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• Digitalisaation raaka-ainetarpeet ja ympäristö – ja sosiaaliset vaikutukset;

• Haasteet ja ratkaisut;

• Suomen- ja englanninkielinen raportti

• https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/53_2021.pdf

https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/53_2021.pdf


• ARVOKAS YHTEISKUNNALLE JA TEOLLISUUDELLE

>80 biljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä;

EU:ssa ICT-sektori työllisti 5,4 miljoonaa ihmistä 2017

• MERKITTÄVÄ PÄÄSTÖJEN LÄHDE

2,6–5 % kokonaispäästöistä

• SUURI ENERGIANKULUTTAJA

5,4–8 % energian kokonaiskulutuksesta

• RAAKA-AINEIDEN KULUTTAJA

n. 0,5 % raaka-aineista (paino); 

indiumin, galliumin ja germaniumin osalta 80–90 % kokonaiskulutuksesta

• VÄHENTÄVÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA MUILLA SEKTOREILLA

tehokkaampi energian ja raaka-aineiden käyttö muilla sektoreilla

Digitalisaation iso kuva
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Raaka-aineen ”Pitkä matka”: 

Geologiset prosessit-olosuhteet-aika-työ-investoinnit-vaikutukset-tuote-jäte-?

3.11.2022 6

N. 2 miljardia 
vuotta sitten…

Oikeutta 
mineraaleille!

2 vuotta
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8Globaali tuotanto: suurimmat 
kriittisten mineraalien tuottajat

Lähde: European Commission (2020)
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Bobba ja muut (2020)



Primääriraaka-ainetuotanto suomessa
10

3.11.2022



• Kilpailu samoista raaka-aineista (mm. energiasiirtymä) 

• EU:n (tupla)tuontiriippuvuus;

• Konflikti- ja kriittiset mineraalit;

• Ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset;

• Ihmisoikeudet;

• Jäljitettävyys;

• EU:n omavaraisuus;

• Hyväksyttävyys;

• Vastuullinen malminetsintä ja kaivostoiminta;

• Kestävä mineraalipolitiikka.

Digitalisaation raaka-aineiden 
primäärituotannon haasteet ja ratkaisut
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AdobeStock
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Älypuhelin



Mn Zn Ni Sn Cr Pb Mg Co
Nd Sb Sr Ag W Pr Dy Ta
Au Sm Zr In Pd Ga As Er
Tb Mo Cd Be Ce La Li V
Re Bi Y Sc Ge Nb Rh Se
Hg Pt Te Eu Ho Ru

Rauta
85 %

Alumiini
6 %

Kupari
6 %

Muut
3 %

Lähde: Urban mine platform 

Haasteet  

▪ Volyymit ovat valtavat: yli 90 % EU-valtioiden aikuisista omistaa älypuhelimen

▪ Elinkaaret ovat lyhyitä: 18% väestöstä ostaa uuden älypuhelimen joka vuosi

▪ Paljon laitteita jää kierrättämättä: arvokkaat raaka-aineet menetetään

▪ Kaikkia raaka-aineita ei saada takaisin 
kiertoon: raaka-aineita käytetään 
pieniä määriä ja kompleksissa 
seoksissa: kierrätys on haasteellista, 
paljon energiaa ja resursseja 
kuluttavaa



Miten voimme vaikuttaa?

03/11/2022VTT – beyond the obvious

 Suunnitteluvaiheessa lukitaan 80% laitteiden 
ympäristövaikutuksista. 

 Ympäristövaikutusten huomioiminen osaksi 
suunnittelukriteerejä jo varhaisessa suunnittelu-
ja materiaalikehitysvaiheessa.

 Tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä 
suunnitteluvalintojen yhteisvaikutuksista: 
kokonaisoptimointia eri näkökulmista arvoketjun 
yli, osaoptimoinnin sijaan.

        

           

       

          

      



Miten tämä tehdään?

03/11/2022VTT – beyond the obvious

        

           

       

          

      

▪ Suunnitellaan materiaalit  ja tuotteet 
pidempään elinikään: suunnitellaan tuotteet 
helposti korjattaviksi, päivitettäviksi ja 
uudelleenkäytettäviksi 

▪ Suunnitellaan materiaalit ja tuotteet paremmin 
kierrätettäviksi

▪ Uusilla kiertotalouden mukaisilla omistamisen ja 
jakamisen malleilla



Kuinka tämä mahdollistetaan?

03/11/2022VTT – beyond the obvious

▪ Lainsäädännöllä: EU:n ekosuunnittelu direktiivi → kestävyysperiaatteet 
tuotteille

▪ Kuluttajien tietoisuuden lisäämisellä → vaatimuksiin tuotteiden 
vastuullisuuteen ja tuotantoketjujen läpinäkyvyyteen 

▪ Tutkimus ja tuotekehitys panostuksilla:

▪ työkalujen ja metodien kehitys kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomiseen 
ja suunnittelukriteerien yhteisvaikutusten arviointiin

▪ teknologioiden kehitys jäljitettävyyteen ja datan jakamiseen
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Use phase
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@judlj
@SusannaHorn



Käyttövaihe
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• Älypuhelin: pieni ilmastovaikutus

• Äly-TV: suuri ilmastovaikutus

• Digitaalinen sisältö (datan säilytys

ja siirto): suurin merkitys

käyttövaiheessa

@judlj
@SusannaHorn



Käyttövaihe
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• Lyhyet käyttöiät

• Älypuhelin: 2-4 vuotta

• Äly-TV: 5-10 vuotta

• Tietoisuus kestävyyspaineista x ostopäätöksistä

• Kognitiivinen dissonanssi



Kierrätyksen haasteet
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• Suunnittelu: Laitteita ei suunnitella
kierrätettäviksi

• Pienet koot, suuri kompleksisuus

• Materiaalikoostumus pitkälti tuntematon

• Nopea teknologinen kehitys

• Tarvitaan tasaisia ja suuria jätevirtoja

• Eletroniikkajätteen vienti

• Monien metallien ja harvinaisten maametallien
pienet kierrätysmäärät

@judlj
@SusannaHorn



Kierrätys: Pitkä matka, joka kannattaa

• Kierrätys on “viimeinen piste”; 

• Ei voi kokonaan korvata primäärituotantoa;

• Tehkas kierrätys vähentää primääriraaka-

aineiden tarvetta;

• Kierrätysmateriaaleilla primääriraaka-

aineituotantoa pienemmät

ympäristövaikutkset 23

@judlj
@SusannaHorn



Haastattelujen tuloksia

@judlj
@SusannaHorn

Ostopäätöksiin vaikuttavat seikat:
- Merkki, toiminnot, hinta
- -Ohjelmapäivitysten saatavuus
- Käyttöiän pituus 

Tulevaisuuden trendit:
- Tietoisuus kestävyydestä- ja 
raaka-aineista kasvussa

Käyttöiän pidentämisen pullonkaulat:
- Korjaus maksaa liikaa
- Ohjelmistopäivitysten puute
- Puutteellinen lainsäädäntö

Ehdotuksia käyttöiän pidentämiseksi:
- Tietoisuus kasvussa
- Politiikkateot (esim. korjausoikeus, 

työverotuksen kompensointi)



Yhteenveto: Haasteet
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• Kasvava kulutus

• Raaka-aineiden kasvava tarve

• Sektorien välinen kilpailu

• Lyhyet käyttöiät

• Rajoitettu korjattavuus ja päivitettävyys

• Raaka-aineiden muodostumisen ja kulutuksen
välisen ajan epäsuhtaisuus

• Kasvava monimutkaistuminen

• Haastava kierrättäminen

• Tuontiriippuvuus ja huoltovarmuus



Yhteenveto: ratkaisut
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• Ekosuunnittelu

• Jäljitettävyys ja digitaaliset materiaali-/ 
tuotepassit

• Optimimoitu kierrätys

• Kiertotalousmallit

• Kasvava omavaraisuus

• Vastuullinen arvoketju

• Kulutuksen vähentäminen monilla toimilla

• Siirtyminen materiaalikulutuksesta palveluihin



@teerola

@GTK_fi

@PäiviKivikyto

@jyri_hanski

@MarjaanaKarhu

@VTTFinland

@SusannaHorn

@judlj

@SYKEinfo

Kiitos!


