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Elektroniikkajäte
● Vuonna 2016 syntyi arviolta yhteensä 44,7 miljoonaa tonnia e-jätettä, josta noin 27,5
% tuotetaan Euroopassa
● Euroopassa yhden hengen e-jätemääräksi arvioitiin 16,6 kg vuodessa
● Suomessa yhden hengen e-jätemääräksi arvioitiin jopa 20-25 kg vuodessa eli
yhteensä noin 100 000 kg
● Elektroniikan kierrätysaste oli Suomessa 55 % tasoa, toisin sanoen lähes puolet
elektroniikasta ei päädy Suomessa kiertoon. Tämä on kuitenkin maailmanlaajuisesti
hyvä kierrätysaste, sillä YK:n yliopiston mukaan (2014) alle 16 % tuotetusta
e-jätteestä päätyi kierrätykseen.
● On arvioitu, että vuonna 2020 yli 6 miljardia ihmistä omistaa älypuhelimen. Vielä
vuonna 2015 tämä luku oli puolet. Toisin sanoen älypuhelinten kulutus on
tuplaantunut viiden vuoden aikana. Kun älypuhelimen keskimääräinen käyttöaika on
2-3 vuotta, kehitys vaikuttaa merkittävästi myös e-jätteen määrän kasvuun.
Elektroniikan tuotanto
● Elektroniikan ja tietoliikennevälineiden tuonnin yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2016
lähes 2,5 miljardia euroa, 5 % enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna.
● Koko maailmassa myydään arviolta vuosittain 1,53 miljardia älypuhelinta. Kaikki
kotitalouksiin hankittavat tietoliikennevälineet yhteen laskettuna, hankitaan
kotitalouksiin vuosittain yli 2 miljardia laitetta.
● Kuluttaja-ICT:n kasvu oli vuosina 2008-2012 jopa 50 % luokkaa.
● Laitteiden monimutkaistumisen johdosta vaatiin niiden tuotanto yhä enemmän
energiaa, jopa 70-80 % elektroniikan elinkaaren hiilidioksidipäästöistä syntyy niiden
valmistamisen aikana. Kuluttajakäytössä syntyy noin 16 % elektroniikan koko
elinkaaren hiilidioksidipäästöistä.
● Greenpeacen raportissa (2017) huomioidut 17 yritystä tuottivat arviolta yhteensä
103 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuonna 2016.
● Yhtä puhelinta kohden vaadittavan mineraalimäärän eli noin 100 g saavuttamiseksi
on kaivettava yhteensä jopa 30 kg kiveä.
● Teollinen kaivaminen vahingoittaa ympäristöä pysyvästi jättäen jälkeensä
saastuneita vesistöjä ja maaperää, joiden uudelleen elpyminen on harvinaista.
● ICT:n kokonaispäästöt ovat tällä hetkellä noin 1,5 % maailman kokonaispäästöistä.
On arvioitu, että tämä osuus tulee kasvamaan vuoteen 2040 mennessä jopa 14 %:iin.
● Älypuhelimien tuotanto tuottaa valmistajasta riippuen 40-80 kg CO2 päästöjä.
Älypuhelimen elinkaaren vuotuinen hiilijalanjälki on 24,5-45,3 kg.

● Älypuhelimen käyttöiän pidentäminen yhdellä vuodella säästäisi päästöjä 2
miljoonaa tonnia eli miljoonan auton verran vuodessa.
● Tuotannon mittasuhteet vaihtelevat suuresti. Kongon artesaanikaivos voi olla esim.
40 m syvä, Suomessa Terrafame-kaivoksen syvyys on 440 m ja leveys 400-1200 m.
Kaivosjäte on suurin yksittäinen jätemuoto, se kattaa Suomen kaikesta syntyneestä
jätteestä noin 60 %. Aasian-tehtaiden koko voi vaihdella muutamasta ihmisestä
puoleen miljoonaan riippuen siitä, mitä ja kenelle tehdään. Mm. Applen alihankkija
Foxconnin tehdaskompleksissa Kiinassa on ollut 450 000 työntekijää.
Mistä materiaaleista älypuhelin koostuu?
Indium (In)
käyttö: Indium-tin oxide (ITO) film, näyttöpaneeli
käytetään myös: Led, IC ajurit
kaivetaan: Kiina, Etelä-Korea, japani, Kanada
Kupari (Cu)
piirilevy (PCB)
liittimet, integroidut piirit, joustavat painetut piirit, monia muita komponentteja
Chile, Kiina, Peru, Usa, Kongo, Australia
Nikkeli (Ni)
suojat
kondensaattorit, vastukset, painettu piirilevy, monia muita komponentteja
Filippiinit, Venäjä, Kanada, Australia, Indonesia, Uusi-Caledonia
Kulta (Au)
integroidut piirit
liittimet, painettu piirilevy, monia muita komponentteja
Kiina, Australia, Venäjä, USA, Etelä-Afrikka, Peru, Meksiko, Ghana
Gallium (Ga)
puolijohteet
Kiina, Saksa, Japani, Ukraina
Tantaali (Ta)
tantaalikondensaattorit
Ruanda, Kongo, Brasilia
Tina (Sn)
juote
kamera, monia muita komponentteja
Kiina, Indonesia, myanmar, Peru, Bolivia
Koboltti (Co)
Lithium-ion akku, kaiutin
Kongon Demokraattinen Tasavalta, Kiina, Kanada, Australia, Zambia, Venäjä
Volfram (W)
tärinämoottori
filtterit, mikrofoni
Kiina, Vietnam, Venäjä, Kanada, Ruanda, Bolivia
Litium
Grafiitti
Harvinaiset maametallit (Dysprosium, Neodyymi, Praseodyymi, Yttrium)
kaiutin
kamera, tärinämoottori
Kiina, Australia, USA; Venäjä, Thaimaa, Malesia (33 % ei tietoa)
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