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Monitieteellinen jätehuolto
Jätteiksi kutsuttujen aineiden tuotanto ja käsittely 
muodostaa hyvin laajan ja monimutkaisen 
ongelmakentän,

sitä voidaan lähestyä mm. teknisestä, taloudellisesta, 
ympäristötieteellisestä, yhteiskunnallisesta tai   
tieteenfilosofisesta näkökulmasta. 

Keskeiset eroavuudet liittyvät käsitteen “jäte” määrittelyyn.
Tutkimukseni lähtökohta on, että kohteen määrittely 
määrää myös sen miten kohdetta käsitellään

Jätteen määritelmä määrää myös jätehuollon laatua
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Jätteen määritelmä
Suomen jätelain (1072/93) mukaan jätteellä tarkoitetaan 

"ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo 
poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä". 

Määritelmä on yhteneväinen EY:n jätedirektiivissä 
(75/442/ETY, muutettu 91/156/ETY) säädetyn 
jätemääritelmän kanssa. 
Euroopan komission päätöksellä 94/3/EY on julkaistu ns. 
Euroopan jäteluettelo (European Waste Catalogue), 
jossa on toimialoittainen esimerkkiluettelo jätteistä. 

Tämä luettelo on vahvistettu ja julkaistu suomeksi Suomen 
ympäristöministeriön asetuksella 1129/2001.
Luettelossa mainittu materiaali on kuitenkin jätettä 
ainoastaan siinä tapauksessa, että se muutoin täyttää 
jätelaissa annetun jätteen määritelmän.

Onko jätteen määritelmä 
ekotehokkuden haittana?

Yleensä ekotehokkuuskäsitteellä tarkoitetaan tuotannon ja 
kulutuksen kehittämistä siten, että luonnonvarojen käyttö 
on mahdollisimman taloudellista ja ekologista ja päästöjä 
jatkuvasti rajoitetaan.
”Jätteen määritelmä EU:ssa on sellainen, että jäte on 
vaikea muuttaa raaka-aineeksi.”
”Jätteen määritelmä EU:ssa on epämääräinen, mikä on 
johtanut erilaisiin tulkintoihin. Jos Suomessa vielä tulkitaan 
EU:n direktiivejä tiukemmin kuin muualla, vaarantuu 
sivutuotteiden uusiokäyttö.”
”Sivutuotteiden tulkitseminen kategorisesti jätteeksi 
ottamatta huomioon kaikkia olosuhteita vaarantaa 
ympäristölle edullisen toimintatavan.”
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Keskeisimmät määrittelyongelmat

Jäte, ei-jäte, ’end-of waste’ (kun jäte ei ole enää jäte)
Sivutuotteen käsite, sekä sivutuotteen hyödyntäminen
Uudellenkäyttö (re-use) ja talteenotto/hyötykäyttö 
(recovery) ei ole määritelty
Hyötykäytön ja hävittämisen rajat (recovery vs. disposal)

Lisäksi suomen kielen termit ovat sekavia, eivätkä 
vastaa hyvin englannin kielisiä termejä

Jätteen synnyn ehkäisy, jätteen minimointi, kierrätys, 
hävittämisen välttäminen (diversion from landfill)
Jätteenpoltto vs. energian talteenotto

EU:n komission tiedonanto 
kohti jätteiden synnyn ehkäisemisen ja 
kierrätyksen teemakohtaista strategiaa

Yksi 6. puiteohjelman teemakohtaista strategiaa
Tiedonanto Com(2003) 301 (annettu 27.5.2003) on 
komission lähtökohta ja keskustelun avaus 
teemakohtaisen strategian kehittämiseen
Sidosryhmät ovat voineet kommentoida

Suomesta kommentteja ovat antaneet mm. TT, YTV, ja 
Metallinjalostajat

Useita keskusteluja on käyty sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa, viimeisimmät kokoontumiset 
olivat maaliskuun alussa
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Määritelmien tarkastelut
Ei haluttu muuttaa jätteen määritelmää, mutta toivottiin 
selkeyttämään milloin jäte ei enää ole jäte.
Monet ajattelivat että EU:n tuomioistuimen viimeaikaiset 
päätökset liittyen talteenoton/hyötykäytön ja 
hävittämisen eroavuuksista eivät toimi hyvin.
Yksimielisyys siinä että tarvitaan parempi määritelmä 
kierrätykselle, ja että kierrätyksen konseptit olisivat 
yhtenäisiä pakkaus-, SER- ja ajoneuvodirektiiveissä.
Uudelleenkäytölle kaivataan määritelmä.

Määritelmien tarkastelut - kysely
Jäsenmaille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin mm.:

End-of-waste: Sallitaanko jätteen ympäristö- ja 
sopivuuskehitystä?

Selvittäminen komitologian (commiittee procedures) kautta
Voiko hyötykäytön määritelmä perustua siihen miten 
hyötykäyttö korvaa neitseellisiä raaka-aineita?
Pidättekö tarpeellisena selvittää sivutuotteiden tilannetta? 
(ei-lainsäädännöllisen ohjeiden kautta)
Kannattaisitteko kierrätyksen määritelmää mikä poissulkee 
energiasiirtoprosesseja (sekä kemiallinen- että 
lämpöenergia), mutta sisältää depolymerisaation?
Pitäisittekö parempana jos kierrätyksen määritelmä 
perustuisi siihen että kierrätysprosessin aikana materiaali 
säilyy samanlaisena?  
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Esille tulleet yksittäiset asiat

End-of-waste määritellään tapauskohtaisesti, ja käytetään vain jos 
olemassa oleva säännöstö ei tuo selvyyttä

esim. RDF: loppukäyttö vaihe on eniten haitallista, siis määritys 
jätteeksi on tarpeellinen siksi että polttolaitokset olisivat korkeimman 
standardin mukaisia.

Kuonan käyttö rakentamisessa ei olisi kierrätystä vaan hyötykäyttöä 
(recovery), ja vaati lisää sääntelyä vaihtelevan koostumuksen takia.
Hyötykäyttö/substituutio: Yhdyskuntajätteiden poltto pysyy 
hävittämisenä – osa ”vale-hyötykäytön” (sham recovery) vastaista 
taistelua. 
Muovien krakkautuminen ja hyötykäyttö masuunissa – onko se 
kierrätystä, kun materiaali ei enää ole käytettävissä, mutta 
ympäristöhyödyt ovat kuitenkin suurempia kuin esim. 
materiaalikierrätyksessä.
Paikalle jäävä pilaantunut maa ei olisi jäte.

Jätekäsittelystandardeissa 
olevien aukkojen täyttäminen

Olemassa olevat

Tasot joihin standardit soveltuvat

Tulevaisuuden vaihtoehdot

Jätteenpolttodirketiivi
Kaatopaikkadirektiivi

SER- ja ajon. direktiivit

Läheisyys-periaate
SER- ja ajon. direktiivit

pakkausdirektiivi

Kemikaalidirektiivi
Ainekiellot jäte-

lainsäädännössä

Jätteen ohjaus
Parhaat käytännöt

Jätteen käsittely
Päästöt laitoksilta

Päästöt prosesseista

Talteenotetut materiaalit
Päästöt tuotteista

IPPC:n laajentaminen
Tehokkuuskriteerejä 
kierrätys määritelmille

Vale-talteenotto 
(sham recovery) ohjeet

Käsittelytavoitteet

REACH (Restriction 
of chemicals) määräys

”End of waste”
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Kestävää jätehallintaa –
Jätteen määräämääkö? 

Onko jätteen hallinta riippumatonta siitä miten jäte 
määritellään?
Vai ohjaileeko jätteen määritelmä sen hallintaakin?
Laki koskee olemassa olevia jätteitä –
”hävittämiseen/käytöstä poistamisesta” pohjautuva 
määritelmä pysyy
Useat määrittelyt lähtevät liikkeelle oletuksesta, että 
jätettä on ja että sitä muodostuu lisää. 

Tämä on väärä lähtökohta määrittelylle
ja este ekotehokkudelle.

Jos jäte on jo olemassa, miten sen synnyn voi 
estää?

Jätteen käsitteeseen liittyvät kysymykset

Mitä on jäte?
Milloin aine/esine muuttuu jätteeksi?
Mitä aineita/esineitä voi katsoa jätteeksi?
Voiko jätteestä tulla “ei-jäte”?
Milloin se tulee tapahtumaan?
Voiko/täytyykö ei-jätettä määritellä?
Voiko jokaisesta jätteestä tulla ei-jäte?
Tai onko olemassa ikuisia jätteitä?
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Jätteen käsite - oliomalli

Jätteen käsite ja sen instanssi täytyy erottaa.
Käsitteellä tarkoitetaan tietoa joillekin objekteille yhteisistä
ominaisuuksista.

Käsite on mielikuva mitä annamme esineille 
tietoisuudessamme.

Objektin tunnistamme jonkin käsitteen ilmentymäksi.
Esim. ”roskat” on ”jäte” käsitteen ilmentymä.

Mikä tahansa käsite voidaan määritellä luettelemalla 
vaadittavat ja riittävät ominaisuudet, jotka objektilla on 
oltava, jotta se olisi kyseisen käsitteen ilmentymä.
Käsitteen on oltava tarkasti määriteltävissä 
ominaisuuksiensa avulla.

Jäte?
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Jätelajit

1.  Ei halutut aineet, joille ei ole keksitty mitään 
tarkoitusta, mutta joiden syntyä kuitenkaan 
ei ole (tai ei ole voitu) estää.

2.  Aineet, jotka ovat jo toteuttaneet 
niille asetetun käyttötarkoituksen.

3. Esineet, joissa on rakenteellinen vika, 
eivätkä ne siksi toimi tarkoituksenmukaisesti.

4. Esineet, jotka ovat käyttökuntoisia mutta 
silti omistajat hylkäävät ne – omistajat siis 
epäonnistuvat käyttämään niitä 
tarkoituksenmukaisesti.

Omistusoikeus
Oikeus sekä vastuu aineesta tai esineestä 

Omistaja saa sekä käsitellä että muuttaa 
omistamansa esineen ominaisuuksia
Toki vain lain määrämien rajojen sisällä

Omistusoikeus lainsäädännössä
Tavallisesti katsotaan, kenellä on oikeus 
omistaa esine. 
Jätteen kohdalla kyse on enemmän siitä, 
kenen velvollisuus jätteen hallinta on.
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Jätteen uudelleenmäärittely

Jäte on esine, joka siinä paikassa ja ajassa, jossa se 
on, ei ole hyödyllinen sen omistajalle taikka aine, 
jolla ei ole omistajaa eikä tarkoitusta.

Jos tämä kuvaa kaikkia jätteitä, voidaan väittää, että 
mikään tämän määritelmän ulkopuolella ei ole jätettä

To waste or not to waste…
”Jos ainetta voidaan käyttää hyödyllisenä 
raaka-aineena, eihän se ole jätettä?”

Ei-jäte on tuote, jolla on omistaja, joka on 
antanut sille tarkoituksen, ja joko tulee 
käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti                         
tai aikoo säätää sen tilaa ja/tai rakennetta, jotta 
se kykenisi toteuttamaan tarkoituksensa.
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Kun jäte ei enää ole jäte
Omistaja, omistajan antama tarkoitus ja toiminnallisuus 
muuttavat jätteet ei jätteiksi

Minkä tahansa jäte voi muuttua ei jätteeksi, mikäli omistaja 
osoittaa sille uuden tarkoituksen ja toiminnan

Tila ja rakenne voivat olla haittana
kierrätysprosessit sopeuttavat/korjaavat

Jäte siis ei enää ole jäte, kun sen ominaisuudet on 
sopeutettu sellaiseksi, että tuote on toiminnallinen 
omistajan antaman tarkoituksen mukaisesti 
Jäte lakkaa olemasta jäte, kun se muuttuu 
luonnonmateriaaliksi  

rakenne ei enää ole tunnistettavissa keinotekoisena aineena
Jätteiden/sivutuotteiden tuoteistaminen on periaattessa 
sama prosessi kuin tuotteen valmistus neitseellisistä 
raaka-aineista: 

tuotantoprosessi muokka rakennetta ja toiminnallisuutta, ja 
siten lisää tuotteen arvoa

Sivutuotteet - #1
Kierrätys on täällä hetkellä ymmärretty prosessina, 
minkä tarkoitus on palauttaa esineen alkuperäisiä (tai 
samankaltaisia) ominaisuuksia
Samalla uudellenkäyttö tarkoittaa, että esine käytetään 
selaisena samaan (tai samankaltaisen) tarkoitukseen

Molemmissa tärkeää on laadun säilyttäminen/palauttaminen
Sivutuotteet ovat usein uusia yhdistelmiä, joita ei ole 
ennen ollut olemassa
Ongelmana on miten sivutuotteiden käytön yhteydessä 
tarkistetaan laatukriteerit

Neitseelisten raaka-aineiden korvaamiseen liittyvä määritelmä 
tuntuu järkevältä ratkaisulta

Sivutuotteiden käyttöä kuvailee mainosti suomen 
kielinen termi ’hyötykäyttö’ (utilization)
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Jätehuolto on jätteen hallintaa

Jätehuolto on kaikkiin jätteisiin liittyvien 
toimintojen hallintaa, tavoitteena ympäristön ja 
terveyden suojelu, sekä neitseellisten raaka-
aineiden riittävyyden turvaaminen.

Jätehuolto on järjestelmä mikä antaa välineen 
muuttamaan ihmisten käyttäytymistä jätteitä 
kohtaan

Parhaiten jätehuollon pitää olla 
ekotehokkuuden työkalu

resurssien käytön hallinta
hävikkien ehkäiseminen
neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen

Kestävän kehityksen 
mukainen tuotantoprosessi

…on sellainen, jossa mitään tuotetta ei 
tuoteta ilman tarkoitusta, ja jokaisella 
tuotetulla tuotteella on (tai löytyy) omistaja.

Prosessiin sisääntulevat 
materiaalit poistuvat markkina-
kelpoisen tuotteen osana

Prosessin kaikilla 
tuotteilla on tarkoitusta

Kun tuote on täyttänyt 
tarkoituksensa, sille voi 
antaa toisen tarkoituksen.

Jokainen tuote on suunniteltu 
niin että sen elinikän loputtua 
siitä voisi luoda toisen 
hyödyllisen tuotteen
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Multidisciplinary Consortium for RESource use OPTimisation -
Raaka-aineiden optimaalisen käytön monitieteellinen konsortio
RESOPT hanke on osa Ympäristöministeriön klusterin 
tutkimusohjelman kolmas vaihe 2003-2005: "Ekotehokas 
yhteiskunta"
Hankeen koordinoi Oulun yliopiston Lämpö- ja diffuusiotekniikan 
laboratorio, esimiehenä Professori Riitta Keiski
Vastuullinen johtaja: TkT. Eva Pongrácz
Aikataulu: 1.7.2003-30.6.2005, projektin loppuseminaari pidetään 
Oulun yliopistossa 17.6.2005
Kotisivut: http://www.oulu.fi/resopt

RESOPT:in tavoitteet
Jätteen määritelmän tarkentaminen 
Jäteminimoinnin edistäminen
Yhdistää teollisuus, tutkimus ja hallinnolliset elimet nykyisin 
jätteiksi luokiteltavien materiaalien hyötykäytön 
parantamiseksi
Avoin foorumi, jossa on mahdollista keskustella jätteiden 
hallinnasta ja jakaa siihen liittyvää tietoa
Yliopisto-elinkeinoelämä yhteistyö ”Northamptonshire 
Resource Efficiency” projektin perusteella
Envirowise oppaiden soveltaminen –
Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen



Eva Pongrácz: Jätteen käsite, 
jätelainsäädäntö ja ekotehokkuus

19.4.2005

Suomen Teollisen Ekologian Foorumin 
Seminaari 13

RESOPT:in tutkimustoiminta

Jätteen ja jätehuollon konseptien määritelmät 
Jätehuollon teoria
Prosessijätteiden ehkäisemisen ja minimoinnin tutkimus
Ympäristöteknologiat, jätekäsittelyteknologiat
Jätteiden talteenotto ja hyötykäyttö, tuotteistaminen
Jätemäärien, jätehuollon ongelmien, käyttämättömien 
potentiaalien ja jäteminimoinnin toteuttamisen kartoitus

Kyselyjä Oulun alueella, Englannin East-Midland alueella, 
Tsekin Määrin alueella

Ympäristötietoisuus, työntekijöiden koulutus sekä motivaatio 
muuttamaan ihmisten käyttäytymistä jätteitä kohtaan, 
edistämällä erityisesti jätteen synnyn välttämistä

Oulun ympäristökusterin 
tarkastus

Kari Poikelan diplomityöprojekti, ”Teollisuusjätteiden 
hyödyntäminen Oulun alueella – Uudet 
liiketoimintamahdollisuudet” 
Haastattelututkimuksen kohteet mm.:

Jätteen ja siihen liittyvien termien määrittelyongelmat 
Estääkö aineen määrittely jätteeksi sen käyttämistä 
liiketoiminnassa?
Onko lainsäädäntö ekotehokkuuden esteenä?
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Alakko nää Oulusa 
jätelainsäädäntöä?

Lainsäädännössä on kohtia, jotka myös ympäristöviranomaiset 
kokevat turhauttaviksi

yleisiä periaatteita kaivataan, joita soveltamalla asiat voitaisiin 
suorittaa rationaalisemmalla tavalla.

Esimerkiksi purku- ja korjausrakentamisen myötä metalli- ja 
betoniromun määrä kasvaa
Myös viranomaistahot näkisivät järkevänä vähentää 
lupavelvollisuutta puhtailta inerteiltä jätevirroilta 

kuten tiili- ja betonimurskeilta, tuhkalta ja joiltain kuonilta. 
Romun määritelleminen jätteksi on voimakkaasti kritisoitu.

Edellytyksenä kuitenkin on, että materiaali on tarkkaan tutkittu ja 
turvalliseksi todettu, puhdas materiaali. 
Tarkentamisen varaa on siinä, mihin raja vedetään ja tähän on 
tulossa lainsäädäntömuutos, jossa virallistetaan ’kevyempi’ 
menettelytapa.
”Jotkut pykälät ovat sellaisia, että niitä ei lueta kuin ’piru 
raamattua.”

Onko lainsäädäntö 
ekotehokkuden esteenä?

”Lainsäädäntöä kritisoidaan jätteiden hyötykäytön puolella 
ja kritisoidaan paljon.”
Määräykset voivat estää joidenkin materiaalien 
uudelleenkäyttöä 
Jotkut yritykset luonnehtivat ympäristölainsäädäntöä 
rajoittavaksi tekijäksi 

Rajoittaa yrityksen kautta kulkevien jätevirtojen 
loppusijoittamista.

Ympäristöviranomaisten mukaan pitäisi nähdä velvoitteena 
eikä esteenä

”Toivottavasti lainsäädäntö ei aiheuta ylitsepääsemättömiä 
ongelmia, mutta haasteita varmasti.”

Asiantuntijan mukaan ”aina löytyy yllättävän paljon 
mahdollisuuksia ja ideoita, kun asiaan kunnolla 
paneudutaan!” 



Eva Pongrácz: Jätteen käsite, 
jätelainsäädäntö ja ekotehokkuus

19.4.2005

Suomen Teollisen Ekologian Foorumin 
Seminaari 15

Ympäristölupamenetelmä

Päätösten tekemisen hitaus hidastaa 
liiketoimintaa.
Yritykset ja etenkin uudet yritykset voivat kokea 
päätöksenteon hitauden ongelmaksi. 

Lupamenettely kestää minimissään kolme kuukautta 
”Jos puhutaan pienimuotoisesta kokeilusta yrityksen 
puolelta, niin lupaprosessi voi tuntua raskaalta.” 

Viranomaisten mukaan ”yhtään lupaa ei ole 
kuitenkaan loppujen lopuksi jäänyt myöntämättä, 
vie vaan oman aikansa hakea lupa.”

”Jos et ole hämmentynyt, et ole ajantasalla”

Uusien säännösten määrä lisääntyy ja hallinta vaikeutuu. 
Tämä voi rajoittaa tavallista liiketoimintaa, mutta 
asiantuntijoiden mukaan tämä on etu ympäristöalalle 

Voimaantulevat direktiivit toimivat markkina-ajureina.
Direktiivit käytännössä asettavat reunaehdot ja kansallinen 
lainsäädäntö voi noudattaa näitä reunaehtoja tai määritellä ne 
itse

”Suomi ottaa mallioppilaana kaikki käyttöön aika lailla suoraan.” 
”Enemmän voitaisiin käyttää kansallista harkintaa, mutta halutaan 
olla eturintamassa ja tämä voi olla kilpailuetu.”
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Jätteen ja siihen liittyvien termien 
määrittelyongelmat

Jätteen määritelmä aiheuttaa yritykselle ainakin imagollisia 
ongelmia. 
Suurin ongelma aiheutuu lupavelvollisuudesta. 
Jäte-sanan koettiin viittaavaan loppusijoitukseen ja tällöin 
ohjaavan ihmisiä väärään ajattelutapaan. 

Esim. rakennusjäte ja energiajäte. 
Kierrätysyritykset eivät käytä enää romu-sanaa, vaan he 
puhuvat kierrätysmetalleista. 

Myös romuauto on tänä päivänä käytöstä poistettu ajoneuvo. 
Samalla tavalla kaatopaikka on muuntunut jätekeskukseksi. 
Ei ole yksiselitteistä, missä kohdassa jäte muuttuu takaisin 
tuotteeksi tai sen raaka-aineeksi 
Missä kohdassa uudelleenprosessointia jäte-leima poistuu?

Tähän kaivattaisiin selkeitä ohjeistuksia. 

Määritelmät: Hyötykäyttö ja käsittely

Hyötykäyttö ja käsittely termit nähtiin harhaanjohtaviksi.
Hyötykäytön koettiin tarkoittavan lähinnä polttoa ja 
kompostointia ja nämäkin ovat tavallaan loppukäyttötapoja, ja 
lisäksi pohdittiin onko englannin kielessä jätteen hallinnan 
hierarkiassa edes suoraa vastinetta hyötykäyttö-sanalle. 
Käsittelyn taas nähtiin tarkoittavan oikeastaan pelkästään 
loppusijoittamista, jolloin käsittely-sana on harhaanjohtava. 
”Myös kierrätys-termi tarkoittaa tänä päivänä lähinnä 
materiaalikierrätystä, kun sen toivottaisiin enemmän viittaavan 
uusiokäyttöön eikä hyötykäyttöön.”

Tästä esimerkkinä on Suomen kierrätyskeskus-sana, joissain 
maissa puhutaan jo Re-use Centereistä.
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Tuotevastuulaki
”Suomessa harvat markkinat ja pitkät etäisyydet tuottavat 
aina ongelmia eli logistiikka sanelee hyötykäyttöä paljon.”

”Kun aletaan laskea todellisia kustannuksia, niin on vaikea 
päätellä, mikä on oikeasti ympäristöystävällistä.”

”Tuotevastuulaki voi olla suurin kompastuskivi tällä alalla ja 
vaikutuksia ei tiedetä. Se voi pahimmillaan lopullisesti 
sulkea pois osan hyötykäyttövaihtoehdoista!”

”Materiaalivelvoitteet siirtyvät sen hallintaketjussa, joten 
lakia ei ole tällä hetkellä loppuun asti mietitty.”

Asiantuntijat kokevat tuotevastuulain hyvänä ja kuluttajaa 
suojelevana. 

”Tuotevastuulaki idea on hyvä, koska tässä mennään 
ympäristöasioiden alkulähteille ja tämä on terve asia.”

Asenteet, mutta kenen?
Jäteminimoinnin suurimpana esteenä koettiin työntekijöiden 
asenteet

”Osaaminen ja tiedonpuute eivät ole ongelmia, vaan kyseessä 
asennekysymys.”
”Niin yrityksiltä kuin myös niiden työntekijöiltä uupuu täysin asenne 
kierrätykseen.” 

Asiantuntijoiden mukaan viranomaisilla ympäristönsuojelu-
asenne voi nousta esiin liikaa 

”Teollisuuden asenne on että lainsäädäntö rajoitta, 
viranoimaisten asenne että teollisuus on luonnon saastuttaja”

”Joskus jopa tuntuu että töissä ollaan ympäristötietoisempia 
kuin kotona, eli motivaatio korkea ja kyseessä on 
ammattiylpeys”
”Jos ajatellaan jätteiden synnyn ehkäisemistä, niin 
kulutustottumuksia muuttamalla voitaisiin vaikuttaa”

Kuitenkin laki vaati vastuuta vain tuottajalta, ei kuluttajalta
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Motivaatioon liittyvä tutkimus
RESOPT:in tutkimuksien mukaan ihmisten asenne on ainakin 
yhtä tärkeä kuin ympäristöteknologiat ja ympäristöjärjestelmät

Osaaminen on tärkeää, mutta pehmeät arvot ratkaisevat asian!
Teollisen ekologian mukaan tärkeimmät periaatteet synergioiden 
rakentamisessa ovat:

Kommunikaatio, yhteistyö, innovaatio, osallistuminen ja motivaatio
Motivoida voi kiihotteiden avulla, mutta niiden pitäisi olla jatkuvia

rahallinen stimulus on siis vaikutukseltaan vain väliaikainen
Tärkeintää on muuttaa työntekijöiden asenteita korostamalla 
ympäristöarvoja 
Ympäristötietoisuus on seuraamusten ymmärtämistä

Olemme ympäristön osa, meidän omat toimintamme loppujen 
lopuksi vahingoittavat meitä itsemme ja meidän läheisiämme
Rakkaus ja huoli ovat tehokaimpia kiihotteita

Hindulaisen gurun Baba Doum:in mukaan: 
“In the end we will conserve only what we love; 

we will love only what we understand; 
we will understand only what we are taught.”

Yhteenveto
Kestävän kehityksen mukaisen jätehuollon rakentamisessa 
jätteen ja sen hallintaan liityvien käsitteiden oikea määrittely
on ratkaisevaa

On erityisen tärkeää lähteä liikkelle siitä olettamuksesta, että
jätteiden syntyn pitää ehkäistä

Täällä hetkellä jätehuollon termien tietoisuus on hyvin 
alhaista

eikä ihme, kun niitä ei ole edes kunnolla määritelty...
Suomen- ja englannin kielisten termien yhteensopimattomuudesta 
johtuen tilanne Suomessa on erityisesti sekava 

Jätelainsäädäntö voi olla ekotehokkuden esteenä
Muutoksia on tulossa, voimme olla toiveikkaalla mielellä

Jätteiden oliolähtöisen käsitteen avulla on mahdollista 
määritellä yksiselitteisesti sekä jättet ja ei jätteet että näiden 
väliset siirtymät
Ympäristötietoisuuden tasossakin on vielä nostamisen varaa

Asenteet ja ympäristöarvojen hyväksyminen on elintärkeää
Siihen, että päästään kestävään kehitykseen, tarvitaan sekä 
teknologiaa että kypsyyttä, myötätuntoa ja viisautta.


