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Tiivistelmä
Yhdysvalloissa kansainväliset markkinat ohjaavat jätehuoltoa enemmän kuin
lainsäädäntö. US-EPA antaa ohjeita ja suosituksia, mutta niiden toteuttaminen
käytäntöön on vähäistä. Teollisuuden etujärjestöjen vaikutus näkyy myös USEPA:n toiminnassa siten, että teollisuuden päästöjä rajoittavia säädöksiä on vähän. Voimakkaat teollisuuden etujärjestöt taistelevat ympäristösäädöksiä vastaan.
Edellä manittujen syiden vuoksi jätteiden vähentämiselle ja kierrätykselle ei ole
valtakunnallisesti asetettu selkeitä toimintatavoitteita. Paikallisesti kierrätys ja
materiaalien talteenotto vaihtelee ja on lisääntynyt huomattavasti joissakin osavaltioissa. US-EPA:n tavoitteena on pitää tuotettu jätemäärä henkilöä kohden
samana, huolimatta jätteiden jatkuvasti lisääntyvästä määrästä. Kierrätystavoitteet on asetettu siten, ettei loppusijoitettavan jätteen määrä lisäänny.
Yhdysvaltain presidentti on allekirjoittanut Kioton sopimuksen, jonka tavoitteena on kansainvälinen päästöjen rajoittaminen. Sopimus ei koskaan ole toteutunut
huolimatta presidentin allekirjoituksesta, koska myös kongressin on hyväksyttävä päätös. Presidentin päätös odottaa edelleenkin kongressin hyväksymistä.
Amerikkalaiset seuraavat tarkasti Euroopan lainsäädännön kehittymistä ja sen
vientiteollisuudelle tuomia rajoituksia. Lainsäädännön ja US-EPA:n vaikutukset
ovat vähäiset, ja muutokset USA:n jätehuoltosektorilla tulevat todennäköisesti
tapahtumaan markkinavetoisina. USA:ssa monet yritykset kokevat ympäristöasiat vielä ylellisyytenä, johon ei ole varaa. Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa ympäristötietoisuus on pidemmällä ja kaupallisesti ympäristölle edullisemmin tuotetut tuotteet nähdään suurempana markkinapotentiaalina kuin
USA:ssa.
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Jätehuoltoa ohjaavien säädösten lisäksi kansalliset kulttuuritavat vaikuttavat
jätteiden talteenoton, kierrätyksen ja käsittelyn tehokkuuteen. Nämä kulttuurien
ja kansallisten ominaisuuksien erityispiirteet tulisi huomioida keräilymenetelmiä
ja teknologioita kehitettäessä sekä teknologian siirtoa suunniteltaessa.
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Abstract
International markets are advancing waste management practices more than the
legislation. The instructions and guidelines issued by the US EPA are not being
implemented in practice. Restrictions designed to minimise the impacts of industrial activities are also scarce. Recycling and reuse of materials vary locally,
and have recently increased considerably in some states. The goal of the US
EPA is to keep the amount of waste generated per capita at the same level, in
spite of increasing amounts of waste. Recycling goals have been set at levels that
prevent the amounts of waste from increasing.
Former US President Clinton signed the Kioto Agreement concerning global
restrictions on impacts to the environment. However, the agreement has never
been ratified by the Congress, and has therefore not even been started.
European legislation and restrictions that effect international trade and exports
are carefully followed, and changes in waste management practices in the US
will probably be driven more by the international markets than by local legislation. Many companies in the US still consider environmental aspects to be a luxury which they cannot afford. In Europe, and especially in Scandinavia, environmentally friendly industrial products are considered to be marketing tools because of the high environmental awareness in these countries; in contrast, no such
benefits are seen in the United States.
In addition to national and international legislation, the cultural habits of the
population strongly affect reuse, recycling and treatment efficiency. These cultural and national aspects should be taken into account when developing collection
technologies and other waste management technologies for the US markets.
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1. Johdanto
Jätehuolto on tärkeä osa laajempaa ympäristön saastumisen estämiseen tähtäävää
toimintaa. Useat kansainväliset sopimukset pyrkivät vähentämään ilman, maan
ja veden saastumista. Tämä on synnyttänyt tarpeen kehittää uusia vähemmän
ympäristöä kuormittavia ja teknisesti parempia jätehuolto- ja ympäristöteknologioita. Useat kansainväliset ja kansalliset mandaatit ympäristöongelmien ratkaisemiseksi voidaan nähdä myös uudenlaisten yritysalojen muodostumisen ohjaajina. Parempien ja puhtaampien teollisten prosessien kehittäminen ja laitosten
kiertojen sulkeminen, ympäristön mittausteknologioiden kehittyminen, uusiutuvien energiateknologioiden kehittäminen ja jätteiden hyödyntäminen uusien
tuotteiden raaka-aineina ovat luomassa uudenlaista ympäristöteollisuutta.
Ympäristöteknologiat on arvioitu erääksi nopeimmin kasvavaksi markkinaalueeksi, ja maailmanlaajuisten markkinoiden on arvioitu yltävän vuonna 2000
n. 450 miljardiin dollariin (Fradkin, 2000). Vuoden 2001 markkinoiden on arvioitu kasvavan n. 530 miljardiin dollariin. Amerikkalaisia teknologiayrityksiä
on n. 115 200 kpl ja työvoimaa n.1,3 miljoonaa henkeä.
Teknologian siirrolla odotetaan olevan merkittävät vaikutukset liittovaltion talouteen. Yritysten solmimat yhteistyösopimukset liittovaltion laboratorioiden ja
henkilökunnan kanssa (Cooperative Research and Development, CRADA) nähdään merkittävänä tutkimuksen ohjaajana oikeille teknologian alueille. USEPA:n CRADA-partnereista on 44 % suuria yrityksiä, 7 % teollisuuden ja kaupan yhdistyksiä tai muita organisaatioita, 40 % pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja
10 % valtion virkamiehiä ja tutkijoita.
Tutkimusselvitys liittyy Tekesin Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa
-teknologiaohjelman valmisteluun. USA:n teknologiakehitys on useilla alueilla
hyvin nopeaa, ja siksi nähtiin tarpeelliseksi USA:n jätehuoltoon liittyvien teknologioiden selvittäminen. USA:n lainsäädännön vaikutus, viranomaisten rooli
sekä jätehuollon kehittymistä ja tutkimusta ohjaava näkökulma pyrittiin selvittämään. Tutkimusselvityksen tavoitteena oli identifioida yhdyskuntien jätteiden
kierrätykseen ja jätejakeiden talteenottoon liittyvät menetelmät ja niiden hyödyntäminen sekä loppusijoitus. Lisäksi tavoitteena oli selvittää teollisuuden jätehuoltoa ja siihen liittyviä teknologioita. Kaivosteollisuus jätettiin tämän selvityksen ulkopuolelle. Materiaalien hyötykäyttö raaka-aineena, hyödyntävä teollisuus
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ja kaatopaikkateknologiat ovat osa selvitystä, samoin jätehuollon tutkimusohjelmien ja merkittävimpien tutkimusryhmien identifiointi.
Selvityksen pohjana ovat useat jätehuoltoon, kompostointiin ja lietteiden käsittelyyn liittyvät konferenssit ja messut sekä henkilökohtaiset vierailut viranomaisten luona, yliopistoissa ja yrityksissä. Selvityksessä kerättiin lisäksi yhteystietoja avainorganisaatioihin, yrityksiin ja tutkimusorganisaatioihin. Jäteteknologian vienti- ja tuontinäkymiä tuodaan niin ikään esiin raportissa.
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2. Yhdysvaltain jätehuoltoa ohjaava
lainsäädäntö
Yhdyskuntien jätteiden käsittelyssä on vallitsevana ”integroitu jätteen käsittely”,
jonka tavoitteena on ratkaista jätehuoltoon liittyvät ongelmat paikallisesti sopivimmalla tavalla. Tämä holistinen lähestymistapa ottaa huomioon paikalliset
ympäristölliset, taloudelliset ja institutionaaliset tarpeet. Jätteenkäsittelymenetelmien valintaa ohjaavat pitkälti paikalliset käsittelykustannukset. Esimerkkinä
mainittakoon Las Vegas (Nevada), jossa pienet kaatopaikkakustannukset ovat
johtaneet kaatopaikkakäsittelymuodon vallitsevuuteen, ja toisena esimerkkinä
East Lyme (Connecticut), jossa suuret kaatopaikkakäsittelymaksut edistävät
kierrätystä (EPA/530-SW-89-019).

2.1 Valtakunnallisten ja paikallisten säädösten
vaikutukset jätteiden vähentämiseen ja hyötykäyttöön
Vuonna 1965 kongressi hyväksyi ensimmäisen lain (Solid Waste Disposal Act),
joka käsittelee kotitalousjätteen sekä yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden
käsittelyyn liittyviä ohjeita ja vaatimuksia. Lakiin tehtiin vuonna 1970 lisäys
Resource Recovery Act ja vuonna 1976 Resource Conservation and Recovery
Act (RCRA). RCRA:n lakeihin on sittemmin tullut lisäyksiä vuosina 1980 ja
1984. Viimeinen lisäys (Hazardous and Solid Waste Amendments, HSWA)
käsittelee erityisesti ongelmajätettä ja kiinteää jätettä (EPA/600/R-98/154,
www.epa.gov/ORD).
US-EPA:n (Environmental Protection Agency) tehtävänä on ympäristölainsäädännön toteuttaminen ja valvominen liittovaltion tasolla. Valtakunnallinen lainsäädäntö asettaa maksimiraja-arvot päästöille ja ympäristön tilaan liittyviin toimenpiteisiin, mutta jokainen osavaltio voi lisäksi asettaa omat tiukemmat rajaarvonsa. Liittovaltion tason säädökset on asetettu niin väljiksi, että jokainen
osavaltio tai kunta voi itse päättää, miten haluaa ohjata jätehuoltoaan. Tämä
näkyykin hyvin kirjavana jätteiden käsittelynä. Esimerkeiksi on otettu USA:n
itärannikolta Massachusettsin osavaltio ja toiseksi vertailukohdaksi länsirannikolta erityisesti Kalifornian osavaltio, jossa lainsäädäntö on ympäristöongelmien

11

vuoksi ollut tiukin. Kalifornia on myös tunnettu innovatiivisista keksinnöistään
useilla teknologian alueilla.

2.2 Kiinteän jätteen käsittelyyn liittyvät säädökset
2.2.1 Kompostointiin liittyvät säädökset
Kompostoitavat biojätteet ovat ensisijaisesti puisto- ja puutarhajätettä, lietettä ja
lantaa. Kotitalouksien ruokajätteen erilliskeräämistä ei ole järjestetty, ja se menee sekajätteen mukana kaatopaikoille tai vedenpuhdistusprosessiin. Ruokajätteen kompostointikokeiluja on menossa useissa osavaltioissa pääasiassa liittyen
ravintoloiden ja suurkeittiöiden kanssa tehtäviin pilottikokeisiin. Kompostoinnin
lisääntymiseen on vaikuttanut puisto- ja puutarhajätteen loppusijoittamisen kieltäminen kaatopaikoille. Lainsäädäntö on tiukempi USA:n itärannikon osavaltioissa kuin länsirannikolla (kuva 1).

Kuva 1. Puutarha- ja puistojätteen loppusijoittaminen kaatopaikoille on kielletty
useimmissa USA:n itärannikon osavaltioissa.
Vuonna 1997 USA:ssa oli 3 260 kompostointiprojektia, joista suurin osa oli
USA:n itärannikolla (kuva 2). Kompostointiprojekteiksi on listattu kaikki kompostointiin liittyvä toiminta. Myös biolietteiden ja kompostin käyttö ja siihen
liittyvät raja-arvot vaihtelevat osavaltioittain huomattavasti samoin kuin vallitse-
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vat biologisen jätteen käsittelytekniikat. Eri säädökset kontrolloivat kompostin
varastointia, säilytystä ja käsittelyä sekä kompostin hyötykäyttöä maanparannusaineena.

Kuva 2. Kompostointiprojektien määrä eri osavaltioissa.
Kompostointilaitosten ja kompostituottajien yhdistys, US-Composting Council
(USCC), edistää koulutusta, kompostistandardien laatimista ja kompostimarkkinoiden laajentumista. USCC:lla on menossa kaksi kompostin laatuun liittyvää
projektia: Test Methods for the Examination of Composting and Compost
(TMECC) ja Seal of Testing Assurance Program (STA). TMECC-projekti liittyy
kompostin laatua kuvaavien testimenetelmien keräämiseen yhdeksi menetelmäkirjaksi. STA-projekti käynnistyi vuoden 2000 puolivälissä, ja siihen osallistuu
30 kompostin tuottajaa, joiden tuotteista tehdään kompostin laatuun liittyviä
analyysejä. Projektin päätavoitteena on kompostin markkinoinnin edistäminen ja
projektiin osallistujille myönnetään STA-logo. Projekti antaa myös merkittävää
tietoa kompostistandardien luomista varten.
USCC on myös laatimassa kompostilakia, joka on vielä luonnosvaiheessa.
Luonnos sisältää alustavat raja-arvot raskasmetallipitoisuuksille kompostissa.
Raja-arvot raskasmetalleille ovat seuraavat: arsenikki 41 mg/kg, kadmium 39
mg/kg, kupari 1 500 mg/kg, lyijy 300 mg/kg, elohopea 17 mg/kg, nikkeli 420
mg/kg, seleeni 100 mg/kg ja sinkki 2 800 mg/kg kuiva-ainetta kohden. PCB-
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pitoisuuden raja-arvoksi on laadittu 5 mg/kg. Myös hygienisoitumiselle ja roskien määrälle on asetettu tavoitteet. US-EPA:n säädöksiin on tullut uusi rajoitus,
joka koskee dioksiinien enimmäispitoisuutta maahan levitettävissä biolietteissä.
Kaliforniassa kompostointia edistää laki (The California Integrated Waste Management Act, AB939), joka velvoitti kaupunkeja ja kuntia vähentämään kaatopaikoille menevän jätteen määrää 25 % vuoteen 1995 ja 50 % vuoteen 2000
mennessä. Tämä on aikaansaanut kierrätyksen lisääntymisen. Useat kunnat ovat
lisäksi todenneet kompostoinnin tehokkaaksi tavaksi vähentää jätemäärää. Kompostituottajien yhdistyksellä (California Compost Quality Council (CCQC) on
myös menossa kompostin laatuun liittyvä ohjelma, jossa on määritelty raja-arvot
liittyen patogeenien esiintymiseen ja raskasmetallipitoisuuksiin. Kompostin
käyttöä maaperässä säätelee California Department of Food and Agriculture
Requirements ja biojätteiden kompostointia valvoo CIWMA, California Integrated Waste Management Act (www.ciwmb.ca.gov/regulations/). Kalifornian
säädökset (Composting Operations Regulatory Requirements of Title 14, California Code of Regulations) vuodelta 1998 asettavat rajoituksia mm. kompostoinnille syntypaikalla.

2.2.2 Kaatopaikkojen säädökset
Kaatopaikkasäädösten tarkoituksena on ohjata jätteiden turvallista sijoittamista
ja estää terveydellisiä ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Säädökset rajoittavat tauteja levittävien eläinten esiintymistä ja jätteiden avopolttoa. Kaatopaikoilla on myös oltava räjähtävien kaasujen seurantajärjestelmä. Kaatopaikkojen
sijoittamisessa on otettava huomioon pohjavesialueiden sijainti ja se, ettei niitä
sijoiteta seismisesti epävakaalle alueelle. Lintulajeista erityisesti lokit viihtyvät
kaatopaikoilla, ja niiden epäillään aiheuttaneen lento-onnettomuuksia, minkä
vuoksi kaatopaikkaa ei saa sijoittaa lähelle lentokenttää.
Kaatopaikkojen tulee täyttää Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)
Subtitle D -säädöksissä määritellyt vaatimukset. Kaatopaikkojen vuorauksessa
on käytettävä vähintään yhtä yksinkertaista kalvoa, joka on osa suotovesien keräily- ja poistojärjestelmää. Kaatopaikan sulkemisen jälkeen vuorauksen seurantaa on jatkettava 30 vuoden ajan pohjavesien saastumisen estämiseksi.

14

3. Jätteet
3.1 Yhdyskuntien jätteet
Yhdyskuntajäte koostuu pääasiassa pakkauksista, huonekaluista, vaatteista, pulloista, ruokajätteestä, paperista, maalista, pattereista sekä puisto- ja puutarhajätteestä. Sen koostumus vaihtelee kuitenkin huomattavasti syntypaikasta riippuen,
ja ongelmajätteiden osuus on pienempi kuin teollisuuden jätteiden. US-EPA:n
tilastojen mukaan jätteiden määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1960,
jolloin se oli n. 1,2 kg henkeä kohden päivässä ja kokonaisjätemäärä n. 88,1
miljoonaa tonnia. Jätemäärän arvioitiin olevan n. 221,7 miljoonaa tonnia vuonna
2000 (kuva 3). US-EPA:n arvion mukaan amerikkalaiset tuottivat yhdyskuntajätettä n. 2 kg henkilöä kohden päivässä vuoden 1997 aikana. Tilasto perustuu
vuoden 1995 arvioon ja on US-EPA:n viimeinen tiedonanto. BioCyclen selvityksen mukaan yhdyskuntien jätettä muodostui kuitenkin huomattavasti enemmän,
389 939 000 tonnia (Goldstein, 2000).

Kuva 3. Kokonaisjätemäärän lisääntyminen vuosien 1995 ja 2000 välisenä
aikana ja kierrätyksen vaikutus jätemäärään US-EPA:n mukaan.
Lisääntyneen kierrätyksen arvioitiin vähentävän jätteiden kokonaismäärän 155,1
miljonaan tonniin. Paperi- ja puutarhajäte muodostavat yhdessä noin 51 %
kokonaisjätemäärästä; suurin jätejae on paperi (EPA530 Report,
www.epa.gov/osw).
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Kierrätykseen, polttoon ja kaatopaikalle menevien jätteiden vuosittaiset määrät
ja niiden lisääntyminen esitetään kuvassa 4. Jätteiden kierrätys on lisääntynyt
vuosina 1960–2000 6,4 %:sta 30 %:iin; tosin myös tuotettu jätemäärä on kaksinkertaistunut tänä aikana Lisääntynyt kierrätys ja biojätteen kompostointi eivät
ole vähentäneet polttolaitoksiin ja kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää mutta
ovat pitäneet loppusijoitettavien jätteiden määrän entisellään. Useissa osavaltioissa, joissa ei ole kehittynyt hyödyntävää teollisuutta, kaatopaikat ja polttolaitokset ovat pääasiallisia yhdyskuntajätteiden käsittelypaikkoja.

Kuva 4. Yhdyskuntien jätteiden määrät, hyötykäyttö ja loppusijoitus eri vuosikymmeninä vuoden 1995 tilaston mukaan. Vuoden 2000 jätemäärät ovat USEPA:n arvioita.
Vielä kierrätyksen jälkeenkin suurimman jätejakeen muodostavat paperi ja kartonki, jopa noin 50 miljoonaa tonnia vuodessa. Lasi- ja metallijätteen määrä on
hieman laskenut v. 1970 tasosta kierrätyksen vuoksi. Molempien osuus on silti
noin 9 miljoonaa tonnia vuodessa. Sen sijaan muovi- ja tekstiilijätteen määrä on
lähes kaksinkertaistunut vuoden 1980 tasosta. Muovijätteen määrä oli vuoden
1995 tilaston mukaan 17 miljoonaa tonnia. Tekstiili-, nahka-, kumi- ja puujätteen määrä oli noin 26 miljonaa tonnia vuodessa. Orgaaninen jäte joko kuljetetaan kaatopaikoille tai käsitellään polttolaitoksissa. Lasin osuus kokonaisjätemäärästä oli vuonna 1995 6,4 %, metallien 6,4 %, ruokajätteen 8,9 %, muovin
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11,8 %, puisto- ja puutarhajätteen 13,7 %, paperin ja kartongin osuus noin
32,2 % ja muuta identifioimatonta jätettä oli 20,6 %.
Pullopanttimaksu on osoittautunut tehokkaaksi kierrätystä edistäväksi menetelmäksi. Kaliforniassa pullopantti otettiin käyttöön 1987, jolloin pullojen kierrätysaste oli noin 35 %. Kymmenessä vuodessa kierrätystaso nousi 75 %
(www.crra.com/botbil/).

3.2 Teollisuuden jätteet
Huolimatta teollisuuden kiertojen sulkemisesta ja lisääntyneestä hyödyntämisasteesta huomattava osa jätteestä sijoitetaan ensisijaisesti kaatopaikalle. Tieto
teollisuuden jätteiden koostumuksesta on puutteellinen, ja usein jätteet sisältävät
myrkyllisiä orgaanisia ja epäorgaanisia aineita. Vuosittain US:n 72 000 teollisuuslaitosta tuottaa 7,6 biljoonaa tonnia jätettä, jota ei lueta ongelmajätteeksi
eikä yhdyskuntajätteeksi liittovaltion tai osavaltioiden säädösten mukaan. Nämä
jätteet käsitellään joko paikan päällä tai teollisuuden kaatopaikoilla, joita on noin
3 300 kpl (OSW, 1993a ja b).
US-EPA:n julkaisema ohjekirja ”The Draft Guide for Industrial Waste Management” on laadittu yrityksille jätehuollon suunnittelun avuksi. Tavoitteena on
myös auttaa teollisuutta karakterisoimaan jätteensä, ja erityinen huomio on pohjaveden, maaperän ja ilman saastumisen estämisessä. Jätteiden määrän vähentämisen tavoitteina on alentaa loppusijoituskustannuksia. Ohjekirjassa on lisäksi
lukuisia malleja, joita voidaan käyttää riskinarviointiin.
USA:n teollisuus käyttää puhdistuskemikaaleina runsaasti kloorattuja liuottimia
(Thomas et al., 1997). Vaihtoehtoisten kemikaalien käyttöön liittyvää teknistä ja
tutkimusapua antamaan on perustettu Office of Technical Assistance for Toxics
Use Reduction (OTA) ja Toxics Use Reduction Institute (TURI), jotka toimivat
Massachusettsin yliopistossa Lowellissa. Kyseiset organisaatiot antavat yrityksille myös teknistä apua toksisten kemikaalien käytön vähentämiseksi sekä
vaihtoehtoisten menetelmien ja vähemmän toksisten kemikaalien soveltamiseksi
teollisuuden prosesseissa. Teollisuuden päästöille on kehitetty esikäsittelystandardit, joiden tavoitteena on vähentää jätevesien päästöjen toksisuutta (Pre-
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treatment Standards for New Sources (PSNS) Code of Federal regulations,
1999. Protection of environment 40, Parts 425-600).

3.3 Ongelmajätteet
Ongelmajätteiden käsittely oli täysin hoitamatonta 1970-luvulle asti, ja vasta
Niagaran putousten Love Canalin saastuminen ja sen saama laaja huomio
johtivat ongelmajätteiden käsittelyn aloittamiseen. Toimenpiteinä kongressi
hyväksyi lain CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act), joka tunnetaan paremmin nimeltä ”Superfund”.
Superfund keräsi viiden vuoden aikana öljy- ja kemianteollisuudelta lisäveroa
noin 1,6 biljoonaa dollaria, jotka rahastoitiin säätiöön, joka rahoittaa
ongelmajätteillä saastuneiden alueiden puhdistusta. Vuonna 1986 hyväksyttiin
uusi laki (the Superfund Amendments and Reauthorization Act, SARA), joka
nosti rahaston arvon 8,5 miljardiin dollariin seuraavan viiden vuoden aikana ja
näin vahvisti EPA:n asemaa saastuneiden maiden puhdistustoimenpiteiden
johtamisessa. EPA:n ”Superfund” -ohjelmassa on selvitetty satoja tuhansia
alueita ja toimitettu tuhansia hätätoimenpiteitä riskien poistamiseksi, joista olisi
saattanut aiheutua, tulipaloja, henkilövahinkoja, räjähdyksiä tai myrkyllisten
kaasujen höyryyntymistä (EPA/600/R-98/154).
”Resource Conservation Recovery Act” (RCRA) antaa neuvontaa ongelmajätteiden käsittelyssä, sijoittamisessa ja varastoinnissa. Kuten muutkin liittovaltion
säädökset, RCRA kehottaa kutakin osavaltiota kehittämään oman ongelmajäteohjelmansa. Ongelmajätteiden käsittelyä säädellään RCRA:n Subtitle C
-säädöksellä. Lääketeollisuuden jätteille on osavaltiotasolla omat säädöksensä,
liittovaltiosäädöksiä ei ole.
USA:ssa on arvioitu olevan 400 000 yksikköä tai laitosta, jotka tuottavat ongelmajätettä, enimmillään jopa 200 miljoonaa tonnia yksikköä kohden (OSW,
1993a ja b) ja ainakin 2 200 laitoksen arvioidaan tarvitsevan korjaavia toimenpiteitä (OSW, 1993c). Toimenpiteet aiheutuvat useimmiten vasta pohjavesien ja
maan saastumisesta. Yhdyskuntien ongelmajätehuolto vaihtelee eri osavaltioissa
huomattavasti, ja parhaiten ongelmajätteet on hoidettu USA:n länsirannikolla
Kaliforniassa. Itärannikolla useissa osavaltioissa yhdyskuntien ongelmajätehuoltoa ei ole lainkaan järjestetty (kuva 5).
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Kuva 5. Ongelmajätteiden käsittely alueittain USA:ssa.

19

4. Jätteiden synnyn vähentäminen
Jätteiden määrän vähentämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat vähäisiä huolimatta
US-EPA:n tavoitteista. Amerikkalaisten kulutustottumuksia ohjaa kertakäyttökulttuuri ”to go” -kulttuuri. Kertakäyttöastioiden ylenpalttinen käyttö on juurtunut vahvasti kansan tottumuksiin ja sen muuttaminen ei ole helppoa. Fast-foodravintoloille ja kertakäyttöastioille ei ole kehitetty keräysjärjestelmää, koska
hyödyntävää teollisuutta ei ole.
Kotikompostointia on pyritty edistämään siten, että valtio on tukenut osittain
kompostoreiden hankintaa maksamalla puolet kompostorin valmistuksen kuluista. Kotikompostoinnin edistäminen USA:ssa on vaikeaa, koska amerikkalaiseen kulttuuriin ei kuulu puutarhanhoito ja piha-alueiden hoito tapahtuu lähes
poikkeuksetta ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.

4.1 Jätejakeiden talteenottomenetelmät
Jätejakeiden talteenottomenetelmät vaihtelevat osavaltioittain ja alueellisesti
huomattavasti hyödyntävästä teollisuudesta riippuen. Useissa kotitalouksissa on
jätekompaktori, joka puristaa jätteet pienempään tilavuuteen ja toimii samalla
roskakorina. Yleisesti jätteet kerätään jätteiden keräilypäivänä tien varresta, johon ne on jätetty säkeissä tai pusseissa. Jätesäiliöiden käyttö ei ole yleistynyt,
minkä vuoksi jäteauton kuljettajat keräävät käsin pussit jäteautoon. Kaliforniassa
on kehitetty myös säiliöitä ja automatisoitua jätteidenkeräystä.
Orgaanisen jätteen käsittelyä varten on joillakin alueilla keittiöissä jätemyllyt,
jotka on asennettu lavuaarin viemäriputkeen. Jätehomogenisaattoriin voidaan
laittaa kaikki orgaaninen jäte, joka on biologisesti hajoavaa ja riittävän pehmeää
murskattavaksi. Murskauksen jälkeen jäte huuhdotaan isolla vesimäärällä viemäriputkistoon, josta se kulkeutuu veden mukana jätevedenpuhdistamolle. Kotitalouksissa, joissa ei ole jätehomogenisaattoria, ruokajäte kulkeutuu sekajätteen
mukana kaatopaikalle.
Kierrätettävät materiaalit kerätään keltaisiin kierrätyslaatikoihin, jotka sijoitetaan
kierrätyspäivänä kadun varteen, josta kierrätysauto ne tyhjentää ja kuljettaa jät-
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teet kierrätyskeskukseen. Jätteet erotellaan materiaalien mukaan kierrätyskeskuksessa ja ohjataan raaka-aineeksi teollisuudelle.
Tavallisesti jätteet ja kierrätysmateriaalit kerätään viikoittain. Jätejakeiden erilliskerääminen alueellisesti vaihtelee hyödyntävästä teollisuudesta riippuen, ensisijaisesti lasi- ja muovipullot sekä paperi kerätään talteen. Pattereille ei ole kierrätysjärjestelmää useissa osavaltioissa. Kierrätysautossa on kaksi lokeroa, joissa
paperi ja lasit erotellaan eri säiliöihin.
Amerikkalaiseen kulttuuriin kuuluu omakotitaloasuminen; pihat ja talot ovat
suuria, minkä vuoksi asuma-alueet muodostuvat erittäin laajoiksi. Yleisiltä
alueilta ja pihoilta kertyy runsaasti ruohonleikkuu- ja puutarhanhoitojätettä.
Osavaltioissa, joissa puutarhajätteen vieminen kaatopaikoille on kielletty, puutarhajäte kerätään kompostoitavaksi. Amerikan itärannikolle onkin muodostumassa runsaasti kompostointilaitoksia. Yksityisetkin piha-alueet hoitaa useimmiten yksityinen pienyritys, joka kerää puutarhajätteen paperisäkkeihin ja sijoittaa säkit tienvarteen, josta ne kuljetetaan kompostoitavaksi. Puutarhajätteen
talteenottokin vaihtelee USA:n eri osissa huomattavasti riippuen hyödyntävästä
kompostiteollisuudesta.
Ruokajätteen erilliskeräilyä ei ole järjestetty, mutta siitä ollaan kiinnostuneita.
Suuria epäilyjä on kuitenkin esitetty siitä, saadaanko ihmiset kiinnostumaan
riittävästi ruokajätteen erilliskeräämisestä, ja siitä, miten keräily saadaan toimimaan käytännössä.
SWANAn tekemän selvityksn mukaan jätteiden kerääminen on kallein kustannus
jätehuollossa. US-EPA:n raportti Getting ore for less-Improving Collection Efficiency (EPA530-R-99-038) tiedottaa mahdollisuuksista, joita jätteen kuljetusyritykset voivat hyödyntää tehostaakseen toimintaansa. Tietotekniikka on tullut
logistiikan avuksi jäteautoille mahdollisimman suoran reitin löytämiseksi kohteesta toiseen.

21

4.2 Jätevirtojen käsittelymenetelmät
Jätevirtojen pääasialliset käsittelymenetelmät ovat jätteiden synnyn vähentäminen, kierrätys ja loppusijoitus. Jätteiden syntyä voidaan vähentää muuttamalla
tuotantoteknologiaa, vähentämällä raaka-aineiden käyttöä tai hyödyntämällä
materiaaleja ja kemikaaleja, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät.
Jätteiden tuottamisen vähentämiseksi ei ole juurikaan tehty toimenpiteitä.
Vuoden 1995 tilaston mukaan yhdyskuntien jätteestä poltettiin 16 %, kierrätettiin 27 % ja sijoitettiin kaatopaikoille 57 % (kuva 6).

Kuva 6. Jätteiden loppusijoitus kaatopaikoille, polttoon tai kierrätykseen.

4.3 Jätteiden kierrätys ja kierrätysorganisaatiot
Kierrätystä koordinoi valtakunnallisella tasolla National Recycling Coalition
(NRC). Lisäksi osavaltioissa on omat ”nonprofit”-pohjalta toimivat organisaationsa, jotka järjestävät kierrätystapahtumia ja toimivat kierrätysmateriaalien
tuottajien ja tarvitsijoiden linkkinä. NRC on ei-kaupallinen organisaatio, jonka
tavoitteena on edistää kierrätystä, vähentää jätteiden syntyä sekä edistää kompostointia ja materiaalien uudelleen käyttöä tuottamalla teknistä tietoa ja koulu-
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tusta. NRC:n kotisivuilta voi ostaa tai myydä käytettyjä laitteita tai materiaalia.
http://www.recycle.net/recycle/Associations/rs000145.html.
NRC Policy Workgroup (PWG) on selvittänyt merkittävimmät tukimuodot, jotka
vaikuttavat kielteisesti kierrätykseen ja luonnonvarojen käyttöön. NRC:n mukaan tukimuotojen laaja-alaisuus vaikeuttaa siirtymistä pois luonnonvaroja yksipuolisesti hyödyntävästä taloudesta kestävään materiaalitalouteen. Lisäksi tukimuodot alentavat keinotekoisesti neitseellisten raaka-aineiden hintaa ja jätehuollon kustannuksia. Tukimuotoja on toisinaan vaikea määritellä kvantitatiivisesti, eräitä tällaisia ovat kaatopaikkojen ja kaivosteollisuuden aiheuttamien
todellisten kustannusten arvioinnit.
NRC-komitean selvityksen mukaan mm. seuraavat tukimuodot ovat vähäisiä
verrattuna todellisiin kustannuksiin:
a)
b)
c)
d)

kaivosten sulkemis- ja maan uudelleenkäyttösopimukset
kaatopaikkasäädökset
suurten teollisuuslaitosten sähkönkulutus
yhdyskuntien kaatopaikkasäädökset.

Vaikka tukimuotojen poisto olisikin merkittävä askel eteenpäin, se ei takaa kierrätystuotteiden markkinoita ja kilpailukykyistä hintaa kierrätystuotteille, NRC
Policy Workgroup toteaa.
USA:n itärannikon kierrätysjärjestö Northeast Resource Recovery Association
(NRRA) toimii yritysten, viranomaisten ja yksityishenkilöiden yhteistyöelimenä
tavoitteena vähentää ja kierrättää jätemateriaaleja. NRRA on perustettu vuonna
1981 viranomaisten toimesta, ja sen tavoitteena on vastata lisääntyviin jätteiden
käsittely- ja kierrätysmarkkinoihin. Järjestön tavoitteena on lisäksi käynnistää
innovatiivisia kierrätysprojekteja, kehittää kestäviä vaihtoehtoja ja vähentää
jätteiden tilavuutta ja toksisuutta. Paikallisten viranomaisten ja yksityisten tahojen koulutus on osa järjestön toimintaa.
Massachusettsissa Chelsea Center for Recycling and Economic Development
auttaa kierrätysteollisuutta teknisten ja taloudellisten esteiden poistamisessa.
Organisaatio ylläpitää luotteloa kierrätysyrityksistä, niiden käyttämistä raakaaineista ja valmistetuista tuotteista. Edellä mainittu tieto löytyy julkaisusta Mas-
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sachusetts Directory of Recycled Products Manufacturers (Harris et al., 1999).
Julkaisu löytyy myös Chelsea Centerin web-osoitteesta www.chelseacenter.org.
Luettelo käsittää erityisesti sellaiset yritykset, jotka valmistavat kierrätysmateriaaleista uusia tuotteita.
4.3.1 Materiaalien kierrätysmäärät ja -tavoitteet
Kierrätyksen osuus yhdyskuntien jätteille sisältäen kompostoinnin oli US-EPA:n
mukaan vuonna 1997 noin 28 % eli 61 miljoonaa tonnia ja lisäys edelliseen
vuoteen oli noin 1 %. Vuoden 1997 aikana USA:ssa oli 9 000 kierrätysohjelmaa,
12 000 materiaalien vastaanottopaikkaa ja 380 materiaalien erotteluyksikköä,
jotka auttoivat kierrätysmateriaalien keräilyssä ja prosessoinnissa.
Kierrätyksen lisääntyminen vuodesta 1980 vuoteen 1995 on huomattava,
9,4 %:sta 27 %:iin. Viime vuosina kierrätystason nousu on ollut enää erittäin
hidasta, vain noin 1 %, ja vuoden 2000 kierrätystason arvellaan olleen noin 30 %
(kuva 7).

Kuva 7. Kierrätysmäärät eri osavaltioissa.
Massachusettsissa kierrätyksen rahalliseksi arvoksi on arvioitu 600 miljoonaa
dollaria, joka työpaikkojen määräksi laskettuna on noin 12 000. Paperin
kierrätys muodostaa suurimman osan kaikista kierrätettävistä materiaaleista
(58 %), joka on noin 32,6 miljoonaa tonnia. Kierrätetyn muovin määrä on noin
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1,0 miljoonaa tonni, ja se on vain 1,8 % kokonaismäärästä. Lasin osuus on n.
5,5 %, 3,1 miljoonaa tonnia ja metallien 11 %, 6.2 miljoonaa tonnia. Pullopanttijärjestelmä on lisännyt merkittävästi pullojen keräystä ja kierrätystä.
Jätteestä kompostoitiin noin 9,6 miljoonaa tonnia, mikä oli 17,1 % kierrätyksen
kokonaisosuudesta (kuva 8).

Kuva 8. Jätteiden kierrätys USA:ssa vuodesta 1960 vuoteen 2000.
Useille metalleille löytyy hyödyntävää teollisuutta. Alumiini ja teräs ovat pääasiallisia hyödynnettäviä metalleja, joiden talteenotto on järjestetty. Autoteollisuus kierrättää terästä, ja eräiden automerkkien, kuten Toyotan, teräksestä jopa
90 % on kierrätysterästä (CNN Newsin radiouutinen).
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Kuva 9. Kierrätettävien materiaalien määrä.
Puisto- ja puutarhajätteen kompostointi on kaksinkertaistunut vuoden 1992
jälkeen. Kompostoinnin lisääntyminen johtuu puutarhajätteen viemisen
kieltämisestä kaatopaikoille 22 osavaltiossa (EPA report 530; kuva 2)
http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/muncpl/factbook/internet/intro/epa2.htm#top.
Kierrätystä on lisäksi pyritty edistämään ohjelmalla, jonka tavoitteena on se, että
EPA:n virkamiehet näyttävät esimerkkiä ostamalla kierrätystuotteita.

4.3.1.1 Kierrätyksen edut amerikkalaisesta näkökulmasta
Kierrätyksen ympäristölliset ja taloudelliset hyödyt (Recycling in Massachussetts, 1997 ja Beyond, Solid Waste Master Plan) amerikkalaisen selvityksen
mukaan on listattu taulukkoihin 1 ja 2.
Kierrätyksen ja kompostoinnin eduiksi on lisäksi määritelty kaatopaikkojen ja
polttolaitosten tarpeen ja niiden aiheuttamien ympäristövaikutusten väheneminen, joka vaikuttaa pohjavesiin, ilmaan sekä jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuviin ilmastollisiin vaikutuksiin.
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Taulukko 1. Kierrätyksen taloudelliset ja ympäristölliset edut (Solid Waste
Masterplan, 1997).

•

480 000 tonnin vuosittainen kierrätys vähentäisi 1 500 tonnia päivittäiseen
jätteenkäsittelyyn tarkoitetun kaatopaikan tai polttolaitoksen tarvetta.

•

1 500 tonnin päivittäinen jätteenkäsittelykapasiteetti vaatisi 4,5 uuden
kaatopaikan perustamista.

•

Paperin kierrätys on kymmenessä USA:n osavaltiossa lisännyt 103 000
henkilön työllistämistä.

•
•

Rahallinen hyöty on arvioitu 7,2 biljoonaksi dollariksi.
Alumiinitölkkien kierrätys vähentää jopa 95 % tarvittavista energiakustannuksista verrattuna uuden raaka-aineen hankintaan.

•

Jokainen kierrätettävä terästonnimäärä vähentää 1,5 tonnia kaivostoiminnasta saatavan raudan tai hiilen määrää.

•

Teräksen kierrätys säästää energiaa ja 1,5 tonnia rautaa tai 0,5 tonnia hiiltä
kierrätettyä terästonnia kohden.

•

Teräksen kierrätyksen on nykytilanteen kierrätystasolla arvioitu säästävän
energiaa 18 miljoonan amerikkalaisen kotitalouden tarpeeksi.

Taulukko 2. Jätteiden käsittelylaitosten aiheuttamat ympäristövaikutukset USA:ssa.
•

Kaatopaikat tuottavat noin 36 % USA:n metaanipäästöistä. Metaani on
eräs merkittävä globaaleihin ilmastonmuutoksiin vaikuttava ihmisen toiminnasta aiheutuva kasvihuonekaasu.

•

Jokainen kattamaton kaatopaikka tuottaa jopa 631 000 gallonaa (noin 1,5
miljoonaa litraa) valumavesiä. Nämä valumavedet joko saastuttavat pohjavesiä tai ne johdetaan vedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Muodostuva
liete taas aiheuttaa käsittelyongelmia haitta-aineiden kertymisen takia.

Taloudellisesti kierrätyksen suurin merkitys on se, että arvoton käsittelykustannuksia aiheuttava jäte muuttuu arvokkaaksi raaka-aineeksi. Tämä edellyttää
kuitenkin sitä, että jätteiden käsittelyn tuotteeksi tulisi olla vähemmän energiaa
ja luonnon raaka-aineita kuluttavaa kuin varsinaisen jätteenkäsittelyn.
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4.3.1.2 Kierrätystavoitteet Massachusettsissa
Kierrätyksen myönteiset vaikutukset kansantalouteen ovat näkyneet lisääntyneinä työpaikkoina. Chelsea Center for Recycling and Economic Development arvioi Massachusettsissa kierrätyksen luoneen 12 000 uutta työpaikkaa ja lisäksi
tuotantoteollisuuteen muodostuneen noin 50 000 uutta työpaikkaa. Rahassa kierrätyksen arvioitiin merkitsevän noin 600 miljoonaa dollaria. Selvityksen mukaan
USA:n itärannikolla kymmenessä osavaltiossa noin 100 000 henkilöä on kierrätysyritysten palveluksessa. Länsirannikolla tehdyssä selvityksessä, joka käsitteli
13 osavaltiota, 140 000 henkilöä oli kierrätysyritysten tai kierrätysteollisuuden
palveluksessa. Viime mainitussa tapauksessa rahalliseksi arvoksi arvioitiin 18,5
biljoonaa dollaria.
Vuoden 1990 Solid Waste Masterplanin mukaan kierrätystavoitteet asetettiin
46 %:iin vuoteen 2000 mennessä. Aluksi kierrätys lisääntyi vuoden 1990
10 %:sta vuoden 1994 31 %:iin, jonka jälkeen vuosittainen kierrätyksen lisääntyminen on ollut vain noin 1 %.
Yhdyskuntien jätehuoltoa ohjaavia säädöksiä on vähän; tällaisia ovat mm. alumiinitölkkeihin sekä muovipulloihin liittyvä palautusmaksu.
Tietokoneiden ja elektroniikkaromun kierrätystä hoitavat siihen erikoistuneet
yritykset, jotka tarjoavat palveluita niitä tarvitseville. Tietokoneista osa kunnostetaan uudelleen myyntiin ja myyntikelvottomat puretaan, muoviosat murskataan
ja metallit otetaan talteen. Tietokoneiden näyttöjen vienti kaatopaikoille on
kielletty korkeiden lyijypitoisuuksien vuoksi.

4.3.2 US-EPA:n kierrätysohjelmat
EPA tukee kierrätystä järjestämällä tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja konferensseja yrityksille ja rahoittajille. Työpaikkoja kierrätyksen avulla Jobs through
recycling JTR -ohjelman tavoitteena on tukea yritysten verkottumista ja informaation jakamista sekä jakaa avustuksia alkaville yrityksille.
EPA:n käynnissä olevat ohjelmat ovat 1) osta kierrätystuotteita, 2) ilmaston
muutos, 3) kompostointi ja 4) laajennettu tuotevastuu. Ohjelmat 1–3 on lähinnä
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tarkoitettu kansalaiskoulutukseen. Laajennettu tuotevastuu (Extended Product
Responsibility, EPR) liittyy elinkaarianalyyseihin, joita tehdään yhdessä tutkimuslaitosten, yritysten ja EPA:n kanssa.
EPA:n kierrätystavoitteet vuoteen 2005 mennessä ovat liittovaltion tasolla noin
35 %. Jätteen muodostumistavoitteet ovat noin 1,9 kg asukasta kohden päivässä
vuoteen 2005 mennessä, eli määrä on hiukan laskeva vuoden 2000 lukuun verrattuna.
Osavaltioiden ja paikallisten organisaatioiden jätehuollon osaamista parannetaan
koulutuksella ja ohjauksella jätteiden synnyn vähentämiseksi syntypaikalla. Lisäksi tavoitteena on lisätä julkisen ja yksityisen tahon yhteistyötä.
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5. Materiaalien hyödyntäminen ja
käsittelyteknologiat
Huolimatta hienoista tavoitteista, joita US-EPA on määritellyt, säädösten täytäntöönpano ja toteuttaminen sekä valvonta ovat täysin toteuttamatta. Kierrätys
ja säädösten toteuttaminen perustuvat pitkälti vapaaehtoisuuteen.
Materiaalien kierrätys koskee erityisesti paperia, lasia, muovia ja metalleja.
Kompostoimalla käsitellään pääasiassa puutarhajätettä, jota kertyy huomattavia
määriä julkisilta alueilta ja yksityispihoilta. Yli puolet USA:n osavaltioista ilmoitti BioCyclen 1999 teettämässä tutkimuksessa kierrättäneensä 50 % tai
enemmän biojätteestään (Goldstein ja Block, 1999).
Kotitalouksista talteen otettujen ja kierrätettyjen jätejakeiden prosentuaaliset
osuudet esitetään kuvassa 10.

Kuva 10. Kotitalouksien kierrätetyt materiaalit.

5.1 Muovit
Muovien kierrätyksestä on tullut vakiintunutta teollisuutta USA:ssa. Yrityksiä on
tällä hetkellä noin 1 792 kpl, joka on noin kuusinkertainen määrä vuoteen 1986
verrattuna (EPA, Osw). Kierrätysmuovi on peräisin pääasiassa juomapulloista,
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joita kerättiin vuonna 1998 noin 0,65 miljoonaa kiloa. Toisaalta myytyjen pullojen määrä oli noin 2,78 miljoonaa kiloa (kuva 11). Muovien kokonaiskierrätystaso on vakiintunut noin 24 %:iin. Amerikan standardisointijärjestö ASTM
(American Society for Testing and Materials) on aloittanut työnsä kierrätysmuoviin liittyvien standardien laatimiseksi.

Kuva 11. Juomapullojen kierrätysmäärät vuodesta 1991 vuoteen 1995.
Amerikan muoviyhdistys The American Plastics Council listasi hiljattain 1 300
erilaista muovituotetta, joita valmistettiin kierrätysmuovista. Juomapullot ovat
suurin raaka-aineen lähde ja Plastics Councilin mukaan 94 % muovipulloista on
valmistettu PETistä ja HD-PE:stä. PET-pullojen suurin markkina-alue on kuitujen valmistaminen ja hyödyntäminen matto- ja tekstiiliteollisuudessa. Lisäksi
käyttö kartongin päällysteenä ja luonnonkuitujen kanssa seostettuna on kierrätetyn PET-muovin potentiaalinen sovellusalue (Anonym, 1997).
Kierrätetystä HD-PE:stä tehdään pääasiassa muovipulloja. Muita sovelluskohteita ovat huonekalut, puutarhatuotteet, puiston penkit, kompostorit, pakkaukset,
laatikot, kotitaloustarvikkeet, matot, lelut ja lasten leikkipakkojen välineet.
National Recycling Corporation (NRC) on organisaatio, joka on jo 24 vuoden
ajan työskennellyt kierrätysmuovin parissa. Kierrätysmuoveille on kehitetty
markkinat tänä aikana, samoin kuin värikonsentraattien talteenotolle. NRC
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toimii kierrätysmuovin välittäjänä myyden ja ostaen muovia. NRC toimii
Floridassa, mutta kaupat voi tehdä online-yhteyden avulla tietokoneella
http://www.plasticrecycling.com.

5.2 Puujäte
Puutavaran kierrätykseen ei ole toistaiseksi kehitetty sitä ohjaavia säädöksiä,
mutta sen sijaan kokeiluja kierrätystavoista ja hyödyntämisasteesta on tehty.
WasteCapin selvityksen mukaan asuntojen rakennusjätteestä on noin puolet
puujätettä (www.biocycle.net). Rakennusjäte ja yhdyskuntien puujäte ovat myös
saamassa uusia käyttökohteita. Konsulttiyritys Camp, Dresser & McKee (1998,
BioCycle July 2000, web biocycle.net) teki selvityksen siitä, miten rakentamisessa syntyvää puujätettä voitaisiin kierrättää. Selvitys tehtiin Wisconsinissa, ja
rakennuttajia haastateltiin oikeiden työtapojen sopimiseksi puutavaran erilliskeräämiseksi kierrätystä varten. Puutavara oli erittäin puhdasta, ja se vietiin jauhettavaksi ja edelleen käytettäväksi katteeksi tai eläinten kuivikepedeiksi.
Puujätteen kierrätystä ei perinteisesti ole pidetty merkittävänä, mutta huomattava
muutos on kuitenkin tapahtunut viime vuosina, ja puuaineksen kierrätys joko
sellaisenaan uusiokäyttöön tai energian lähteenä polttolaitoksiin nähdään merkittävänä hyötykäyttönä, joka vähentää uuden puuaineksen tarvetta ja metsien
hakkuuta. Hyvänä esimerkkinä kierrätyksestä ovat puiset lastauspaletit, joita
käytetään tavaroiden kuljettamisessa. Aikaisemmin lastauspaletit päätyivät kokonaan kaatopaikalle, mutta nyt jopa kolmasosa kierrätetään korjauksen jälkeen.
Puujäte voidaan jakaa yhdyskuntien kiinteään jätteeseen, rakennusjätteeseen ja
sahateollisuuden puujätteeseen (McKeever, 1999). Yhdyskuntien puujäte koostuu mm. puutarhajätteestä, puisista huonekaluista, säiliöistä, sahatavarasta, paneeleista ja puujättestä.
Forest Products Laboratory Madisonissa (USDA United States Department of
Agriculture) tekee selvityksiä puujätteen määristä ja kierrätyksestä Madisonissa
(McKeever, 1995, 1996, 1998). Tilastojen mukaan puujätettä muodostui viime
vuonna noin 162 miljoonaa tonnia. Tästä määrästä yhdyskuntien puujätettä oli
41 %, rakennus- ja purkujätettä 52 % ja sahateollisuuden jätettä vain 6 %.
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Yhdyskuntajätteestä kiintopuujätettä muodostui vuonna 1998 noin 11,8 miljoonaa tonnia, joka oli noin 5 % yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä. Tästä määrästä hyötykäytettiin kierrättämällä tai kompostoimalla 600 000 tonnia. Loput
3,1 miljoonaa tonnia poltettiin, 2,7 miljoonaa tonnia oli likaantunut kierrätyskelvottomaksi, 5,4 miljoonaa tonnia hyödyntämiskelpoisesta jätepuusta jäi hyödyntämättä. Yhdyskuntien jätteisiin luetaan myös puutarhajäte, jonka osuus oli
toiseksi suurin yhdyskuntajätteestä eli noin 12 % ja noin 25 miljoonaa tonnia.
Tästä määrästä kierrätettiin 11,1 miljoonaa tonnia pääasiassa kompostoimalla,
3,9 miljoonaa tonnia poltettiin, 3,4 miljoonaa tonnia oli käyttökelvotonta ja loput
6,4 miljonaa tonnia olisivat olleet kierrätettävissä (McKeever, 1999; US-EPA,
1999).
Rakennusjäte on hyvin heterogeenista, ja sen sisällöstä ja hyötykäytöstä ei ole
kattavaa selvitystä. Rakennusjätteen koostumustiedot perustuvat yksittäisiin
pieniin selvityksiin (Solid Waste Association of North America, 1993). Kokonaisuudessaan 55,2 miljoonaa tonnia puuta ja puutuotteita käytettiin rakentamiseen vuonna 1998, josta muodostui 8,7 milj. tonnia puujätettä. Tästä jätemäärästä Forest Products Laboratoryn selvityksen mukaan 6,3 miljonaa tonnia olisi
käyttökelpoista. Purkujäte koostuu heterogeenisestä seoksesta rakennusmateriaaleja, mikä on ongelmallista jätteen sisältämien pinnoitteiden, maalien, eristysaineiden ja muiden rakentamisessa tarvittavien kemikaalien käytön vuoksi (USEPA, 1998). Floridan yliopiston tutkijat ovat kehittäneet tietokoneohjelman helpottamaan talonrakentajien ja suunnittelijoiden valintoja kierrätykseen sopivista
materiaaleista. Ohjelmaan on liitetty linkit kierrätystuotteita myyviin yrityksiin.
Sahateollisuuden jäte on pääasiassa kuoriketta, sahajauhoa ja puulastuja, jotka
lähes kokonaan menevät hyötykäyttöön uusien tuotteiden valmistamiseen, ensisijaisesti paperin valmistukseen, paneeleihin ja polttoaineeksi.
Jätepuu, joka on kyllästetty kemikaaleilla, kuten junanrata- ja puhelinpylväät, on
ongelmallista, ja päätyy pääasiassa polttoon tai kaatopaikalle. Käsittelyongelmien vuoksi myös paljon tällaista jätettä jätetään syntypaikalleen eikä sitä käsitellä.
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5.2.1 Puujätteen hyödyntäminen
Oman merkittävän orgaanisen aineksen kierrätyksen muodostavat yritykset,
jotka hyödyntävät puuhaketta tekemällä siitä tuotteita maisemanrakentamiseen.
Hakkeen partikkelikokoa ja lisättävän muun orgaanisen aineksen, kuten turpeen,
määrää muutetaan tuotteesta riippuen. Maisemarakentamiseen käytetään paljon
katetta, johon käytetään erilaisia puulajeja joko sellaisenaan tai sitten niitä värjätään tehostamaan kasvillisuutta.
Puuhakkeen värjäyksestä on kehittynyt oma business-alueensa, ja siihen on kehitetty omia laitteita samoin kuin hakkeen levittämiseen julkisille alueille painepuhallinsäiliöauton avulla. Värjättyä puuta löytyy useissa väreissä, esimerkiksi
sinisenä, punaisena, kullanvärisenä ja vihreänä. Kuorikkeen myynti on moninkertaistunut sen jälkeen, kun puun värjäys aloitettiin pari vuotta sitten, ja sitä
käytetään erityisesti yksityisten puutarhojen istutusten katteeksi ja julkisille
alueille. Tärkeänä pidetään myös hakkeen seulomista sopivaan partikkelikokoon
visuaalisen hyväksyttävyyden vuoksi (Glenn, 1999). Muita hakkeen käyttösovelluksia ovat eläinten kuivikepedit, kompostin kuivike ja biofiltterit.

5.2.2 Paperijätteen hyödyntäminen
Kierrätystuotteita on varsin vähän; merkittävimpiä on paperien kierrätyksessä
talteen otettujen kuitujen kierrätys uusiopaperiksi. Selluloosakuidusta on tehty
myös kaatopaikkojen peitemateriaalia lisäämällä kuitujen kestävyyttä kemikaaleilla.
Kierrätyskuidun ja sekamuovin seoksista valmistetaan kosteuden kestäviä kaiteita ja laatoituksia ulkokäyttöön. Muovia otetaan talteen erilaisista lähteistä,
kuten kompostointilaitoksista, joilla on muovien poistomenetelmä. Sekamuovimassa puhdistetaan orgaanisesta jätteestä ennen käyttöä. Polymeeri suojaa kuitua
hajoamiselta ja vettymiseltä; toisaalta taas sillä on puun ominaisuudet, kuten
maalattavuus, vedenkestävyys ja liukkauden poisto. Lisätietoja löytyy webosoitteesta www.trex.com.
Sanomalehtipaperin kierrätys selluloosaeristeeksi on vanhaa teknologiaa, nykytekniikkaa sen sijaan on ns. stabiloitu selluloosa, jota käytetään uudisrakennus-
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ten seinäeristeenä. Selluloosaontelospray on ollut olemassa jo 1970-luvulla,
mutta silloin sen käyttöä rajoitti korkea hinta. Nykyisin selluloosaseinäspray on
edullista (www.cellulose.org/basics.htm). Jätepaperia kierrätetään uusiopaperiksi, kirjekuoriksi ja muiksi paperituotteiksi.
Metsäteollisuuden paperimassan ja kierrätyskuidun välittämisestä hyödyntäjille
huolehtivat Internet-kauppana toimivat yritykset, kuten www.fibermarket.com.
Internet-kaupat ovat itsenäisiä yrityksiä, jotka toimivat reaaliajassa varmistaen
raaka-aineen saatavuuden kierrätyskuitua hyödyntävälle asiakkaalle.

5.3 Muut
Alumiinijuomatölkkien kierrätys aloitettiin jo vuonna 1972. Lasipullojen kerääminen tapahtuu pääasiassa kauppojen yhteyteen sijoitettujen säiliöiden avulla.
Lasi palautetaan alkuperäiseen käyttöönsä tai uusien tuotteiden valmistamiseen.
Kierrätyslasilla on paljon uusia sovellusalueita esim. koriste-esineiden lasituksessa, kylpyhuoneiden kaakeleissa sekä heijastavina lisäaineita esim. maaleissa,
huonekaluissa, taidelasin valmistuksessa ja lampuissa.
Autoteollisuus kierrättää autonosia, jotka eivät ole ruostuneet ja ovat hyväkuntoisia. Romurautaa ja eri metalleja otetaan talteen autonosista, tietokoneista ja
kodinkoneista. Autojen renkaat kierrätetään murskaamalla ne ensin rouheeksi.
Kumirouhetta seostetaan asfalttiin ja ajoteiden pohjaksi. Kumirouheella on myös
useita muita sovelluksia, kuten korut, kaulanauhat ja ongen kelluvat osat. Kumisaappaita kierrätetään jalkineiden pohjien valmistamiseen ja kopiokoneen väriainekoteloita vastaavaan uusiokäyttöön.
Jätemuovista valmistetaan kanootteja ja kompostoreita. Kompostorien jakelu ja
myynti on tapahtunut EPA:n paikallistoimistojen kautta.
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5.4 Biojätteen käsittelyteknologiat
5.4.1 Kompostointiteknologiat
Kompostointi avoaumoissa on vielä toistaiseksi vallitseva menetelmä, mutta
hajuhaittojen vuoksi laitosmainen kompostointi on lisääntymässä. Ilmastus- ja
kääntöteknologiat vaihtelevat suuresti. Muita kompostointiteknologioita esiintyy
kokeiluluonteisesti. Konttikompostointi, joka on pieni mittakaavainen laitosmainen kompostointi, jossa konttia ilmastetaan kontin toimiessa eräänlaisena bioreaktorina. Usein poistoilma puhdistetaan biosuotimessa. Myös rumpukompostointikokeiluja on menossa. Muovikalvossa kompostointia on esitetty erääksi
ratkaisuksi hajuongelmiin ja myös on site -kompostointiin, erityisesti saastuneiden maiden käsittelyyn (BioCycle-konferenssi, maaliskuu 2000, San Diego).
Saastunut maa pakataan muoviletkuun, joka saumataan kiinni. Ilmastaminen
tapahtuu letkun päästä painepuhaltimella.
Kompostointilaitoksia on BioCyclen selvityksen (1999) mukaan USA:ssa vain
yhdeksäntoista, ja suurin osa niistä (kuusi laitosta) sijaitsee Minnesotan osavaltiossa. Massachusettsin osavaltiossa on kaksi laitosta ja Kaliforniaan ollaan vasta
suunnittelemassa kompostointilaitosta. USA:n kompostointilaitoksista ja niiden
kapasiteeteista löytyy lisätietoa marraskuun 1999 BioCyclen numerosta.
Kotitalouskompostointi on pienimittakaavaista ja vähäistä rajoittuen puutarhajätteen kompostointiin. Kotitalousjätekompostorit ovat lämpöeristämättömiä ja
toimivat sen vuoksi hitaasti.
Termofiiliset kompostointiteknologiat ovat vallitsevia, mutta viime vuosina
vermi- eli matokompostointia on kehitetty intensiivisesti. Matokompostointi on
mesofiilinen kompostointiprosessi, jossa lämpötila on pidettävä alle +40 oC:ssa,
jotta prosessi toimisi. Vermikompostoinnin on myös todettu tehokkaasti eliminoivan patogeenit huolimatta alhaisesta lämpötilasta (Eastman, 1999). Vermikompostointi tapahtuu mittakaavaltaan pienemmissä yksiköissä, ja se sopii hyvin
elintarviketuotantolaitosten jätteiden käsittelyyn. Madot voidaan käyttää rehuna
kaloille, kanoille tai muille eläimille, ja komposti soveltuu jopa kasvihuoneviljelyyn hyvän laatunsa vuoksi. Oheisessa kaaviossa (kuva 12) esitetään vermikompostoinnin integroituminen teollisuuteen ja viljelyyn. (Prof. Clive Edwardsin luennon mukaan, BioCycle-konferenssi, San Diego).
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Vermikompostointi
Elintarviketeollisuuden jäte

Vermikompostointi teollisuus

Eläinrehuteollisuus

Kasvihuoneviljely

Kuva 12. Vermikompostoinnin integroituminen teollisuuteen.

5.4.1.1 Kompostituotteet
Kompostien käyttö on viime vuosina laajentunut; aiempi käyttö oli lähes yksinomaan maanparannusaineeksi, parantamaan maan rakenne- ja ravinneominaisuuksia. USComposting Councilin (USCC) teettämässä markkinaselvityksessä
keväällä 2000, johon osallistui 32 kompostointilaitosta, tärkeimmiksi asiakkaiksi
osoittautuivat viheristutuksia hoitavat yritykset sekä kotitaloudet.
USCCouncil on suunnittelemassa logoa, jonka kompostoijat voivat saada osallistuessaan STA-ohjelmaan, jossa tutkitaan kompostien laatua ja ominaisuuksia.
Ohjelmassa mukana olevat yritykset valmistavat tuotteita ruukutusmullasta
tavalliseen puutarhamultaan. Lähtömateriaalit multatuotteille vaihtelivat teollisuuden sivutuotteista lantaan, kasvijätteisiin ja puutarhajätteeseen. Suurin osa
komposteista myydään pakkaamattomana. Kompostia käytettiin joko suoraan
kasvualustana tai kasvualustaseoksissa tai katteena ja jotkut mainitsivat eroosion
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estämisen olevan pääasiallisen hyödyntämisalueen. ”High tech” -kompostituotteet erityisiin sovelluskohteisiin, kuten urheilukenttien pohjaksi tai siirtonurmikoiden valmistamiseen koettiin erityisenä potentiaalina yritysten keskuudessa.
Kompostituotteiden hinta suurasiakkaille vaihtelee 2,6 dollarista 23,6 dollariin
kuutiometriltä mutta on vähittäiskaupassa hieman korkeampi, jopa 33 dollaria.
Kompostin käyttöä ollaan laajentamassa käytöksi kasvitautien torjunnassa, lannoitteena ja antropogeenisten haitta-aineiden hajotukseen bioremediaatiossa
sekä hajusuodattimina. Lisäksi kompostien on todettu kelatoivan raskasmetalleja
ja näin vähentävän niiden haitallisia vaikutuksia (EPA530-R-98-008 ).
Kompostointipeitteet ovat kompostoinnissa käytettäviä kuitupeitteitä, jotka läpäisevät hiilidioksidia ja happea mutta pitävät kosteuden ja vähentävät hajuja.
Kompostipeitteitä on sovellettu erityisesti maatalouskäyttöön lantakompostin
katteeksi vähentämään hajujen muodostumista.
Kompostien hyödyntäminen kaupallisesti on kuitenkin toistaiseksi vielä vähäistä, ja suurin osa massoista päätyy kaatopaikkojen peitteiksi. Joiltakin laitoksilta
asukkaat saavat hakea kompostia ilmaiseksi tiettyinä viikonpäivinä.

5.4.2 Bioenergia ja -kemikaalit
Biomassan hyödyntäminen bioenergiana tai biokemikaaleina on kuuma aihealue USA:ssa. Anaerobiteknologioiden hyödyntäminen jätteiden anaerobikäsittelyssä ei ole niin pitkällä kuin Euroopassa, mutta voimakas innostus voi muuttaa tasapainon päinvastaiseksi. US Department of Energy (DOE) on valmistelemassa kongressille ehdotusta, jonka toteutuminen tulisi johtamaan huomattavaan
rahoituksen lisääntymiseen uusien teknologioiden kehittämiseksi biomassan
energian talteenottamiseksi bioenergiana tai uusien biotuotteiden kehittämisenä.
Ehdotuksen toteutuminen johtaisi vuonna 2001 tutkimusrahoituksen lisääntymisen 196 miljoonasta dollarista 439 miljoonaan dollariin tälle aihealueelle (henkilökohtainen tiedonanto DOE/Robert Harris). DOE näkee bioenergiateollisuuden käynnistämisellä valtavat taloudelliset, ympäristölliset ja sosiologiset edut.
Presidentti Clinton allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan bioenergian käyttö
kolminkertaistettaisiin vuoteen 2010 mennessä (Feinbaum, 1999). Sovellettavina
raaka-aineina ovat metsäteollisuuden jätteet ja paperi sekä muut hiilihydraatteja
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sisältävät jätteet, myös elintarviketeollisuuden prosessien jätteillä ja yhdyskuntien orgaanisilla jätteillä nähdään potentiaalia.
Etanolin tuotanto tulee olemaan ensimmäinen biokemikaali sen huomattavan
tarvelisäyksen vuoksi. Etanolin käytön lisääntyminen johtuu erityisesti bensan
lisäaineena käytetyn MTBE:n (methyl tertiary buthyl ether) kieltämisestä. Lyijy
korvattiin lyijyttömässä bensiinissä MTBE:llä oktaaniarvoa parantamaan, mutta
sen aiheuttamat ympäristöongelmat pohjavesien pilaajana ovat aiheuttaneet sen
käytön kieltämisen USA:ssa. Etanolin käytöllä polttoaineena, oktaaniarvon parantajana ja hapettimena on pitkät perinteet USA:ssa. Sen valmistuksessa on
käytetty pääasiassa maissia, ja teollinen tuotanto on pitkälle optimoitu. Etanolin
käyttöä polttoaineena on tuettu valtion tuella, jonka on suunniteltu vähitellen
loppuvan vuoteen 2007 mennessä. Tehokkaampien tuotantoteknologioiden kehittäminen on tämän vuoksi ensiarvoisen tärkeää. US Department of Energyn
(DOE) julkaisussa Outlook for Biomass Ethanol Production and Demand
(www.eia.doe.gov/emeu/plugs/plbioeth.html) on selvitetty maissin korvaamista
selluloosajätemateriaaleilla energian raaka-aineena. Energiataseselvitysten perusteella selluloosaetanoli olisi huomattavasti energiatehokkaampaa kuin maissietanoli. Erityisesti entsyymien käyttö selluloosamateriaalien käsittelyssä nähdään merkittävänä prosessin tehokkuuden edistäjänä.

5.4.3 Yhdyskuntalietteiden käsittely
Yhdyskuntalietteiden käsittely voidaan jakaa seuraaviin osioihin: maaperälevitys, kompostointi, poltto, kaatopaikalle sijoittaminen tai osavaltiosta pois kuljettaminen. Käsittelytavan valintaan vaikuttavat kustannusten lisäksi paikalliset
säädökset, kuten maalevityksen kieltäminen, jolloin muut käsittelytavat painottuvat.
Biolietteiden maalevityksen estämistä ovat ajaneet useat ympäristö- ja poliittiset
ryhmittymät. Tämä on johtanut lietteiden karakterisointiin ja ominaisuuksien
tutkimiseen sekä lainsäädännön kehittämiseen. Suurin huoli liittyy biolietteiden
sisältämiin patogeeneihin, bioaerosoleihin, raskasmetalleihin, toksisiin orgaanisiin yhdisteisiin ja hajuun. Myös orgaanisten haitta-aineiden, erityisesti paperiteollisuuden lietteiden, aiheuttaman riskin arviointi on menossa (Carpenter,
2000). Orgaanisen pölyn aiheuttamia terveysriskejä arvioi The National Institute
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of Occupational Safety and Health (NIOSH). Hajua ei säädellä liittovaltion tason
säädöksillä vaan osavaltioiden ”haittasäädöksillä” (Epstein, 2000). Sallitut raskasmetallien ja haitta-aineiden pitoisuudet perustuvat riskinarviointiin eivätkä
huomioi biokertymistä (McGrath ym., 1994).
Lisäksi eri osavaltioiden ja kuntien käytännöt vaihtelevat poliittisista päätöksistä
johtuen. Itärannikolla perustettiin vuonna 1997 The New England Biosolids and
Residuals Association (NEBRA, www.nebiosolids.org), jonka tavoitteena on
asianomistajien kanssa edistää jätevesilietteiden ja muiden biojätteiden kierrätystä USA:n ja Kanadan itärannikolla.
Lietteiden levittäminen maahan voi tapahtua injektoimalla, tai se voidaan
esikäsitellä. Esikäsittelyssä yleensä vesi erotetaan kiintoaineesta noin 20–30 %:n
kuiva-ainepitoisuuteen. Kiintoaineksen erottamiseen on kehitetty runsaasti
laitteistoja, jotka perustuvat linkoamiseen, sentrifugointiin tai ruuvipuristintekniikkaan. Lietteen paksuuntumista ja käsittelyä helpotetaan kemikaaleilla.
Lisäksi lietteiden levittämisen käsittelyä helpottamaan on kehitetty pelletointimenetelmiä. Veden erottamisen jälkeen liete kompostoidaan tai alkalistabiloidaan. Alkalistabiloinnin aikana massan lämpötila nousee kemiallisten
reaktioiden vuoksi noin +70 oC:seen, ja se desinfioituu. Massan pH on noin 12,
ja se seostetaan suoraan maahan tai pelletoidaan. Massan pelletointi helpottaa
käsittelyä ja levittämistä maaperään. Biolietteiden injektointia syvälle maaperään
ollaan myös kokeilemassa, ja vanhoja öljynporauskaivoja hyödynnetään
bioreaktorina (www.terralog.com).
Lietteiden hyötykäyttöä ovat rajoittaneet ensisijaisesti liian korkeat raskasmetallipitoisuudet, raja-arvot vaihtelevat kuitenkin huomattavasti eri osavaltioissa
(Epstein, 2000).
NEFCO New England Fertilizer Company and United Water Massachusettsin
alueella pelletoivat lietettä lannoitteeksi, joka käytetään viheristutuksiin. Biolietteen pelletointia on kehittänyt New England Fertilizer Company (NEFCO),
joka on jo vuosia tehnyt pellettejä vedenpuhdistuslaitoksen lietteistä (Massachusetts Water Resources Authority). Eri osavaltioiden säädökset biolietteiden levittämisestä maahan vaihtelevat, ja New Yorkin osavaltiossa maalevitys on täysin kielletty. Tämä on johtanut biolietteen vientiin Coloradoon, jossa humuksen
tarve on suuri ja maalevitys on sallittua. Myönteisestä kokemuksesta johtuen

40

biolietteen viennin määrä on lisääntynyt vuodesta 1990, jolloin pelletoidun lietteen vienti aloitettiin (Scharp, 2000).
Biologisen jätteenkäsittelyn merkittävimpiä ongelmia on hajujen muodostuminen, joka johtuu pääasiassa mikrobiologisen hajoamisen aikana muodostuvista
hajoamistuotteista, typpiyhdisteistä, kuten ammoniakista ja amiineista, sekä
erilaisista rikkiä sisältävistä yhdisteistä, kuten merkaptaaneista, rikkivedystä ja
dimetyylisilfidistä. Kompostin käyttö kompostilaitosten biofilttereissä on yleistä
(henkilökohtainen keskustelu; Nerissa Wu, AEA Consultancy). Biofiltteriteknologiat perustuvat hajumolekyylien sitouttamiseen sopivaan orgaaniseen matriisiin ja mikrobiologiseen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden biohajoamiseen.
Hajujen poistoon on myös kehitetty erilaisia kemikaaleja ja kapseloivia
polymeeridispersioita, jotka sisältävät hajumolekyylejä hapettavan kemikaalin ja
hajusteen (Envirotec-messuinfoa). Hajujen hallintaan kompostilaitoksen sijoittamisen suunnitteluun US-EPA on kehittänyt mallin, jossa sijainnin geologiset
erikoispiirteet ja ilmavirtaukset otetaan huomioon arvioitaessa hajujen leviämistä.
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6. Jätteiden loppusijoitus
Huolimatta kierrätyksestä jätemäärät ovat lisääntyneet ja jätteen loppusijoituksen
tarve on edelleen kasvanut. Jätteiden kuljetus osavaltiosta toiseen on yleistä jättenkäsittelykapasiteetin vaihdellessa. Massachusettsista kuljetettiin jätettä osavaltion ulkopuolelle noin miljoona tonnia vuoden1999 aikana.
BioCyclen vuosittain teettämässä selvityksessä todettiin, että jäljellä oleva kaatopaikkakapasiteetti vaihteli Massachusettsin 1,8 vuodesta Rocky Mountainsin
1 621 vuoden arvioon. Useimmat osavaltiot ilmoittivat yli viiden vuoden kapasiteetin olevan jäljellä, ja jotkut noin 150–170 vuotta. Tarve sijoittaa jätettä
kaatopaikoille on lisääntynyt jatkuvasti. Toistaiseksi kuitenkin kaatopaikkakapasiteettia on riittävästi yhdyskuntien jätteiden käsittelyyn (kuva 13). Kaatopaikkakäsittelykustannukset vaihtelevat Montanan 13 dollarista/tonni Alaskan ja
Vermontin noin 70 dollariin/tonni (Goldstein, 2000). Jätteiden käsittely
polttolaitoksissa tai kaatopaikalla on ensisijaisesti riippuvainen yksityisten
jätteitä keräävien yhtiöiden sopimuksista käsittelevien laitosten kanssa.

Kuva 13. Kaatopaikkojen lukumäärä eri osavaltioissa (lähde EPA 530-C-99-002).
Kaatopaikoilla voidaan joissain tapauksissa pienentää jätemäärää hallitulla
poltolla, jolloin veden höyrystymisessä muodostuva energia otetaan talteen.
Lisäksi on kehitetty erilaisia saasteiden hallintaan liittyviä teknologioita, jotka
vähentävät toksisten yhdisteiden määrää savukaasuissa. Eräät tällaiset yhdisteet
neutraloivat happamat savukaasut jolloin pienet tuhkapartikkelit voidaan poistaa
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suodattimilla. Jätteiden polttaminen erittäin korkeassa lämpötilassa tuhoaa myös
haitalliset kemikaalit ja taudinaiheuttajat. Tuhkan on säädösten mukaan oltava
ennen kaatopaikalle sijoittamista haitatonta
(http://www.epa.gov/msw/disposal.htm).
Kaatopaikkojen tulee täyttää vaatimukset, jotka on määritelty laeissa: Resource
Conservation and Recovery Act (RCRA), Clean Water Act ja Clean Air Act.
Kuusi osavaltiota on laatinut lisäsäädöksiä liittyen kaasun keräysjärjestelmiin,
ylivalumissuojaan, vuotojen toteamismenetelmään ja kaksoiskalvopohjaan.

6.1 Kaatopaikka loppusijoituskohteena
Kierrätyksestä huolimatta pakkaukset muodostavat suurimman jätejakeen kaatopaikoille menevässä jätteessä. Eri jätejakeiden prosentuaaliset osuudet kaatopaikoille sijoitettavassa jätteessä ilmenevät kuvasta 14.

Kuva 14. Kaatopaikalle sijoitettavien jätejakeiden määrät.
Kaatopaikkojen aiheuttamat ongelmat, kuten pohjavesien saastuminen (erityisesti vuoraamattomilla kaatopaikoilla), haitallisten kaasujen muodostuminen ja
tulipalot, ovat merkittävästi vaikuttaneet tarpeeseen kehittää uudenlaisia kaatopaikkateknologioita. Kaatopaikkateknologioiden tulisi mahdollistaa erilaiset
mittaukset ilman kaivauksia tai näytteenottoa. Myös vuotojen toteamisen korjaustoimenpiteiden aloittamiseksi tulisi olla mahdollista etäseurantamittauksilla.
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Kaatopaikan stabiloitumisen selvittäminen mahdollistaisi kaatopaikan sulkemisen suunnittelun ajankohdan. Seurantamenetelmien ja prosessinohjauksen tulisi
olla edullista johtuen kaatopaikkojen kustannusrakenteesta.

6.2 Kaatopaikkojen rakenne ja teknologiat
6.2.1 Jätteen tilavuuden pienentäminen
Runsaasti tilaa vievien jätejakeiden, kuten muovin, pakkauksien ja kertakäyttöastioiden, tilavuuden pienentämiseksi on kehitetty laitteita, jotka joko imevät
ilmaa jätteen ilmatilasta tai puristavat jätteen pienempään tilavuuteen. Kotitalouksiin on kehitetty jätepuristimia, jotka samanaikaisesti toimivat roskalaatikkona mutta tarpeen mukaan mahdollistavat roskien tiivistämisen pienempään
tilavuuteen.
Jätteiden kaatopaikkakäsittelyyn on kehitetty muovikalvoon pakkaamista, joka
puristaa jätteen pienempään tilavuuteen ja estää eläinten pääsyn käsiksi jätteisiin. Tämä teknologia mahdollistaa jätteen pakkaamisen jo syntypaikalla volyymiltaan pienempään tilavuuteen ja siistin kuljettamisen kaatopaikalle loppusijoitettavaksi.

6.2.2 Kaatopaikkateknologiat
Nykyaikaisten kaatopaikkojen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon niiden sijainti pohjavesien saastumisen estämiseksi. Kaatopaikat ovat entistä suurempi, ja ne on sijoitettu kauas asutuskeskuksista. Kaatopaikkojen suunnittelu,
ohjaus ja seuranta ovat kehittyneet, samoin kuin kaatopaikkojen sulkemisen
jälkeinen hoito. Kaatopaikkoja on seurattava vähintään 30 vuotta sulkemisen
jälkeen. Kaasujen talteenotto on lisääntynyt energian talteenoton muodossa.
Jokainen kaatopaikka on rakenteeltaan ainutkertaisesti suunniteltu vallitseviin
geologisiin olosuhteisiin sopivaksi. Kaatopaikan rakenne koostuu kuitenkin yleisesti ottaen useista yhteisistä elementeistä. Paras pohjamaa kaatopaikan perustamiseksi on savimaa, jonka läpäisykyky on huono vuotojen sattuessa. Kaatopaikan rakenne esitetään oheisessa kuvassa 15.
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Kuva 15. Kaatopaikan rakenne (www.santekenviro.com).
US-EPA Subtitle D -säädösten mukaan kaatopaikkojen pohja on vuorattava
komposiittikalvolla, joka on osa suotovesien keräilyjärjestelmää. Pohjarakenteeseen kuuluu vuoraus nesteiden pääsyn estämiseksi pohjavesiin ja suotovesien
ohjaus joko vedenpuhdistamolle tai ilmastusaltaaseen. Pohjaveden seurantajärjestelmää käytetään vuotojen monitorointiin pohjakalvon toimivuuden varmistamiseksi 30 vuotta kaatopaikan sulkemisen jälkeen.
Kaatopaikan katteena käytetään yleisesti HD-polyeteenikalvosta valmistettuja
pohjakalvoja, jotka ovat alttiita monenlaisille stressitekijöille, kuten repeämiselle, ja vaarantavat pohjavesiä. Lisäksi suotovesien keräilyjärjestelmään kuuluu
taipuisa kalvoerotin, jolla on taipumuksena tukkeutua biologisten ja kemiallisten
reaktioiden vuoksi. (Lee et al., 1999). Kaatopaikkojen kaasujen talteenottojärjestelmät ovat vielä varsin uutta teknologiaa USA:ssa, ja varsin harvalla kaatopaikalla on toistaiseksi tällainen järjestelmä. Kaatopaikkojen ohjaamiseen ja
monitorointiin on suuri tarve. Lisäksi vuotokohtien identifiointi ilman kaivauksia
tai näytteenottoa on pohjavesien monitoroinnissa ja saastumisen ehkäisemisessä
merkittävä.
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6.2.3 Ongelmajätekaatopaikkojen seurantateknologiat
US-Department of Energy, DOE:n projekteissa on kehitetty ongelmajätekaatopaikkojen seurantaan useita epäsuoria mittausmenetelmiä, joilla pyritään paikantamaan erilaisten kohteiden sijainti kaatopaikalla. Eräitä lokalisointiteknologioita ovat mm. Tensor Magnetic Gradiometer System (TMGS), joka perustuu
magneettikenttien mittaukseen, Very Early-Time Electromagnetic System
(VETEM), joka perustuu elektromagneettisiin mittauksiin ja fysikaalisiin malleihin, sekä maaperään tunkeutuvat holografisädemenetelmät, kuten GPH (Ground
Penetrating Holographic Radar) (DOE/EM-0251, 1995).
Radionuklidien määrän ja radionuklideilla saastuneen pölyn leviämisen toteamiseen on kehitetty teknologiaa. Myös robottitekniikkaa on kehitetty ongelmajätekaatopaikoille siirtämään ja käsittelemään esineitä. Menetelmät ovat käytössä
erityisesti alueilla, joissa on korkeat radionuklidipitoisuudet. DOE on julkaissut
raportin innovatiivisista epäsuorista mittausmenetelmista (DOE/EM-0251,
1995).
LAMS (The Landfill Assessment and Monitoring Technologies) on kaatopaikkojen seurantajärjestelmä. Menetelmä on kehitetty monitoroimaan raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden kulkeutumista kaatopaikan läpi. LAMS koostuu
viidestä erillisestä menetelmästä: 1) skreenaus ja näytteenoton optimointiteknologiat, 2) innovatiivinen kairausteknologia, 3) onsite-analyysit ja in situ -sensorit
eli maanalaiset monitorointimenetelmät, 4) datan evaluointi ja 5) riskianalyysi.
Lisätietoja antaa US.Department of Energy, Sandia National Laboratories, Albuquerque.

6.2.4 Bioreaktorikaatopaikat
Huolimatta erilliskeräämisestä ja kierrätyksestä kaatopaikoille joutuvan orgaanisen jätteen määrä on huomattavan suuri. Kaatopaikoilla pyritään yleisesti mahdollisimman hitaaseen hajoamiseen estämällä sadevesien pääsy kaatopaikan
sisälle ja ohjaamalla suotovedet pois. Biologinen jäte hajoaa hapettomissa olosuhteissa metaaniksi ja hiilidioksidiksi, myös pienempiä määriä muita haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä muodostuu. Ympäristön kannalta merkittävää onkin vuotojen estämisen lisäksi biologisen hajoamisen tuloksena muodostuvien kaasujen
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talteenotto. Vaihtoehtoina on tällöin joko putkiston suunnittelu kaatopaikan sisään ja kaasujen polton järjestäminen biokaasujen talteenottamiseksi tai bioreaktorikaatopaikan suunnittelu, jossa biologista hajoamista aktivoidaan kierrättämällä kaatopaikan suotovettä kaatopaikan sisään (Lee et al., 1998).
Bioreaktorikaatopaikat ovat kokeiluluontoisia kaatopaikkoja, joissa tavoitteena
on nopeutettu biologinen hajoaminen ja jätteen kaasujen ja suotovesien tuoton
mahdollisimman nopea stabiloituminen. Kuivuus rajoittaa useimmiten biologista
hajoamista eniten, minkä vuoksi suotovedet kierrätetään takaisin, jolloin jäte
saadaan kostutettua ja hajoaminen nopeutuu. Suotovesien kierrätys edistää myös
hajottajamikrobien rikastumista ja haitta-aineiden hajoamista. USA:n eri osavaltioissa on erilaiset suotovesiin liittyvät säädökset, ja kuusi osavaltiota ei salli
suotovesien kierrätystä takaisin kaatopaikan sisään. Suotovesien kierrätystä tehdään kuitenkin noin 130 kaatopaikalla. Myös jätevesilietettä tai muita ravinteita
voidaan lisätä kierrätettävään nesteeseen.
Bioreaktorikaatopaikasta koituvia etuja ovat biohajoavan jätteen nopea stabiloituminen, biokaasun muodostumisen nopeuttamisesta johtuva energian talteenoton mahdollisuus, vähentyneet emissiot ilmakehään, kaatopaikkakapasiteetin
lisääntyminen volyymin nopeana pienenemisenä, suotovesikäsittelyn väheneminen, kaatopaikan seurantavaiheen lyheneminen ja suotovesien laadun paraneminen.
Bioreaktorikaatopaikkatutkimuksesta on menossa suuri tutkimushanke, jota
koordinoi professori Debra R. Reinhart (University of Central Florida, Orlando).
Useat teknologian kehittäjät ja konsulttiyritykset ovat mukana hankkeessa. Projektissa tutkitaan suotovesien muodostumisnopeutta ja kierrätystä kaatopaikan
sisällä, ilmastuksen vaikutusta ja biokaasujen poistoa puhaltimella. Lisäksi erilaisten sensorien ja monitorointimenetelmien soveltaminen on osa projektia online-mittausmenetelmien hyödyntämiseksi. Eräänä projektin osana on vertaileva
elinkaarianalyysi, jossa vertailtavina ovat bioreaktorikaatopaikan ja tavallisen
kaatopaikan ympäristövaikutukset. Bioreaktorikaatopaikkoja on Kaliforniassa,
Delawaressa, Floridassa, Georgiassa, Iowassa, New Yorkissa, Etelä-Carolinassa
ja Washingtonissa.
Eräät konsulttiyritykset, kuten Environmental Control Systems, Inc., ovat yhdessä yliopistojen kanssa kehittäneet aerobista kaatopaikkaa Georgiassa. Tavoittee-
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na on nopea jätteen kokonaismäärän väheneminen joko aerobisena biohajotusprosessina tai aerobisen ja anerobisen hajoamisen vuorotteluna. Kaatopaikkaa
sekä ilmastetaan että siitä itsestään muodostuvaa nestettä kierrätetään prosessin
aktivoimiseksi (Block, 2000) www.aerobiclandfill.com.

6.2.5 Kaatopaikkakaivaukset
Huolimatta kaatopaikkojen vuorauksesta ja seurantajärjestelmien edistymisestä
ne muodostavat pitkällä tähtäimellä pohjavesien saastumiseen ja ympäristön
laadun heikkenemiseen liittyvän riskin (Lee ja Jones, 2000). Kaatopaikkakaivauksia on perusteltu sillä, että kaatopaikoilta voidaan jälkeenpäin poistaa sinne
joutuneita haitallisia kemikaaleja sisältäviä säiliöitä, akkuja ym. Landfill Mining
Inc. on patentoinut laitteiston, jota voidaan käyttää kaatopaikkakaivauksiin ja
jätteiden erotteluun.
Kaatopaikalta uloskaivettu jäte laitetaan erottelijahihnalle, josta se kulkeutuu
partikkelierottelijaan, jossa jätteet erotellaan kolmeen partikkelikokoon. Suurinta
partikkelikokoa edustavat kookkaat kiinteät jätteet, joita on noin 15 % jätteen
kokonaismäärästä. Kookas kiinteä jäte on pääasiassa metallia, kumia ja muovia.
Landfill Mining Inc. on arvioinut pienimmän jakeen, jota kutsutaan likaiseksi
humukseksi, muodostavan noin 60–70 % kokonaisjätteen määrästä. Likaisen
humuksen erottelu keskikokoisesta jätteestä tapahtuu niinikään siivilöintiin perustuen. Keskikokoisesta jätteestä erotellaan lisäksi magneetilla rautafraktio,
joka on jopa 5 % kokonaisjätemäärästä (Lee ja Jones, 2000). Jäljelle jäävä osuus
keskikokoisesta jätteestä on noin 15 % kokonaismäärästä ja sisältää enimmäkseen muovia, kumia, puuta, lasia, alumiinia ja vaatteita. Suurin osa tästä jakeesta
voidaan polttaa sen korkean energia-arvon vuoksi. Keskikokoisen ja suurimman
jätejakeen ei-kierrätettävä osuus haudataan takaisin kaatopaikalle, mutta jo
edellä mainitut toimenpiteet vähentävät Leen ja Jonesin mukaan noin 70 % kaatopaikan tilavuudesta. Kaatopaikkakaivausten hinnaksi on arvioitu alle kymmenen dollaria tonnilta, josta suurin osa kuluu laitteiden vuokraukseen. Likaisen
humuksen käyttö kaatopaikkojen katemateriaalina vähentää peitemateriaalista
aiheutuneita kustannuksia.
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7. Jätehuoltoon liittyvä tutkimus
7.1 Jätehuollon tutkimusstrategia
Jätehuollon strategia pohjautuu US-EPA:n ja ORDin (Office of Research and
Development) yhteisiin strategisiin suunnitelmiin, joiden pohjana ovat eri asianomistajien ja jätehuoltoon erikoistuneen osaston OSWERin (Office of Solid
Waste and Emergency Response) visioimat tutkimustarpeet. Jätehuollon strategian päätavoitteena on vähentää ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvaa terveysriskiä.
Strategiassa on identifioitu neljä tärkeintä tutkimusaihealuetta, jotka vastaavat
polttavimpiin jätehuollossa esiintyviin ympäristöongelmiin. Ne liittyvät saastuneisiin maa-alueisiin, pohjavesiin, jätteiden polttolaitosten ja aktiivisten jätehuoltolaitosten emissioihin ja niiden vähentämiseen. ORDin rahoittama tutkimus
on erityisesti fokusoitu yllä mainittuihin aihealueisiin EPA/600/R-98/154kongressin ohjauksessa. Strategia vastaa US-EPA:n lainsäädännöllisiin mandaatteihin – The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) ja the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA,
tai ”superfund”). Tutkimus perustuu pitkälti kemikaalien ympäristövaikutusten
arviointiin ja riskin vähentämiseen. Tavoitteena on ongelmajätteiden vaikutusten
tutkiminen ja menetelmien kehittäminen, joilla voidaan estää ja arvioida vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ekosysteemiin. Tavoitteena on lisäksi kehittää ja
arvioida tehokkaampia innovatiivisia teknologioita ongelmajätteiden hallintaan,
saastuneiden alueiden karakterisointiin ja puhdistamiseen.
Saastuneita alueita, jotka luokitellaan RCRA- ja superfund-alueiksi, on useita, ja
niistä ympäristöön vapautuvien haitta-aineiden määrän on arvioitu aiheuttavan
terveysriskin. ATSDR (The Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
on selvityksissään todennut, että raskasmetalleja ja haihtuvia orgaanisia aineita
esiintyy suurina pitoisuuksina niille altistuneissa henkilöissä (ATSDR, 1996).
Ympäristövaikutusten tutkiminen perustuu USA:ssa pääasiassa riskinarviointiin,
jossa verrataan altistunutta populaatiota ei-altistuneeseen sekä sairastumistiheyttä. Altistumista tutkitaan useiden mallien avulla, jotka perustuvat kemikaalien kulkeutumiseen ympäristössä, annosmäärään sekä kulkeutumiseen ravintoketjussa.
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Saastuneiden alueiden keskimääräiseksi puhdistuskustannukseksi on arvioitu
noin yhdeksän miljoonaa dollaria (US-EPA, 1996a), ja seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana on saastuneiden alueiden puhdistamiseen arvioitu kuluvan
480 biljoonasta dollarista triljoonaan dollariin (Russell ym., 1991; NRC, 1994).

7.2 Tutkimusryhmät
USA:n jätehuollon tutkimus on vahvasti painottunut saastuneisiin maa-alueisiin
ja niiden puhdistamiseen. Tämän raportin tavoitteena oli ensisijaisesti identifioida tutkimusprojekteja ja -ryhmiä, joiden tavoitteet liittyvät kiinteän jätteen hallintaan ja kierrätykseen ja painottuvat yhdyskuntien jätteisiin. Ohessa mainitut
tutkimusryhmät edustavat vain merkittävimpiä tutkimusryhmiä tällä sektorilla
eivätkä suinkaan muodosta kattavaa tietoa kaikesta aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta.
Tutkimusryhmät on jaoteltu puhtaampien teollisten prosessien kehittämiseen ja
jätteiden käsittelyyn liittyvään tutkimukseen. Puhtaampien teollisten prosessien
kehittäminen liittyy jätteiden muodostumisen estämiseen ja vähentämiseen kierrättämällä ja hyödyntämällä kemikaalit uudelleen laitoksen prosesseissa. Tavoitteena on myös hyödyntää ympäristölle vähemmän myrkyllisiä kemikaaleja
ja optimoida niiden käyttömäärä, energian käytön optimoinnin lisäksi. Jätteiden
käsittelyyn liittyvä tutkimus on keskittynyt ensisijaisesti ongelmajätteisiin, niiden määrän vähentämiseen, turvalliseen käsittelyyn sekä puhdistusteknologioihin.

7.2.1 Puhtaampien teollisten prosessien kehittäminen
National Environmental Technology Institute (NETI), University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts (http://www.umass.edu/tei/neti/news.htm,
email: neti@tei.umass):
– jätteiden määrän vähentäminen teollisuuden prosesseista
– ympäristömyötäisempien tuotantoprosessien kehittäminen
– uusien polymeerien prosessointiajan nopeuttaminen
– orgaanisten liuottimien vähentäminen
– materiaalien hyväksikäytön maksimointi
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– liuotinten ja energiankäytön minimointi
– kaatopaikoille menevän jätteen määrän vähentäminen.
Green chemistry Institute www.land.gov/greenchemistry
– kemiallisten prosessien optimointi
– jätteiden määrän vähentäminen ja puhtaampien tuotantoteknologioiden
kehittäminen
– tavoitteena 40–50 % energiansäästö polymeerien valmistukseen ja 100 %
emissioiden ja raaka-aineiden jätteiden väheneminen polymeerien tuotantoprosesseissa.
US-EPA Green Chemistry program
http://www.epa.gov/opptintr/dfe/greenchem/index.html
– rahoittaa puhtaampien prosessien kehittämishankkeita.

7.2.2 Jätteiden käsittelyyn liittyvä tutkimus
Cornell Waste Management Institute CWMI, (www.cfe.cornell.edu/wmi/)
100 Rice Hall Cornell University, Ithaca, New York
email: cwmi@cornell.edu
www.cals.cornell.edu/dept/compost
Laitoksen johtaja Dr. Ellen Harrison.
CWMI toimii Cornellin Yliopistossa, ja laitoksen tavoitteena on edistää jätteiden
erilliskeräilyä, kompostointia ja jätteiden kierrätystä. Tavoitteena on New Yorkin osavaltion alueella vähentää jätevirtoja. Ruokajätteen kompostoinnista on
menossa pilottiprojekteja, ja vuonna 1998 järjestettiin round table -kokous New
York Cityssä tavoitteena luodata mahdollisuuksia suuren mittakaavan kompostointiin. Vastaavia round table -kokouksia järjestettiin vuoden 1998 marraskuussa tavoitteena tuottajien vastuu pakkausmateriaaleihin, pakkausmateriaalien
vähentäminen. Ruokajätteen kompostointi on ajankohtainen aihe, ja siitä on
menossa joitakin pilottiprojekteja sekä kompostointia kouluissa
www.cornell.edu/compost/scholls.html.
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University of New Hampshire, Massachusetts
Recycled Materials Resource Center (RMRC)
Laitoksen johtaja Dr. T. Taylor Eighmy
RMRC perustettiin vuonna 1998 liittovaltion toimesta, ja sen tavoitteena on
edistää jätemateriaalien kierrätystä maanteiden ympäristöjen rakentamisessa.
Tavoitteena on systemaattisesti testata, evaluoida ja kehittää materiaaleja ja innovatiivisia teknologioita sekä suorittaa kenttäkokeita ja teknisiä palveluita.
Teknologian siirto ja koulutus ovat osa keskuksen toimintaa.
Georgia Tech Research Institute, Georgia Institute of Technology
Atlanta, Georgia 30332-0834,
Kontaktihenkilö Kenneth E.

http://eoeml-www.gtri.gatech.edu/
Tutkimuslaitos tekee tutkimusta jätteiden vähentämiseksi ja auttaa yrityksiä
täyttämään US-EPA:n ja Georgian alueen säädökset. Georgia Manufacturing
Extension Alliancen, jota rahoittaa USA:n Department of Commerce, tavoitteena
on tukea teollisuutta tuotantoon liittyvien ongelmien selvittämisessä, antamalla
koulutusta, valvomalla ISO 14000 -standardin toteutumista ja tekemällä auditointeja. Erityisesti Georgian teknillinen yliopisto työskentelee matto- ja tekstiiliteollisuuden kanssa. Koulutusta ja teknologian siirtoa. Ongelmajätteiden käsittely.
Tutkimuslaitos on mukana EPA Hazardous Substance Research Centerissä,
johon kuuluu lukuisia yliopistoja.
Illinois Waste Management and Research Center (WMRC), Illinois Department of Natural Resources http://www.wmrc.uiuc.edu/
WMRC sijaitsee Illinoisin Yliopistossa ja tavoitteena on tehdä ongelmajätteisiin
liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on tukea osavaltion tutkimus- ja kehitystarpeita
liittyen ongelmajätteiden määrän vähentämiseen ja käsittelyyn.
Tutkimuslaitoksen tavoitteena on ongelmajätteisiin ja jätteiden ehkäisyyn, käsittelyyn ja puhdistusteknologioihin liittyvä tutkimustyö. Tutkimuslaitos tekee
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tutkimusta liittyen osavaltion lainsäädäntöön, jätteiden karakterisointiin ja riskinarviointiin. Ongelmajätelaboratoriossa on pilottimittakaavan laitteistoja ja
täydelliset analyyttiset valmiudet. Teknologian kehittäjät voivat suorittaa 1 000
kg:n käsittelykokeita. Tutkimuslaitos tekee saastumisen estämiseen liittyvien
teknologioihin liittyvää tutkimustyötä.
New York State Center for Hazardous Waste Management
www.wings.buffalo.edu/hazwaste/
Vuonna 1987 New Yorkin valtio perusti tutkimuslaitoksen Buffalon yliopistoon.
Tutkimuslaitoksen tavoitteena on tehdä aloitteita ja koordinoida tutkimusta ja
kehitystä ongelmajätteisiin liittyen. Tavoitteena on kehittää menetelmiä ja teknologioita joilla voidaan vähentää myrkyllisten jätteiden määrää ja muodostumista. Lisäksi tavoitteina on kierrättää jätevirroista ongelmajätteitä tai käsitellä
ne haitattomiksi.
The New York State Center for Hazardous Waste Management hallinnoi tutkimusta ja pilottimittakaavan demonstraatioprojekteja, jotka liittyvät saastuneiden
maiden puhdistamiseen, jätemäärän vähentämiseen ja jätteiden käsittelyyn sekä
tuottavaan ongelmajätteiden käsittelyyn. Yksikkö myöntää yliopistoille ja teollisuuden tutkijoille New Yorkin osavaltiossa apurahoja vuosittain ja koordinoi
osavaltion projekteja.
Waterways Experiment Station (WES), US Army Corps of Engineers
http://www.wes.army.mil/el/hwrc/
The U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station (WES) kehittää puhdistusteknologioita ongelmajätteiden puhdistamisen armeijan alueilta.
Hazardous Waste Research Center (HWRC), joka perustettiin vuonna 1988,
tarjoaa tutkimusta ja kehitystyötä innovatiivisille teknologioille kymmenellä
EPA:n alueella. HWRC suorittaa tutkimusta kaikilla tasoilla alustavista laboratoriotutkimuksista kehitykseen ja sovellukseen asti. Rahoitus tapahtuu osavaltion
lukuisilla rahoitusjärjestelyillä.
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Research at Texas A & M University – Commerce
Kontaktihenkilö Dr. Don Cawthon, Professor & Head, Department of
Agricultural Sciences Director, Center for Texas,
http://www.TAMU-Commerce.edu/coas/agscience/dlc.html
Tutkimusta eläinperäisten jätteiden kompostoinnista pohjavesien saastumisen
estämiseksi.
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8. Teknologiatuki yrityksille
US-EPA Office of Solid Waste (OSW) (www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/
data/ei.htm) kehittää teknologioita, joiden tavoitteena on vastata DOE:n
(Department of Energy) tarpeisiin uusien innovatiivisten ja hyötysuhteeltaan
edullisten teknologioiden kehittämisessä. Se myös koordinoi aiheeseen liittyvää
soveltavaa tutkimusta, järjestää demonstraatioprojekteja ja testejä sekä evaluoi
menetelmiä. OSW:n tehtävänä on kehittää indikaattoreita mittaamaan jätteiden
määrän ja toksisuuden vähenemistä, jätteiden käsittelyn turvallisuutta ja saastuneiden vesien ja maiden puhdistamisen tehokkuutta (RCRA Environmental
Indicators Progress Report: 1995 Uptake).
Lisäksi Office of Technology Development (OTD) auttaa teknologioiden soveltamisessa ja siirtämisessä sekä antaa projektitukea tarvittaessa.

Kuva 16. Office of Technology Development.

Jätehuollon keskeisiin organisaatioihin kuuluu myös Waste Association of North
America (SWANA) (http://www.swana.org), joka palvelee yhteisöjä ja yksityishenkilöitä yhdyskuntien ja kiinteän jätteen käsittelyssä. SWANAssa on 6 500
jäsentä, ja se on maailmanlaajuisesti suurin jätehuolto-organisaatio. SWANA
edistää myös kansainvälistä kauppaa ja teknologian siirtoa.
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Valtion myöntämä rahoitustuki pienille yrityksille tapahtuu tutkimusohjelmien
muodossa. Pienille yrityksille tarkoitetun tuen tavoitteena on selvittää teknologian potentiaalia ja kaupallistamismahdollisuuksia. Joka vuosi kymmenen eri
osastoa ja toimistoa jakaa apurahoja yllä mainitun ohjelman kautta pienille yrityksille. Kriteerejä ovat se, että yritys on amerikkalainen ja että työvoimaa on
alle 500 henkilöä. Lisätietoa ohjelmasta löytyy Small Business Innovative Research (SBIR) Programs, www.sba.gov/SBIR/.
Pieniä yrityksiä ja teknologian kaupallistamista tukevia liittovaltion toimistoja ja
osastoja:
Department of Agriculture (USDA)
Department of Commerce (DOC)
– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
– SBIR/Office of Research and Technology Acpplication (ORTA)
– National Institute of Standards and Technology (NIST)
Department of Defense (DOD)
– puolustukseen liittyvät toiminnot
Department of Education (ED)
Department of Energy (DOE)
Department of Health and Human Services (HHS)
– National Institute of Health
– Center for Disease Control (CDC)
– Food and Drug Administration (FDA)
Department of Transportation (DOT)
Environmental Protection Agency (EPA)
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
National Science Foundation (NSF).
Apurahojen saamiseen liittyy kolmivaiheinen prosessi:
Vaihe I. Tieteellisen ja teknisen toimivuuden arviointi
Vaihe II. Kehitysvaihe
Vaihe III Kaupallistamisvaihe.
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Jokainen osavaltion organisaatio käsittelee projektit eri tavoin, ja jokaisella on
omat web osoitteensa, joista voi tiedustella yksityiskohtia.

8.1 Teknologian siirto ja USA-yhteistyö
Suomalaisten yritysten pääsy USA:n markkinoille voi tapahtua useampaa kautta.
Suora yhteydenotto paikalliseen yritykseen, jonka toiminta-alue liittyy omaan
business-alueeseen, on tietenkin hyvä keino. Tällaisen yrityksen löytäminen voi
onnistua erilaisten organisaatioiden välityksellä, kuten EBC:n – Environmental
Business Council of New England (www.EBC-NE).
Jos teknologia on uusi ja kaipaa vielä osoituksia toimivuudesta, on mahdollista
lähestyä US-EPA:n innovatiivisten teknologioiden verifiointiohjelmaa (Environmental Technology Verification Program, ETV, www.epa.gov/etv). Ohjelma
alkoi vuonna 1995, ja se päättyy vuoden 2000 lopussa. Tämän jälkeen EPA
evaluoi ohjelman ja tulee vuoden 2001 aikana esittämään kongressille
suosituksen uuden ohjelman käynnistämisestä ja muodosta. (EPA New
England Office, Center for Environmental Industry & Technology, CEIT.
www.Epa.gov/region01/steward/ceit. CEITin johtajana toimii Maggie Theroux.)
Toimiston tavoitteena on innovatiivisten ympäristöteknologioiden viennin edistäminen. CEIT toimii kontaktikohteena ympäristöteollisuudelle, teknologian
kehittäjille, investoijille ja muille asianomaisille. Henkilökohtaisessa keskustelussa CEITin Carol Kilbriden kanssa kävi ilmi, että EPA:lla ei ole rahoitusta
suuriin teknologiaohjelmiin, vaan pääasiallinen yrityksille tarkoitettu tukimuoto
on ETV-ohjelma (Environmental Technology Verification Program), jonka tavoitteena on yritysten kehittämien uusien teknologioiden kaupallistamisen edistämisen.
Menetelmien toimivuuden kartoitus tapahtuu EPA:n omissa tutkimuslaboratorioissa, pääasiassa 12 eri laboratoriossa, jotka ovat erikoistuneet eri tutkimusalueille. ETV-ohjelmaan hyväksyttävien menetelmien ja laitteiden tulee olla
valmiiksi kehitettyjä, ja testauksen tavoitteena on informaation antaminen hyödyntäjille siitä, miten teknologia toimii käytännössä. EPA ei ota vastuuta teknologioiden toimivuudesta eri olosuhteissa vaan ainoastaan antaa objektiivisen
tiedon sen toimivuudesta tutkituissa olosuhteissa. ETV-ohjelma on tarkoitettu
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pääasiassa amerikkalaisille yrityksille, mutta C. Kilbride ei nähnyt estettä ulkomaisen yrityksen teknologian verifiointiin ohjelmassa. Suora yhteydenotto
EPA:n tutkimuslaboratorioon, jonka aihealue liittyy teknologiaan, olisi paras tie
teknologian verifiointiohjelmaan. Rahoitustuki on muuttumassa, mutta toistaiseksi verifioitavat teknologiat ovat saaneet ilmaiset näytteenotot ja analyysit.
Yritysten kustannuksiksi ovat jääneet teknologiaan liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden kustannukset sekä teknologiaan liittyvän suorittamisen valvonta. Verifioidut teknologiat ovat julkisia, ja ne ovat saatavissa EPA:sta. Lisätietoa
ETV:stä saa web-osoitteesta www.epa.gov/etv.
CEIT julkaisee ympäristöteknologiauutisia lehtisessä Technovation. Lisäksi
kuukausittain ilmestyy tiedote EnvirotechNews, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista sekä business- ja teknologiatilaisuuksista. Lehden voi tilata emailosoitteesta listserver@unixmail.rtpnc.epa.gov.

8.2 Muita teknologian siirtoon liittyviä organisaatioita
Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer www.federallabs.org
Small Business Technology Transfer Program (STTR), perustettiin kongressin
aloitteesta vuonna 1992.
New England Environmental Assistance Team (NEEATEAM) on Bostonissa
toimiva EPA:n toimisto, jonka henkilökunta antaa yrityksille ja muille asianomaisille neuvontaa ympäristölainsäädännön toteuttamiseen. Tavoitteena on
saastumisen estäminen ja ympäristötehokkuuden lisääminen taloudelliset tekijät
huomioon ottaen (www.epa.gov/region01). EPA:n New Englandin tutkimuskirjasto, joka sijaitsee myös Bostonissa, on perustettu innovatiivisten teknologioiden ja jätteiden käsittelyyn ja vähentämiseen liittyvän kansallisen ja kansainvälisen tiedon levittämiseen ja tietoa tarvitsevien tukemiseen. Kirjasto on perustettu
palvelemaan RCRA Resource Concervation and Recovery Actia.
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9. Jäteteknologian vienti- ja tuontinäkymiä
USA on jäljessä Eurooppaa monella jätehuollon alueella ja seuraa tarkasti Euroopan lainsäädännön kehitystä. Eurooppalaiset yritykset, erityisesti Englannista
ja Saksasta, olivat vahvasti esillä USA:n jätehuolto- ja ympäristömessuilla tämän
selvityksen aikana, suomalaisia yrityksiä ei ollut ainoatakaan.
Ihmistyötä käytetään paljon sekä jätteiden keräysvaiheessa että kierrätyskeskuksissa erottelemaan jätejakeita. Jätteiden keräilyastiat ovat vielä kotitalouskohtaisia, ja suuria taloyhtiökohtaisia jätelaatikoita ei ole käytössä. USA:ssa kotitalouksien jätteiden tilavuuden pienentämiseen kehitetyt jätelaatikot ovat teknologiaa, jota voitaisiin hyödyntää Suomessa jätevolyymin pienentämiseksi syntypaikalla. Myös kotitalouksien jätemyllyt ovat amerikkalainen tapa hoitaa kotitalouksien ruokajätteiden käsittelyä. Vedenpuhdistuslaitosten prosessit joutuvat
koville suuren kiintoaineiden ja ravinnekuormituksen vuoksi ja vaatisivat kehittämistä, mikäli jätemyllyt otettaisiin käyttöön. Biolietteiden käsittelyyn on kehitetty veden poistomenetelmiä, alkalistabilointia ja lietteiden pelletointia, mutta
lietteiden raskasmetalli- ja dioksiinipitoisuudet tulevat jossain vaiheessa rajoittamaan niiden levittämistä maaperään Näiden poistoon kehitetty teknologia
mahdollistaisi lietteiden laajemman käytön.
Eläinten, erityisesti sikojen ja kanojen, ulostusjätteisiin liittyvät ongelmat ovat
laajoja, ja teknologiat, jotka vähentävät ympäristöhaittoja tai johtavat biolannoitteiden valmistamiseen ulostejätteistä, olisivat merkittäviä.
Kompostointilaitoksia on vielä toistaiseksi vähän ja kompostointi tapahtuu pääasiassa avoaumoissa, joissa kääntö tapahtuu koneellisesti möyhimällä. Vermikompostointi on menetelmä, joka soveltuisi Suomessa maaseudulle elintarvike-,
siipikarjan- ja kasvintuotannon yhteyteen jätteenkäsittelymenetelmäksi. Vermikompostointi on laajentumassa USA:ssa, ja lopputuotteen väitetään olevan laadullisesti termofiilikompostia parempaa. Ruokajätteen kompostointiin ollaan
USA:ssa kehittämässä ”on site” eli paikan päällä -kompostointia. Kehityksen
alla olevat pilottimittakaavan kompostorit muistuttavat suomalaisia kotitalousjätekompostoreita, mutta ne ovat yleensä lämpöeristämättömiä ja toimivat sen
vuoksi hitaammin. Suomessa lämpöeristettyjen kompostoreiden kehitys on pitkällä, ja niillä saattaisi olla vientinäkymiä samoin kuin kompostilaitoksilla ja
hajunpoistojärjestelmillä.
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Puun kuorikkeesta ja puuhakkeesta valmistetut katetuotteet julkisille istutuksille
on uusi suuri business-alue USA:ssa Myös hakkeen katteiden levitykseen on
kehitetty painepuhallinautoja, jotka nopeuttavat levitystä ja aikaansaavat kauniin
ja tasaisen lopputuloksen. Hakkeen värjäys on erityisesti lisännyt sen myyntiä.
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10. Jäteteknologian vientiteollisuuden
etujärjestöt
Ympäristöteollisuuden yhdistys EIA (Environmental Industry Association) on
teollisuuden etujärjestö, jonka alle kuuluvat seuraavat organisaatiot:
1. Waste Age Pulications.
2. National Solid Wastes Management Association (NSWMA).
3.WASTEC Waste Equipment Technology Association on perustettu palvelemaan
teollisuustuottajien, asiantuntijaorganisaatioiden ja laitevalmistajien kansainvälistä kauppaa. Palveluorganisaation tavoitteena on edistää jäsentensä kansainvälistymistä ja se on tarkoitettu erityisesti viennin edistämiseen sekä jätehuollon
suunnittelijoille ja tuottajille että muille alan yrityksille. Palveluorganisaatio
selvittää maailmanlaajuisesti markkinatilannetta yritysten teknologioille ja auttaa
rahoituksen hankkimisessa USA:n valtion organisaatioilta, maailmanpankilta,
YK:lta jne. WASTECin toiminta on luottamuksellista.

Kansainvälisiä yhteyksiä
Hyödyllisiä linkkejä USA:n markkinoille pyrkiville yrityksille on listattu alla.
Department of Commerce, Advance Technology Program www.atp.nist.gov/
Department of Energy, Office of Industrial Technologies www.oit.doe.gov/
Massachusetts Trade Office www.state.ma.us/moiti/
US Department of Commerce, Boston Trade Office www.ita.doc.gov/uscs/ma/
EPA Office of International Activities, kontaktihenkilö Jamie Koehler
(1-202-564-6440 www.epa.gov/oia/)
Technology Innovation Office EPA
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William Briton, Woods End Research Laboratories Inc., Maine
Richard Verville, University of Maine
Celsea Center, Boston, puhelinkeskusteluja useiden henkilöiden kanssa
Frederick, R. Agrosource Inc, Maesbury, Massachusetts
Michael Miller, Camp Dresser & McKee, Cambridge, Massachusetts
William Orr, California EPA, Sacramento, CA
Prof. James Borneman, University of Riverside, California
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Konferenssit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14th Annual Residuals and Biosolids Management Conference, Boston,
27.–29.2.2000
Biocycle West Coast Conference, San Diego, California, 6.–7.3.2000
Global warming, MIT-Conference, maaliskuu 2000
GLOBE 2000, International Environment Conference and Trade Show,
Vancouver, Kanada, 22.–24.3.2000
EnviroExpo, Boston, World Trade Center, 9.–11.3.2000
WasteExpo 2000, Atlanta, Georgia, World Congress, 15.–18.3.2000
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Liite 2. Ympäristöjärjestöt ja kaupalliset
organisaatiot
Air and Waste Management Association www.awma.org
Nonprofit, teknillinen ja tieteellinen koulutusorganisaatio.
Association of State and Territorial Solid Waste Management Officials
(ASTSWMO) http://www.astswmo.org/ – ongelmajätteet ja yhdyskuntajätteet ja teollisuuden jätteet.
Chicago Board of Trade Recyclables Exchange (CBOT)
Kansainväliseen kauppaan ja kierrätykseen erikoistunut organisaatio.
Environmental Industry Association Interactive (EIA) http://www.envasns.org/
Edustaa n. 2 000 yritystä, jotka käsittelevät erilaisia kiinteitä jätteitä, kuten
lääketeollisuuden jätteitä, ongelmajätteitä ja muita kiinteitä jätteitä.
Yrityksiä, jotka valmistavat jätteiden käsittelylaitteita tai tuottavat
jätteiden ehkäisyyn liittyviä palveluja.
Glass Packaging Institute
Informaatiota lasin hyödyntämisestä pakkauksiin.
National Solid Waste Management Association (HWMA)
Ongelmajätteiden käsittelyä.
Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) www.isri.org
Kansallinen kaupallinen organisaatio, joka prosessoi ja hyödyntää
metalleja, paperia, lasia, kumia ja tekstiilejä.
International City/County Management Association (ICMA)
Ammatillinen koulutusjärjestö valtion virkamiehille globaalisti.
The National Association of Environmental Professionals (NAEP)
Ympäristöammattilaisten järjestö kansainvälisesti.
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National Conference of State Legislatures (NCSL)
Julkaisuja, informaatiota ja tutkimuksia valtion lainsäädäntöön liittyen.
National League of Cities
USA:n suurin organisaatio, joka palvelee paikallisia lainsäätäjiä.
National Solid Wastes Management Association (NSWMA)
Jätehuoltojärjestö, joka edustaa yrityksiä, jotka tuottavat palveluja ja
tuotteita paremman ympäristön puolesta.
Solid Waste Association of North America (SWANA)
Pohjois-Amerikan jätehuoltojärjestö.
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Liite 3. Organisaatiot, jotka edistävät
kierrätystä liittovaltion tasolla ja
Massachusettsissa
DEP Department of Environmental Protection rahoittaa WasteCapin ja Massachussets and the Center for Ecological Technologyn (CET) julkaisemaa tuoteluetteloa kierrätystuotteista ”Recycled Products Suppliers Directory with Environmentally Preferable Products", viimeisin julkaisu on toukokuulta 2000. Se
löytyy myös netistä osoitteesta www.mabuyrecycle.org. Lisäksi web-osoitteesta
löytyy lukuisa määrä linkkejä muualle kierrätystuotteiden ostamiseksi.
Wastecap of Massachussetts on Bostonin alueen pienille yrityksille tarkoitettu
kierrätyspalvelu, jonka tarkoituksena on auttaa pienyrityksiä vähentämään jätteiden määrää ja kierrättämään. Neuvonta on ilmaista. Tietoa löytyy nettiosoitteesta
www.wastecap.org
Massachussetsin osavaltiossa kierrätystä koordinoi Massachusetts Recycling
Coalition, ja Chelsea Center for Recycling & Economic Development julkaisee
kierrätykseen liittyvää lehteä Massrecycle www.massrecycle.org
SSTTM The Selective Separation Technology, KBF Environmental Services Inc.
Erottelumenetelmiä metallien talteenottamiseksi sekä liuoksesta että kiintoaineesta, metallit voidaan kierrättää talteenoton jälkeen. http://www.recycle@kbfpmi.com/
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Muita jätteeseen liittyviä web-osoitteita
America Recycles Day Web Site www.americarecyclesday.org
Vuosittainen US-EPA:n sponsoroima tapahtuma.
Hazardous Substance Research Centers www.gtri.gatech.edu/safety.htm

Global Recycling Network http://grn.com/index.html
Tietoa tarvitseville kierrätyksestä ja tuotteiden kaupasta.
Scrap Recycling Statistics http://www.isri.org/aboutscrap/stats.cfm
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Liite 4. Kierrätysorganisaatioita
Aluminum Association
900 19th St. NW, Suite 300
Washington, DC 20006
Phone: 202 862-5100
Fax: 202 862-5164
American Forest and Paper Association
1111 19th Street, NW, Suite 800
Washington, DC 20036
Phone: 202 463-2700
American Plastics Council
1801 K Street, NW, Suite 701-L
Washington, DC 20006-1301
Phone: 800-2-HELP-90
Glass Packaging Institute
740 East 52nd Street
Indianapolis, IN 46205
Phone: 317 283-1603
Fax: 317 923-9906
Institute for Local Self-Reliance
2425 18th Street, NW
Washington, DC 20009
Phone: 202 232-4108
Fax: 202 332-0463
Institute for Scrap Recycling Industries
1325 G Street, NW, Suite 1000
Washington, DC 20005
Phone: 202 737-1770
Fax: 202 626-0900
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National Recycling Coalition
1727 King Street, Suite 105
Alexandria, VA 22314-2720
Phone: 703 683-9025
Fax: 703 683-9026
Polystyrene Packaging Council
1801 K Street NW, Suite 600K
Washington, DC 20006-1301
Phone: 202 974-5321
Fax: 202 296-7354
Rechargeable Battery Recycling Corporation
3600 NW 43rd Street, Suite F-1
Gainesville, FL 32606
Phone: 352 376-5135
Fax: 352 376-5942
Fax: 202 463-2785
Steel Recycling Institute
680 Andersen Drive
Pittsburgh, PA 15220-2700
Phone: 412 922-2772, 800 876-7274
Fax: 412 922-3213
Iowa/Nebraska/South Dakota Recycling and Solid Waste
Management Conference, 10/4/00–10/6/00, Council Bluffs, Iowa.
Contact: Garth Frable
Phone: 515 265-1596
E-mail: frable3r@aol.com
Industrial Ecology 2000, 10/5/00–10/8/00, Berkeley, California.
Contact: Eric Stryson, Project Director
Organization: The Future 500
Phone: 415 248-0011
E-mail: stryson@future500.org
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SPIE's International Symposium on Intelligent Systems for
Advanced Manufacturing, 11/5/00–11/8/00, Boston, Massachusetts
Organization: The International Society for Optical Engineering
Web page: http://www.spie.org/web/meetings/calls/pe00/is00.html
JTR Homepage | EPA Homepage | OSW Homepage
Search | Comments
Managed by OSW Web Site Manager:
Webmaster.OSW@epamail.epa.gov
URL: http://www.epa.gov/jtr/whatsnew/events.htm
Last Updated: December 27, 1999

Kompostointiin ja kierrätykseen liittyviä organisaatioita Kaliforniassa
California Organic Recycling Council (CORC)
Orgaanisen jätteen kierrätykseen liittyvää lainsäädännöllistä tietoa, sekä
tietoa markkinoista ja koulutuksesta.
Business Recyclers Educational Assistance Link (B. REAL)
Koulutusta ja teknillistä apua Kalifornian yrityksille.
Repair, Resale and Reuse Council (RRaRC)
Kuluttajakoulutusta kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyen.
California Collegiate Recycling Council (CCRC)
Yliopistojen kierrätysohjelmia Kaliforniassa.
Independent Recyclers Council (IRC)
Tukee yksityisiä yrityksiä niiden kierrätys- sekä keräily- ja prosessointiongelmissa.
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The California Compost Quality Council (CCQC)
Kehittää laatukriteerejä komposteille.
Global Recycling Council (GRC)
Edistää kierrätystä kansallisesti ja globaalisti.

"We don't Inherit the Earth from our Ancestors,
we Borrow it from our Children"
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