kokemisesta puutteelliseksi.

Tutkimuksessa siis havaittiin, että jo ilmennyt käyttäytymisen muutos on 
seurausta asuinympäristössä tapahtuvista uudistuksista, mutta tulevaisuuden muu-
toksia perustellaan arvosyin. Tutkimusten mukaan aikomukset kuitenkin ennus-
tavat huonosti tulevaa käyttäytymistä. Koska muutokset ovat tapahtuneet käy-
tännön syistä, todennäköisesti niin käy myös tulevaisuudessa. Kotitalouksia onkin 
kannustettava muutokseen käytännön tuen avulla. Thøgersen (1994) painottaa-
kin, että pelkkä myönteinen asenne syntypaikkalajitteluun ei riitä, vaan kunnan 
on luotava olosuhteet, joissa hyvät aikomukset voi toteuttaa. Tanskalaisten koke-
muksen mukaan tottumuksen voima ja tiedonpuute saavat hyvinkin motivoituneet 
kansalaiset lajittelemaan huonosti.

Suurimmat ongelmat 

Noin 22 % vastaajista oli törmännyt parempiin jätehuoltoratkaisuihin kuin omal-
la paikkakunnalla on. Parempina pidetyt järjestelmät olivat lähes jokaisessa ta-
pauksessa tiukemmin pelisäännöin värittyneitä. Kukaan ei haikaillut sellaisten 
järjestelmien perään, joissa jätehuollolle ei tarvitsisi tuhlata ajatustakaan, vaan 
kaiken voisi heittää sekajätteen joukkoon. Hyvin varusteltuja jätteidenkeräyspis-
teitä pitäisi olla enemmän ja lähempänä, mutta myös energiajätteen keräys mai-
nittiin. Jätehuollon paremmuus paikantui lähinnä eteläiseen Suomeen ja suuriin 
kaupunkeihin, mutta myös Keski-Eurooppa sai ylistäviä mainintoja. Saksalainen 
jätehuoltojärjestelmä oli Suomen ulkopuolisista alueista eniten esillä ja nimen-
omaan tarkkojen jätemääräysten vuoksi. Keskieurooppalaisten myönteinen ym-
päristöasenne sai kiitosta. 

Avoimissa kysymyksissä yksilöityä lisätietoa jätehuollosta kaivattiin harvoin. 
Käytännön kysymykset jäivät taka-alalle, mikä saattaa osin johtua tiedonkeruu-
menetelmänä käytetyn kyselyn yksisuuntaisuudesta. Toisaalta monesti uusi tieto 
koetaan vanhan toisinnoksi siitäkin huolimatta, että edellinen infopaketti jäi 
katsastamatta. Jätehuolto on jatkuvasti niin läsnä, että siitä koetaan helposti tie-
dettävän enemmän kuin todellisuudessa tiedetään. 

Useakin vastaaja oli kiinnostunut siitä, mitä jätteille niiden noudon jälkeen 
tapahtuu. Ehkä parempi tietämys koko jätteiden käsittelyprosessista tarjoaisi 
kestävämmät perusteet lajitteluun. Jatkuvastihan huhutaan, että vaivalla lajitellut 
jätteet päätyvät kuitenkin samaan läjään kaatopaikalle. Ehkä mielikuvaa ovat 
vahvistaneet eräät valtakunnallista julkisuutta saaneet pääkaupunkiseudun jäte-
huollon ongelmat. Tällaisiin virhekäsityksiin saataisiin muutos jätehuoltojärjes-
telmiin tutustuttamalla. Tutustumiskäynnit, messut ja esitelmät puolustavat näin 
paikkaansa. ”Älä kysele, vaan toimi näin” -periaate ei yhdistä kuntalaisia osaksi 
toimivaa jätehuoltoa. 

Omaa asuinaluetta koskevat muutostoiveet kohdistuivat enimmäkseen käy-
tännön kysymyksiin. Toivottiin suurempia jäteastioita ja siistimpiä jätteidenke-
räyspisteitä. Ylitsepursuavat jäteastiat kirvoittivat monia kitkeriä kommentteja. 
Osansa saivat lisäksi ihmisten vääränlaiset asenteet ja liian kalliit jätehuoltomak-
sut. Jäteastioille toivottiin lisää tyhjennyskertoja ja jätettä vastaanottavien kes-
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kuksien aukioloaikoja moitittiin yleisesti. Havaittujen puutteiden ratkaisemisek-
si ehdotettiin muun muassa tiukkoja sakkorangaistuksia ja jätteen massapolttoa. 
Asuinympäristön siisteys näytti olevan monelle avainasia, joka kannusti lajitte-
luun. Vastaavasti sotkuinen ympäristö sai vastaajan syyttämään kuntaa, jätehuol-
toyhtiötä, muita lajittelijoita tai Suomen valtiota. 

Monien mielestä jätteiden käsittely on tehtävä helpoksi, jos ihmisten halu-
taan lajittelevan. Kansainvälisissä tutkimuksissa omaan pihaan tuotavia jätteen-
keräysastioita pidetään lähes kierrätyksen synonyymina. Minimipalveluilla ei 
voida odottaa esimerkillisiä kierrätysprosentteja. Harvaan asutussa Suomessa 
helppouden vaatiminen tuo aivan erilaisia haasteita kuin tiheään asutussa Keski-
Euroopassa tai Yhdysvaltojen suurissa kaupungeissa. Ackermanin (2005, 33) 
mukaan eurooppalaiset kierrätysohjelmat ovat kuitenkin niin kalliita, että niihin 
käytetyillä varoilla maksaisi tavallisen Yhdysvalloissa käytetyn kadunvarsikeräyk-
sen kustannukset. Järjestelmien kustannustehokkuutta parantamalla olisi siten 
ehkä mahdollista päästä samalla rahalla parempaan palvelutasoon ainakin suu-
remmissa asutuskeskuksissa.
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4 Taloudellinen analyysi

4.1 Jätemaksut

Jätteiden heittämisen luontoon uskotaan lisääntyneen jätemaksujen nousun 
myötä.

Jätemaksujen korottamisesta ei innostuta, vaikka jätehuolto paranisikin.
Jos jätemaksut vaihtelisivat tuotetun jätteen määrän mukaan, ihmiset yrit-

täisivät vähentää jätettä. Vaihtuviin maksuihin suhtaudutaan myöntei-
sesti.

Kuntien ohjenuorana on, että kaikki jätehuollon kustannukset katetaan jä-
temaksuilla aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti (www.kunnat.net). Käy-
tännössä on kuitenkin epäselvää, kuka oikein aiheuttaa minkin asian ja kuka 
omistaa oikeudet johonkin (Powell ym. 2002, 76–77). Haittavaikutukset ympä-
ristöön eivät yleensä tapahdu hyvin määriteltyjen omistusoikeuksien aloilla, ja 
niiden havaitseminen voi kestää pitkään. Mitä suurempi on ajallinen ja fyysinen 
etäisyys haitan aiheuttajan tai saastuttajan ja havaitun vaikutuksen välillä, sitä 
vaikeampaa on edes julkisen vallan jälkikäteen määrittää uhrien oikeuksia ja 
syyllisten maksettavia korvauksia. Esimerkiksi ylipakattuja tuotteita valmistava 
yritys ei joudu suomalaisessa järjestelmässä maksamaan mitään, vaan jätemaksun 
maksaa kuluttaja; aiheuttaja joutuu maksumieheksi vain siinä tapauksessa, että 
kuluttajat alkavat karttaa ylipakattuja tuotteita. 

Kunnalliset jätemaksut eivät luonnollisestikaan pysty ratkaisemaan moni-
mutkaisia tuotantoketjuihin liittyviä ympäristöongelmia, vaan ongelmat täytyisi 
hoitaa valtakunnan tasoisilla haittaveroilla tai normiohjauksella. Kotitalouksien 
maksamien haittaverojen16 lopullinen tarkoitus on sisäistää pakkausten keräys- ja 
hävityskustannukset niin, että tuotteiden valmistajat tuottaisivat tuotteita, joiden 
pakkaukset saavat aikaan vähemmän kaatopaikalle päätyvää17 roskaa ja jätettä. 
(Porter 2002.) 
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Suomen jätepolitiikka on valitettavasti linjatonta. Valtakunnallinen vero- ja 
maksupolitiikka ei monesti helpota kuntien tavoitetta ohjata jätevirtoja ympäris-
töystävällisesti paikallisella tasolla. Valtiovalta perii kunnallisille kaatopaikoille 
sijoitettavasta jätteestä jätemaksun, mutta jätteiden polttaminen on verotonta. 
Monilla tehtailla ja laitoksilla on kuitenkin omat kaatopaikkansa, joiden käytös-
tä ei peritä veroa. Valtiovalta suuntaa siten verotuksella pääasiassa kotitalouksien 
jätevirtoja muualle kuin kaatopaikoille, mutta päästää muut aiheuttajat (kuten 
yritykset) ja jätteen käsittelytavat (jätteiden poltto) pälkähästä.

Kunnat haluavat poliittisten linjanvetojen tasolla ohjaavaa taksapolitiikkaa, 
jolloin jätemaksu kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä 
edistää jätteen hyödyntämistä, mutta toistaiseksi tämänkaltaisia välineitä on käy-
tetty hyvin vähän. Pelkästään jätehuollon kustannuksien kattamiseen tähtäävä 
passiivinen jätemaksupolitiikka ei riitä, vaan kunnissakin tarvittaisiin pidemmäl-
le meneviä toimia. Kunnissa voitaisiin esimerkiksi periä sekajätteeltä hyötykäyt-
tömaksuja, joista syntyvää ylijäämää käytettäisiin hyvin varustellun hyötykäyttö-
aseman tai kierrätyskeskuksen ylläpitoon. Myös moniastiaisten ekopisteiden tiheä 
ja hyvin hoidettu verkosto vähentäisi kuntalaisten jätteenlajitteluun käyttämää 
aikaa. Ihmisten reagointi lajittelun vaatimaan aikaan vaihtelee suuresti vastaajien 
joukossa, joten kaikkia kotitalouksia ei pitäisi pakottaa toimimaan saman kaavan 
mukaan. Yleisesti henkilöt, joilla on suurin ajan vaihtoehtoinen arvo, valitsevat 
muita useammin muun jätteiden käsittelytavan kuin kierrätyksen. Tämä ei kui-
tenkaan kerro kierrätyksen olevan vähäarvoista toimintaa, vaan on osoitus tar-
peesta tarjota erilaisille kotitalouksille sopivia palvelupaketteja. 

Jätehuollossa kunnat tekevät vähintään kaksi hinnoittelupäätöstä. Ensim-
mäiseksi on päätettävä, mitä kotitalous maksaa jätteen hakemisesta. Toiseksi on 
päätettävä, mikä hinta peritään jätteen kaatopaikalle sijoittamisesta (vastaanot-
tomaksu). Taloustiede suosittaa rajakustannushinnoittelua, jossa kultakin jäte-
erältä peritään täsmälleen sen aiheuttama lisäkustannus18. Teoreettisesti perus-
tellun hinnoitteluperiaatteen toteuttaminen käytännössä ei kuitenkaan ole aivan 
helppoa. Rajakustannus on taloudellinen mutta ei kirjanpidollinen käsite, joten 
rajakustannuksen selvittämiseksi on nähtävä melkoisesti vaivaa19. Käytännössä 
kunnat harvoin laskuttavat kaatopaikoilla vastaanottomaksua, joka vastaisi uuden 
kaatopaikan perustamiskustannusta (ks. Dewees 2002). 

Useimmissa kunnissa on käytössä kiinteä maksu, joka ei suoraan perustu 
pois vietäväksi jätetyn jätteen määrään. Vielä yhden muovikassillisen viemisestä 
jäteastiaan ei aiheudu ylimääräistä kustannusta, joten palvelu tuntuu ”ilmaiselta” 
eikä riittävää kannustinta jätemäärän vähentämiseen synny. Ainoastaan siinä ta-
pauksessa, että jäteastian tilavuus ei riitä, joudutaan joko astian kapasiteettia 
kasvattamaan tai lisäämään tyhjennyskertojen tiheyttä, jolloin kustannukset nou-
sevat portaittain. 

Jätemaksu on luonteeltaan ”suojelumaksu”, joka pitää rahaa vaativan jäte-
yhtiön poissa seuraavat pari viikkoa. Koska maksut peritään astian tilavuuden ja 
tyhjennyskertojen eikä jätteen määrän mukaan, talousteoria opettaa jätemaksun 
kannustavan vaikutuksen olevan vähäinen. Taloustieteilijät uskovat vaihtuvilla 
jätemaksuilla olevan kohtalaisen suuren vaikutuksen jätteiden määrän vähene-
miseen20. Monet jätealan toimijat, erityisesti jäteyhtiöt, ovat kuitenkin hyvin 
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vastahakoisia ottamaan käyttöön vaihtuvia maksuja. Syynä voi olla usko maksu-
politiikan tehottomuuteen (hallinnolliseen, tekniseen ja käytännön hankaluuteen 
tai epäoikeudenmukaiseen kohdistumiseen taikka epäsuosittuun toteuttamista-
paan). Toisaalta taustalla voi näkyä raadollisempi pelko jäteyhtiön tulojen vähe-
nemisestä ja ihmisten kyvystä vaatia rahalleen vastinetta joustavien toimintamal-
lien käyttöönoton seurauksena. 

Kuntien ja jätealan toimijoiden välille voi erilaisten taloudellisten kannus-
tinten21 takia syntyä päämies-agenttiongelmia ( Jong & Wolsink 1997, 642–643). 
Äänestäjät voivat nähdä, että jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys (Mor-
ris 2005) ovat ensisijaiset tavoitteet kaikessa toiminnassa. Jäteyhtiön kannalta 
taas jätteiden poltto voi olla käytännössä ykkösvaihtoehto; jätteiden määrän vä-
hentäminen ja kierrätys voivat olla ongelmallisia, koska vähentämällä jätteiden 
energiakäytöstä syntyviä tuloja jäteyhtiö sahaa omaa oksaansa. 

Jäteyhtiön näkökulmasta kierrättäminen on myös aina normaalia jätehuoltoa 
tehottomampaa, koska kierrätystuotteita ei saa tiivistettyä sekajätteiden tapaan 
pieneen tilaan jo keräilyautossa (Porter 2002). Kahden erillisen järjestelmän yllä-
pitäminen sekajätteille ja kierrätystuotteille merkitsee myös melkoista kustannus-
ten lisäystä jätehuoltoyhtiölle, koska keräyspisteisiin on investoitava. Kierrätys ei 
myöskään tuo tuloja, sillä arvokkaimmat tavarat (pullot ja alumiinitölkit) kuulu-
vat Suomessa pantilliseen palautusjärjestelmään. Muille kierrätystuotteille on 
vaikea löytää vastaanottajaa kohtuullisen läheltä. Esimerkiksi lasin lajittelu on 
opetettu ihmisille hyvin, mutta lasimurskeen jälkimarkkinat ovat sangen heikot.

Olipa muutosvastarinnan syy mikä tahansa, prosessin lopputulos on kuiten-
kin selvä: Suomessa kotitaloudet eivät joudu maksamaan jätteiden keräämisestä 
ja hävittämisestä yksityisen rajakustannuksen mielessä ja jätteitä kertyy liikaa.

Kansainvälisiä kokemuksia vaihtuvansuuruisista jätemaksuista 

Monissa maissa on siirrytty jätteen määrän mukaan vaihteleviin maksuihin. Esi-
merkiksi Yhdysvalloissa yli 6 000 kunnassa on käytössä jätepussiin kiinnitettävä 
hinnoiteltu tarra tai maksullinen jätepussi, jossa jäte on palautettava, taikka ti-
lattavat, vaihtelevankokoiset jäteastiat (Porter 2002, 47).

Miranda ja Aldy (1998) totesivat, että yksikkömaksu vähensi kaatopaikalle 
sijoitettavan ja poltettavan jätteen määrää yhdeksän seuratun ohjelman alueella. 
Jätemäärä pieneni sitä enemmän, mitä kalliimpi maksu oli ja mitä pienemmät 
normit jäteastioiden koolle asetettiin. Uudistuksen alkuvaiheessa jätemäärä vä-
henee vain vähän, mutta silti ilman että jätteen laiton sijoittelu luontoon kasvaa 
ongelmallisen suureksi. Yksikkömaksuohjelma täydentää samanaikaisesti toteu-
tettavia kierrätys- ja puutarhajätteen keräysohjelmia. Toisessa vaiheessa, joka 
seuraa vasta vuosia myöhemmin, kotitaloudet panostavat enemmän jo jätteen 
syntymäpaikalla tapahtuvaan jätteen vähentämiseen. Miranda ja Bynum (2002) 
toteavat, että yhteisön väestölliset ja sosiaalis-taloudelliset ominaisuudet vaikut-
tavat laittomasti sijoitellun jätteen määrään enemmän kuin jätemaksujen perin-
tätavan erot.

Ruotsissa seurattiin kolmen kunnan jätemäärien muutosta. Maaseutumai-
sessa Edassa otettiin käyttöön jätteen painoon perustuva maksu, jolloin jätemää-
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rä väheni vuodessa 48 %. Vuotta myöhemmin vähenemistä oli vielä 18 %. Pudo-
tusta selitettiin kompostoinnin suurella kasvulla: kompostointia oli helppoa lisä-
tä harvaan asutussa kunnassa, ja biomassan sisältämän veden jääminen pois vä-
hentää jätteiden painoa huomattavasti. Lisäksi jätteiden vähentämistä selitettiin 
muutoksilla kuntalaisten ostotottumuksissa ja kierrätyksen lisääntymisellä (uudet 
kierrätysasteet olivat paperissa 85 % ja lasissa 95 %). Edassa ei havaittu laittoman 
jätteiden luontoon viemisen lisääntyneen. Kaupunkimaisemmassa Markissa otet-
tiin käyttöön jätteiden noudon tiheyden mukaan muuttuva maksu, jolloin jäte-
määrä pieneni 12 %. Vertailukunta Åmålissa ei tapahtunut mitään muutosta jä-
temaksuissa, mutta jätemäärä väheni silti 11 %. Kolmen kunnan toimintatavois-
sa ei ollut riittävästi vaihtelua, jotta yksittäisten politiikkatoimien muutokset 
olisi saatu selvitettyä tilastollisesti, mutta tutkimus antoi kuitenkin osviittaa vaih-
tuvien maksujen mahdollisten vaikutusten suuruudesta. (Sterner & Bartelings 
1999.)

Dijkgraaf ja Gradus (2004) varoittavat, että Hollannissa yksikköhintojen 
käyttöön siirtyneet kunnat tuottivat jo aiemmin vähemmän jätettä kuin keski-
määräinen kunta, joten osa kokonaismäärien tasolla arvioidusta vaikutuksesta voi 
selittyä kuntien valikoitumisella eri ryhmiin ympäristöpolitiikan aktiivisuuden 
mukaan. Tutkijat eivät kuitenkaan havainneet merkkejä siitä, että yksikköhinto-
jen käyttöön siirtyneiden kuntien naapurikunnissa jätemäärät olisivat kasvaneet, 
joten pelko jätteiden kuljettamisesta naapurikuntiin on turha. Kotitalouksien 
tietojen kunnittaisesta yhteenlaskusta syntyvä valikoitumisvirhe voidaan välttää 
tarkastelemalla samoja kotitalouksia. Linderhof ym. (2001) keräsivät samoilta 
vastaajilta eri ajankohtina ns. paneeliaineiston, jolla he pystyivät seuraamaan 
painoperustaisen hinnoittelun käyttöönoton vaikutuksia. Tutkijoiden mukaan 
sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarkasteluissa vaihtuvat hinnat vähensivät jät-
teiden määrää.

Kanadan Ontariossa osassa kuntia on käytössä vaihtuva käyttömaksu, joka 
on haluttu toteuttaa säkki- tai tarramaksuna, koska näin päästään lähemmäs 
rajakustannushinnoittelua kuin muissa menetelmissä22. Maksujärjestelmä on kui-
tenkin osassa kuntia vesitetty lähes tehottomaksi sallimalla tietty määrä ilmaisia 
pusseja, jolloin sekä teorian että käytännön havaintojen mukaan rajakustannus-
hinnoittelun ohjaava vaikutus katoaa tai ainakin heikkenee merkittävästi. (Fer-
rara & Missios 2005.) 

Useimmissa hinnoittelujärjestelmissä maksu perustuu tilavuuteen eikä pai-
noon. Periaatteessa on sama, onko hinnoittelun pohjana tilavuus vai paino, kos-
ka sekajätteessä niiden välillä on suhteellisen hyvin ennakoitavissa oleva suhde. 
Käytännössä on kuitenkin havaittu, että painoperusteiset järjestelmät toimivat 
paremmin (esimerkiksi Dijkgraaf ja Gradus 2004). Syitä painoperusteisen järjes-
telmän paremmuuteen voi olla monia. Yhdysvalloissa Fullerton ja Kinnaman 
(1996) seurasivat Virginiassa siirtymävaihetta kiinteähintaisesta jätemaksusta 
tilavuuspohjaiseen yksikköhintajärjestelmään ja havaitsivat, että jotkut kotitalou-
det vähensivät jätteidensä tilavuutta mutta eivät painoa. Nämä kotitaloudet ot-
tivat käyttöön puristimet, joilla ne ahtoivat jätteen pienempään tilaan. Hinnoit-
telujärjestelmän rakenne häiriytyi, koska kotitaloudet saattoivat pienentää jätteen 
yksityisiä muttei yhteiskunnallisia kustannuksia. Tilavuuspohjaisessa järjestel-
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mässä osa kotitalouksista pystyy siirtämään jätehuoltonsa kustannuksia muiden 
maksettavaksi. (Porter 2002, 47.)

Jätemäärän punnitseminen edellyttää investointeja jakeluautoihin ja hidas-
taa keräilyä sekä monimutkaistaa laskutusta, joten siitäkin aiheutuu kustannuksia. 
Erilaisten tarrojen ja erikoispussien käyttö aiheuttaa sekin kustannuksia, koska 
asukkaat joutuvat hakemaan tarroja tai pusseja ja itse järjestelmänkin ylläpito 
maksaa. Uusi tekniikka kuten optiset lukijat voi kuitenkin nopeuttaa pussien 
käsittelyä noutopäässä merkittävästi. Muuttuvien maksujen periminen ei ole on-
gelmatonta, sillä joissakin tutkimuksissa jätemäärän väheneminen on osoittau-
tunut vaatimattomaksi (Salkie ym. 2001) ja jätteiden laiton kuljetus metsiin on 
lisääntynyt. Suomessakin kannattaisi kokeilla vaihtuvien maksujen perimistä, 
vaikka erilaisten tekniikoiden kokeilut voivatkin olla vaivalloisia toteuttaa. 

Vaihtuvat maksut eivät poista tarvetta panostaa kierrätykseen 

Muuttuvien jätemaksujen uskotaan saavan kotitaloudet käyttämään enemmän 
aikaa kierrätykseen ja muuttamaan kulutustottumuksiaan sellaisiksi, että kierrä-
tykseen kelpaamattomia jätteitä syntyy vähemmän. Kotitalousaineistolla Hong 
ym. (1993), Folz ja Giles (2002) ja Ferrara ja Missios (2005) ovat vahvistaneet 
väitteen empiirisesti, mutta useat muut tutkijat (Reschovsky & Stone 1994, Nes-
tor & Podolsky 1998, van Houtven & Morris 1999 ja Jenkins ym. 2003) ovat 
kiistäneet yhteyden. Koko jätemäärän vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen 
eivät siten välttämättä toteudu samanaikaisesti samalla toimenpiteellä, vaan asiaa 
täytyy seurata järjestelmien muutoksen yhteydessä. Jos jossakin tuoteryhmässä ei 
ole mahdollista luoda pakollista kierrätysjärjestelmää, vaihtuva jätemaksu on toi-
seksi paras vaihtoehto. Se jossain määrin tehostaa vapaaehtoiseen kierrätykseen 
osallistumista ja vähentää kaatopaikalle päätyvää jätemäärää. Muutosvaiheessa 
tiedottamisen on kuitenkin oltava hyvin aktiivista, jotta kotitaloudet eivät koe 
kunnan yksinomaan rahastavan korotetuilla maksuilla. 

Keräilyn tiheydellä (nouto joka toinen viikko korvataan viikoittaisella nou-
dolla) voi olla positiivinen vaikutus kierrätysaktiivisuuteen (Ferrara 2003 ja Ferra-
ra & Missios 2005, 234), sillä se vähentää varastointitilan tarvetta ja vähentää 
lojuvista kierrätystavaroista aiheutuvaa esteettistä ja hygieenistä haittaa. Vaihtu-
vansuuruiset painoperusteiset maksujärjestelmät toimivat kuitenkin paremmin kuin 
yksinomaan noudon tiheyteen pohjautuvat ratkaisut (Dijkgraaf & Gradus 2004).

Takaisin suomalaiseen jätemaksujen hinnoitteluun 

Omakotitalossa asuvan kolmen hengen perheen keskimääräinen jätemaksu on 
arvonlisäveroineen noin 152 euroa vuodessa, jos kiinteistöllä on yksi joka toinen 
viikko tyhjennettävä 240 litran jäteastia ja biojäteastia tyhjennetään kerran vii-
kossa. Muistisääntönä voi siten ajatella, että maksamme euron asukasta kohti 
viikossa. (Paajanen & Mynttinen 2006.) 

Jokainen erilliskeräys maksaa omakotiasujalle. Jos biojätettä ei kerätä erik-
seen (230 kuntaa), veroton hinta laskee 125 euroon. Biojätteen viikoittainen 
erilliskeräys (114 kuntaa) nostaa arvonlisäverottoman keskimääräisen maksun 
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peräti 290 euroon. Tiheämmin tyhjennettävät erilliset biojäteastiat saattavat siten 
yli kaksinkertaistaa jätemaksut, minkä takia esimerkiksi Porin seudulla suunni-
tellaan, että kotitalouksien sekajätteen joukossa oleva biojäte poltettaisiin jatkos-
sa muun jätteen joukossa (Repo 2005, 18). Jätehuoltoyhtiöillä lienee kuitenkin 
runsaasti opittavaa toisiltaan, sillä alueelliset erot biojätettä keräävien yhtiöiden 
hinnoissa ovat todella suuria (87–756 euroa). Kompostoivilla kiinteistöillä kes-
kimääräinen vuosimaksu on hivenen pienempi (arvonlisäveroton hinta keskimää-
rin 107 euroa). Kiinteistöillä, joissa energiajäte kerätään erikseen, ovat vuosimak-
sut keskimäärin noin 150 euroa (47 kuntaa). Maksut vaihtelevat mm. kuljetus-
matkan pituuden, kilpailutilanteen ja kaatopaikkamaksujen suuruuden mukaan. 
Kuljetuksen osuus tyhjennysmaksuista on edelleen yli puolet, jos astia on kooltaan 
240 litraa. (Paajanen & Mynttinen 2006, 20 ja 26.)

Jätehuoltomaksujen tasosta voi keskustella kunnolla vain jos tietää, mitä 
jätehuolto maksaa itselle. Koko kyselyaineistossa 59 % vastaajista tiesi maksujen 
suuruuden, 11 % ei osannut sanoa ja 30 % ei tiennyt maksujen suuruutta. Seutu-
kuntien välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa. Lapissa 71 % tiesi maksujen 
suuruuden, kun Tampereella vain 40 % oli perillä maksujen suuruudesta. Ero 
seutukuntien välillä supistuu, jos otetaan huomioon se, että asuintalon tyyppi 
vaikuttaa hintatietoisuuteen ja asuntotyyppien runsaus vaihtelee seutukunnittain. 
Koko aineistossa maksut tunsi omakotiasujista 59 %, rivitalossa asuvista 39 % ja 
kerrostalon asukkaista vain 23 %. 

Suomalaiset jätteen vastaanottomaksut kaatopaikoilla ja energiantuotannos-
sa olivat Euroopan keskitasoa vuonna 2002 (Fortum 2005, 14). Jäteverolain myö-
tä kaatopaikkajätteen verotus on kuitenkin noussut portaittain: 15 eurosta tonnia 
kohti vuonna 2002 on edetty jo 30 euroon tonnilta (ks. Fortum 2005, 11). Jäte-
vero lisää hyötyjätehuollon taloudellista kannattavuutta sekajätehuoltoon verrat-
tuna, sillä uudet lajitteluratkaisut tulevat veron myötä taloudellisesti kannatta-
viksi ja lajiteltavien jätelajien aiempaa tehokkaampi poistaminen jätevirrasta 
mahdollistuu (Tanskanen 1996, 64). Toisaalta pelkästään kaatopaikkasijoitukseen 
kohdistuva vero vääristää jätteenpolton ja kaatopaikkasijoituksen välistä kilpai-
lutilannetta, jos ja kun vero ei perustu todennettuihin yhteiskunnallisten hyöty-
jen lisäyksiin tai haittojen vähennyksiin.

Jätemaksujen kasvu näkyy kyselyssä usean kysymyksen kautta. Väitteen ”Lu-
vaton jätteen heittäminen luontoon on lisääntynyt, sillä niiden jättäminen kaa-
topaikoille ja käsittelylaitoksiin maksaa liikaa” kanssa täysin samaa mieltä oli 28 % 
ja jokseenkin samaa mieltä 36 % vastaajista. Yhteensä siis lähes kaksi kolmesta 
vastaajasta uskoi laittoman hävityksen lisääntyneen jätemaksujen kallistumisen 
takia. Eri mieltä oli vain vajaa viidennes vastaajista. Seutukuntien välillä oli ti-
lastollista merkitsevää eroa suhtautumisessa. Lappeenrannan seutukunnassa, jon-
ka jätehuolto on Kuntaliiton maksuselvityksen perustella kallis, väitteen kanssa 
oli samaa mieltä peräti 80 % vastaajista, kun eriasteisesti eri mieltä oli vain 8 %. 
Jätemaksuiltaan edullisella Pirkanmaalla väitteen hyväksyi 58 % vastaajista ja 
21 % oli eri mieltä. Vähiten samanmielisiä oli kuitenkin Kajaanin seudulla, jossa 
vain 50 % vastaajista oli väitteen kanssa samaa mieltä. 

Jäteyhtiöiden mielestä tiukentuvien säädösten toteuttaminen edellyttää jä-
tehuollon kehittämistä ja mittavia investointeja. Jo pelkästään jätehuollon laitos-
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tekniikkaan investoidaan lähivuosina 500 miljoonaa euroa ( Joensuu 2005, 17 ). 
Kansalaiset eivät kuitenkaan tiedä, hyväksyäkö logiikka vai ei. Väite ”Jätehuollon 
kehittäminen vaatii jätemaksujen ja -verojen puoltamista ja korottamista riittäviin 
mittasuhteisiin” jakoi mielipiteet kolmeen yhtä suureen ryhmään vastustajien, 
kannattajien ja epävarmojen kesken. Maksujen korottamisen kannatus jäi Kajaa-
nin seudulla 21 %:iin, kun ajatuksen hyväksyviä oli Tampereella 41 % ja Salossa 
40 % vastanneista. 

Väite ”Olisin valmis maksamaan enemmän jätemaksuja, jos jätehuolto sitä 
kautta tehostuisi entisestään” herätti enemmän kielteisiä (47 % eri mieltä) kuin 
myönteisiä (26 %) mielenilmauksia. Kalliina pidetyssä Lappeenrannassa väitteen 
kanssa samaa mieltä oli yllättäen eniten eli kolmannes vastaajista. Kajaanin 
seudulla vain 15 % kannatti maksujen korottamista palvelutason parantami-
seksi.

Kotitaloudet reagoisivat vaihtuviin maksuihin. Väitteeseen ”Jos jäteveroa 
kerättäisiin sitä enemmän, mitä enemmän tuottaa jätettä, pyrkisin vähentämään 
jätteiden syntymistä kotitaloudessani” suhtautui myönteisesti lähes kaksi kolmes-
ta vastaajasta. Eri mieltä oli vajaa viidennes. Seutukuntien välillä ei ole merkit-
sevää eroa. 

Kunnissa jätemaksut ovat monesti kaikille samantyyppisille kotitalouksille 
(koko, asumismuoto ym.) samat riippumatta talouden käyttäytymisestä. Ajatus 
universaalipalveluista, jotka ovat tarjolla kaikille samantasoisina, elää kunnissa 
sitkeästi. Vastaajat kuitenkin pääosin tuomitsevat tasapäistämisen jäteasioissa. 
Väitteeseen ”Jätemaksun tulisi olla samantasoinen kaikille, huolimatta siitä, että 
joku ehkä tuottaa vähemmän jätettä tai kompostoi biojätteitään tehokkaasti” 
kielteisesti suhtautui 58 % ja myönteisesti vain 21 % vastaajista. Seutukuntien 
väliset erot eivät olleet merkitseviä. 

Kyselyyn vastanneet kotitaloudet odottavat, että kaikkia kohdellaan heidän 
tekojensa mukaisesti. Hyvät teot on palkittava. Vapaamatkustajia ei suvaita, sillä 
talkoot ympäristön hyväksi ovat yhteiset. Kyselyn perusteella ei voi olla varma, 
että konkreettisesti tarjolla oleva (jätteen tilavuuteen tai painoon, käytettyihin 
tarroihin taikka erikoispusseihin perustuva) vaihtuvamaksuinen järjestelmä saisi 
heti innostuneen vastaanoton ja varauksettoman kannatuksen. Scott (1999, 286) 
kysyi Kanadan Torontossa 673 kotitaloudelta käytön mukaisen jätemaksun mak-
samisesta. Niukka enemmistö (44 %) kannatti ajatusta, 39 % vastusti ja 19 % ei 
osannut sanoa kantaansa. Järjestelmän hyödyistä pitäisi ainakin tiedottaa hyvin 
runsaasti. Uudella tietotekniikalla laskutuksesta ja kuljetuksista voitaisiin kuiten-
kin tehdä sangen sujuvia, joten hallinnollisia ongelmia ei pidä liioitella.

Kanadassa vaihtelevan maksun kannattajista kuitenkin vain 20 % ilmoitti 
lisäävänsä kierrätystä nykyiseltä tasolta, mihin saattaa vaikuttaa jo valmiiksi suu-
ri kierrätysaste ja vaihtelevan maksun pienuus jätesäkkiä kohti laskettuna. Mer-
kittävää on, että neljännes vähän kierrättävistä lisäisi jätteiden lajittelua, jos saisi 
näin menetellen pienennettyä sekajätemaksuja. Heikosti motivoituneisiin kier-
rättäjiin, jotka ovat hyvin haastava kohderyhmä, tehoaa siten suostuttelua parem-
min negatiivinen kannuste. Osa vastaajista ilmoitti kannattavansa vaihtuvia mak-
suja siksi, että sekajätteen maksu saa naapurit tekemään oman osansa yhteisestä 
lajittelutyöstä. Kotitaloudet odottavat vastavuoroisuutta, ja jos sitä ei saada hy-
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vällä, välinpitämättömien ihmisten omatunto on heräteltävä käymällä heidän 
kukkarollaan. (Scott 1999.)

4.2 Jätteiden lajitteluun käytetty aika

Jätteiden lajitteluun käytetään keskimäärin 16 minuuttia viikossa.

Vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon heiltä menee aikaa jätteiden lajitteluun ja 
käsittelyyn viikossa. 

Taulukko 1: Ajan käyttäminen jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn viikossa

Vastausten 
määrä Prosenttia 

Kumulatiivinen 
prosenttiosuus

Alle 5 min 177 24,4 24,4
5–10 min 301 41,5 65,8
10–20 min 169 23,3 89,1
Yli 20 min, alle 1 h 74 10,2 99,3
Yli 1 h 5 0,7 100,0
Yhteensä 726 100,0  

Tutkimuksessani lähes 90 % vastaajista käyttää alle 20 minuuttia viikossa 
jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun. Koska kysymyksessä käytettiin vastaamisen 
helpottamiseksi valmiita vaihtoehtoja, käytettyä aikaa ei saada tarkasti selville. 
Laskennallisesti voidaan kuitenkin katsoa, millaiseksi keskimääräinen ajankäyt-
tö muodostuu, kun luokat korvataan luokkakeskiarvoilla (2,5; 7,5; 15; 40 ja 90 
minuuttia). Kun 726 vastauksen antanutta on käyttänyt 11 345 minuuttia jättei-
den lajitteluun ja keräilyyn, niin ajankäytön keskiarvoksi tulee 15,62 minuuttia. 
Tämä noin 16 minuutin ajankäyttö sisältää jätteiden puhdistuksen mutta ei kier-
rätettävien tuotteiden kuljetusta keskitettyyn keräyspisteeseen (etäisyyttä keräys-
pisteestä kysytty omana kysymyksenään). Vuodessa vastaajat käyttävät siten ko-
tonaan 13,6 tuntia jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn. Jos oletamme kotitalouden 
kooksi kyselyn vastausten mukaisen 1,92 aikuista, kotitalouden käyttämäksi ajak-
si tulee 26 tuntia vuodessa23. 

Kyselyn perusteella etäisyys lähimpänä vastaajan asuntoa sijaitsevaan jättei-
den keräyspisteeseen oli keskimäärin 4,3 kilometriä24. Jos 8,6 kilometrin edesta-
kaisen matkan arvottaisi auton kilometrikorvauksen mukaan, kustannus olisi 3,4 
euron suuruusluokkaa. Aikaa tällaiseen matkaan voisi ajatella kuluvan 10 minuut-
tia suuntaansa eli yhteensä 20 minuuttia. Tämä vastaa Berglundin (2006) Luu-
lajassa saamaa tulosta, jossa viikossa käytettiin 20 minuuttia matkaan keskitettyyn 
keräyspisteeseen. Kyselyssäni ei kuitenkaan tiedusteltu sitä, kuinka usein vastaa-
ja tällaisen matkan tekee, joten tulosten yhtäsuuruus jää pinnalliselle tasolle. 

Koska lähes kaikki vastaajat kierrättävät jonkin verran jätteitä, varsinaista 
kierrättämättömien ryhmää on vastauksista vaikeaa muodostaa. Vastaavanlaisia 
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tuloksia on saatu myös ulkomaisissa tutkimuksissa. Sternerillä ja Bartelingsillä 
(1999, 478) kierrätysasteet vaihtelivat pattereiden ja lasin 95 %:sta paperin ja 
ongelmajätteiden 89 %:n kautta puutarhajätteiden 75 %:iin ja keittiöjätteiden 
60 %:iin. Keskimääräinen jätteiden käsittelyaika oli 29 minuuttia viikossa. Bru-
vollin ym. (2000, 27) mukaan 93 % norjalaisista kierrätti ainakin jonkin verran. 
Norjalaiset käyttivät keskimäärin (ilman kuljetusta ja palautuspullojen palautta-
mista) 22 minuuttia viikossa jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn. Tästä ajasta 9 
minuuttia meni lajiteltujen jätteiden puhdistamiseen ja 13 minuuttia taitteluun, 
lajitteluun ja kantamiseen. Kun kuljetukseen on vastattu menevän lisäksi vielä 6 
minuuttia, nousee viikoittainen ajankäyttö 28 minuuttiin. Tosin kuljetuksissa on 
otettava huomioon se, että monesti jätteitä kuljetetaan keräyspisteisiin jonkin 
muun matkan yhteydessä, jolloin koko matkan kustannusta ei voida sälyttää 
kierrätykselle. Vuodessa norjalainen kotitalous käyttää reilut 40 tuntia jätteiden 
käsittelyyn, jos kotitalouden koko on 1,7 aikuista.

Berglundin (2006) tutkimuksessa jokainen luulajalainen vastaaja käyttää 
keskimäärin 49 minuuttia joka viikko jätteiden lajitteluun, puhdistamiseen ja 
kuljettamiseen. Mediaaniarvon perusteellakin 40 minuuttia kuluu jätteiden kä-
sittelytehtävissä joka viikko. Ajasta 14 minuuttia käytetään puhdistamiseen, 15 
minuuttia lajitteluun ja kantamiseen roska-astioihin ja 20 minuuttia kuljetukseen 
keskitettyyn keräyspisteeseen. Keskimääräinen 29 minuutin käyttäminen viikos-
sa muuhun jätehuoltoon kuin jätteiden kuljetukseen on siten samaa tasoa kuin 
aiemmin mainituilla tutkijoilla (Sterner & Bartelings 1999 ja Bruvoll ym. 2000), 
mutta huomattavasti enemmän kuin suomalaisen aineiston 16 minuuttia. Toi-
saalta Ruotsissa tehtiin vuonna 1997 laboratoriokoe, jonka mukaan nelihenkisel-
tä perheeltä meni viikossa 22 minuuttia eli 5,5 minuuttia henkeä kohti lajitteluun 
(tai 11 minuuttia aikuista kohti, jos oletamme aikuisten tekevän kaiken lajitte-
lutyön) (Bruvoll ym. 2000, 28). Oma aikuisten ajankäyttöä koskeva 16 minuutin 
arvioni sijoittuu siten kutakuinkin laboratoriokokeen ja pohjoismaisten tulosten 
puoliväliin.

Kyselyyn vastaavat voivat haluta esiintyä ympäristömyönteisempinä kuin 
ovatkaan, koska he haluavat miellyttää tutkimuksen tekijää. Toisaalta vastaajilla 
on tapana kyselyissä yliarvioida epämieluisiin asioihin kuten kotitaloustöihin 
käytettävä aika. Vastaajien voi olla vaikea erottaa sitä lisäaikaa, joka menee jät-
teiden syntypaikkalajitteluun, koska monikaan ei enää muista aiempia käytäntö-
jään. Jokapäiväisiä rutiineja on myös vaikea raportoida, koska ne tapahtuvat jos-
sakin määrin alitajuisesti, ilman selkeää päätöstä työhön ryhtymisestä. Jätteiden 
lajittelu arvioidaan yleensä 5–10 %:ksi kotityön kokonaisuudesta, vaikka on vai-
kea uskoa siihen menevän tutkimusten mukaisesta 5 tunnin viikoittaisesta koti-
työn määrästä näin suurta osuutta. Koska lajittelua tapahtuu usein mutta ei kos-
kaan pitkää aikaa kerralla, on vaikea arvioida sitä muutoin kuin 5, 10 tai 15 
minuutin pyöristettyinä päivätyöaikoina. Pienissä arkisissa askareissa pyöristys-
virhe voi nousta suureksi osaksi ilmoitettua ajankäyttöä. (Bruvoll ym. 2000, 29–
30.)
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4.3 Halukkuus maksaa muille jätteiden lajittelusta 

Noin puolet ihmisistä olisi halukkaita maksamaan jätteiden lajittelusta, kun 
taas osa lajittelee mieluummin itse.

Lajittelusta halutaan maksaa noin 40 euroa vuodessa.

Kunnilla ja valtiovallalla on käytössään sekä taloudellisia että poliittisia keinoja, 
joiden avulla ne voivat yrittää lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Erilaisten 
keinojen yhteyttä kotitalouksien kierrätysmotiiveihin ja päivittäisiin toiminnal-
lisiin rajoitteisiin ei kuitenkaan oikein tunneta. Tarjolla on kaksi ajattelumallia, 
joista seuraa erilainen käsitys asioiden tilasta. 

Ensinnäkin monet taloustieteilijät ajattelevat, että jätteiden lajittelu ja eri-
tyisesti kierrätys ovat vain toimintoja muiden joukossa. Myös kierrätysohjelmien 
täytyy läpäistä kustannus-hyötyanalyysin asettama testi, jotta yhteiskunnan kan-
nattaa panostaa voimavaroja kierrätykseen. Kustannus-hyötyanalyysin näkökul-
masta ei ole väliä, miksi ihmiset arvostavat jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Kos-
ka henkilön motiiveja ei voi kiistää tai haastaa, toiminnan motiiveja ei tarvitse 
pohtia kierrätyksen yhteydessä sen enempää kuin muissakaan yhteyksissä. Kaik-
ki motiivit ovat yhtä uskottavia pohjia ihmisten valintataipumuksille. Hyötyä 
maksimoiva yksilö menettää jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen käytettävän ajan 
verran vapaa-aikaansa, ja siksi vapaa-ajan menetys on arvotettava vaihtoehtoisen, 
menetetyn käyttömahdollisuuden suuruisena (työstä saatu tuntipalkka tai keski-
tuntiansiota hieman pienempi korvaus). (Berglund 2006.)

Toinen ajattelutapa lähtee liikkeelle siitä, että motiivit merkitsevät. Ihmiset 
ryhtyvät lajittelemaan ja kierrättämään jätteitä moraalisista syistä (Ackerman 
1997). Lajittelu- ja kierrätysohjelmat opettavat ihmiset kiinnittämään huomiota 
luonnonvarojen käyttöön. Ihmiset saavat hyötyä suoraan siitä, että he osallistuvat 
jätteiden syntypaikkalajittelun ja kierrätyksen kaltaisiin yhteisöä hyödyttäviin 
toimiin (Andreoni 1990). Epäitsekkäiden kannustimien tapauksessa mielihyvä 
muodostuu siitä, että ihmiset osallistuvat paremman ympäristön säilyttämiseen 
muille ihmisille tai tuleville sukupolville. Ihmisten valintataipumukset (prefe-
renssit) voivat olla sekä yksilöllisiä että yhteiskunnallisia, jolloin ihmiset voivat 
kokea itsensä sekä kuluttajiksi että kansalaisiksi. 

Syntypaikkalajittelun ja kierrätyksen motiivien pohdinta johtaa keskuste-
luun siitä, pitäisikö koko lajitteluun ja kierrätykseen käytetty aika tulkita kus-
tannukseksi vai olisiko se ainakin osittain hyöty (Powell ym. 2002). Jos jätteiden 
lajitteluun käytetty aika arvotetaan menetetyn vapaa-ajan hinnalla, voidaan las-
kea, että noin 40 % materiaalin uudelleenkäytön kustannuksesta (Bruvoll ym. 
2000) syntyy siitä, että kotitaloudet lajittelevat ja käsittelevät tuottamansa jät-
teet. 

Jos jätteiden lajittelun motiivit ovat moraalisia, kotitalouksien halu maksaa 
siitä, että ne voivat välttää yhden tunnin jätteiden lajittelutyötä, on huomattavas-
ti vähäisempi kuin yhden tunnin nettotulo. Maksuhalu voi olla jopa nolla, jos 
vastaaja ei ole halukas maksamaan kenellekään lajittelusta, jota hän tekee täysin 
epäitsekkäistä syistä. 
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Vastaajien kyselyssä ilmoittama maksuhalukkuus voi tarjota mitan sille, mis-
sä määrin vastaaja pitää syntypaikkalajittelua kustannuksena itselleen. Mitä suu-
rempi summa tarjotaan muiden tekemästä työstä, sitä suurempi on lajittelusta 
syntyvä haitta ja vaiva. Ilmoitettu maksuhalukkuuden arvo ei kuitenkaan mittaa 
yksinomaan käytetyn ajan arvoa, sillä vastaaja voi esimerkiksi arvostaa sitä, että 
käytetyt maitotölkit eivät ole kuivamassa tiskipöydän reunalla tai kuivauskaapis-
sa. 

Jotkut vastaajat voivat kokea, että lajitteluun, puhdistukseen ja varastointiin 
uhrattu aika tuottaa heille suoranaista hyötyä, joka on seurausta epäitsekkäästä 
toiminnasta ympäristön hyväksi. Vaikka vastaaja arvostaisikin luonnon ja ympä-
ristön hoitoa, kierrätyksellä on kuitenkin vaihtoehtoiskustannus, koska vastaaja 
ei voi tänä aikana tehdä jotain muuta arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Joilla-
kin ihmisillä voi olla hyvin kierrätys- ja ympäristömyönteinen asenne, mutta he 
eivät vain kiireisen työnsä ja aikaa vievien arkiaskareidensa ja harrastustensa takia 
millään pysty sisällyttämään kierrätystä omiin rutiineihinsa. He voivat siis ilmoit-
taa suuren maksuhalun muiden tekemälle työlle, koska eivät ehdi ajanpuutteen 
takia panostaa kierrätykseen sen vaatimaa aikaa. (Berglund 2006.)

Vastausta pyydettiin seuraavaan kysymykseen:
Paljonko olisit valmis maksamaan siitä, että joku toinen lajittelisi jätteesi? 

Mikä olisi ehdoton ylärajasi/kk (arvio)? ________________ euroa.
Maksuhalukysymykseen liittyy suuri määrä jännitteitä ja väärinymmärryksen 

mahdollisuuksia. Ensimmäinen niistä liittyy siihen, onko vastaaja lainkaan valmis 
jättämään lajittelun toisten tehtäväksi vai ei25. Norjassa Bruvoll, Halvorsen ja 
Nyborg (2002, 350) kysyivät ensin sitä, onko vastaaja valmis käyttämään hyväk-
si tarjotun tilaisuuden hyödyntää uutta tekniikkaa vai haluaako hän edelleen 
hoitaa lajittelun itse26. Vastaajista 72 % ilmoitti tarttuvansa tilaisuuteen ja siirtä-
vänsä lajittelun muiden huoleksi, 27 % halusi edelleen lajitella itse.27 

Kyselylomakkeista 730 palautettiin muutoin kunnollisesti vastattuina, mut-
ta maksuhalukkuuskysymyksessä ei ollut ilmoitettu selvää euromäärää 70 vastauk-
sessa. Protestoijien (ja oletettavasti myös kysymystä liian vaikeana pitäneiden) 
osuuden jääminen alle 10 %:iin on hyvä tieto. Protestoijien käsittelytapa laskel-
missa ei muodostu ratkaisevaksi maksuhalun suuruuden kannalta. Tämä on san-
gen erilainen tulos kuin Berglundilla (2006), jonka Ruotsissa saamista kunnolli-
sesti vastatuista 609 lomakkeesta vain 282:ssa oli positiivinen luku tai nolla il-
maisemassa maksuhalukkuutta ja lopuissa vastaustila oli jätetty tyhjäksi tai siihen 
oli kirjattu kysymysmerkki tai vastaava ilmaus.

Jos uskotaan, että kaikki vastaamatta jättäneet ovat varmasti olleet halut-
tomia maksamaan toisten tekemästä lajittelusta, voidaan aineistosta syntyvää 
maksuhalukkuusarviota alentaa enintään 10 %:lla (nollien lisääminen aineistoon 
ei laske vinon eli oikealle pitkähäntäisen jakauman keskiarvoa kovin nopeasti). 
Toisaalta osa vastaajista on ollut normaalien kyselyjen tapaan haluttomia ja osa 
on ollut tiedonpuutteen takia kyvyttömiä vastaamaan esitettyyn kysymykseen 
Tämä näkökulma puoltaisi vastaamattomien koodaamista esimerkiksi aineiston 
keskiarvon mukaisina. Koska tutkijalla ei ole tietoa vastaamatta jättäneiden to-
dellisesta tahdosta, vastaamatta jättäneet jätetään arvottamiskirjallisuudessa val-
litsevan käytännön mukaisesti sivuun jatkoanalyyseista. Protestoijien pois jättä-
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minen nostaa keskimääräistä maksuhalukkuusarviota, mutta ei kovin dramaat-
tisesti.

Kyselyssä 279 vastaajaa (eli 42 % maksuhalukysymykseen vastanneista28) 
ilmoitti maksuhalukseen nollan29. Positiivisen maksuhalun ilmaisi 381 vastaajaa30. 
Halu maksaa oli kaikilla kysymykseen vastanneilla keskimäärin 8,75 euroa (kes-
kimmäinen lukuarvo eli mediaani oli 2,50 euroa31) kuukaudessa. 

Onko saatu tulos hyväksyttävissä? Suomalaisista vastauksista 90 % oli alle 
20 euron, jota voimme pitää hyväksyttävyyden ylärajana. 20 euron lajittelumaksu 
kuukaudessa johtaa 240 euron vuosimaksuhaluun pelkästä jätteiden lajittelusta, 
mitä ei voida pitää erityisen uskottavana, kun omakotitalossa asuvan kolmihen-
kisen perheen koko vuosittainen jätemaksu on noin puolet tästä. Korjattu mak-
suhalu (josta poistettu yli 20 euron vastaukset32) olisi keskimäärin 4,92 euroa 
kuukaudessa (mediaani 2 euroa), mikä tekee 59 euroa vuodessa.

Sterner ja Bartelings (1999) saivat toisten tekemän kierrätystyön vuosiar-
voksi noin 38 USA:n dollaria, mikä tekee kuukausiarvoksi 3,2 dollaria. Bruvollin 
ym. (2002, 351) tutkimuksessa norjalaisten maksuhalu oli keskimäärin 27 USA:n 
dollaria vuodessa (eli 2,25 dollaria kuukaudessa) niillä, jotka ilmoittivat halua-
vansa käyttää ulkopuolista lajittelua. Jos ulkopuolista lajittelua käyttämättömät 
lasketaan mukaan nollan dollarin suuruisella maksuhalulla, keskimääräinen mak-
suhalu laskee tasolle 20 dollaria vuodessa (eli 1,67 dollaria kuukaudessa). Berg-
lundin (2006) mukaan eräässä kandidaatintyössä oli vuonna 2002 tutkittu 200 
luulajalaisen kotitalouden halua maksaa muiden tekemästä jätteiden lajittelusta 
ja saatu maksuhalun suuruudeksi 12,70 USA:n dollaria vuodessa (reilu dollari 
kuukaudessa). Berglundin (2006) aineistossa maksuhalu oli 25–27 dollaria vuo-
dessa (eli reilut 2 dollaria kuukaudessa).33 Bruvollilla ym. (2002, 351) vain 6 % 
vastaajista oli vuonna 1999 valmiita maksamaan yli 111 dollaria vuodessa eli noin 
9,25 dollaria kuukaudessa. 

Rahan arvo on hieman heikentynyt, kansalaisten ostovoima kasvanut ja 
valuuttakurssien arvot ovat vaihdelleet, mutta silti nyt saatu tulos vaikuttaa kan-
sainvälisen tutkimuksen valossa edelleen hieman yliarvioidulta. Myös kotitalou-
den vuotuinen maksu koko jätehuollosta tukee maksuhalun rajaamista yläpäästä 
noin 10 euron maksimitasoon kuukaudessa. Tämä rajaus on hivenen mielivaltai-
nen, koska vastaajien mieltymykset vaihtelevat hyvin suuresti. Toisaalta ihmisten 
kyky arvioida uusien tuotteiden hintoja on sangen huono ja taloustieteen edel-
lyttämä järkiperäisyys toteutuu paremmin toistuvissa ostotilanteissa, joissa aiem-
min maksettu hinta muodostaa vertailupisteen (ks. Ariely ym. 2006). Uusi mak-
suhalu (vastaus < 10 euroa) olisi keskimäärin 3,34 euroa kuukaudessa (mediaani 
0,1 euroa), mikä tekee 40 euroa vuodessa. Uusi maksuhalu toisen tekemästä la-
jittelutyöstä on suurin Salossa (4,16 euroa) ja pienin Kajaanissa (2,87 euroa). 

Vastaajat käyttivät viikossa 16 minuuttia lajitteluun. Jos 64 minuuttia kuu-
kaudessa käytetään lajitteluun34, keskimäärin 3,34 euron kuukausittaiseen mak-
suhaluun suhteutettuna tämä tarkoittaa, että keskimäärin vastaajat olivat valmii-
ta maksamaan 3,56 euroa tunnissa siitä, että joku muu tekisi jätteiden puhdistus- 
ja lajittelutyön heidän puolestaan. 

Verrattuna suomalaisten palkansaajien nettopalkkaan verojen jälkeen (10–12 
euroa tunnilta) korjattu maksuhalukkuus (alle 4 euroa) on kohtuullinen kolmas-
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osa. Työelämän ulkopuolella olevien laskennallinen nettoansio on reilut 8 euroa35, 
joten siihen nähden lajittelutyö vastaa jo lähes puolta palkkatyön nettoarvosta. 
Tulosten valossa Suomessa kierrätystä pidetään jossain määrin miellyttävänä teh-
tävänä, josta eroon pääsemisestä oltaisiin valmiita maksamaan vähemmän kuin 
ansaitaan ansiotyössä verojen jälkeen. Työmarkkinoiden joustamattomuus voi 
vaikuttaa, sillä kiinteää työaikaa tekevät työntekijät eivät koe lisätunnin käyttä-
mistä johonkin tarkoitukseen läheskään palkkatyötunnin nettoansion arvoiseksi. 
Erotus kertoo näkökulmasta riippuen joko moraalisten motivaatiotekijöiden mer-
kityksestä ihmisten päätöksenteossa tai siitä, että Suomi on edelleen itsepalvelu-
yhteiskunta, jossa ei haluta maksaa muille mistään, minkä voi itsekin tehdä.

Bruvoll ja Nyborg (2002) laskivat, että Norjassa halukkuus maksaa tunnis-
ta on vain 0,45 USA:n dollaria. Berglund (2006) saa kierrätystunnin hinnaksi 
0,18–0,85 dollaria sen mukaisesti, katsotaanko kaikkia vastanneita, maksuhaluk-
kuuskysymykseen vastanneita vai ainoastaan nollaa suuremman luvun ilmoitta-
neita. Noin puolen dollarin arvo on viidennes Berglundin käyttämästä keskimää-
räisestä nettopalkasta verojen jälkeen (5,82 USA:n dollaria). Kansainvälisen 
tutkimuksen valossa kierrättämisestä ollaan valmiita maksamaan toisille huomat-
tavan vähän. Tutkijat liittävät vähäisen maksuhalukkuuden moraalisten motivaa-
tiotekijöiden vahvaan läsnäoloon36. 

Moraalisten kannustinten vaikutuksesta 

Taloustieteilijät puhuvat mielellään kannustimista, joilla he pääosin tarkoittavat 
taloudellisten seuraamuksien antamista toimijoille heidän hyvistä ja huonoista 
teoistaan. Esimerkiksi jätevero nostaa kaatopaikkamaksuja ja vähentää sitä kaut-
ta kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää. Kannustin voi olla luonteeltaan myös 
sosiaalinen tai moraalinen. Siistillä asuinalueella on ikävää varastoida romuja 
takapihalla, sillä naapuriston aikaansaama sosiaalinen paine kohdistuu poikkea-
vasti käyttäytyvään sangen voimakkaasti. Sama ilmiö toteutuu savuttomiksi sää-
dettävissä ravintoloissa, joissa tupakoijat ovat jatkossa normista poikkeavia, pi-
halla jatkuvasti pistäytyviä kummajaisia. (Levitt & Dubner 2005, 19–24.)

Julkinen valta voi siten vahvistaa haluttua käyttäytymistä luomalla siitä so-
siaalisen normin, jota ihmisten on lähes pakko noudattaa. Jos normi säilyy yh-
teisössä, julkinen valta saa norminmukaisen käyttäytymisen ilmaiseksi, tarvitse-
matta käyttää sen tukemiseen vuosittain taloudellisia voimavaroja37. 

Verenluovutus mainitaan usein epäitsekkäänä toimintona: Suomessa ihmi-
set luovuttavat vertaan ilmaiseksi kohtalaisen ahkerasti, koska he pitävät toisten 
ihmisten auttamista moraalisesti oikeana tekona (ks. Frey 1993, 654–655). Jos 
kuitenkin verenluovutuksesta aletaan Yhdysvaltojen tapaan maksaa palkkioita, 
koko toiminnasta voi muotoutua vähävaraisten tulonansaitsemiskeino, josta kun-
non kansalaiset pysyttelevät mahdollisimman kaukana. Varakkaat ajattelevat, 
ettei epämiellyttävä toimitus ole maksetun rahan arvoista. (Levitt & Dubner 
2005, 19–24.)

Vastaavasti kävi, kun Israelissa kokeiltiin lasten päiväkodissa rahasakon pe-
rimistä vanhemmilta, jotka tulevat liian myöhään hakemaan lastaan. Kun maksun 
suuruudeksi määrättiin 3 Israelin dollaria, niin lasten vanhempien myöhästely 
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vain lisääntyi. Maksu oli liian pieni, jotta sillä olisi ollut merkitystä taloudellise-
na rangaistuksena: vanhemmathan saattoivat 60 Israelin dollarilla myöhästyä 
vaikka kuukauden joka päivä. Myös moraalisesti tapahtui muutos, sillä vanhem-
mat saivat nyt hyvällä omatunnolla pelata tennisottelun loppuun tai tehdä vähän 
ylitöitä ja maksaa siitä rahalla. Vaikka noutomaksu lopetettiin tehottomana, van-
hemmat tulivat edelleen myöhässä, sillä he olivat hahmottaneet asian uudella 
tavalla. (Levitt & Dubner 2005, 19–24.)

Jäteasioihin moraalisesti suhtautuva tekee ympäristöystävällisiä tekoja, kos-
ka ne ovat oikein. Jos tällaiselle henkilölle tarjotaan mahdollisuutta vapautua 
sinänsä epämiellyttävästä mutta ympäristölle tärkeästä toiminnasta maksua vas-
taan, hänen sisäinen motivaationsa lajitella jätteitään ympäristön hyväksi voi 
kadota. Rahakorvauksen takia hänen omatuntonsa voi paatua niin, että edes 
maksun poistaminen ei enää saa häntä aloittamaan lajittelua uudestaan38. Koska 
sisäinen ja ulkoinen motivaatio voivat syrjäyttää toistensa vaikutusta, jätehuol-
lossakin täytyy olla varovainen kannustinjärjestelmiä muutettaessa; ihmiset hel-
posti jäsentävät tilanteen uudelleen ja saattavat päätyä radikaalisti erilaiseen käyt-
täytymismalliin kuin heillä oli aiemmin. (Thøgersen 1996, 552–553.)

Kipperberg (2005) myöntää, että yhteisöllisen vuorovaikutuksen huomioon 
ottaminen tekee mahdolliseksi monien tasapainotilojen olemassaolon, jolloin 
voimme päätyä jopa vähäiseen kierrätysaktiivisuuteen vahvojen rahakannustimien 
ollessa käytössä. Tutkija kuitenkin päättelee mallinsa alustavien tilastollisten ajo-
jen perusteella, että yleensä maksujen periminen jätteiden tuottamisesta ja help-
pokäyttöisten kierrätysvaihtoehtojen tarjoaminen saavat aikaan ympäristöystä-
vällisen toiminnan lisääntymisen. Yksittäisten kotitalouksien välillä on kuitenkin 
suuria eroja siinä, miten suuresti ne muuttavat käyttäytymistään taloudellisten 
kannustimien käyttöönoton seurauksena. 
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5 Jätteiden käsittelytapoihin vaikuttavat 
tekijät

5.1 Kierrätys

Kierrätysaktiivisuuden39 analysointi on helpompaa summamuuttujan avulla40. 
Tehty kysely mittaa ainoastaan vastaajan ilmoittamaa kierrätystä, joka voi mo-
nista eri syistä poiketa vastaajan todellisesta kierrätysmäärästä. Tutkijat, jotka 
ovat jollain tavalla päässeet havainnoimaan todellista kierrätysmäärää41, mielellään 
tuovat esille ilmoitetun ja todellisen käyttäytymisen eron tilanteessa, jossa koti-
talous ei tiedä itseään tarkkailtavan (Corral-Verdugo 1997, Davies ym. 2002). 
Todellista kierrätystä on kuitenkin vaikea havainnoida suomalaisessa järjestel-
mässä, koska ihmiset vievät omia aikojaan varastoimansa tölkit, lasit, paristot, 
paperit ym. niille tarkoitettuihin erilliskeräyksiin.

Taulukko 2: Kierrätykseen vaikuttavat tekijät regressioanalyysin perusteella42 

Vakioimattomat 
kertoimet

Vakioidut 
kertoimet t-arvo

Merkit-
sevyys

B Keskivirhe Beta

(Vakio) 3,472 ,068 51,098 ,000
Lajittelen sellaistakin, jota ekopiste ei 
ota

,143 ,024 ,235 6,063 ,000

Veisin pullot, vaikkei rahaa saisi ,056 ,028 ,072 1,996 ,046
Polttaako muuta –,238 ,077 –,111 –3,111 ,002
Pisteet logistiikan toimivuudesta ,191 ,038 ,209 5,078 ,000
Saarijärven seutukunta ,187 ,089 ,076 2,101 ,036
Tunturi-Lapin seutukunta –,398 ,111 –,142 –3,588 ,000
Normipohjaisuus ,191 ,035 ,208 5,422 ,000
Yrittäjä tai maanviljelijä ,324 ,133 ,086 2,444 ,015
Lajitteluaika ei rasite –,260 ,075 –,124 –3,447 ,001
Rikkoutuneen ikkunalasin ,056 ,024 ,082 2,335 ,020
Lähitulevaisuudessa muuttaa –,080 ,026 –,108 –3,052 ,002
Onko jäteneuvonnalle tarvetta? ,108 ,044 ,089 2,441 ,015
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Mallilla saadaan selitetyksi 36 % kierrätysaktiivisuuden vaihtelusta. Vaikka 
tulos ei ole erityisen hyvä käyttäytymisen ennustamista ajatellen, yhteiskuntatie-
teellisessä tutkimuksessa harvoin päästään tätä suurempiin selitysasteisiin. Tär-
kein43 kierrätysaktiivisuuden selittäjä on se, että vastaaja lajittelee sellaistakin, 
mitä ekopiste ei ota vastaan. Jätelogistiikan toimivuutta ja vastaajan käyttäyty-
misen normipohjaisuutta kuvaavat muuttujat44 ovat seuraavaksi tärkeimpiä kier-
rätysinnon lisääjiä. Tärkeimmät kierrätystä edistävät tekijät korostavat siten hen-
kilön sisäistä vakaumusta ja sitoutumista lajitteluun, kierrätyksen helppoutta ja 
mukavuutta sekä yhteisön yhteisesti hyväksymien käyttäytymissääntöjen luomaa 
sosiaalista painetta.

Seuraavassa ryhmässä ovat kierrätysaktiivisuutta vähentävät muuttujat: 
a) vastaaja on kotoisin Tunturi-Lapin seutukunnasta, b) vastaajat, joille lajittelu-
aika ei ole rasite ja c) se, että vastaaja polttaa muutakin kuin kyselylomakkeessa 
erikseen mainittuja tuotteita sekä d) se, että vastaaja aikoo lähitulevaisuudessa 
muuttaa käsittelytapojaan. 

Kansainvälisen tutkimuksen valossa vähäinen kierrätysaktiivisuus on helppo 
ymmärtää. Perrin ja Barton (2001) summasivat kahden kadunvarsikeräysohjelman 
tehokkuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi 1) ohjelman aiheuttaman epämukavuuden 
asteen, 2) kierrätettävän materiaalin tyypin ja 3) uuteen ohjelmaan osallistumisen 
vaatiman muutoksen verrattuna kotitalouden nykyiseen elämäntapaan. Kaikkien 
näiden tekijöiden suhteen Lapissa on vaikea toimia, sillä matkat ovat pitkiä, 
kaikille tavaralajeille ei ole keräysastioita ja muutosvastarinta on suurta, koska 
tähän mennessä luonto on harvan asutuksen takia kestänyt sangen huolettoman-
kin jätteiden käsittelyn.

Vähän rasittuvat vastaajat käyttävät joko hyvin vähän aikaa lajitteluun tai 
sitten heillä vain on vähän kierrätettävää. Muutakin kuin mainittuja tuotteita 
polttavat lienevät vähälukuinen määrä kotipolttajia, jotka käyttävät uunia kierrä-
tysastian korvaajana. Ehkäpä käsittelytapojensa muuttamista suunnittelevat ovat 
muita laiskempia kierrättäjiä, jotka haaveilevat muutoksen olevan juuri tulossa.

Kolmannessa selittävien muuttujien ryhmässä on jonkin verran kierrätystä 
lisääviä tekijöitä (tai paljon kierrättävät henkilöt muusta joukosta jossain määrin 
erottavia tekijöitä). Jäteneuvonnan tarpeessa olevat ovat jo valmiiksi muita ahke-
rampia kierrättäjiä, joten he törmännevät tietonsa rajoihin muita useammin. Yrit-
täjät ja maanviljelijät joutunevat työssään jätteiden kanssa tekemisiin, jolloin 
samoja käsittelytapoja lienee helppo soveltaa myös kotitaloudessa. Rikkoutuneen 
ikkunalasin ohjeiden vastaisesti lasinkeräykseen tuovat tietämättömät ovat kes-
kimääräistä ahkerampia kierrättäjiä. Samoin ahkeroivat ne vastaajat, jotka vievät 
pullot palautusautomaatteihin siinäkin tapauksessa, että niistä ei saa rahaa palk-
kioksi. 

Vaarana tällaisissa puhtaan empiirisissä malleissa on niiden satunnaisuus. 
Nyt tämä aineisto nostaa tietyt muuttujat esiin, mutta seuraavassa aineistossa 
jotkin muut muuttujat selittävät kierrätystä paremmin. Pysyvät syy- ja seuraus-
suhteet jäävät paljastumatta, koska väliin tulevia tekijöitä on paljon ja riippuvuus-
suhteet hämärtyvät. Tutkija joutuu hukkaan suuren kysymysmäärän kanssa eikä 
pysty näkemään metsää puilta. Tämän takia muuttujilla täytyisi olla jollakin tapaa 
kestävä perustelu. 
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Saadut tulokset ovat kuitenkin samantyyppisiä kuin kansainvälisen tutki-
muksen esiin nostamat, joten ei ole erityisen suurta syytä epäillä niiden olevan 
sattuman aikaansaamia. Oom do Valle ym. (2004, 506) erottavat a) yleiset ym-
päristömyönteiset uskomukset, b) kierrätykseen kohdistuvat erityiset asenteet, 
c) tyytyväisyyden tarjottuun logistiseen järjestelmään (kuljetukset ja vastaanot-
topisteet) ja d) kotitalouden säilytystilan määrän. Näiden lisäksi tulevat kaikista 
kyselyistä tutut vastaajien sosiaalis-taloudelliset ominaisuudet (ikä, sukupuoli, 
koulutus ja tulotaso), jotka eivät kuitenkaan omassa mallissamme osoittaudu 
kovin vahvoiksi jätteiden käsittelyä selittäviksi tekijöiksi.

Tutkimusaineistosta luodut (tai löytyneet) kaksi yleisen ympäristöasenteen 
ulottuvuutta45, tiedeusko (DSP) ja usko ihmisen vaikutusmahdollisuuksiin ym-
päristöasioissa (NEP), vastaavat melko hyvin kansainvälisen tutkimuksen löy-
döksiä. Valitettavasti kumpikaan niistä ei ole (ainakaan yhdessä muiden muuttu-
jien kanssa arvioituna) tilastollisesti merkitsevässä määrin yhteydessä kierrätys-
aktiivisuuteen. Ympäristöasennemuuttujani siten vahvistavat kansainvälisen 
tutkimuksen havainnon siitä, etteivät yleiset ympäristöasenteet ole kovin hyviä 
konkreettisen toiminnan kuten kierrätysaktiivisuuden mittareita. (Oom do Valle 
ym. 2004, 508.)

Vuosikymmenen alussa tutkijat, jotka selvittivät kierrätykseen liittyviä epä-
itsekkäitä asenteita, olivat tunnistavinaan erityisen säilyttämisen etiikan, joka 
korosti kierrätyksen merkitystä luonnonvarojen viisaan käytön yhtenä tärkeänä 
osasena. Tekijä oli tutkijoista mielenkiintoinen, koska se voisi toimia yleistä ym-
päristöasennetta parempana kierrätyskäyttäytymisen selittäjänä ja ennustajana. 
Toiset tutkijat kuitenkin tutkivat samoihin aikoihin ajatusta, että osalla vastaa-
jista kierrätykseen liittyi vahvoja negatiivisia asenteita, joiden mukaan koko kier-
rätys oli riesa tai vähintäänkin mielenkiinnotonta puuhastelua. Vining ja Ebreo 
(1990) ja Gamba ja Oskamp (1994) vahvistivat, että nämä molemmat ajatuksel-
liset suuntaukset – kierrätyksen tärkeyttä korostava asenne ja uskomus tämän 
kestävän kehityksen mukaisen toimintatavan käytännöllisestä epämukavuudesta 
– vaikuttivat merkittävästi kierrätykseen osallistumiseen46. Koska kyselyssä tärkein 
yksittäinen selittäjä edusti epäitsekästä lajittelua ja vastaajat vielä palauttaisivat 
pullotkin ilman panttia, voi sanoa, että erityinen asenne kierrätykseen on löydet-
tävissä myös omasta kyselystäni.

Mitä tulee kierrätyksen käytännön epämukavuuteen, niin logistiikan toimi-
vuus47 nousi kyselyssä varsin tärkeäksi kierrätysaktiivisuuden selittäjäksi. Ilman 
jätteiden kuljetusta ja keräyspisteitä ihmiset tukehtuisivat jätteisiinsä. 

Kotitalouden vähäisen säilytystilan on havaittu ehkäisevän kierrätyksen yleis-
tymistä (De Young 1988, Derksen & Gartrell 1993). Jotkut tutkijat ovat kuitenkin 
varoittaneet, että kotitalouksien ylisuuret varastointitilat saavat ihmiset lisäämään 
kulutustaan ja sitä kautta jätteiden syntymistä, jolloin kierrätyksen aloittamisen 
hyöty järjestelmän kokonaisuuden tasolla kumoutuu. Tutkimuksessa ei erikseen 
selvitetty vastaajan asunnon kokoa ja varastointitilojen määrää, joten kysymykseen 
ei voida antaa objektiivista vastausta. Subjektiiviset vastaukset menivät kuitenkin 
lähes tasan, sillä 46 % on kokenut tilanpuutteen haitaksi ja 54 % ei.

Mahdollinen ongelma empiirisessä regressiomallissa on etenkin psykologis-
ten teorioiden edellyttämien syy- ja seuraussuhteiden puuttuminen48. Jotta mal-
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lit toimisivat oikein, ne pitäisi mahdollisesti rakentaa polkumallien muotoon (ks. 
Barr 2002). Jokaisen jätelajin (lasi, paperi ym.) kierrätyksellä on omat erikois-
piirteensä, joiden haltuunotto vaatisi erillisten regressiomallien tekemistä kulle-
kin jätelajille49. Eri seutukunnissa kotitaloudet ovat vaihtelevassa määrin tottuneet 
syntypaikkalajitteluun. Oppimisprosessin hitauden takia vie aikansa ennen kuin 
kierrätys vakiintuu osaksi kotitalouksien normaaleja rutiineja. 

5.2 Jätteiden määrän vähentäminen

Jätteiden määrän vähentämisestä50 pystyttiin selittämään 32 %. Yhdeksästä muut-
tujasta muodostettu malli on jo sangen monimutkainen, mutta silti vielä tulkit-
tavissa. 

Taulukko 3: Jätteiden määrän vähentämiseen vaikuttavat tekijät regressioanalyysin perus-
teella

Kerroin Keskivirhe
Vakioitu regres-
siokerroin beta t-arvo Merkitsevyys

(Vakio) ,319 ,152  2,101 ,036

Aktiivisesti etsinyt tietoa  
lajittelusta ,213 ,031 ,281 6,976 ,000

Yhteistyötä naapurien kanssa ,178 ,024 ,259 7,287 ,000

Lähitulevaisuudessa muuttaa ,064 ,028 ,080 2,310 ,021

Kannustan muita lajittelemaan ,126 ,033 ,149 3,781 ,000

Onko lapsia vai ei? –,320 ,074 –,153 –4,314 ,000

Kierrätys paras keino ,206 ,084 ,086 2,457 ,014

Vastaajan ikä –,006 ,003 –,080 –2,094 ,037

Matkoilla ja mökillä eri käytös –,108 ,042 –,091 –2,559 ,011

Korjattu maksuhalu ,011 ,003 ,120 3,455 ,001

Regression tärkein51 tekijä kuvaa vastaajan tiedonhankinnan aktiivisuutta. 
Koska jätteiden vähentämiselle ei ole olemassa valmista kunnan organisoimaa 
järjestelmää kierrätyksen tapaan, kotitalouksilta monesti puuttuu konkreettiset 
keinot vähentää jätemäärää.52 

Yhteistyön tekeminen naapureiden kanssa jäteasioissa on toiseksi tärkein 
tekijä. Kyselyssä 36 % vastanneista ilmoitti hankkineensa yhteisiä tavaroita. Jät-
teiden synnyn ehkäisy on vähemmän näkyvää kuin kierrätys, joten sosiaalisella 
paineella on vähemmän merkitystä jätteiden vähentämisessä kuin kierrätyksessä 
(Lober 1996, 139). Sosiaalisen normin merkityksen korvaa yhdessä tekeminen, 
joten yhteisöllinen toiminta on silti esillä.

Jos henkilö kannustaa muita lajittelemaan, myös jätteiden vähentäminen 
tuotevalinnoilla onnistuu. Ympäristömyönteinen vakaumus ja hyvät tiedot luovat 
pohjan suunnitelmalliseen käyttäytymiseen, jolloin tekijän erillisvaikutuskin on 
kolmanneksi suurin.
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Vastaajat, jotka ovat valmiita maksamaan toisille jätteiden lajittelusta, näyt-
tävät myös panostavan jätteiden vähentämiseen. Muuttuja on myönteisistä vai-
kutuksista neljänneksi suurin. Maksuhalu kertonee siten enemmän ympäristöä 
koskevan huolen määrästä kuin vaaditun lajittelutyön vaivalloisuudesta, vaikka 
jätteiden synnyn ehkäisy toki vähentää lajitteluun tarvittavaa aikaa.

Jätteiden määrän vähentäminen onnistuu, jos henkilö aikoo lähitulevaisuu-
dessa muuttaa jätteenkäsittelytapojaan. Tämän seikan vaikutus on suunnaltaan 
päinvastainen kuin se oli kierrätyksen yhteydessä. Selitystä voi hakea jätteiden 
vähentämisen arvopohjaisuudesta suhteessa kierrätyksen käytännöllisyyteen: nyt 
muutostoive voi kertoa asenteiden muutosta seuraavasta, pikku hiljaa tapahtu-
vasta käyttäytymisen muuttumisesta. 

Sekin, että kierrätystä parhaana jätteistä huolehtimisen keinona pitävät vä-
hentävät jätteidensä määrää useammin kuin muut, selittynee parhaiten toiminnan 
arvopohjalla. Kierrätys on useimmille myös ensimmäinen kosketus jätekysymyk-
siin. Kun ihminen on ensin sitoutunut kierrättämään, hän monesti muuttuu myö-
tämieliseksi myös jätteiden vähentämiselle, vaikka pitääkin edelleen kierrätystä 
ensisijaisena toimintona (Lober 1996). 

Regressiomalli kertoo, että lapsiperheissä jätteiden vähentämistalkoisiin osal-
listutaan muita ryhmiä vähäisemmässä määrin. Syynä voi olla krooninen aikapula. 

Jos jätteiden käsittely töissä, matkoilla tai kesämökillä poikkeaa tavanomai-
sesta, taipumus jätteiden vähentämiseen heikkenee. Tämä yhteys voi kertoa siitä, 
miten vankasti vastaaja on sisäistänyt jätteidenkäsittelyideologian. Mitä vakaam-
paa oma jätteidenkäsittely on, sitä todennäköisemmin pystyy selviämään myös 
vaikeaksi koetusta jätemäärän vähentämisestä. 

Vanheneminen vähentää sekin jätteiden vähentämistalkoisiin osallistumis-
ta. Liekö syynä sukupolvien välinen ero ympäristöongelmien vakavuuden arvioin-
nissa? 

5.3 Tavaroiden uudelleenkäyttö 

Tuotteiden uudelleenkäytöstä pystyttiin regressiomallin avulla selittämään 31 %. 
Askeltava regressio löysi parhaimmillaan 14 muuttujaa, jotka kaikki vaikuttivat 
tavaroiden uudelleenkäyttöön. Tärkein tekijä on lajitteluun sitoutuminen, joka 
selitti vakion kanssa jo 14 % käyttäytymisen vaihtelusta. Toiseksi tärkein tekijä 
on käyttäytymisen normipohjaisuus. Tavaroiden uudelleenkäyttöä edistää naa-
puristosta ja lähipiiristä tuleva paine, joka saa ihmisen kierrättämään enemmän 
kuin muut alueella asuvat. Kuitenkaan ne, joille laki tai siisti asuinalue on tärkein 
syy kierrätykseen, eivät vietä vapaa-aikaansa pohtien tarpeettomille tavaroille 
sopivaa uudelleenkäyttöä. 

Yhteistyötä naapureiden kanssa jäteasioissa tekevät keksivät tavaroille uusia 
tarvitsijoita ja käyttötarkoituksia. Tavaroiden uudelleenkäytöstä kiinnostuneilla 
on tapana suunnitella jätekuljetukset etukäteen. Jos vielä jätehuolto tukee tätä 
yhteisöllistä ja ennakoivan suunnitelmallista elämäntapaa osaamalla sopeutua 
asukkaiden tarpeisiin, tavaroiden uudelleenkäyttö kukoistaa. 

Uudelleenkäytön valinneet olivat kokeneet myös haittoja. ”Aika kaupittelee 
tavaran”, sanoo vanha kansanviisaus, mutta sitä odotellessa tilanpuute vaivaa ko-
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tona. Sitten kun jätehuoltopalveluja käytetään, havaitaan keräysastioiden olevan 
liian pieniä.

5.4 Tulosten arviointi

Regressiomalli kunkin jätteiden käsittelytavan suhteen voitaisiin koota varmasti 
muullakin tavalla kuin edellä on tehty. Joitakin muuttujia vaihtamalla saataisiin 
uusi malli, jolla olisi empiirisesti lähes yhtä hyvä selitysvoima. Jätteiden käsittelyn 
ymmärtämisen kannalta on kuitenkin tarpeen jäsentää tilannetta mieluummin 
teoreettisesti merkittävien ja useimmissa jätteiden käsittelytavoissa merkityksellis-
ten ulottuvuuksien kautta kuin etsiä kullekin toimintatavalle sitä muuttujakombi-
naatiota, joka sattuu tässä kyselyssä saamaan parhaan mahdollisen selitysasteen. 

On opettavaista testata, miten jätteiden eri käsittelytavat selittyvät yhteisen 
muuttujajoukon avulla. Valitettavasti vain talous- ja yhteiskuntatieteellisesti hel-
poimmin perusteltavissa olevat sosiaalis-taloudelliset tekijät (ikä, sukupuoli, tulot, 
koulutus) eivät osoittaudu tilastollisesti merkitseviksi joutuessaan regressioanalyy-
siin samaan aikaan erilaisten psykologisten ja tilannesidonnaisten muuttujien 
kanssa. Myöskään konkreettiset tekijät kuten omakotitalossa asuminen, auton 
käyttöön saaminen tai tilanpuute koettuna haittana eivät osoittaudu tilastollises-
ti merkitseviksi muuttujiksi. 

Taulukko 4: Jätteenkäsittelykäytäntöjä selittävien muuttujien vakioidut painokertoimet (beta-
arvot) 

Riippumattomat muuttujat Aikomus eli 
toiminnan 

suunnitelmallisuus

Jätteiden 
määrän 

vähentäminen

Tuotteiden 
uudelleen-

käyttö

Kierrätys

Aikomus53 – 0,14 0,211
Kaatopaikalle vienti tai polttaminen 
paras keino

–0,147

Normin mukainen käyttäytyminen 0,326 0,102 0,167 0,117
Tunturi-Lapin seutukunta 0,086 –0,144
Ihmisen oma vastuu 0,144 0,084
Logistiikan tekninen toimivuus 0,192
Logistiikan vastaavuus yhteisön 
tarpeiden kanssa

0,09 0,082 0,104

Vastaajan ikä –0114
Lapsia vai ei –0,131
Polttaako muuta kuin lomakkeessa 
erikseen mainittuja tuotteita

–0,126

Polttaako kaiken mahdollisen 0,074
Kokenut keräyspisteen astiat pieniksi 0,082
Yhteistyötä naapureiden kanssa 
jäteasioissa

0,218 0,093

Spontaani toimintatapa –0,186 –0,209
Aktiivisesti etsinyt tietoa lajittelusta 0,285 0,255 0,122
Korjattu54 selitysaste R2 50 % 31 % 20 % 33 %
Mallin tilastollinen merkitsevyys55  F 
(kaikkien todennäköisyys < 0,05)

42,87 18,35 10,51 19,29
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Taulukosta 4 ovat mukana vain ne vakioidut regressiokertoimet56, jotka ovat 
tilastollisesti merkitseviä. Ensimmäisenä oleva jätteidenkäsittelyaikomus57 on 
helppo selittää suhteellisen kattavasti (selitysaste 50 %). Tuotteiden uudelleen-
käyttöä taas malli (tai kerätty aineisto) pystyy valaisemaan varsin rajallisesti (se-
litysaste 20 %). Jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys asettuvat mallien 
selitysasteilta näiden välimaastoon reilun 30 %:n selitysasteillaan. 

Kaikkia käsittelytapoja selittää hyvin normin mukainen käyttäytyminen, 
joten yhteisöllisyys ei ole kadonnut. Aktiivinen tiedon etsiminen lajittelusta on 
sangen merkittävä tekijä. Logistiikka on myös tärkeää, mutta kierrätyksessä pai-
nopiste on teknisellä toimivuudella, kun taas muissa toiminnoissa tärkeintä on 
vastaavuus yhteisön tarpeiden kanssa. Spontaani toimintatapa on jätteiden kä-
sittelyssä myrkkyä, mutta yhteistyö naapureiden kanssa auttaa viemään eteenpäin 
vaikeina pidettyä jätteiden määrän vähentämistä ja tavaroiden uudelleenkäyt-
töä.
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6 Loppupäätelmät

Kunta on käytännössä se organisaatio, joka luo edellytykset paikallisen tason 
jätteidenkäsittelyn onnistumiselle. Ilman kunnan (ja nykyään yhä useammin 

usean kunnan yhdessä) tarjoamaa perusrakennetta ei erityisesti kierrätys, muttei 
myöskään laajempi jätteiden syntypaikkalajittelu, tahdo onnistua riittävässä laa-
juudessa. Valitettavasti tämä passiivinen edellytysten tarjoaminen ei yksin riitä ja 
kunta joutuu joskus myös käyttämään aktiivisempia keinoja (kuten pakkokeino-
ja piittaamattomimpia yrityksiä ja jätteitä luontoon jättäviä asukkaita vastaan). 
Saastuttaja maksaa -periaate toimiikin hyvin välineellistä tavoitetta varten pe-
rustetussa yritystoiminnassa, jossa voittojen pieneneminen antaa tarpeellisen 
kannustavan signaalin. Jätehuollossa kukaan ei kuitenkaan mielellään käytä kep-
piä (eli rangaistuksia) kuntalaisiin, jos sama vaikutus vain voidaan saavuttaa pork-
kanalla eli pehmeillä, kannustavilla keinoilla. Kotitalouksien keskeisen aseman 
takia kunnallisen jätteiden syntypaikkalajittelujärjestelmän täytyy pääosin perus-
tua osapuolten hiljaisesti neuvottelemaan ja hyväksymään kirjoittamattomaan 
sopimukseen.

Vaikka pieni osa väestöstä vastustaa kaikkia yhteisiä toimintaohjelmia, yk-
silön lyhyen tähtäyksen edun ylittävä ajattelu on leimallista ympäristökysymyk-
sille. Jätteen käsittelyssä yhteisölliset käyttäytymissäännöt (normit) ovatkin niin 
merkittäviä vaikuttajia, että jätehuoltoa ei voi ymmärtää yksinomaan uusklassisen 
taloustieteen henkilöiden oman edun tavoittelua kuvaavien perusmallien avulla. 
Taloustieteilijätkin ovat joutuneet kehittämään jätehuoltoa varten malleja, jotka 
ottavat huomioon yhteisön sisäisen käyttäytymisen vuorovaikutteisuuden vaiku-
tukset ihmisten käyttäytymiseen (Kipperberg 2005). Myös psykologinen jäte-
huoltokirjallisuus tarjoaa runsaasti malleja siitä, miten erilaiset henkilöiden si-
säiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat jätteen käsittelyn aikomuksiin ja toimiin. 
Valitettavasti johtopäätös eri tieteenaloilla tehdystä jätehuollon tutkimuksesta on 
se, että ihmisten jätteiden käsittelyyn vaikuttaa hyvin suuri määrä erilaisia teki-
jöitä. Ei siis ole olemassa yhtä poliittista päätöstä, joka tekemällä voitaisiin var-
mistaa jätehuoltojärjestelmän toimivuus.
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Vaikka kuntalaiset käyttäytyvätkin epäitsekkäästi ja kantavat huolta tulevi-
en sukupolvien tilanteesta, he eivät kuitenkaan pidä siitä, että he kantavat kor-
tensa kekoon samanaikaisesti kun osa kotitalouksista väistää velvollisuutensa. 
Kuntalaiset edellyttävät vastavuoroisuutta ja kaikkien puhaltamista samaan hii-
leen. Jos tämä ei toteudu, halu osallistua ja panostaa jätehuoltoon voi vähentyä 
dramaattisesti. Jotta järjestelmän oikeutus ei joutuisi kriisiin, julkisella vallalla on 
paineita luoda yhteisöllisiä normeja pakottavampia keinoja, joilla jätteiden lajit-
telu saadaan sujumaan. Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin varoa innostumas-
ta liikaa, koska kierrätys ja lajittelu herättävät ympäristöstä huolestuneimpien 
kansalaisten joukossa lähes uskonnollista kiihkoa. Ympäristöpolitiikassa onkin 
perinteisesti ollut tapana asettaa korkealentoisia tavoitteita, joiden saavuttami-
sesta ei ole varmuutta. Ylimitoitetut tavoitteet aiheuttavat helposti syyllisyyden-
tuntoja niiden noudattamisessa epäonnistuvissa asukkaissa, jolloin kansalaisten 
hyvinvointi vähenee ja osa kotitalouksista voi vetäytyä ohjelmien toteuttamises-
ta pois. Yhdenmukaiset käytännöt ja pakottavat säännöt eivät ota huomioon 
ihmisten elämäntilanteiden erilaisuutta. Ihmisille pitäisi jättää valinnanvapaus 
sen suhteen, millä tavoin heidän on helpointa kantaa oma kortensa kekoon. Yh-
teiskunta toimii tehokkaammin, jos ihmiset voivat itse harkita, mistä tekijästä 
heillä on eniten pulaa (esimerkiksi ajasta vai rahasta) ja toimia tältä pohjalta.

Kyselyyn vastanneilla on halua maksaa toisten tekemästä lajittelutyöstä. 
Ympäristötietoiset ihmiset eivät pidä siitä, että jätehuolto muuttuu yritysten 
bisnekseksi. On vaikea sanoa, ärsyttävätkö tässä enemmän luonnon kärsimät 
vauriot yksisilmäisen bisneksen teon takia vai se, että ylevä lajittelutoiminta maal-
listuu. Kunnan kannattaisi kuitenkin pohtia, miten tämän maksuhalun voisi kään-
tää myönteiseksi seikaksi, jolla sallittaisiin vähemmän ympäristökysymyksistä 
innostuneiden kotitalouksien osallistua yhteisiin talkoisiin muutoin kuin erilaisia 
jätteitä lajittelemalla ja säkkejä nurkissaan pyörittelemällä. Samalla voitaisiin 
mahdollisesti helpottaa myös kunnan omaa jätehuoltoa. Vaikka Yhdysvaltoja ei 
voi ympäristökysymyksissä pitää minään esikuvana, amerikkalaisessa kierrätys-
järjestelmässä on kuitenkin hyvää ohjelmien sopeutuminen kunkin alueen asuk-
kaiden tarpeisiin.

Voisiko jokin yksityinen jätehuoltoyritys tarjota kunnallisia peruspalveluja 
täydentäviä maksullisia lisäpalveluja? Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Englannissa 
suosittu kierrätettävien jätteiden nouto kotitalon pihasta varta vasten suunnitel-
tuja jäteastioita ja -autoja käyttäen voisi olla tällainen palvelu. Vaarana voidaan 
pitää kunnallisen peruspalvelun rappeutumista kelvottomaksi minimipalveluksi, 
kun kaikki varakkaat käyttävät omia astioitaan, mutta tällainen kehityskulkuhan 
ei ole mikään luonnonlaki. Kuntahan voi antaa esimerkiksi ekopisteen jonkin 
tuottajan hoidettavaksi sopimuksella, jossa jokainen asiallinen valitus pienentää 
tuottajan saamaa korvausta. Jätehuollossa on kyse aivan normaalista kunnan val-
vomasta ja organisoimasta toiminnasta, jolle voidaan asettaa laatukriteerejä, vaik-
ka toki alan erikoispiirteet ja uutuus voivat vaatia hieman opettelua ennen kuin 
sopimustekniikka ja hallinnointi saadaan rakennettua tavoitteiden saavuttamista 
tukeviksi.

Jätehuolto on syytä rakentaa muiltakin osin sellaiseksi, että se toimii tehok-
kaasti eikä tuhlaa luonnonvaroja eikä muitakaan voimavaroja. Kunta voisi erityi-
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sesti toimia kotitalouksien puhemiehenä ja kilpailuttaa jätekuljetukset alueelli-
sesti. Kansainväliset kokemukset osoittavat, että kunta pystyy hoitamaan kilpai-
luttamisen huomattavasti yksittäisiä kotitalouksia paremmin, jolloin lopputulok-
sena on edullinen ja toimiva kuljetusjärjestelmä. Nopeasti muuttuvassa toimin-
taympäristössä luontoa säästävän uuden tekniikan käyttöönotto ja turhia kulje-
tuksia vähentävien aluetietojärjestelmien rakentaminen vaativat riittävän asukas-
pohjan, joten alueellista yhteistyötä on syytä rakentaa vähintään seutukuntata-
soisena.

Kuntalaisten sisäistä motivaatiota tehdä hyviä asioita ei kuitenkaan pidä 
syrjäyttää yhtiöittämällä vapaaehtoisuuden pohjalta hyvin toimivia jätehuollon 
osasia. Ulkoisiin tekijöihin perustuva motivaatio edellyttää jatkuvaa tarkkailua, 
eikä tällainen kannustinjärjestelmä saa aikaan yhtä pysyviä käyttäytymisen muu-
toksia kuin arvoihin ja asenteisiin pohjautuva vakaumus. Ulkoinen kannustinjär-
jestelmä edellyttää jatkuvaa voimavarojen käyttöä, joten vapaaehtoistyölle on hyvä 
jättää oma toimintakenttänsä, jota ei yritetä siirtää sen paremmin kunnan omak-
si toiminnaksi kuin markkinavoimien hoidettavaksikaan. Kullakin toimintamal-
lilla on omat erityiskykynsä ja rajoitteensa, jotka on syytä ottaa huomioon.

Kuntalaisen oma vakaumus ja sitoutuminen jätteiden käsittelyyn on tärkein 
vaikuttava tekijä. Kaikkia jätteiden käsittelytapoja ei kuitenkaan voi kohdella 
samalla tavalla. Kotitalouden osallistuminen kierrätykseen ei ole välttämättä 
merkki sitoutumisesta jätteiden vähentämiseen tai tavaroiden uudelleenkäyttöön. 
Kierrätys on tilannesidonnaista toimintaa, joka on erityisen riippuvaista kunnan 
jätehuollon palvelutasosta. Jos kierrätyksestä saadaan muodostettua tapa, se voi 
hoitua kotitaloudessa yhtä automaattisesti kuin pullojenpalautus, jota ei edes 
mielletä jätteiden käsittelyksi. 

Kierrätys on useimmille ensimmäinen kosketus jätekysymyksiin. Kun ihmi-
nen on ensin sitoutunut kierrättämään, hän monesti muuttuu myötämieliseksi 
myös jätteiden vähentämiselle ja tuotteiden uudelleenkäytölle, vaikka pitääkin 
edelleen kierrätystä ensisijaisena toimintona (Lober 1996). Ajan mittaan kier-
rättäjä kerää tietoa ja vakuuttuu halustaan toimia ympäristön hyväksi, mikä näkyy 
jätteiden määrän vähenemisenä ja tuotteiden uudelleenkäytön lisääntymisenä. 
Vaikka tämä porrasmalli ei toimikaan kaikilla ihmisillä, kunnallinen jätehuolto 
on kuitenkin merkittävässä sisäänheittäjän asemassa. 

Jätteiden määrän vähentäminen vaatii melko vahvaa tietopohjaa ja suunni-
telmallista elämänasennetta. Sen taustalta täytyy löytyä vahva arvopohja, sillä 
pakkausten välttäminen nykyisessä kulutusyhteiskunnassa vaatii pitkää pinnaa. 
Tavaroiden uudelleenkäyttö on samalla tavalla vaivalloista toimintaa, jota ei jak-
sa tehdä järjestelmällisesti ilman vahvaa arvopohjaa. Ei olekaan yllättävää, että 
jätteiden vähentämisen ja tavaroiden uudelleenkäytön väliltä löytyy aineistosta 
vahva yhteys. Kierrätys ei kuitenkaan ole samassa määrin ammattilaisten toimin-
taa, mikä näkyy siinä, että selkeä empiirinen yhteys sekä jätteiden vähentämiseen 
että tavaroiden uudelleenkäyttöön puuttuu.

Kunta voi logistiikasta huolehtimalla tarjota edellytykset syntypaikkalajit-
telulle. Ilman toimivaa perusrakennetta kotitalouksien osallistuminen syntypaik-
kalajitteluun ja jätteiden käsittelyn volyymi jäävät vähäisiksi. Yhteisön sosiaalinen 
paine on myös merkittävä tekijä, joka vaikuttaa kaikkiin jätteiden käsittelytapoi-
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hin, mutta sekään ei ole idioottivarma ratkaisu ongelmiin, koska valtaosa kotita-
louden jätteiden käsittelystä on suomalaissa oloissa naapureille näkymätöntä 
toimintaa. 

Vaikka raportissa on puhuttu jätteiden vähentämisestä, kierrättämisestä ja 
tuotteiden uudelleenkäytöstä, on kuitenkin syytä muistaa, että nämä konkreetti-
set toimintatavat ovat vain keinoja, jotka johtavat ihmisten todella tavoittelemiin 
lopputuloksiin. Bagozzi ja Dabholkar (1994) esittävät, että ylimmät tavoitteet 
ovat ”edistää terveyttä / välttää sairautta”, ”aikaansaada elämää ylläpitäviä loppu-
tuloksia” ja ”pitää huolta tulevista sukupolvista”. Välittäviä tavoitteita keino–pää-
määrä-ketjussa voivat olla muun muassa saastumisen vähentäminen, kaatopaik-
kojen täyttymisen vähentäminen, rahan ja voimavarojen säästö sekä oikeiden 
asioiden tekemisen tuoma tyydytys. Tehokkaan vaikuttamisen ja viestinnän tuli-
si aktivoida konkreettisen, alimman tason toimia, kytkeä keinot välitavoitteisiin 
ja osoittaa ihmisille keinojen ja välitavoiteiden yhteys haluttuihin lopputulok-
siin. 
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Liite

Jätehuollon käsitteistöä, lainsäädäntöä ja 
tilastoja

Suomi on rikas maa, jonka kansalaisilla on varaa ostaa suuria määriä erilaisia 
hyödykkeitä. Näiden hyödykkeiden mukana tulevat samalla kertaa myös eri-

laiset haitat, joista tässä raportissa kiinnostavia ovat jätteet. Vallitseva käsitys 
siitä, mitä pidetään jätteenä, ohjaa ihmisten arkielämää kohtalaisen hyvin, mutta 
ei riitä elinkeinoelämän ja jäteyhtiöiden tarpeisiin. Jätteen määritelmä taas vaih-
telee sen mukaan, keneltä kysytään. 

Yhdyskuntasuunnittelijoiden mukaan jäte on tuotantoprosessissa tai käy-
tössä yli jäänyt tai syntynyt aine tai esine, joka poistetaan tarpeettomana käytös-
tä (Granqvist ym. 2001, 13). Taloustieteilijän mielestä jätteet ovat asioita, joita 
emme halua mutta joista on kallista tai vaarallista hankkiutua eroon (Porter 2002). 
Oikeusoppineille asia ei ole näin yksinkertainen, sillä jäte on käsitteenä tulkin-
nanvarainen ja riidanalainen (Wilkinson 2002). Jätteen määritelmää tutkitaan, 
sen käsitettä rajataan negatiivisten ja positiivisten tuntomerkkien pohjalta oikeus-
istuimissa (Pfister 2004). Jonkun on osattava sanoa, milloin jäte lakkaa olemasta 
jäte ja onkin jälleen tuote, jota koskevat aivan omat määräyksensä. Tämän takia 
myös EY-tuomioistuin osallistuu määritelmien vahvistamiseen: oikeus on muun 
muassa päättänyt, mikä on jätteen hyödyntämistä ja mikä käsittelyä. Myös EU:n 
komission toimielimet pohtivat oikeaa tulkintaa (European Commission 
2003).

Suomessa jäte määritellään jätelaissa aineeksi tai esineeksi, jonka sen halti-
ja on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käy-
töstä. Kaksi ensimmäistä tilannetta ovat melko ymmärrettäviä aivan yleiskielen 
perusteella, mutta kolmannen tapauksen ymmärtäminen vaatii jo juridiikan apua. 
Omistajallahan on yleensä valta päättää siitä, mitä esineillään tekee (esimerkiksi 
kenelle esineen antaa). Tämä normaalitilanne ei kuitenkaan päde jätteisiin. Ko-
titalousjätteen haltijan on toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkuljetuksen tar-
joamaan astiaan. (Eränkö-Pohjanraito 2005, 34.)

Yhdyskuntajäte on a) lainsäädännössä jäte, joka on lain mukaan ohjattava 
kunnan tai kuntayhtymän vastuulla järjestettävään jätehuoltoon tai b) tilastoin-
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nissa jäte, joka on syntynyt muualla kuin teollisuudessa, rakentamisessa ja maa- ja 
metsätaloudessa (Granqvist ym. 2001, 13). Vaikka asia vaikuttaa melko aukotto-
malta, ympäristöministeriölle 2.5.2005 mietintönsä luovuttanut ns. pelisääntö-
työryhmä ei löytänyt neuvotteluissaan yhdyskuntajätehuollon käsitteestä yksi-
mielisyyttä ja päätyi esittämään jätelain muuttamista (Eränkö-Pohjanraito 2005, 
34).

Tärkeä käsite on myös biojäte, joka tarkoittaa eloperäistä ainetta olevaa 
jätelajia. Energiajäte tarkoittaa polttokelposta jätettä, jota ovat muun muassa 
muovijätteet (ei PVC), useasta materiaalista koostuvat pakkaukset ja tuotteet ja 
erilliskeräykseen kelpaamattomat pahvit ja paperit. Hyötyjäte koostuu hyödyn-
tämistä varten talteen otetusta jätteestä. Sekajäte jää jäljelle syntypaikalle, kun 
hyöty-, ongelma- ja erityisjätelajit on kerätty erikseen. Jätealalla puhutaan ylei-
sesti termillä ”jae” (esim. energiajae) erilaisista jätelajeista, mutta käytäntöä ei ole 
otettu tähän raporttiin. (Ks. Granqvist ym. 2001, 13–15.)

Jätealan lainsäädäntö 

Jätehuoltoa Suomessa ohjaava lainsäädäntö koostu seuraavista neljästä osasta 
(Loikala 2003):

1. EU:n jätepolitiikka ja direktiivit
2. kansalliset jätehuoltoon vaikuttavat ohjelmat
3. kansallinen lainsäädäntö
4. kansainväliset muut sopimukset, päätökset ja suositukset.

EU:n jätepolitiikan keskeiset direktiivit ovat 

–  kaatopaikkadirektiivi 1999/31/EY (kaatopaikkakepoisuusmenettely; liite 
2 muutettu 2003/33/EY)

– jätteenpolttodirektiivi 2000/76/EY
– pakkausdirektiivi 94/62/EY (muutettu 2004/12/EY). 

Kaatopaikkadirektiivi on pantu täytäntöön Suomessa valtioneuvoston pää-
töksellä kaatopaikoista (861/1997). Säädösten tavoitteena on varmistaa jätteiden 
turvallinen kaatopaikkasijoittaminen. Kaikkien (myös vanhojen) kaatopaikkojen 
on täytettävä kaatopaikan rakennetta ym. koskevat vaatimukset 1.11.2007 men-
nessä, mikä on romahduttanut suomalaisten kaatopaikkojen lukumäärän. Kaato-
paikoille ei enää vuoden 2004 jälkeen ole saanut viedä jätettä, jota ei ole esikäsi-
telty. Päätöksen perusteluissa esikäsittelyllä tarkoitetaan jätteen riittävää lajittelua 
ja jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä. Myöskään asumisessa syntynyttä jätettä, 
josta suurinta osaa biohajoavasta (esim. paperi) jätteestä ei ole kerätty erilleen 
hyödyntämistä varten, ei saa läjittää kaatopaikalle. (Ks. Ekholm ym. 2005, 38–
39.) 

Suomessa valtioneuvoston (2.12.2004) hyväksymä kansallinen strategia bio-
hajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämisestä toteuttaa myös kaatopaik-
kadirektiiviä. Kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää 
on vähennettävä vuoden 1994 tasosta 75 %:iin vuoteen 2006 mennessä, 50 %:iin 
vuoteen 2009 mennessä ja 35 %:iin vuoteen 2016 mennessä. Kaatopaikoille voi 



72

siten sijoittaa vuonna 2009 enintään 40 % ja vuonna 2016 enintään 25 % tuolloin 
syntyväksi arvioidusta biohajoavasta yhdyskuntajätteestä. Biohajoavaan jätteeseen 
lasketaan biojätteen lisäksi myös merkittävästi muita jätteitä kuten paperi, pahvi 
ja puu. 

Jätteenpolttodirektiivi on saatettu voimaan valtioneuvoston asetuksella jät-
teen polttamisesta (367/2003). Säädöksessä on asetettu nykyistä tiukemmat jät-
teenpolttolaitoksia ja jätteitä rinnakkaispolttavia laitoksia koskevat savukaasu-
päästöjen raja-arvot ja mittausvaatimukset. Vaatimusten täyttämiseksi tarvitta-
vien laitteistojen kustannukset noussevat siinä määrin suuriksi, että pienten 
lämpölaitosten kiinnostus rinnakkaispolttaa kierrätyspolttoaineita vähenee. Tu-
levaisuudessa jätteitä luultavasti poltetaan vain suurissa energiantuotantolaitok-
sissa. 

Ohjeistuksen ensisijainen tavoite on ehkäistä ja rajoittaa jätteiden poltosta 
ja rinnakkaispoltosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Direktiivi sisältää myös 
määräyksiä jätteeseen liittyvien tietojen antamisesta, jätteen fysikaalisesta ja ke-
miallisesta koostumuksesta ym. Poltto- ja kaasutuslaitoksissa syntyvän tuhkan 
laatu ja liukoisuus määrittelevät sen luokittelun joko tavanomaiseksi tai ongel-
malliseksi jätteeksi. Säädökset tulivat voimaan 28.2.2002 uusien laitosten suhteen, 
mutta vanhat laitokset saivat siirtymäaikaa vuoden 2005 lopuun. Säädös koskee 
sekä tavanomaisten että ongelmajätteiden polttoa mutta ei kuitenkaan käsittele-
mätöntä puujätettä polttavia laitoksia. (Ekholm ym. 2005, Loikala 2003.)

Pakkausdirektiivi asettaa kierrätykselle tavoitetasot vaatimalla, että puolta 
pakkausten painosta vastaava osa on kierrätettävä. Pakkausdirektiivi ei ota huo-
mioon pakkausten uudelleenkäyttöä. Pakkausjätteiden kierrätyksen tehostaminen 
voi kuitenkin olla kallista ja ympäristölle haitallista harvaan asutussa Suomessa. 
Granqvist ym. (2001, 55) arvioivat, että jätteet olisi useimmiten järkevämpi käyt-
tää paikallisesti energiana kuin kuljettaa pieninä erinä pitkien matkojen päähän 
kierrätettäväksi. Myös yksittäisten materiaalien, kuten lasin ja muovin, kierrätys-
tavoitteita kiristetään.

Eläinperäisiä sivutuotteita koskevaa EY-asetusta (1774/2002) on sovellettu 
1.5.2003 alkaen, mutta vuoden 2006 alusta uudet vaatimukset edellyttävät, että 
kaupan ja teollisuuden eläinperäiset jätteet on kerättävä ja kuljetettava eri reittiä 
kuin kotitalouksien, ravintoloiden ja suurkeittiöiden ruokajäte. Lisäksi tämä jäte 
tulee esikäsitellä pastöroimalla tai hygienisoimalla ennen biokaasutusta (ks. tar-
kemmin Ekholm ym. 2005, 39–40).

EU edellyttää, että jäsenvaltiot laativat kansallisen jätestrategian, joka so-
veltaa yleiseurooppalaiset linjaukset paikallisiksi toimintaohjeiksi. Kansallisen 
strategian näkyvä osa on valtakunnallinen jätesuunnitelma (2002), joka sovittaa 
EU:n tavoitteita nopealla aikataululla ja muutoinkin varsin kunnianhimoi- 
sesti. 

Jätteiden käsittelyn synnystä loppusijoitukseen tulisi olla vaaratonta sekä 
ympäristölle että terveydelle. Valtakunnallisen jätesuunnitelman (2002) mukaan 
haitallisten tuotteiden ja aineiden käytöstä pyritään asteittain luopumaan koko-
naan. Kansallisen jätestrategian mukaisesti pyritään siihen, että kokonaisjätemää-
rä on vähintään 15 % pienempi kuin vuoden 1994 jätemäärän ja BKT:n reaali-
kasvun perusteella arvioitu jätemäärä.
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Kansallisen jätestrategian mukaisesti vuoden 2005 lopussa kokonaisjätemää-
rän (ilman kaivostoiminnan jätteitä) hyödyntämisasteen olisi pitänyt olla vähin-
tään 70 %. Jätteistä hyödynnetään Suomen kansantaloudessa kuitenkin vain noin 
40 %. Suurina määrinä hyödynnettiin erityisesti lantaa pelloilla ja jätemaata. 
Vuonna 2003 teollisuus hyödynsi jätteistään 60 % joko energiana tai aineksina. 
Rakennusjätteistä hyödynnettiin arviolta 27 %. Tavoitteiden saavuttaminen edel-
lyttäisi, että teollisuuden ja rakennustoiminnan puujätteet hyödynnetään koko-
naan ja ns. jätepolttoaineiden käyttöä lisätään. Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin 
37 %, joten tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi noin miljoonan tonnin energia-
käyttöä vuodessa. 

Onkin selvää, että valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita ei saavute-
ta lähivuosina. Kun vielä vuoden 2006 alussa voimaan tullut EU:n jätteenpoltto-
direktiivi kiristi jätteiden polton vaatimuksia vanhoissakin polttolaitoksissa eikä 
uudet määräykset täyttäviä polttolaitoksia ole valmiina riittävästi, hyötykäyttö-
tavoitteesta jäädään entistä kauemmas, kun jätteen hyödyntäminen energiana 
vähenee. Tämä ei ole suuri uhka, sillä jätesuunnitelman tavoitteet ovat suuntaa 
antavia, eivät sellaisinaan oikeudellisesti sitovia; vain direktiiveissä ja asetuksessa 
kaatopaikoista on sitovia määräyksiä. 

Jätepolitiikalle etsitään kuumeisesti uutta suuntaa. Tämän hetken arvion 
mukaan voittaja tulee olemaan jätteiden poltto, sillä kunnalliset jätelaitokset li-
puttavat avoimesti ainakin sekajätteen, mutta mahdollisesti myös biojätteen pol-
ton puolesta. Vastarinta nousee lähinnä kuntalaisten ja kuntapäättäjien joukosta, 
sillä kukaan ei halua jätelaitosta omalle takapihalleen (ks. Mäkelä 2006, 22–24). 
Ympäristöministeriön asettaman työryhmän tulee luovuttaa ehdotus uudeksi 
valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi 31.12.2006 mennessä. Lisäksi tehdään eh-
dotukset jätelainsäädännön uudistamiseksi, jotka tulee luovuttaa 31.5.2006 men-
nessä.

EU:n komission tiedonanto ”Kohti jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja 
kierrätyksen teemakohtaista strategiaa” on kiihdyttänyt keskustelua EU:n tule-
vasta politiikasta (ks. European Commission 2003). Käsiteltäviä teemoja ovat 
muun muassa jätteiden vähentämisen keinot, luonnonvarojen säästäminen ja 
jätteiden kierrättämisen syyt.

Jätehierarkian hyödyllisyys 

EU:n jätepolitiikkaa on jo 1970-luvulta hallinnut ns. jätehierarkia, joka asettaa 
erilaiset jätteiden käsittelytavat paremmuusjärjestykseen niiden ympäristöön koh-
distuvan vaikutuksen haluttavuuden mukaan. Ongelmallista vain on se, että ku-
kaan ei tarkasti tunne sitä perustelua, josta jätehierarkia on johdettu. Jätteenkä-
sittelytavoilla on hyvin erilaisia ympäristö- ja kustannusvaikutuksia. Jos ja kun 
jätehierarkia on syntynyt jäsenvaltioiden EU:n parlamentissa käymistä keskus-
teluista, joissa syntyneen jäsenmaiden konsensuksen perusteella komission esi-
tykseen on lisätty ajatus jätehierarkiasta, mitään selkeää ja yhteismitallista perus-
telua ei ole olemassakaan. (Rasmussen & Vigsø 2005, 8–9.)

Vaikka hierarkiaa ei ole kirjoitettu EU:n lainsäädäntöön eikä se siten ole 
oikeudellisesti sitova, ajatusmalli kuitenkin ohjaa toimintaa ja näkyy tavassa, jol-
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la uudet jätedirektiivit on muotoiltu. Yleinen tulkinta Euroopan unionin jätehie-
rarkiasta on (Rasmussen & Vigsø 2005, 1) seuraava:

1. syntypaikalla vähentäminen
2. uudelleenkäyttö
3. kierrätys
4. kompostointi
5. poltto energian talteenotolla
6. kaatopaikkasijoitus energian talteenotolla
7. poltto ilman energian talteenottoa
8. kaatopaikkasijoitus ilman energian talteenottoa.

Monissa maissa jätehierarkiaa käytetään jätepolitiikan ja -strategioiden oh-
jaavana periaatteena. Luonnontieteelliset tutkimukset osoittavat, että jätehierar-
kia tarjoaa etulyöntiaseman joillekin jätteiden käsittelymenetelmille tuotteiden 
käyttöaikana ympäristöön kohdistuvien vaikutusten mukaan. Tuotteiden elinkaa-
rianalyysit perustuvat ”kehdosta hautaan” -lähestymistapaan, joka ottaa huomioon 
kaikki ympäristövaikutukset maapallonlaajuisesti, riippumatta siitä, missä vaiku-
tukset syntyvät. Tämä johtaa hyvin laajojen tietopankkien keräämistarpeeseen. 
Tietopankeissa aineistot esitetään syntyneen ympäristövahingon luokan mukaan. 
Jokaiseen vahinkoon on tarjolla vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka on asetettu pa-
remmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka paljon tuhoa ne aiheuttavat. Ympä-
ristövaikutusten analyyseista kuitenkin puuttuvat erillisten vaikutusten painote-
tut yhteenvedot. Yhteisen mittayksikön puuttuessa ei ole mahdollista arvioida, 
kuinka paljon parempi tai huonompi jokin vaihtoehto on suhteessa toiseen. Tämä 
tekee vaikeaksi suhteuttaa jätepolitiikan ympäristövaikutukset toisiin ympäristö-
ongelmiin, joita politiikan tekijät myös haluavat ratkaista. (Rasmussen & Vigsø 
2005, 10–11.)

Elinkaarianalyyseista puuttuvat tiedot eri toimenpiteiden kustannuksista. 
Tämä on ongelmallista, koska julkisella sektorilla budjettivarojen rajallisuus aset-
taa hyvin vahvoja rajoitteita parhaiden ympäristöratkaisujen tekemiselle. On myös 
epävarmaa, missä määrin kunnallispoliittinen päätöksenteko haluaa ottaa huo-
mioon maapallonlaajuiset haittavaikutukset, kun äänestäjille on kuitenkin vas-
tattava pääosin omaan kuntaan kohdistuvista hyöty- ja haittavaikutuksista. So-
siaalis-taloudelliset tutkimukset osoittavat, että jätehierarkia voi epäonnistua 
tarjoamaan yleispätevää ohjetta sen suhteen, kuinka asettaa jätteen käsittelyme-
netelmät paremmuusjärjestykseen niiden yhteiskunnallisen haluttavuuden (yh-
teiskunnallisten hyötyjen ja kustannusten, ei pelkkien rahakustannusten) perus-
teella. (Rasmussen & Vigsø 2005, 1 ja 11.)

Brisson (1997) ja Dijkgraaf ja Vollenbergh (2005) väittävät, että jätteenpol-
ton nettomääräiset yhteiskunnalliset kustannukset ylittävät selvästi kaatopaikka-
sijoituksen yhteiskunnalliset kustannukset. Tämä johtuu siitä, että jätteiden pol-
ton rahoituskustannukset ovat suuremmat kuin kaatopaikkojen. Ympäristöön 
kohdistuvat kustannukset molemmissa tavoissa ovat yhtä suuret, kun otetaan 
huomioon polttolaitosten tarve sijoittaa tuhkat johonkin turvalliseen paikkaan. 
Pearce (2005) puolestaan päättelee, että pakkausdirektiivi ei läpäisisi kustannus-
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hyötytestiä ja on todennäköistä, ettei kaatopaikkadirektiivikään läpäise testiä. 
Tämä ei tarkoita, että ohjelmat tulisi heti lakkauttaa, mutta on kuitenkin vakava 
varoitus siitä, että ohjelmat tulevat nykymuodossaan kalliiksi ja on syytä katsoa, 
olisiko joitakin tapoja muokata sääntöjä kustannustehokkaammiksi. Kansainvä-
lisistä parhaista käytännöistä kannattaisi ottaa opikseen eikä esimerkiksi edistää 
kierrätystä hinnalla millä hyvänsä. 

Ackerman (2005) näkee, että kansalaisten maksuhalukkuuden – eikä erilais-
ten epätäydellisten hyötyarvioiden taikka Brysselin – tulisi määrätä kierrätyksen 
volyymi. Kansalaisten ilmoitus rahojen käytöstä tukisi demokraattista toiminta-
mallia ympäristökysymyksissä, joissa asiantuntijavalta on monilta osin korvannut 
kansanvaltaiset toimintamallit. Paikalliset olosuhteet kuten asukastiheys ja asuk-
kaiden motivaatio viime kädessä määrittävät sen, onko kierrätysjärjestelmä me-
nestyksekäs vai ei.

Muita periaatteita 

Suomen ja EU:n jätepolitiikka perustuu seuraaviin periaatteisiin. Ennaltaehkäisyn 
periaatteen mukaisesti jätteen tuottamista ja haitallisuutta vähennetään ja mah-
dollisuuksien mukaan ehkäistään. Pilaaja maksaa tarkoittaa, että jätteen tuottaja 
maksaa kaikista jätehuoltokustannuksista. Tuottajanvastuu tarkoittaa, että tuot-
teen valmistaja ja maahantuoja vastaavat eräiden tuotteiden jätehuollosta jätteen 
tuottajan sijasta. Varovaisuusperiaate tarkoittaa, että jätteistä ja jätehuollosta ai-
heutuvia vaaroja ennakoidaan (esim. kaatopaikan vastaanottomaksuilla rahoite-
taan paikan jälkihoito). Läheisyysperiaate painottaa jätteiden syntypaikan lähellä 
tapahtuvan jätteidenkäsittelyn ensiarvoisuutta jätehuollossa. Omavaraisuusperi-
aate tarkoittaa, että EU:n kukin jäsenmaa on omavarainen jätteiden käsittelyssä. 
(Euroopan komissio 2000, www.ymparisto.fi.) 

Jätteen synnyn ehkäisyn ensisijaisuus todetaan sekä jätehierarkiassa että 
kaikissa jätehuolto-ohjeissa, mutta käytännön toimet ovat olleet vähäisiä. Jätteen 
synnyn ehkäisystä puhutaan lähinnä periaatteiden tasolla, jätteen synnyn ehkäi-
syä koskeva tutkimustyö on ollut vähäistä, eikä asianosaisille ole tarjolla kannus-
timia jätemääriensä minimointiin. Kulutustottumukset ovat lujassa, eikä esimer-
kiksi kätevistä pakkauksista aivan ensi töikseen luovuta. Helppous, siisteys, es-
teettisyys, hygieenisyys ja taloudellisuus ovat arvoja kulutustottumuksien muut-
tamisen tiellä. Erilaiset pakkaussäädökset (tuotemerkinnät materiaalin poltto-
kelpoisuudesta, materiaalin ympäristöhaittojen esittäminen koodein tai numeroin) 
ovat kuitenkin hyviä keinoja vähentää syntyvän jätteen määrää. 

Kunta voi maksupolitiikallaan, sopimuksillaan ja omalla esimerkillään edis-
tää jätteen synnyn vähentämistä. Optimoimalla tuotteen kestävyys, korjattavuus 
ja uudelleen käytettävyys pidennetään tuotteen elinkaarta ja vähennetään synty-
vän jätteen määrää. Kunta voi ottaa käyttöön kestävää kehitystä tukevien tuot-
teiden hankintaohjeen ja korostaa saneerauksen merkitystä rakennusten käyttöiän 
pidentäjänä. Jälkimmäinen menettely paitsi vähentää purkujätettä myös tukee 
jätteen synnyn ehkäisyn ideologian juurtumista käytäntöön. Kunta voi edistää 
sähköistä tiedonvälitystä paperinkulutusta vähentävänä tekijänä. Parhaimmiksi 
katsotut periaatteet sopivat esikuviksi, mutta todellinen onnistuminen ja tulok-
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sellisuus riippuvat työn ja arjen yksittäisistä puurtajista. Tämän vuoksi tulisi ni-
metä selkeämpiä ratkaisumalleja eri konteksteihin: kuka tekee ja mitä tekee. 
Kulutusta on vaikea valvoa, joten sen järkeistäminen on saatava juurtumaan han-
kintoja tekevien yritysten ja muiden organisaatioiden sekä kotitalouksien yksit-
täisiin toimintaratkaisuihin. Tämä työ on vasta aluillaan. (www.kunnat.net.)

Tuottajanvastuu koskee romurenkaita, keräyspaperia, pakkauksia ja romu-
ajoneuvoja. Uusin järjestelmä Suomessa on sähkö- ja elektroniikkaromun keräys, 
jonka jätehuolto siirtyi kunnilta tuotteiden valmistajille, maahantuojille, myyjil-
le ja pakkaajille elokuussa 2005. Kovin vanha ei ole myöskään romuajoneuvoja 
koskeva tuottajanvastuu, sillä vasta 1.9.2004 voimaan tullut jätelain muutos 
(452/2004) otti ne mukaan: romuajoneuvot voi nyt jättää vastaanottopaikkoihin 
ilmaiseksi. Valtioneuvon päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä 
edellyttää, että tuottajan on huolehdittava siitä, että vuodesta 2005 alkaen keräys-
paperista hyödynnetään vähintään 75 %.Pakkauksista ja pakkausjätteistä annet-
tu valtioneuvoston päätös on osittainen, sillä tuottajien tulee vain omalta osaltaan 
huolehtia siitä, että kaikesta pakkausjätteestä hyödynnetään keskimäärin yhteen-
sä 61 painoprosenttia. (Ks. tarkemmin Ekholm ym. 2005, 40–41.)

Kunta ei enää anna jätehuoltomääräyksiä selkeästi tuottajanvastuulle sääde-
tyistä jätteistä (keräyspaperi, ser-laitteet), mutta se voi kieltää keräyspaperin si-
joittamisen seka-, energia- tms. jätteen sekaan. Kunta tai jäteyhtiö voi tarjota 
tuottajille palveluja maksua vastaan, mutta kunta ei saa haitata tuottajan mah-
dollisuuksia huolehtia velvoitteistaan. 

Keräyspaperin suhteen nykyisen järjestelmän toimivuuteen on oltu tyyty-
väisiä sekä kunnissa että Paperinkeräys Oy:ssä. Kiinteistön on järjestettävä tilat 
ja keräysvälineet keräyspaperia varten. Vaatimus ei kuitenkaan koske pientalo- ja 
haja-asutusalueita, joilla on alueelliset keräyspisteet tai vähäiset keräyspaperimää-
rät (Paajanen 2004). Vastaavasti kerrostalojen roskakatoksessa on monin paikoin 
tuottajan valtuuttaman toimijan tuoma keräysastia pakkauksille.

Kunnat ovat kuitenkin joissakin paikoissa halunneet lopettaa lasinkeräyksen 
kunnalle kuulumattomana ja taloudellisesti kannattamattomana toimintana ja 
siirtää sen jätteen hyödyntäjän hoidettavaksi. Selkeän tuottajanvastuun puuttu-
essa keräystoiminnalle ei tahdo löytyä maksajaa. Lasiraaka-aineen hinnalla ei 
vielä järjestetä kaupungin kattavaa keräilyverkostoa, maaseudusta puhumatta-
kaan.

Tuottajanvastuu laajenee jatkuvasti koskemaan yhä uusia tuotteita, sillä se 
on sekä talousteoreettisesti perusteltu (Porter 2002, OECD 2001 ja 2004) että 
käytännössä toimivaksi havaittu toimintatapa. Saksan vihreä piste -järjestelmät 
ovat perustuneet juuri tuottajan vastuulle, sillä järjestämällä valmistamiensa tai 
myymiensä tuotteiden takaisinkeräyksen tuottaja on voinut välttyä korkeilta jä-
teveroilta. Vaikka järjestelmään kuulumattomat tuottajat ovat joskus yrittäneet 
vapaamatkustaa pelkästään väittämällä järjestäneensä tuotteidensa takaisinkeräyk-
sen ja antamalla toisten hoitaa todellisen takaisinkeräyksen, kokonaisuudessaan 
järjestelmä on kestänyt ajan haasteet. 

Tuottajanvastuun ongelmakysymykset liittyvät alueellisuuteen, sillä toimi-
akseen uusien velvoitteiden tulisi ulottua kaikkiin kuntiin. Jos näin ei ole, kunnat 
joutuvat eriarvoiseen asemaan ja kuntalaisten motivaatio toimia jätelain edellyt-
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tämällä tavalla heikkenee. Tällöin prosentuaalisesti riittävä tulos saavutetaan vain 
joidenkin alueiden hyvien tulosten turvin ja ulkopuolisten alueiden ongelmat 
jäävät paitsioon.

Omavaraisuusperiaate on kaunis ajatus, jolla voidaan estää rikkaita maita 
dumppaamasta jätteitään köyhiin maihin silkalla rahalla. EU:n tasolla voi kuiten-
kin kysyä, onko järkeä perustaa yhteinen talousalue, jos sitten tavoitteesta halutaan 
lipsua heti kun haasteita nousee esiin. Toisaalta ajatus, että jokaisen alueen pitää 
olla vastuussa omien jätteidensä käsittelystä, on kallis rajoite silloin kun jätteiden 
vienti tai tuonti olisi molempien osapuolten etu. Yhdysvalloissa yritysten mah-
dollisuus viedä jätteitään toisiin osavaltioihin estää jätehuoltoyhtiötä hinnoitte-
lemasta enempää kuin kuljetuskustannusten verran yli toiseksi parhaan vaihtoeh-
don. Yhdysvalloissa noin neljännes yhdyskuntajätteestä ylittääkin osavaltiorajan 
matkalla kaatopaikalle tai polttolaitokseen (BioCycle 2005, 8).

Kunnan asema ympäristöpolitiikassa 

Kunta pyrkii tarjoamaan kuntalaisille hyvän elämän käytettävissä olevien voima-
varojen tehokkaalla käytöllä. Tehokkuutta tarvitaan, jotta kunta voisi turvata 
asukkailleen mahdollisimman laajat palvelut. Kunnallisessa jätehuollossa voidaan 
demokratian pelisääntöjen mukaisesti painottaa erilaisia hyötyjä ja haittoja kun-
kin kunnan asukkaiden enemmistön näkemyksen mukaan. Suuri vedenjakaja 
kulkee siinä, asetetaanko ympäristökysymykset ykkösasiaksi, joka ohittaa muut, 
vai onko ympäristökysymyskin vain yksi niistä monista haasteista, joihin kunnan 
on vastattava riittävän hyvin asukkaiden hyvinvointia turvatessaan58. Kunnat tuot-
tavat monia muitakin hyviä asioita, joista ei myöskään haluta tinkiä. Kyse on 
siitä, onko ympäristön tila ja ihmisten terveyskin ymmärrettävissä hyödykkeiksi, 
joille voi asettaa arvon, vai onko niihin suhtauduttava jotenkin kokonaan toisin 
(Ackerman & Heinzerling 2004). 

Ympäristöpolitiikassa pyritään usein käyttämään parasta mahdollista tek-
niikkaa. Asettamalla tiukkoja tavoitteita ja päästönormeja saadaan esimerkiksi 
jätehuolto toimimaan mahdollisimman hyvin. Esikuva houkuttaa myös nykyi-
sellään heikommin toimivat seuraamaan perässä, jolloin jätehuolto kehittyy kes-
kimäärin koko ajan parempaan suuntaan. Vaikka tiukkoja tavoitteita ei aivan 
saavutettaisikaan, liikkeelle lähtenyt prosessi on jo ollut sinänsä arvokas oppimis-
kokemus. Asettamalla viranomaismääräyksiä tai käynnistämällä toimintaohjelmia 
on saatu aikaan monia aikanaan vastustettuja mutta nykyisin kuntalaisten arvos-
tamia toimintatapoja. 

Ympäristömyönteisen linjan soveltaminen on poliitikoille helppoa, koska 
he voivat vain vedota jätehierarkiaan ja ylemmältä taholta annettuihin ohjeisiin. 
Poliitikkojen ei tarvitse julkisesti tehdä kipeitä valintoja erilaisten hyvien asioiden 
välillä ja ilmaista, kuinka paljon he mitäkin asiaa arvostavat .Jos äänestäjät todel-
la arvostavat ympäristöä enemmän kuin muita asioita, voidaan kunnassa turval-
lisin mielin valita ratkaisuja ns. jätehierarkian yläpäästä, sillä jätteiden vähentä-
misen, tuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen kaltaiset ratkaisut ovat ympä-
ristön kannalta parhaita ja jätteiden poltto ja kaatopaikalle sijoittaminen ympä-
ristön kannalta huonoimpia vaihtoehtoja. Järjestelmän kustannuksista ei tarvitse 
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välittää, koska jätehuollon rahat otetaan ensin päältä ja sitten loput käytetään 
vähemmän tärkeisiin kunnallisiin palveluihin.

Ennakoivan ja muutoinkin hyvin aktiivisen kunnallisen jätepolitiikan hyö-
tyjä vähentää se, että yhdessä kunnassa tehty päätös ei vaikuta kasvihuoneilmiöön 
tms. mahdollisesti jatkossa paheneviin ympäristöhaittoihin kovin suuresti. On 
myös luultavaa, että muut kunnat – koko maailman ihmisistä puhumattakaan – 
eivät etujoukon innostaminakaan ole kovin innokkaita lisäämään ympäristötoi-
miaan. Tällöin hyvää tarkoittavan päätöksen lopputuloksena saastuttajat vain 
siirtyvät kunnan rajojen ulkopuolelle, jolloin toiminnan taloudelliset hyödyt ka-
toavat mutta ympäristöhaitat ja muut kustannukset pääosin jäävät. Ympäristö-
kysymyksen tehokas ratkaiseminen vaatii monesti ylikansallisia tai vähintäänkin 
kansallisia ratkaisuja.

Ympäristötekniikassa vallitsevat yleensä vähenevät hyödyt, jolloin esimer-
kiksi viimeisten saasteiden suodattaminen pois polttolaitoksen piipusta maksaa 
eniten. Pienistä ympäristöhyödyistä joudutaan maksamaan suuri hinta menetet-
tyinä muina kunnallisina palveluina. Kaiken mahdollisen kierrättäminen ei ole 
taloudellista, vaikka se olisi teknisesti mahdollista.59 

Kuka sitten on oikeassa? Epätäydellisen tietämyksen oloissa on vaikea näh-
dä kauas. On mahdollista, että kunnan mahdollisimman ympäristömyönteinen 
linjaus on pitkällä aikavälillä ihmiskunnan kokonaisedun mukainen ratkaisu. Näin 
on erityisesti silloin, jos luonnon kestokyvyssä on jokin meille vielä tuntematon 
kynnysarvo, jonka ylittäminen laukaisee jonkin nopeasti ympäristön tilaa huo-
nontavan kehityksen. Tällä hetkellä kynnysarvoista lähinnä spekuloidaan eikä 
kenelläkään ole esittää selkeää tietoa kestokyvyn rajojen ylittymisestä.

On siten mahdollista, että taloudellista ajattelua ei pitäisi suoraan soveltaa 
ympäristökysymyksiin. Myöskään kustannus-hyötyanalyysiin sisältyvä ajatus 
kaikkien hyötyjen ja haittojen nykyhetkeen siirtämisestä ei välttämättä toimi 
pitkävaikutteisissa ympäristökysymyksissä. Taloudellisissa laskelmissa käytetty 
korkokanta syö 30 vuodessa kaikki vaikutukset pois (Heal 2000, 165–178, Acker-
man & Heinzerling 2004). Toisaalta nollakoron käyttö on perusteltua vain, jos 
voidaan osoittaa, että ihmiset eivät diskonttaa tulevaisuutta (ja meillä on huo-
mattavan suuri todistusaineisto, joka osoittaa päinvastaista) tai että positiivisen 
koron käyttö on irrationaalista (Eftec 2005, 7). 

Ihmisten käyttämän korkokannan korvaaminen nollakorolla vaatii hyvät 
perustelut (tieteellistä näyttöä), koska se sotii kuntalaisten itsenäistä päätöksen-
teko-oikeutta vastaan ja korvaa heidän tahtonsa keskusjohtoisella asiantuntija-
ohjauksella. Asiantuntijat pyrkivät jatkuvasti syrjäyttämään kansalaisten mielipi-
teen omilla näkemyksillään, mutta tätä pyrkimystä on syytä vastustaa aina kun se 
vain on mahdollista. Asiantuntijoiden tulisi tarjota ideaalitilanteessa vain kiista-
tonta faktatietoa ja käynnistettävien toimien pitäisi perustua kansalaisten ilmai-
semiin arvoihin. Ympäristöpolitiikassa tätä faktatietoa vain on tarjolla harmilli-
sen vähän, sillä useat tahot ovat avoimesti sitoutuneet joihinkin keinoihin tai 
poliittisiin julistuksiin, joita he edistävät muun muassa pelottelemalla ihmisiä 
erilaisilla katastrofiskenaarioilla. Kuntien ympäristöpolitiikkaa ei kuitenkaan pi-
täisi perustaa pelolle ja epätietoisuudelle vaan avoimuudelle ja kansalaiskeskus-
telulle. Parhaimmillaan kustannus-hyötyanalyysi voi edistää avoimuutta ja tar-
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kentaa keskustelua pakottamalla kaikki osapuolet ilmaisemaan mahdollisimman 
tarkasti sen, mihin he perustavat kantansa. Laskelmien määrämuoto auttaa ih-
misiä näkemään sen, mitä kaikkea asiallisessa keskustelussa täytyy vähintään 
ottaa huomioon.

Suomalainen jätteenkäsittely verrattuna muun Euroopan ja Yhdysvaltojen  
jätteenkäsittelyyn 

Ulkomaisten esimerkkien valossa kaikkia jäteongelmia ei voida ratkaista samoil-
la keinoilla. Toisaalta hajautuneempi ja tarkemmin kohdennettu täsmäpolitiikka 
ei ole mahdollista, jos luottamus- ja virkamiehillä ei ole tietoa syiden ja seuraus-
ten monimutkaisesta verkosta. Tämä tutkimus on antanut tietoa siitä, mitkä te-
kijät vaikuttavat jätteiden minimointiin, tuotteiden uudelleenkäyttöön ja kierrä-
tykseen. Tämä luku lisää ymmärrystä sen suhteen, miltä osin suomalaiset olosuh-
teet ja käyttäytymistavat poikkeavat Euroopan muiden maiden ja Yhdysvaltojen 
tilanteesta. Samalla saadaan parempi kuva siitä, missä määrin kansainväliset tut-
kimustulokset ovat siirrettävissä Suomeen. 

Taloustieteen termein ilmaistuna jätteillä on positiivinen tulojousto, sillä 
elintason nousu johtaa kotitalousjätteiden määrän kasvuun. Onneksi tulojousto 
on kuitenkin pienempi kuin yksi, joten tulojen kaksinkertaistuminen ei johda 
jätemäärän tuplautumiseen. Suuri osa taloudellisesta kasvusta on luonteeltaan 
aineetonta. (Porter 2002.)

OECD-maissa yhdyskuntajätteen määrä kasvoi 14 % vuosina 1990–2000, 
mikä tarkoittaa, että jätteitä syntyi vuosikymmenen lopussa 605 miljoonaa ja 10 
vuotta aiemmin 530 miljoonaa tonnia. Henkeä kohti jätteiden määrä kasvoi 509 
kilosta 540 kiloon eli vain 6 %, sillä loppuosa jätemäärän kasvusta selittyy OECD-
alueen 8 %:n väestönkasvulla. Jätteiden määrän lisääntyminen on nettovaikutus 
monista, joskus ristiriitaisista ja eri suuntaan kehittyvistä voimista (taloudellinen 
kasvu, kotitalouksien määrän kasvu, kotitalouksien keskimääräisen koon piene-
minen, kaupungistuminen, muuttuva kulutuskäyttäyminen ja poikkeavat sosiaa-
lis-kulttuuriset tavat ym.). (De Tilly 2004.)

Jätteen ennaltaehkäisyn lisäämiseksi ei ole vielä nähty paljoakaan vaivaa. 
Pahin tilanne on Yhdysvalloissa, missä 5 % maapallon väestöstä tuottaa kolmas-
osan koko maailmassa syntyvistä kiinteistä yhdyskuntajätteistä (Belzer 2000). 
Vuonna 2000 Yhdysvallat tuotti 544 ja Euroooppa 306 miljoonaa tonnia kotita-
lousjätettä, joten henkeä kohti laskettuna Yhdysvalloissa syntyi 1,8 kertaa enem-
män jätettä. Yhdysvalloissa jätevuoresta on poltettu kymmenesosa koko 90-luvun, 
mutta kaatopaikoille sijoitettu osuus on vähentynyt vuoden 1989 noin 85 %:sta 
hieman yli 60 %:iin vuoteen 2001 mennessä. Yhdysvalloissa kaatopaikkasijoituk-
sen määrän vähenemisestä on vastannut lisääntynyt kierrätys, jonka osuus on 
kasvanut vuoden 1989 kymmenesosasta kolmannekseen vuoteen 2001 mennessä. 
Euroopan unionissa kunnallisen jätteen kierrätys on lisääntynyt aivan vastaavan-
laisesti: 11 %:n tasolta vuosina 1985–90 on päästy 29 %:n kierrätysasteeseen 
vuonna 2000. (Fullerton & Raub 2004, 39–40.)

Vaikka kierrätystrendi on ollut vahva ja laaja-alainen, kierrätysasteet vaih-
televat kuitenkin hyvin runsaasti käytetyn materiaalin mukaan. Metalleilla pääs-
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tään 80 %:n, lasilla 35–40 %:n, paperilla ja pahvilla 40–55 %:n kierrätysasteesiin. 
Samankin materiaalin kierrätysaste vaihtelee maittain, sillä paperista ja pahvista 
saadaan talteen Saksassa 70 % ja Irlannissa vain 10 %. (De Tilly 2004.)

Taulukko 5: Yhdyskuntajätteen määrä (kg/asukas) asukasta kohti eräissä Euroopan maissa 
vuonna 2003 (Tilastokeskus 2005)

Yhdyskuntajätettä
kg/asukas

Kaatopaikalle
kg/asukas

Poltettu
kg/asukas% %

Alankomaat 599 16 3 197 33
Belgia 446 56 13 159 36
Bulgaria 499 407 82 0 0 
Espanja 609 1) 361 59 40 7 
Irlanti  732 1) 505 69 0 0 
Iso-Britannia 610 460 75 45 7 
Italia 523 1) 323 62 49 9 
Itävalta 610 183 30 65 11
Kreikka  428 393 92 0 0 
Kypros  724 653 90 0 0 
Latvia 362 248 69 10 3 
Liettua 263 263 100 0 0 
Luxemburg 658 1) 149 23 274 42 
Malta 549 549 100 0 0 
Norja 696 102 15 120 17 
Portugali 452 338 75 98 22
Puola 260 251 97 1 0 
Ranska 561 1) 214 38 189 34 
Romania 364 1) 288 79 0 0 
Ruotsi 471 64 14 212 45 
Saksa 638 127 20 146 23 
Slovakia 319 1) 222 70 29 9 
Slovenia 451 344 76 3 1 
Suomi 450 285 63 41 9 
Tanska 675 34 5 363 54 
Tšekki 280 201 72 39 14
Turkki 474 1) 349 74 0 0 
Unkari 463 1) 390 84 24 5 
Viro 418 274 66 0 0 
EU 15 577 259 45 108 19 
EU 25 534 261 49 92 17
1)Arvio 

Jätteiden kaatopaikkasijoitus Suomessa on 63 %:n osuudellaan selvästi sekä 
EU15:n että EU25:n keskiarvojen 45–49 % yläpuolella. Jätteiden polton suosio 
on sen sijaan vain puolet eurooppalaisesta tasosta. Nämä kaksi sijoituspaikkaa 
muodostavat Suomessa 72 %:lle jätteestä loppusijoituksen, kun EU15/EU25:ssä 
jäädään 64–66 %:n tasolle. Kierrätys ja hyödyntäminen on siten Suomessa tehot-
tomampaa kuin useissa muissa valtioissa.
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Kotitalouksia ei kannata syyllistää liiaksi, sillä Suomessa kiinteä yhdyskun-
tajäte on vain pieni parin prosentin osa jätteiden kokonaiskertymästä, kun Eu-
roopan kokonaisjätemäärästä yhdyskuntajäte oli 14 % vuosina 1992–97 (De Til-
ly 2004). Muun kuin kotitalousjätteiden synnyn logiikka, logistiikka ja ohjaus-
keinot ohitetaan tässä raportissa, vaikka kunnalliset jäteyhtiöt voivat käytännös-
sä huolehtia myös yritysten jätteistä. Yhdyskuntajätteet tulevat tärkeäksi käsit-
teeksi kuitenkin sitä kautta, että kansallinen hyötykäyttötavoite on määritelty 
70 %:ksi yhdyskuntajätteestä, kun käytännössä vuonna 2003 jäätiin hivenen alle 
38 %:iin.

Kuvio 1: Yhdyskuntajätteen poltto ja kertymä vuonna 2003
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Suomalainen jätehuolto tilastoina 

Suomen vuoden 2003 yhteensä 119 miljoonan tonnin jätteiden ja niihin rinnas-
tettavien sivutuotteiden kertymästä 98 % oli tuotannon jätettä ja vain 2 % yhdys-
kuntajätettä. Suurin erä oli peräisin rakentamisesta, jossa jätemaata kasautuu 32,7 
ja talonrakennusjätteitä 1,4 miljoonaa tonnia vuodessa. Mineraalien kaivussa 
poistomaan, sivukiven ja rikastushiekan määrä on 25 miljoonaa tonnia. Metsä-
talouden hakkuutähteitä kertyy 23 miljoonaa tonnia, joista 1,4 miljoonaa tonnia 
hyödynnetään energiana ja 21,6 miljoonaa tonnia jätetään metsiin. Maataloudes-
sa kertyi lantaa märkäpainoltaan 21 miljoonaa tonnia, joka tosin sijoitetaan kaa-
topaikkojen asemesta pelloille. Teollisuudessa jätteitä syntyy 12 miljoonaa tonnia, 
josta hyödynnetään aineskäyttönä 3 ja energiana 4 miljoonaa tonnia; muutoin 
käsitellään 0,7 miljoonaa tonnia ja kaatopaikoille sijoitetaan 4 miljonaa tonnia. 
(Tilastokeskus 2005, 24.) 

Yhdyskuntajätteiden 2,4 miljoonasta tonnista kotitalousjätteiden osuus oli 
42 % ja muiden kiinteiden yhdyskuntajätteiden 58 % (Tilastokeskus 2005). Yh-
dyskuntajätteen kertymä Suomessa oli 2,3 miljoonaa tonnia vuonna 2003, mistä 
42 % syntyi kotitalouksissa. Yhdyskuntajätteitä suomalainen tuottaa 450 kiloa 
vuodessa, mikä on noin 100 kiloa keskimääräisen eurooppalaisen tason alapuo-
lella (Tilastokeskus 2005, 35). Yhdyskuntajätteistä keskeisimpiä ovat pakkaus-
jätteet, biojätteet ja jätepaperi. Pakkauksia käytettiin Suomessa noin 1,3 miljoo-
naa tonnia, josta kaksi kolmasosaa kerätään uudelleenkäyttöön ja 451 000 tonnia 
jää jätteeksi. Suurin osa eli 64 % yhdyskuntajätteestä luokitellaan kuitenkin se-
kajätteeksi, jonka koostumuksesta ei ole saatavissa tarkempaa tietoa. Selvitysten 
perusteella tiedetään kuitenkin, että biohajoavan jätteen osuus sekajätteestä on 
noin 83 %. Erilliskerätyistä jätteistä on saatavissa tarkempaa jätteen koostumuk-
sen mukaista tietoa. 

Kaikkiaan runsas kolmasosa yhdyskuntajätteistä hyödynnetään ja loput jou-
tuvat pääosin kaatopaikalle. Esimerkillisesti Suomessa toimii paperin hyödyntä-
minen, sillä keräyspaperin 73 %:n talteenottoaste on Euroopan korkeimpia (Ti-
lastokeskus 2005, 37 ja 40). Hyvin toimii myös lasinkeräys ja pantillinen pullon-
palautusjärjestelmä, vaikka tölkkiveron laskiessa asteittain pullojen markkinaosuus 
pieneneekin koko ajan. Lisäksi juomakartonkien kierrätys on hyvin hoidettua 
monissa osissa maata. 

Suomessa kotitalousjätteiden osuus jätteiden kokonaiskertymästä on alle 
1 %. Suomen miljoonan tonnin kotitalousjätemäärästä vuonna 2003 hyödynnet-
tiin raaka-aineena vajaa kolmannes (0,3 miljoonaa tonnia) ja energiana reilu 
kymmenesosa, joten hyötykäyttöprosentti oli 41. Muu käsittely löytyi vajaalle 
3 %:lle (26 000 tonnille) ja 57 % sijoitettiin kaatopaikalle. Vaikka kaatopaikka-
sijoitus olikin edelleen peräti 566 000 tonnin kohtalona, jätteiden päätyminen 
kaatopaikoille on vähentynyt vuoden 2000 tasolta kymmenyksen. Pitkään jatku-
neet toimet kotitalousjätteiden vähentämiseksi näyttävät siten tuoneen tulosta, 
vaikka kulutus on jatkuvasti kasvanut. (Tilastokeskus 2005.) 

Kiihtyvä tuotanto ja kulutus, ympäristökysymykset ja kaupungistuminen 
ovat pakottaneet siirtymään perinteisen kaatopaikkasijoittamisen ohella kestä-
vämpiin jäteratkaisuihin. Kaatopaikkojen kokonaismäärä Suomessa on noin 
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Taulukko 6: Yhdyskuntajätteet vuonna 2003

Jätelaji Jätemäärä josta 
hyödynnetty 

tuhansina 
tonneina

hyödyntämis-
aste (%)

kaatopaikalle 
tuhansina 
tonneina1 000 t

Sekajäte (josta biohajoavan jätteen osuus 
83 %) 1 482 138 9 1 293
Erilliskerätyt 843 732 87 106

Biojäte 144 112 78 31
Metallijäte 21 21 100 0
Muovijäte 27 27 100 0
Lasijäte 124 124 100 0
Puujäte 96 95 99 0
Paperi- ja kartonkijäte 336 336 100 0
Öljyt ja rasvat 5 1 20 4
Valokuvauskemikaalit 2 2 100 0
Maalit, lakat, painovärit, liimat 2 0 0  0
Sähkö- ja elektroniikkaromu 11 11 100 0
Puutarha- ja puistojätteet 52 0 0 52
Katujen puhdistuksen jätteet 14 0 0 14
Muut erilliskerätyt yhdyskuntajätteet 8 3 38 3

Yhteensä 2 325 870 37 1 400

Lähteet: Tilastokeskus 2005 ja Suomen ympäristökeskus.

Taulukko 7: Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain vuosina 1997–2003. (Lähteet: 
Suomen ympäristökeskus, Tilastokeskus.) 

Vuosi Kokonais-
jätemäärä

1 000 t

Hyödyntäminen 
materiana 

Hyödyntäminen 
energiana

Kaatopaikka-
sijoitus

1997 2 200 630 120 1 450
1998 2 300 650 140 1 510
1999 2 400 720 200 1 480
2000 2 600 750 270 1 580
2001 2 540 750 250 1 540
2002 2 430 700 230 1 500
2003 2 320 660 210 1 400

1 900, mutta niistä 1 600 oli jo lopetettu ja vain 248 oli edelleen toiminnassa 
vuonna 2003 (Tilastokeskus 2005, 41). Toimivien kaatopaikkojen määrä on siten 
vähentynyt peräti kahdella kolmasosalla vuodesta 1992, jolloin niitä oli toimin-
nassa 762 kappaletta (sama, 41). Tarkoituksena on muutaman vuoden kuluessa 
siirtyä lähes kokonaan kaatopaikattomaan jätteidenkäsittelyyn ja varastointiin. 
2000-luvulla muutos on ollut nopeaa ja perusteellista Suomen jätehuollossa, ja 
erityisesti vuoden 2005 alusta lainsäädäntöä on tiukennettu huomattavasti. Yk-
sittäisillä kotitalouksilla on entistä tärkeämpi ja jatkuvasti tarkentunut roolinsa 
kestävämmän jätehuollon tiellä.
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1 Taloustieteellinen näkemys lähtee liikkeelle yhteiskunnallisten hyötyjen ja haittojen ver-
tailusta. Kierrätyksellä tai millään muullakaan toimintatavalla ei ole itseisarvoa, vaan 
niistä voidaan luopua hyötyjen osoittautuessa haittoja pienemmiksi. Kustannuksiltaan 
kalliita mutta hyödyiltään vähäisiä ohjelmia ei kannata toteuttaa jätehuollossakaan. Han-
kalat ohjelmat ja epärealistiset tavoitteet voivat rohkaisevan esimerkin antamisen ase-
mesta romahduttaa ympäristötoimien suosion. Tämä olisi tuhoisaa, sillä ilman kansalais-
ten tukea ei kierrätyksen, tuotteiden uudelleenkäytön ja jätteiden vähentämisen tavoit-
teita kotitalousjätteiden suhteen saavuteta. 

2 Kunnallisessa päätöksenteossa saatetaan ylläpitää kierrätysohjelmaa, vaikka taloustietei-
lijät olisivat osoittaneet sen kustannus-hyötyanalyysillaan huonoksi. Tässä ei ole mitään 
ihmeellistä, sillä äänestystulos voi monesti olla toinen kuin hyötyjen ja haittojen vertailun 
kautta syntyvä lopputulos. Syynä eroon voi olla se, että kustannus-hyötyanalyysi ei ota 
huomioon hyötyjen ja haittojen jakautumista kansalaisten kesken, vaan katsoo tilannet-
ta yhteenlaskettujen tai keskimääräisten tietojen pohjalta. Demokratiassa kuntapäättäjät 
voivat painottaa esimerkiksi vähävaraisille aiheutuvia seuraamuksia järjestelmän tehok-
kuuden kustannuksella. Mitään ongelmaa ei synny, kunhan vain kuntapäättäjille on ker-
rottu kaikki olennaiset tiedot.

3 On mahdollista, että kierrätysmateriaalien hinnat ovat yhteiskunnan kannalta tehottoman 
huokeita. Tällöin rajallisten raaka-aineiden hinta ei vastaa niiden pitkän aikavälin tasa-
painoa vaan määräytyy yksinomaan korjuukustannusten perusteella. Vertailuja vaikeuttaa 
myös se, että kierrätys korvaa työllä energiaa, käyttämättömiä raaka-aineita ja kaatopaik-
katilaa. Jos ihmistyön käyttöön liittyy vähäisempiä ympäristöhaittoja kuin muiden tuo-
tannontekijöiden käyttöön, tilanne pitäisi korjata verottamalla neitseellisten raaka-ainei-
den käyttöä. (Tiemstra 2002.) 

4 Suomessa suositaan keskusjohtoista ohjausta, jossa ympäristöviranomaiset määrittävät 
minimitasot. Nykyisinhän paperin ja lasin keräys on raaka-ainetta vastaanottavien yhtiöi-
den vastuulla, jolloin keräystä ei kaikilla alueilla hoideta lainkaan. Joillakin seuduilla 
kunnat ovat kuitenkin edelleen valmiita erilliskeräämään lasiraaka-ainetta, jotta raaka-
aine ei menisi hukkaan. Tulevaisuudessa on mahdollista, että kunnat (tai seudulliset jä-
teyhtiöt) eriytyvät myös jäteasioissa selvemmin asukkaiden toivomusten mukaisesti eri-
tasoisia palveluita tarjoaviksi.

5 Jätemaksujen vertailu on vaikeaa, koska taksat ovat rakenteeltaan erilaisia. Joissakin kun-
nissa käsittelymaksuilla katetaan ns. ilmaispalvelut (ongelmajätteiden vastaanotto ja hyö-
tyjätepisteet), kun taas toiset kunnat perivät eko- ja hyötykäyttömaksuja. Erot ovat silti 
melkoisia. Esimerkiksi vuonna 2005 turkulaiset omakotiasujat maksoivat perusjätehuol-
lostaan (ilman biojätteen erilliskeräystä) 198 ja tamperelaiset 65 euroa. Vaikka palvelu ei 
ehkä ole aivan sama, yhden kunnallisen palvelun aiheuttama rasitus kohdistuu kuntalai-
siin esimerkkipaikkakunnilla hyvin eri tavoin. (Paajanen & Mynttinen 2006.)

6 Toisaalta kun Kalajokilaaksossa Jokilaaksojen jäte Oy kilpailutti kuljetukset vuonna 2005, 
niin paikalliset kuljetusliikkeet selviytyivät valtakunnallisia toimijoita paremmin. Hinnat 
tosin laskivat ja osa kuljetuksia hoitaneista yrityksistä hävisi tarjouskilpailut, minkä takia 
jotkut yritykset ovat riitauttaneet alueellistamisen ja jatkaneet toimintaansa entiseen 
malliin aivan kuin mitään jätekuljetusten alueellistamista ei olisi tapahtunutkaan (Kes-
kipohjanmaa 3.1.2006). Hävinneet kuljetusliikkeet vetoavat jäteyhtiön osakkuussopi-
muksen kuntakäsittelyssä mahdollisesti tapahtuneisiin juridisiin virheisiin, joiden takia 
osakkuussopimus ei olisikaan voimassa. Siirtymävaiheessa on tietysti monenlaista epä-
selvyyttä, joten kuljetusliikkeiden on mahdollista voittaakin oikeusjuttu. Pidemmän pääl-
le päällekkäinen toiminta on kuitenkin mahdotonta, sillä kotitaloudet eivät halua maksaa 
samasta palvelusta kahteen kertaan.

7 Vastausprosentin nostamiseksi suoritettiin karhukierros vajaa kuukausi kyselyn lähettä-
mispäivän jälkeen niille, jotka eivät vielä olleet kyselyyn vastanneet. Kuuteen tutkimus-
seutukuntaan jaettiin 1 998 kyselylomaketta, joista 7 palasi löytämättä koskaan vastaajaa. 
Tehokas otos laski siten 1 991 kappaleeseen. Yksi lomake palautettiin täysin tyhjänä. 
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Perille saatetuista lomakkeista 731 palasi täytettynä, joten vastausprosentti oli 37. Pääosa 
vastauksista oli pitkästä lomakkeesta huolimatta asiallisesti täytettyjä, sillä vain 3–5 lo-
maketta oli huonosti täytettyjä. Lähes kaikki täytetyt lomakkeet kuitenkin otettiin mu-
kaan aineistoon, jolloin huonosti täytetyt lomakkeet näkyvät lähinnä puuttuvien vastaus-
ten määrässä.

8 Mahdollisesti yhteydet vastaajien taustatekijöiden ja jätteiden käsittelyn välillä hämärty-
vät, koska kotitalouksien toimintaympäristöt ovat erilaisia. Syntypaikkalajitteluun perus-
tuva alueellinen jätehuoltojärjestelmä ei ole ollut kaikkialla käytössä yhtä pitkään. Poik-
kileikkausaineiston asemesta pitäisi käyttää paneeliaineistoa, jolloin samoja kotitalouksia 
voitaisiin verrata eri ajankohtina. Tällaisesta aineistosta nähtäisiin, heikentyvätkö yhteydet 
sosiaalis-taloudellisten seikkojen ja jätteen käsittelytapojen välillä ajan kuluessa, kun 
syntypaikkalajittelusta tulee vakiintunutta toimintaa kaikkialla Suomessa. Toinen mah-
dollisuus on, että ammattiaseman, tulojen ja koulutustason kaltaisten tekijöiden vaikutus 
korostuu, kun syntypaikkalajittelu vakiintuu koko maahan ja alueellisten erojen asemes-
ta eri väestöryhmien erilainen halu ja kyky ottaa vastaan uusia ajatuksia ja toimintatapo-
ja nousee selvemmin esiin. 

9 Kansainvälisen tutkimuksen valossa naisten suuri osuus ei ole poikkeuksellisen suuri, 
sillä esimerkiksi Ebreon ja Viningin (2000, 159) viidessä kyselyssä, jotka kohdistuivat 
vuosikymmenen kuluessa samaan yhteisöön, naisia oli yhteensä 60 % vastanneista.

10 Korrelaatio mittaa suoran riippuvuuden määrää. Riippuvuuden suuruutta tarkastelevan 
mittarin asteikko vaihtelee nollan ja yhden välillä siten, että nolla kertoo, ettei riippu-
vuutta ole, ja yksi kertoo riippuvuuden olevan täydellistä. Jos korrelaation etumerkki on 
positiivinen, se tarkoittaa tarkasteltavien muuttujien vaihtelevan samansuuntaisesti: toi-
sen kasvaessa myös toinen saa suuria lukuarvoja. Korrelaation negatiivinen etumerkki 
taas kertoo toisen muuttujan saavan yleensä pieniä arvoja silloin, kun toinen tarkastelta-
va muuttuja saa suuria arvoja.

11 Monet ympäristöasioista mielestään tietävät vastaajat pitävät kotitalouksien tekemää 
monimutkaista lajittelua välttämättömänä edellytyksenä lajittelun onnistumiselle ja vas-
tustavat hankkeita, jotka horjuttavat kotitalouksien uskoa asemansa keskeisyyteen.

12 Kirjallisuuden perusteella erilaisia mittareita käyttävät tutkimukset tuottavat hyvin eri-
laisia tuloksia ympäristöarvojen ja käyttäytymisen välille. Esimerkiksi Oskamp ym. (1991) 
löysivät negatiivisen selitysvoiman ja Barr (2002, 141) sanoo korrelaatioiden olevan sa-
tunnaisia. Konsensuksen löytämistä vaikeuttaa jokaisen tutkijan halu käyttää omaa varta 
vasten laadittua kyselylomaketta, erilaisista kysymyksistä koottua arvomittaria, eritasoisia 
ympäristömääritelmiä (abstrakti vai konkreettinen, laaja vai lähiympäristö) ja erilaisia 
malleja ja tilastollisia menetelmiä (korrelaatio, regressio, logistinen regressio). Todelli-
suudessa lienee olemassa arvojen ja toiminnan välinen kuilu, jonka luonnetta pitäisi tut-
kia huolellisemmin. Se on kuitenkin vaikeaa, sillä toimintavajeen määrä riippuu kustakin 
tavoitellusta toimintatyypistä (kierrätys, vähentäminen ja uudelleenkäyttö).

13 Otosta ei suhteutettu seutukuntien asukasmääriin, vaan jokaisesta seutukunnasta valittiin 
otokseen 333 henkilöä. Vastauksia saatiin eniten Saarijärven seutukunnasta, 137 kappa-
letta, mikä tarkoittaa 41 %:n vastausastetta. Seuraavina tulivat Lappeenrannan (132), 
Tampereen (125), Kajaanin (129) ja Salon (111 vastausta) seutukunnat. Vähiten vastauk-
sia tuli Tunturi-Lapin seutukunnasta, 96 kappaletta (vastausprosentti 29). Kyselylomake 
oli räätälöity alueille, joissa jätehuoltoyhtiöt ylläpitävät monipuolista lajittelua, joten ilman 
seudullista jäteyhtiötä olevalla Tunturi-Lapin seudulla osa kysymyksistä saattoi tuntua 
oman arjen kannalta vähämerkityksisiltä tai vaikeilta vastata.

14 Teknisemmin ilmaistuna ulottuvuutta mittaavassa pääkomponentissa ei ole seutujen vä-
lillä eroa tilastollisesti merkitsevässä määrin.

15 Tarkoitus oli saada vastaaja heti alkuun muistelemaan, mitä jätelajeja hän vie niille osoi-
tettuun erilliskeräykseen. Avoin kysymys nostanee spontaanimmin mieleen todelliset 
kierrätettävät sen sijaan että intouduttaisiin liioittelemaan omaa lajittelutyötä tarjottujen 
vastausvaihtoehtojen myötä. Oletusten mukaisesti lajitelluiksi luetellut jätelajit jäivät itse 
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lueteltuina vähäisemmiksi kuin kysymyksessä, jossa mahdolliset kierrätettäviä jätetyyp-
pejä kysyttiin erikseen. Avoin kysymys tarjosi näiltä osin silmäyksen niihin jätemuotoihin, 
jotka vastaaja muisti nimetä ja joiden voidaan olettaa olevan suhteellisen tärkeitä kierrä-
tettäviä asianomaisen kotitaloudessa. Lisäksi nähtiin, mitä yleisesti pidetään lajitteluna 
ja minkälaisia nimiä ihmiset eri jätelajeille antavat.

16 Kuluttajien on esimerkiksi haittaverojen takia hieman helpompi vastustaa runsaasti jät-
teitä tuottavien pakkausten ostamista. Thøgersen (1999) on havainnut, että arkisissa 
ostotilanteissa kahden ehdon on täytyttävä: kuluttajalla on oltava huoli ympäristöstä, 
mutta ostotilanteessa ei saa olla läsnä mitään muuta vahvasti vaikuttavaa tekijää (kuten 
kallis hinta), joka estäisi sisäistä moraalista normia nousemasta huomion kohteeksi. 

17 Jäteyhtiöiden kannattaa kehittää muita jätteiden käsittelytapoja, koska kaatopaikkasijoi-
tus kallistuu vuosi vuodelta.

18 Vaikka oikean jätemaksun määrääminen ei enää näytäkään kovin yksinkertaiselta, raja-
kustannushinnoittelu on kuitenkin yksinkertaisin malli, jolla voidaan tukea jätteiden 
syntypaikkalajittelua. Valmistusveron ja kierrätystukipalkkion yhdistelmä, joka paremmin 
tunnetaan pantti–palautus-järjestelmänä, tarjoaa sekin kannustimen kierrättää tuotteita, 
minkä lisäksi sen etuna on jätteen laittoman sijoittamisen väheneminen (Fullerton & 
Kinnaman 1995, Palmer, Sigman & Walls 1997). Laajennettu tuottajan vastuu edellyttää, 
että valmistajat ottavat vastaan tuotteet kierrätystä varten (Palmer & Walls 1999 ja 2002). 
Kadunvarsikeräys voidaan nähdä korvaavana palveluna, joka tekee panttijärjestelmät ja 
muuttuvat jätemaksut tarpeettomiksi, mutta monissa tapauksissa järjestelmän toimivuu-
den kannalta on silti perusteltua pitää useita erilaisia maksuja (Calcott & Walls 2005).

19 Jätehuoltoyhtiöt tietävät yleensä toiminnan kokonaiskustannukset ja käsitellyt tonnimää-
rät, mutta niistä ei saa selville kuin keskimääräisen kustannuksen tonnia kohti. Jätekuu-
tion sijoittaminen kaatopaikalle ei maksa ainoastaan toiminnan muuttuvia kustannuksia 
vaan myös investoinnin pääomakulut (nykyarvoisina) lisättynä kaatopaikan sulkemisen 
ja jälkihuollon (maisemointi, mittaukset päästöille ym.) aiheuttamilla kuluilla. Myös 
maapinta-alan vaihtoehtoisen käytön menetetty hyöty ja aiheutetun ympäristöhaitan 
suuruus on otettava mukaan kaatopaikan rajakustannukseen.

20 Ympäristöpolitiikan suomalaisissa linjauksissa ei ole sanottu selkeästi sitä, millaisten 
tekijöiden viranomaiset uskovat motivoivan ihmisiä vähentämään tai lajittelemaan jät-
teitään. Monissa yhteiskuntatieteissä korostetaan kuitenkin muiden kuin rahamääräisten 
tekijöiden vaikutusta. Yhden seikan merkitystä ei siten ole syytä liioitella.

21 Organisaatioiden välisessä verkossa yksittäisten osallistuvien organisaatioiden tavoitteet 
ovat monesti tärkeämpiä kuin verkoston kokonaistavoitteet. Suhteita solmitaan monesti 
vain siksi, että organisaatiot tarvitsevat toisiaan omiin tavoitteisiinsa pääsemiseksi.

22 Joissakin Kanadan kunnissa on yritetty saada ihmiset vähentämään jätteiden määrää 
asettamalla palautettavien pussien määrälle kotitalouskohtainen katto. Tämä ei ole ollut 
kovin tehokasta, koska raja-arvot ovat niin korkealla, että niillä ei ole useimmille kotita-
louksille merkitystä. Jos taas kiintiöity jätemäärä on niin pieni, että se rajoittaa jätteiden 
toimittamista kunnalliselle jäteyhtiölle, jätteiden laiton sijoittaminen luontoon voi lisään-
tyä. (Ferrara & Missios 2005.)

23 Ajankäytön arvioinnissa virhelähteitä on paljon. Suorat kysymykset monesti johtavat 
vastaajat liioittelemaan ajankäyttöään verrattuna ajankäyttöpäiväkirjaa käyttäneisiin tut-
kimuksiin. Koska kyselyssämme käytettiin valmiiksi luokiteltua muuttujaa, on vaikea 
sanoa, houkutteleeko kysymys vastaajia liioittelemaan ajankäyttöään. Vastaajat ovat voi-
neet vastata koko kotitalouden eikä vain omasta puolestaan, jolloin ajankäyttöä yliarvi-
oidaan laajennettaessa arvio koskemaan koko kotitaloutta. 

24 Olosuhteissa on Pohjoismaidenkin välillä eroa, sillä Sternerin ja Bartelingsin (1999, 478) 
vastaajat Ruotsin Varbergissa ilmoittivat keskimääräisen matkan kierrätyskeskukseen 
olevan vain 900 metriä.

25 Vaikka haastattelutilanteessa asiaa voidaan selittää vastaajille, ei kuitenkaan ole varmaa, 
ymmärsivätkö tai hyväksyivätkö kaikki norjalaiset vastaajat tarjotun ajatuksen, että uuden 



87

tekniikan ansiosta eri vaihtoehtojen vaikutus ympäristöön oli täsmälleen sama. Jos vas-
taajat esitetyn skenaarion vastaisesti uskovat materiaalien likaantuvan matkalla lajittelu-
keskukseen, he saattaisivat haluta jatkaa syntypaikkalajittelua ympäristön suojelemisen 
takia. Toisaalta osa vastaajista voi pitää esitettyä skenaariota epäuskottavana siinä mie-
lessä, että samaa kierrätyksen laatua ei voida saada aikaan jälkilajitteluna ilman merkit-
täviä lisäkustannuksia. (Bruvoll ym. 2002, 350.)

26 Koska omassa kyselyssämme ei kysytty erikseen jätteiden jälkikäsittelyn siirtämishalua, 
tämä lajittelun itsellään pitävien vastaajien joukko oletettavasti löytyy nollan suuruisen 
maksuhalun tai protestivastauksen antaneiden joukosta. Lisäksi osa ympäristötietoisista 
vastaajista voi katsoa, että on väärin tarjota ihmisille ”pakotie”, joka sallii heidän välttää 
henkilökohtaisen syntypaikkalajittelun. Tällaiset ympäristötietoiset vastaajat arvostavat 
kierrätystä hyvin suuresti, mutta eivät halua ilmaista mieltymystään maksuhalun mukai-
sessa viitekehyksessä. Nämä vastaajat löytynevät protestoijien joukosta.

27 Tämä lajitteluhaluvastaus ei ole täysin sama asia kuin lajittelun miellyttävyys. Kun haas-
tatelluilta (vastaajia 1 162) kysyttiin jatkokysymyksenä, pitävätkö he lajittelua rasitteena 
vai miellyttävänä puuhailuna, muille lajittelun mielellään siirtävistä 31 % arvioi lajittelun 
edes osin miellyttäväksi,,kun kotitaloudessa tehtävää lajittelua kannattavista 60 % piti 
lajittelua ainakin osin miellyttävänä.

28 Norjalaisista ulkopuolisen lajittelutarjouksen periaatteessa hyväksyneistä 35 % ilmoitti 
kuitenkin loppupeleissä maksuhalukseen nollan (Bruvoll ym. 2002, 351).

29 He siis joko haluavat lajitella jätteensä itse tai sitten he protestoivat. On myös mahdol-
lista, että he eivät vain osaa sanoa kantaansa, koska asian arvioiminen on niin vaikeaa.

30 Tutkimushankkeessa selvitettiin muun muassa logistisella regressiomallilla vastaajien 
jakautuminen maksuhalukkaisiin ja maksuhaluttomiin (kiinnittämättä huomiota maksu-
halun suuruuteen). Reilu puolet vastaajista on valmis maksamaan muille jätteiden lajit-
telusta. Maksuhalu vähenee merkittävästi, jos vastaaja ajattelee osaavansa lajitella oikein, 
on vanha, ei usko ympäristön tilan heikentyneen huolestuttavasti tai käyttää paljon aikaa 
lajitteluun. Lisäpalvelut kuten astiat tai jätehuollon tehostaminen lisäävät maksuhalua, 
samoin vastaajan asema yrittäjänä. Lisäksi vastaajan näkemys, että ympäristö menee 
työllisyyden edelle ja usko, että jätteet on parasta sijoittaa kaatopaikalle tai polttaa ener-
giaksi, edistivät maksuhalua. Nämä uskomukset eivät ole välttämättä vahvoja samoilla 
vastaajilla.

31 Mediaanin ja keskiarvon suuri ero kertoo vasemmalle vinosta jakaumasta (huipukkuus 
18 ja vinous 3, kun normaalijakaumassa nämä ovat molemmat nolla).

32 Aineistosta jää pois yksi 700:n, yksi 500:n, kaksi 100:n, yksi 65:n ja viisitoista 50:n, yksi 
40:n, kolmetoista 30:n ja viisi 25 euron suuruista maksuhalukkuuden arviota. Nämä 
vastaukset tulkitaan protesteiksi tai selviksi väärinarvioinneiksi.

33 Englannissa ja Yhdysvalloissa on tutkittu, miten paljon kansalaiset ovat valmiita maksa-
maan kadunvarsikeräyksestä. Lake ym. (1996) saivat maksuhaluksi kierrätysohjelman 
jatkamiselle ehdollisen arvottamisen avoimella kysymyksellä 14 puntaa ja kaksivaihtoeh-
toisella kyllä/ei-tarjouksella 36 puntaa, kun summa perittäisiin kasvavina kunnallisveroi-
na. Aadland ja Caplan (1999) havaitsivat, että Utahissa maksuhalu oli 2 dollaria kuukau-
dessa, kun kysymys esitettiin 400 asukkaalle luokiteltuina maksuhalukkuusväleinä. Asuk-
kaista 72 % osallistuisi mielellään tällaiseen ohjelmaan, jos se vain olisi tarjolla. Caplan 
ym. (2002) saivat ehdollista järjestykseen asettamista (contingent ranking) menetelmänä 
käyttäen ihmisten maksuhaluksi 3,7–4,6 senttiä gallonalta, minkä Ogden Cityn päättäjät 
tulkitsivat 1,85 dollarin suuruiseksi kuukausittaiseksi maksuhaluksi 96-gallonan jäteas-
tialla toteutettavalle kadunvarsikeräykselle.

 Aadland ja Caplan (2003) saivat 1 000 asukkaan aineistolla ja käyttäen kahta peräkkäis-
tä kyllä/ei-tarjousta maksuhaluksi 7 dollaria kuukaudessa. Keskiarvo laski dollarilla, kun 
vastaajien epävarmuus, naisvastaajien yliedustus ja vastausten hypoteettisuudesta aiheu-
tuva ns. cheap talk -harha otettiin huomioon. Aadland ja Caplan (2004) saivat 40 kun-
nasta ja 20 läntisestä osavaltiosta kerätyllä 4 000 kotitalouden aineistolla maksuhaluksi 
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5,35 dollaria. Yksilö- ja yhteisökohtaisista muuttujista päätellen eniten kadunvarsikier-
rätyksestä ovat valmiita maksamaan a) nuoret, b) naiset, c) korkeimmin koulutetut, d) 
eettisestä ympäristön avustamissyystä kierrätyksestä motivoituneet, e) ympäristöjärjestö-
jen jäsenet, f ) nykyistä kadunvarsikierrätysjärjestelmäänsä hyvänä pitävät ja g) jätteiden 
lajittelusta eroon pääsemisestä ilahtuneet. Tutkijat toteavat, että koko aineistossa kadun-
varsikierrätyksen hyödyt ja haitat ovat yhtä suuret, joten yhteisöistä positiivisen nettovai-
kutuksen kuntien kannattaa pitää kadunvarsikeräyksensä, kun taas selvästi negatiivisen 
nettovaikutuksen kunnissa kannattaa kokeilla jotain muuta kierrätystapaa. 

 Blaine ym. (2005) käyttivät sekä kaksiarvoista kysymystä että maksukorttia määrittäessään 
Lake Countyn asukkaiden halua maksaa kadunvarsikeräyksestä. Vastaajista 21–43 % 
kieltäytyi maksamasta mitään, mutta 34–52 % oli valmis maksamaan ainakin 2 dollaria. 
Menetelmien väliset erot olivat siinä määrin vähäisiä, että kunta päätti periä 1,5 dollarin 
suuruisen kuukausimaksun kaikilta, jotka haluavat osallistua kadunvarsikeräysohjel-
maan.

34 Vaikka järjestelmää ei tarkoituksellisesti muutettaisikaan, silti päättäjien on hyvä tietää, 
kuinka paljon aikaa ja voimavaroja kansalaiset kokevat jo nyt sijoittaneensa jätteiden 
lajitteluun. Järjestelmän vaivalloisuutta kotitalouksille ei voi lisätä loputtomiin, sillä si-
säisen motivaation loppuessa kansalaiset voivat lyödä hanskat tiskiin täydellisesti.

35 Väestön keskimääräinen nettotulo vuonna 2003 oli 1 275 euroa. Nettotulot saadaan 
laskettua, kun tiedetään, että yksityishenkilöiden valtioveron alaiset tulot olivat keski-
määrin 1 700 euroa kuussa ja verot veivät keskimäärin 25 % bruttotuloista. 

36 Jos haluamme spekulaation asemesta tietoa maksuhalukkuutta määräävistä tekijöistä, 
meidän täytyy löytää tilastollisten menetelmien tukema malli, joka osoittaa eniten mak-
suhaluun vaikuttavat tekijät. Ensimmäisessä vaiheessa malli yleensä estimoidaan pienim-
män neliösumman regressioyhtälönä. Ympäristömyönteisillä ihmisillä voi kuitenkin olla 
vastustava asenne muiden tekemää lajittelua kohtaan, jolloin heille olisi oikeastaan mak-
settava korvausta (negatiivinen maksuhalu) siitä, että joku toinen hoitaa lajittelun heidän 
puolestaan. Tämän takia perinteinen lineaarinen regressio ei toimi. Mikään ei kuitenkaan 
estä katsomasta ensin maksuhalukkuutta kyllä/ei-vastauksena logistisen regressioanalyy-
sin keinoin ja tämän jälkeen positiivisten maksuhaluvastausten joukkoa omana ryhmänään 
esimerkiksi regressiomallin avulla. Tämän jälkeen siirrytään tällaisten tilanteiden käsit-
telyyn kehitettyjen erityisten mallien käyttöön (sensuroitujen aineistojen regressiot, jois-
ta Tobit-mallit ovat tunnetuimpia). Myös moniluokitteluanalyysia kokeiltiin maksuhalun 
selittämiseen, sillä menetelmän etuna on sen vähäisempi herkkyys aineiston normaalija-
kaumavaatimuksen täyttymättömyydelle. Tuloksia ei esitellä tässä raportissa, mutta kir-
joittajalla on kuitenkin olemassa tällaisia tilastollisia kokeiluja.

37 Normien luonti ei kuitenkaan ole täysin vailla kustannuksia. Bruvollin ja Nyborgin (2002) 
mukaan toimenpiteet ja kampanjat, jotka lisäävät sosiaalisten normien muuttumisen ja 
muotoutumisen myötä kotitalouksien kierrätystä, aiheuttavat kotitalouksille yhteiskun-
nallisia kustannuksia, vaikka itse kierrätys pysyykin vapaaehtoisena. Tutkijoiden mukaan 
kustannus on selvästi positiivinen ja voi olla jopa suurempi kuin menetetyn vapaa-ajan 
myötä syntyvä haitta. Norjalaisten argumentointi perustuu ajatukseen, että ihmisillä on 
tarve ja taipumus ylläpitää itsestään tiettyä omakuvaa. Jos politiikalla painostetaan kan-
salaisia toimimaan ”vihreämmin”, kuvastaan ”vihreinä kuluttajina” kiinni pitävien kansa-
laisten on lisättävä ponnistuksiaan, jotta he pystyisivät säilyttämään mielikuvansa ennal-
laan.

38 Maksun suuruuden vaikutuksesta ollaan monta mieltä. Yhteistyöhalu voi pysyä yllä te-
hokkaammin pienellä kuin suurella maksulla, vaikka toiset tutkijat epäilevät, että jopa 
pienelläkin palkkiolla on suuri negatiivinen vaikutus sisäiseen motivaatioon. Eräät tut-
kijat taas ovat sitä mieltä, että maksu on asetettava heti suureksi: rankaise kunnolla tai 
älä rankaise lainkaan, on heidän mottonsa.

39 Kyselylomakkeessa kierrätyksestä kysyttiin heti ensimmäisessä kysymyksessä, jotta ihmi-
set joutuivat erikseen muistuttamatta kertomaan, mitä jätetyyppejä he kierrättävät. Myö-
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hemmin lomakkeessa kysyttiin 11 jätetyypin osalta erikseen, missä määrin vastaaja on 
niitä lajitellut viimeisen kuukauden aikana. Laadullisen ja määrällisen muuttujatyypin 
välinen ero on mielenkiintoinen, mutta tässä raportissa tyydytään erittelemään määräl-
listen muuttujien avulla kierrätysaktiivisuuteen vaikuttavia seikkoja.

40 Kierrätysaktiivisuus on määritelty tässä tutkimuksessa eri tuoteryhmien yhteenlasketuk-
si kierrätysmääräksi jaettuna kierrätettävien tuoteryhmien lukumäärällä. Ongelmaksi voi 
toki muodostua se, että summamuuttuja ei kuvaa tyydyttävästi mitattavana olevaa asiaa, 
koska kierrätyksen osa-alueilla käyttäytyminen on niin erilaista. Summamuuttujan muo-
dostamisen onnistumista on kuitenkin mahdollista arvioida vakiintuneiden menettely-
tapojen avulla. Luotavan mittarin onnistuneisuutta arvioidaan yleisemmin Cronbachin 
alfa -tunnusluvun avulla, jolloin arvioitavana on skaalan luotettavuus. Periaatteessahan 
mittarin luotettavuuden selvittämiseksi olisi kerättävä uusi aineisto samoilta henkilöiltä 
hieman myöhemmin ja verrattava tätä uutta aineistoa vanhaan. Ajallisen muutoksen, 
vastaajien oppimisen ja keräystoimenpiteen kalleuden ja vaivalloisuuden takia käytän-
nössä tutkijat harvoin keräävät uusia aineistoja. Testi–uusintatesti-asetelma olisi mah-
dollista luoda myös tilastollisesti jakamalla aineisto kahteen tai useampaan osaseen ja 
vertaamalla näin saatuja tuloksia. Useiden mittareiden laatimisessa ja vertaamisessa on 
kuitenkin omat ongelmansa, joten useimmissa tapauksissa Cronbachin alfa pystyy tarjoa-
maan riittävän hyvän sisäisen tarkistuskeinon. Kerroin vaihtelee 0:n ja 1:n välillä, ja 
suuri arvo tarkoittaa, että mittarin osamuuttujat ovat sisäisesti hyvin yhteensopivia. 
(Blaikie 2004, 219.)

 Nyrkkisääntönä voidaan esittää, että jos luottamuskertoimen arvo on yli 0,7, mittari on 
saavuttanut hyväksyttävän luotettavuuden (Tonglet ym. 2004, 35). Kierrätyksen summa-
muuttujalla alfa saa arvon 0,798, mitä voidaan pitää hyvänä arvona. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että alfan arvoon vaikuttaa mittariin valittujen muuttujien määrä ja summamuut-
tujaan käytetyillä 11 muuttujalla hyväksyttävä alfan arvo on hieman korkeammalla kuin 
3–6 muuttujaa tutkittaessa.

 Muuttujien ja mittarin korrelaatioiden perusteella näyttää, että paperin, pakkauksien, 
biojätteiden ja pullojen lajittelu ovat poistettavia ehdokkaita, sillä korrelaatiot jäävät alle 
arvon 0,4. On kuitenkin mahdollista katsoa, missä määrin alkuperäisten muuttujien (ky-
selyn yksittäisten kysymysten) poistaminen muuttaa alfan arvoa. Luotettavuustestit osoit-
tavat, että alfa-kerroin ei kasvaisi, jos jokin muuttuja poistettaisiin mittarista. Ei siis ole 
selkeää ohjetta, pitäisikö luotava mittari säilyttää vai jakaa esimerkiksi kahdeksi erillisek-
si mittariksi. Käytännön kannalta yksi mittari toimii uskottavimpana selitettävänä muut-
tujana kierrätysaktiivisuutta selvitettäessä ja yhden mittarin ratkaisu on myös helppo-
käyttöisin.

 Epäselvässä tilanteessa on hyvä katsoa muuttujien välistä korrelaatiomatriisia. Jos jollakin 
muuttujalla on hyvin matala korrelaatio kaikkien tai useimpien muiden muuttujien kans-
sa, se lienee hyvä jättää pois. Paperinkeräyksellä on joitakin absoluuttisesti pieniä mutta 
silti tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita, mutta olisi liioittelua sanoa, että alhaisia 
korrelaatioita olisi lähes kaikkien muiden muuttujien kanssa. Jos kuitenkin muuttujien 
joukossa on hyvin suuria korrelaatioita (0,9 tai enemmän), nekin voi olla järkevää jättää 
pois. Tämä on mittarin laadinnan näkökulmasta järjettömältä vaikuttava esitys, koska 
tavoitteena on juuri tiivistää monen muuttujan sisältämä tieto mahdollisimman täydel-
lisesti. Erilaiset jatkoanalyysit kuten pääkomponentti- ja faktorilaskelmat voivat kuiten-
kin häiriintyä korkeista korrelaatioista, joten varautuminen on varminta. Huolestuttavan 
korkeita korrelaatioita ei kuitenkaan näy.

 Summamuuttuja voidaan laskea monella tavalla, jotka eroavat toisistaan yksityiskohdissa. 
Yksinkertaisin tapa on laskea muuttujien saamat pistemäärät (asteikko 1–5) yhteen. Täl-
löin mittari saa keskiarvokseen noin 40 ja keskihajonta on reilu 10. Toinen hieman mo-
nimutkaisempi tapa on laskea yhteen vastaajan vastaukset 11 muuttujaan ja jakaa tämä 
summa muuttujien määrällä. Tällöin mittari vaihtelee 1:n ja 5:n välillä ja keskiarvo on 
3,61 (keskihajonta 0,93). Tämän luvun etuna on parempi tulkittavuus suhteessa osamuut-
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tujiin, sillä mitta-asteikko on sama kuin osamuuttujissa. Kolmas tapa on käyttää joko 
pääkomponentti- tai faktorianalyysia tiivistämään 11 muuttujan sisältämä informaatio 
vähäisemmille ulottuvuuksille. 

 Eri menetelmillä ei ole juuri eroa oman tehtävämme kannalta (ks. yleisemmin Blaikie 
2004, 214–238). Jos halutaan paljastaa pienin mahdollinen määrä ulottuvuuksia, joka 
kattaa suurimman määrän muuttujien vaihtelusta, pääkomponenttianalyysi on paras me-
netelmä (ks. Davies ym. 2002, 63). Jos muuttujajoukkoa halutaan koetella sen sisältämän 
piiloisen rakenteellisen informaation löytämiseksi, niin silloin faktorianalyysi on paras 
menetelmä, sillä se muodostaa mukaan tulevista ulottuvuuksista yhteisen mallin. Tällai-
nen malli on tulkitseva, sillä se kertoo aineiston ”syvärakenteen”. Ongelman on vain se, 
että ei enää olla aivan varmoilla vesillä sen suhteen, mitä oikein on tullut tehdyksi. 

 Yksi tapa edetä on luoda yhden ulottuvuuden pääkomponenttimalli ja verrata sitä astei-
kolla 1–5 vaihtelevaan summamuuttujaan. Koska mittareiden välinen korrelaatio on pe-
räti 0,996, ei ole suuremmin väliä, kumpaa mittaria käytetään. Yksinkertaisuuden vuok-
si ja tulkinnan helpottamiseksi pitäydyn analyyseissa 1:n ja 5:n välillä vaihtelevassa kier-
rätysaktiivisuusmittarissa.

41 Yhdysvalloissa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa käytössä olevissa kadunvarsikeräyksis-
sä kotitalouksien pihasta käydään noutamassa monilokeroiseen jäteautoon erilaisia kier-
rätettäviä jätelajeja. Tällöin havainnoija voi käydä juuri ennen jäteauton saapumista kat-
somassa, onko erilliskerättävää jätettä sijoitettu astioihin vai ei. Mittausvirhettä aiheut-
tavat lähinnä monen kotitalouden käyttämät yhteisastiat kerros- ja rivitaloissa tai liian 
lyhyestä tarkkailuperiodista aiheutuvat epätarkkuudet harvoin vastaan tulevien jätteiden 
kohdalla.

42 Askeltava regressioanalyysi on menetelmä, joka sallii tutkijan lisätä analyysiin suuren 
määrän mahdollisia selittäviä muuttujia. Menetelmä hakee niistä ensin parhaan yksittäi-
sen selittäjän, minkä jälkeen askel askeleelta menetelmä lisää muuttujia malliin. Jokainen 
uusi muuttuja hyväksytään mukaan vain, jos se ei johda mallin tilastollisen merkitsevyy-
den huomattavaan vähenemiseen. Analyysi loppuu, kun mallissa ovat kierrätysaktiivi-
suutta parhaiten selittävät muuttujat. 

43 Yksittäisten muuttujien tärkeyttä voi arvioida joko vakioidun beta-kertoimen tai t-testi-
suureen avulla.

44 Pääkomponenttianalyysilla muodostetaan useasta kysymyksestä koottuja ulottuvuuksia, 
jotka sisältävät usean eri kysymyksen jakaman keskeisen informaation.

45 Kyselylomakkeen osassa C on 12 kysymystä, joilla on haluttu kysyä henkilön yleistä 
ympäristöasennetta. Voisivatko nämä muuttujat yhdessä muodostaa toimivan summa-
muuttujan? Cronbachin alfan arvo on 0,498, mitä ei voida pitää kovin korkeana arvona. 
Muuttujista vain yksi – yksilön teoilla ei merkitystä – nostaisi alfa-kertoimen arvoa (lu-
kuun 0,528), jos se jätettäisiin pois. 

 Muuttujajoukossa on mukana monia muuttujia, joilla korrelaatio kysymyksen ja koko-
naismittarin välillä jää alle tason 0,2. Suurin korrelaatio on vain tasoa 0,31. Muuttujien 
kahdenväliset korrelaatiot eivät nekään ole suuria, mutta ei voitane sanoa, että minkään 
tietyn muuttujan korrelaatiot kaikkien muiden kanssa olisivat alhaisia.

 Pääkomponenttianalyysi voisi auttaa, mutta vasta kun ensin on tilastollisesti selvitetty, 
että menetelmä sopii käytettäväksi ulottuvuuksien vähentämiseen (ks. Blaikie 2004, Oom 
do Valle ym. 2004, 516). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tunnusluku on suhdeluku, joka 
vaihtelee 0:n ja 1:n välillä ja jonka pitäisi olla vähintään 0,7, jotta pääkomponenttiana-
lyysia voidaan käyttää. Nyt KMO sai arvon 0,767, joten analyysi saattoi edetä. Bartlettin 
testi puolestaan tutkii, onko muuttujien korrelaatiomatriisi merkitsevästi identiteettimat-
riisista poikkeava. Nyt Khiin neliö sai arvon 1 279, kun vapausasteita on 66, joten ero oli 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p = 0,000). Pääkomponenttianalyysi voi siten jat-
kua. 

 Pääkomponenttianalyysi ehdotti, että 12 muuttujaa jaetaan 2 uudeksi ulottuvuudeksi, 
jotka selittävät yhdessä 40 % kokonaisvarianssista. Kahden ulottuvuuden sisäinen yhteen-
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sopivuus mitattiin Cronbachin alfa -kertoimilla käyttäen pohjana alkuperäisiä muuttujia. 
Pääkomponentti, jota voidaan kuvata ympäristötietoiseksi tai -myönteiseksi asenteeksi, 
sai alfan arvoksi 0,631. Tämä on hivenen alle tavoitetason (0,7), mutta hyväksytään tällä 
kertaa. 

 Oman ulottuvuutemme muodostavista muuttujista yksikään ei jouda pois, sillä kaikkien 
tapauksessa alfa laskisi muuttujia poistettaessa. Muuttuja–kokonaisuus-korrelaatiot vaih-
telivat välillä 0,265 ja 0,501, joten ne eivät olleet hirvittävän korkeita, mutta silti ehkä 
riittäviä. 

 Toinen pääkomponentti oli epäyhtenäisempi (Cronbachin alfan kerroin on 0,527). Pää-
komponentin suhteen on siis pohdittava, hyväksytäänkö se vai ei. Yksittäisten tekojen 
merkitystä korostava muuttuja ei sovi joukkoon, sillä sen poistaminen kohottaa alfan 
arvoon 0,66. Tämä on kuitenkin näennäistä, sillä alkuperäisiä muuttujia käytettäessä 
muuttuja pitäisi koodata luotettavuutta arvioitaessa toisinpäin (teknisemmin ilmaistuna 
kertoa luvulla –1), jolloin se sopisi kokonaisuuteen aivan hyvin (alfa on nyt 0,674). Pik-
ku temppuilu on tarpeen, sillä muuttujan vangitsema ulottuvuus on nyt ympäristökiel-
teinen, jolloin myös yksilön tekojen merkitystä korostava muuttuja on mittarin luotetta-
vuutta arvioitaessa käännettävä toisinpäin. Pääkomponentissahan tämä ei aiheuta ongel-
mia, koska muuttujan kertoimen etumerkki on vapaasti vaihdettavissa, jos muuttuja vain 
muutoin on havaitun piilevän ulottuvuuden kanssa tiiviissä yhteydessä.

 Nyt väittämät, joilla on merkittäviä latauksia kullakin ulottuvuudella, sallivat ulottuvuu-
den puhtaan tulkinnan. Tässä tapauksessa tämä tulkinta edustaa teknologiamyönteistä 
maailmankuvaa, jossa tiede ja markkinat hoitavat ympäristöasiat kuntoon. Vaikka yksilön 
vaikutusmahdollisuuksia kuvaava muuttuja latautuukin tähän ulottuvuuteen voimakkaan 
negatiivisesti, tulkinnallisesti tämä ei ole ongelmallista, koska ulottuvuus antaa edistys-
uskoisesti vastuun tieteelle, jolloin yksilön toiminnalla ei ole kovin merkittävää roolia.

46 Myöhempi tutkimus on monimutkaistanut kuvaa ottamalla mukaan mahdollisuuden, että 
asenteet kierrätystä kohtaan eivät suoraan vaikuta kierrätyskäyttäytymiseen mutta näky-
vät epäsuorasti kierrätysaikomusten muuttumisen kautta (Boldero 1995).

47 Tyytyväisyys logistiikan toimivuuteen on jo monimutkaisempi ilmiö, sillä vastaajan omat 
odotukset vaikuttavat samankin palvelun aikaansaamaan asiakastyytyväisyyteen.

48 Polkumalleja ja psykologisten aikomus–käyttäytyminen-teorioiden sopimista aineistoon 
kokeiltiin. Koska kyselylomakkeessa ei suoraan kysytty kuin todellista kierrätystä, aiko-
musta kuvaava muuttuja täytyi muodostaa jälkikäteen. Muuttuja oli kohtalaisen hyvä 
selittäjä ja antoi ajoittain tukea aikomus–käyttäytyminen-rakenteille. Tuloksia ei kuiten-
kaan raportoida nyt, koska aikomus-muuttuja käyttäytyi melko samalla tavalla kuin eri-
laiset yksittäiset henkilön jätteiden käsittelyn suunnitelmallisuutta ja kierrätykseen sitou-
tumista kuvaavat muuttujat. Aikomuksien mittaamiseen liittyy melkoisia mittausteknisiä 
ongelmia. Lisäksi osa tutkijoista pitää aikomus–käyttäytyminen-rakenteita turhana my-
tologiana, jolla ei ole mitään käyttöä käytännön ongelmien ratkaisemisessa (Davies ym. 
2002). 

49 Erillisiä regressiomalleja kullekin kierrätystavaralle kokeiltiin, mutta tuloksia ei voida 
tilanpuutteen takia esittää.

50 Tuotteiden uudelleenkäyttö muodostetaan tutkimuksessa muuttujista ”Olen keksinyt 
uusia luovia käyttötarkoituksia...” ja ”Turha tavara kiertoon”. Muuttujista muodostuu 
kohtuullinen mittari tai skaala sellaisenaan (alfa 0,55), ja muuttujien välinen korrelaatio 
on melko hyvä (r = 0,39). Pääkomponentti selittää vaihtelusta 69 %.

51 Tärkeyden kriteerinä käytetään vakioitua eli muuttujan mittaluvun suuruudesta riippu-
matonta regressiokerrointa (beta). Normaali kerroin on herkkä muuttujien mitta-astei-
kolle, jolloin pohjana käytettävien lukujen esittäminen euroina tai sentteinä muuttaisi jo 
kertoimen arvoa.

52 Yhdysvalloissa Lober (1996) havaitsi, että yli 50 % vastaajista vähensi jätteidensä määrää 
vähintään yhdellä toimenpiteellä,,mutta käytännön toimiin ryhdyttiin harvakseltaan ja 
vähennys jätteiden määrässä jäi keinojen puutteessa vaatimattomaksi. Omassa kyselys-
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sämme 59 % ilmoitti vähentävänsä jätemäärää tuotevalinnoilla. Kiinnostusta jätteiden 
vähentämiseen ei mikään viranomaiskampanja voi korvata, mutta tarjoamalla vähentä-
misestä kiinnostuneille ihmisille helposti saatavilla olevaa tietoa keinoista (esimerkiksi 
kauppakassin ja kankaisen käsien kuivausliinan käyttö) jäteyhtiöt voivat muuttaa myös 
asiaan vähemmän perehtyneiden ihmisten aikomukset teoiksi.

53 Kyselyssä aikomus luotiin pääkomponenttianalyysilla kuudesta muuttujasta. Aikomus 
päätellään vastaajan sitoutuneisuudesta (lajittelee, vaikkei ole pakko; vie pullot, vaikkei 
saisi rahaa), suunnitelmallisuudesta ja muihin suhtautuvasta kannustavasta tai opastavas-
ta asenteesta. Tilastollisissa analyyseissa aikomuksella ennustetaan kierrätystä, jätteiden 
määrän vähentämistä ja tuotteiden uudelleenkäyttöä.

54 Korjattu (otettu huomioon riippumattomien muuttujien määrä mallissa) selitysaste ker-
too, kuinka suuri osa selitettävän muuttujan vaihtelusta selittyy (ilmaistu prosentteina).

55 Tunnusluku F kertoo Fisherin F-suhteen avulla mallin merkitsevyyden, kun otetaan 
huomioon mukana olevien tapausten (vastaajien) ja selittävien muuttujien määrä. Jälleen 
tulkinta on se, että mitä suurempi on F-arvo, sitä merkitsevämpi malli on tilastollisesti.

56 Taulukko 4 osoittaa selittävän muuttujan vaikutuksen suuruuden vain siinä tapauksessa, 
että tällä muuttujalla on ollut tilastollisesti merkitsevä (p = < 0,05) vaikutus selitettävänä 
olevaan jätteiden käsittelymittariin (muiden mainittujen muuttujien läsnä ollessa). Tau-
lukon muuttujat ovat jossain mielessä ”parhaita ennustajia” kullekin selitettävälle muut-
tujalle, sillä suuremmasta joukosta tarjokkaita on poistettu muuttujat, jotka eivät selitä 
yhtään käyttäytymistapaa tilastollisesti merkitsevästi. Muuttujien beta-arvoja ei kuiten-
kaan ole optimoitu käyttämällä askeltavaa regressiota kuhunkin selitettävään jätteenkä-
sittelykäytäntöön erikseen, vaan kaikki arvot on poimittu vakion sisältävästä regressio-
mallista, johon muuttujat on sijoitettu kerralla. (Vrt. Barr 2002, 118.)

 Jokainen taulukon beta-kerroin kuvaa, kuinka paljon riippuva muuttuja muuttuu, kun 
selitettävä muuttuja muuttuu. Vakioitujen kertoimien käyttö mahdollistaa muuttujien 
välisen vertailun, sillä mitta-asteikko on sama. Kerroin antaa tiedon siitä, kuinka monta 
keskihajontapistettä selitettävä muuttuja muuttuu (positiiviseen tai negatiiviseen suun-
taan) yhden yksikön suuruisen selittävän muuttujan muutoksen seurauksena. Mittarin 
tulkinta: mitä suurempi itseisarvoltaan on mittaluku taulukossa, sitä suurempi vaikutus 
on. (Barr 2002, 119.)

57 Kyseessä on monista kysymyksistä jälkikäteen koottu summamuuttuja. Varsinkin psyko-
loginen tutkimusperinne on korostanut aikomusten yhteyttä tulevaan käyttäytymiseen. 
Aikomusten mittaaminen on kuitenkin vaikeata, joten edes tieto syy- ja seuraussuhteen 
varmasta olemassaolosta ei ole käytännön tilanteita ajatellen kovin hyödyllistä. Yhdiste-
tyssä mallissa voidaan kuitenkin vertailun vuoksi kokeilla, kuinka hyvin aikomus selittäi-
si erilaisia jätteiden käsittelytapoja.

58 Raportissa ei haluta julistaa, että taloustieteilijät ovat oikeassa ja ympäristötieteilijät vää-
rässä. Kunnissa poliitikot päättävät parhaan käytettävissä olevan tiedon varassa. Talous-
tiede täsmentää keskustelua tuomalla esiin eri vaihtoehtojen suhteellisen hyödyllisyyden. 
Muut tieteenalat jäsentävät ongelmakenttää esittämällä omista näkökulmistaan ne kriit-
tiset tekijät, joihin olisi syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

59 Kultainen keskitie on lainsäädännön linja. Jätelaissa vaaditaan jätteitä hyödynnettävän, 
mikäli se on teknisesti mahdollista ja mikäli siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustan-
nuksia verrattuna muulla tavoin toteutettuun jätehuoltoon. Jätelaki vaatii käyttämään 
parasta ja taloudellisinta käsillä olevaa tekniikkaa jätehuollon toteuttamisessa. 
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