
ELINKAARIANALYYSI

KUINKA ASTIASTA VOIDAAN TEHDÄ

EKOLOGINEN 

LCA 240L ASTIALLE, 
SISÄLTÄEN KULJETUKSEN

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VAIKU-
TUS KG CO2-EKVIVALENTTEINA

TIETEELLISESTI TODETTU

Suurin vaikutus muoviastian 
elinkaarianalyysissä (LCA) on sen 
tärkein tuotantomateriaali, HDPE. 
Tähän syynä on se, että neitseelli-
nen HDPE on valmistettu rajallises-
ta resurssista; mineraaliöljystä. Öljy 
tulee pääosin Lähi-idästä ja kuljet-
usmatkat ovat pitkiä. Tutkimukses-
sa on verrattu neitseellisestä mate-
riaalista valmistettujen jätesäiliöiden 
LCA: ta astioihin, jotka on valmistet-
tu kierrätetystä materiaalista.

TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tutkimuksessa tarkasteltiin 240 ja 
1100 litran jäteastioita, joiden elin-
kaaren oletettiin olevan 20 vuotta. 
Astiat keräsivät 40 ja 180 tonnia 
jätettä sekä kierrätettäviä jakeita 
samana aikana. Tulokset, jotka 
esitetään tässä 240 litran astial-
le, edustavat molempia astioiden 
kokoja.

Elinkaarianalyysi osoittaa; mitä 
suurempi osuus kierrätettyä materi-
aalista käytetään tuotannossa, sitä 
parempi se on ympäristölle – 
kierrätysmateriaalista valmistetut 
astiat saavat paljon parempia tulok-
sia kaikissa ympäristövaikutusten 
kannalta merkityksellisissä luokissa.

YMPÄRISTÖ

JA VOITTAJA ON

Ekotoksisuus 
(ympäristö-jaeliöt)

Myrkyllisyys ihmiselle

Ilmaston 
lämpenemi-
nen

Happamoitu-
minen

Rehevöitymi-
nen

Fotokemiallinen 
savu

ASTIA 1 
100% neitseellinen materiaali

ASTIA 2
60% neitseellistä materiaalia, 
40% kierrätettyä materiaalia

ASTIA 3
100% kierrätettyä materiaalia

ASTIA 1 ASTIA 2 ASTIA 3

European Personnel Equivalents (PE) on eurooppalaisen 
keskimääräisen ihmisen aiheuttamien vuosittaisten ympäristö-
vaikutusten määrä.
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PWS är en del av ESE, som är Europas ledande tillverkare av lösningar för tillfällig förvaring av avfall 
och återvinningsbara material. Vårt omfattande produktsortiment kompletteras med vårt fullservice- 
program som erbjuder allt från kärlhantering till återvinning av gamla kärl, distribution och registrering  
av kärl. Vi arbetar ständigt för att möta våra kunders behov. I den processen följer vi principen om  
högsta möjliga hållbarhet från produktutveckling till produktion och transport.
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PWS – ARVOSTAMME KIERRÄTYSKELPOISIA JÄTTEITÄ

JÄTEASTIAT

SIIRRETTÄVÄT ASTIAT JÄTTEILLE

JA KIERRÄTYKSEEN

MAANALAISET JÄRJESTELMÄT

PUOLIKSI TAI KOKONAAN MAAN ALLA

KIERRÄTYSASEMAT

BIO SELECT

ASTIAT ORGAANISELLE JÄTTEELLE

SÄILIÖT VAARALLISELLE JÄTTEELLE

SIIRRETTÄVÄT POLTTOAINESÄILIÖT

SIIRRETTÄVÄT SÄILIÖT ÖLJYNVAIH-

TOON

JULKISET TILAT

ROSKAKORIT

SYNTYPAIKKALAJITTELUKALUS-

TEET

PALVELUT

ASTIOIDEN KÄSITTELY

JAKELU, KERÄILY JA

KIERRÄTYS. REKISTERÖINTI

PWS on osa ESE-konsernia, joka on Euroopan johtava jätteiden ja kierrätyskelpoisten materiaalien tilapä-
isten säilytysratkaisujen valmistaja. Kattavaa tuotevalikoimaamme täydentää palveluohjelma, joka tarjoaa 
kaiken astioiden käsittelystä vanhojen astioiden kierrätykseen sekä astioiden jakelun ja rekisteröinnin. 
Pyrimme aina täyttämään asiakkaidemme tarpeet. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita tuoteke-
hityksestä tuotantoon ja kuljetukseen.

PWS Finland Oy | info@pwsoy.fi | www.pwsoy.fi

Kehitämme tulevaisuuden jätejärjestelmiä
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Teräksen valmistus akseleihin ja osiin

Kumin valmistus pyöriin

Asennus

HDPE:n valmistus säiliöitä varten
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HDPE

Raaka-aineet

Raaka-aineet

Raaka-aineet

JÄTTEIDEN JA KIERRÄTYKSEN KANNALTA
MUOVIASTIAN ELINKAARI

Ympäristöarvojen edistämiseksi 
neitseellisten raaka-aineiden 
käyttöä uusien astioiden  tuotannos-
sa on rajoitettava niin paljon kuin 
mahdollista. 

Tutkimuksessa * oletettiin, että jäteastian 
käyttöikä on 20 vuotta. Pitkä käyttöikä, 
jonka laadukas astia tarjoaa, on ratkai-
sevaa kestävän kehityksen kannalta.

Olosuhteista riippuen vanhojen astioi-
den purkaminen ja murskaaminen voi 
tapahtua suoraan paikan päällä.

Neitseellinen HDPE on valmistettu 
fossiilisesta materiaalista, joka tulee 
suurelta osin Lähi-idästä ja jota on 
kuljetettava pitkiä matkoja. Kuljetuksilla 
on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen.

Sekä materiaalien kierrätyksellä että 
jätesatioiden uudelleenkäytöllä on 
merkittävä positiivinen vaikutus 
hiilijalanjälkeen.

PIENEMPIÄ HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

SUURI ASKEL KOHTI

LISÄARVO YMPÄRISTÖLLE

Jätemarkkinoita ohjaa jätteen arvo 
sekä halu ja tarve toimia kestä-
vämmällä tavalla. Jäteastiat ja 
kierrätettävät materiaalit ovat olen-
nainen osa tätä.

ASTIOIDEN ELINKAARIANALYYSI

Elinkaarianalyysi on menetelmä, 
jolla tunnistetaan tietyn tuotteen op-
timointipotentiaali. Tuotteen ympä-
ristövaikutukset sen elinkaaren 
aikana, alusta loppuun, arvioidaan 
ja määritetään järjestelmällisesti.

Ympäristövaikutuksiin lasketaan 
kaikki energian- ja materiaalikulutus 
sekä kaikki ympäristöpäästöt (toisin 
sanoen jätteet ja CO₂).

Tanskan teknillisessä yliopistossa * 
tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin 
useita muoviastioita ja tunnistet-
tiin niiden tärkeimmät vaikutukset 
ympäristöön.

TEE ERO!

Fossiilisten raaka-aineiden tarjonta 
on rajallista, mikä tarkoittaa sitä, että 
sen kulutusta täytyy vähentää. Kaksi 
tärkeintä menetelmää hiilidioksi-
dipäästöjen vähentämiseksi ovat 
kierrätys ja uudelleenkäyttö.

HIILIDIOKSIDIVAIKUTUSTEN 
MÄÄRITTÄMINEN

Muoviastioiden elinkaaren hiili-
jalanjäljen määrittämiseksi astian 
ympäristövaikutukset arvioidaan 
asiaankuuluvien luokkien sisällä.
Kaikki päästöt on standardoitu ja 
muunnettu CO₂ -ekvivalenteiksi, jot-
ta voidaan määrittää astian vaikutus 
ilmaston lämpenemiseen.

TOISESTA NÄKÖKULMASTA

Kuvittele, että 350 astiaa (240 litraa) 
on valmistettu neitseellisestä 
materiaalista ja että niiden elin-
kaaren lopussa ne loppusijoitetaan 
kaatopaikalle. 
Verrataan tätä kierrätetyistä mate-
riaaleista valmistettuihin astioihin, 
jotka puolestaan myöhemmin kier-
rätetään.
Astioiden kierrätyksellä säästät CO₂ 
niin, että voit ajaa maailman ympäri 
kaksi kertaa keskikokoisella autolla 
– näin säästät hiilidioksidipäästöjä, 
jotka vastaavat noin 80 000 kilome-
triä!

*DTU Miljö

Ympäristötekniikan laitos, Tanskan teknillinen yliopisto

Tutkimus tehtiin väitöskirjatyöhön ”Livscykelanalys av avfallshanteringssystem: hantera yttre 

faktorer” Kai-Sørensen Brogaard, elokuu 2013.


