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1. Johdanto
Puhas Oy toteutti lajitteluselvityksen kesäkuussa 2016. Selvityksessä tutkittiin jätteiden koostumusta,
polttokelpoisuutta ja hyödyntämisastetta. Näytteitä otettiin Joensuun alueelta kerrostaloista ja
omakotitaloista yhteensä kolme kappaletta. Selvitys on vertailukelpoinen kesällä 2013 ja keväällä
2014 tehtyihin lajitteluselvityksiin.
Tammikuussa astui voimaan orgaanisten jätteiden kaatopaikkausta rajoittava asetus (VNa 331/2013),
jonka seurauksena jätettä, jossa on yli 10 prosenttia orgaanista hiiltä, ei saa enää sijoittaa jätepenkkaan. Puhas Oy on saanut poikkeusluvan yhdyskuntajätteiden kaatopaikkaamiseen vuodelle 2016
Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksen valmistumisen viivästyksen vuoksi. Lajitteluselvityksen tarkoituksena oli selvittää lajitteluastetta yhtiön toimialueella, kuinka Puhas Oy:n alueelta kerättävät yhdyskuntajätteet soveltuvat energiahyödyntämiseen sekä mahdollista lajittelun lisääntymistä verrattuna aiempina vuosina tehtyihin selvityksiin.
Puhas Oy järjesti kesällä 2015 biojätekampanjan, jossa tarjottiin omakotitalouksille kompostoreita
kampanjahintaan ja perustettaville biokimpoille astiat sekä puolen vuoden biojätepussit veloituksetta. Kampanjan menestyksen vuoksi sama kampanja on käynnissä myös kesällä 2016.
Biojätekampanjan tarkoituksena on ollut edistää biojätteen lajittelua ja näin parantaa lajitteluastetta
sekä polttoon menevän jätteen laatua. Sekajätteen joukossa oleva biojäte heikentää jätteen lämpöarvoa ja vähentää siitä saatavan energian määrää. Kostea biojäte myös painaa paljon ja lisää kuljetuskustannuksia. Lisäksi biojätteen polttaminen aiheuttaa korroosiota, kulumista ja karstaa polttokattilaan, mikä lisää polttolaitoksen huoltoväliä ja kustannuksia.
Puhas on panostanut jäteneuvonnan lisäämiseen ja pyrkinyt edistämään tietoisuutta lajittelusta ja
sen vaikutuksista, jotta materiaalikierrätystä saataisiin lisättyä ja polttoon menevän laatua parannettua.

2. Näytteiden valitseminen
2.1 Näyte-erät
Selvityksessä tutkittiin kolme näyte-erää, joista kaksi oli Joensuun omakotitaloista ja yksi asuntoosakeyhtiöistä. Näyte-erät koostuivat 11–71 kiinteistön jätteistä. Näytteet otettiin 3.–8.6. välisellä
ajalla ja ne edustivat kesänäytteitä. Lajiteltavien näyte-erien painot vaihtelivat 83,2–121,2 kg välillä.
Näytteidenotto sovitettiin astioiden normaaliin tyhjennysaikatauluun. Jäteauton kuljettaja kirjasi
lomakkeelle ylös tiedot reitistä (liite 1). Lomakkeelle merkittiin alkamis- ja päättymisaika sekä ensimmäisen ja viimeisen tyhjennetyn astian osoite. Lomakkeeseen merkittiin myös, mikäli reitillä ilmeni
jotain poikkeavaa, kuten ylitäysiä astioita.

2.2 Lajitteluerän ottaminen
Jäteauto kävi tyhjentämässä valitun alueen jäteastiat ja toi kuorman jätekeskukselle. Näyte kipattiin
erilleen muista jätteistä. Jätekasasta otettiin kuvia, sitä kuvailtiin sanallisesti ja merkittiin ylös, mikäli
jotain poikkeavaa kuten suuria kappaleita, vaarallisia jätteitä tai sähkölaitteita (liite 2) oli havaittavissa. Näyte jaettiin köysien avulla neljään osaan ja lajiteltava lohko arvottiin. Jätteitä otettiin lohkon
reunasta kaksi 660 litran jäteastiaa täyteen. Astiat täytettiin käsin. Jos lohko oli niin pieni, että se ei
riittänyt kahteen astiaan, otettiin lisää jätteitä seuraavasta lohkosta. Toiseen omakotitalonäyttee-
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seen täytyi ottaa jätettä lajiteltavaksi kahdesta lohkosta, koska yhdessä lohkossa ei ollut jätteitä
tarpeeksi näytettä varten.
Taulukko 1. Lajiteltujen näytteiden alkuperä, määrät ja näytteenottopäivä

Päivämäärä
3.6.2016
7.6.2016
8.6.2016

lajitteluerä / kg
121,1
100,6
83,2

Alkuperä
Joensuu omakotitalot
Joensuu omakotitalot
Joensuu asunto-osakeyhtiöt

Kuva 1. Ensimmäisen kuorman näytteenottoa.

Näytekuormat olivat suurimmaksi osaksi pieniä sekajätepusseja. Asunto-osakeyhtiöiden pussit olivat
hieman kevyempiä kuin omakotitalouksien pussit. Mukana oli myös muutama jätesäkki. Toisessa
omakotitalonäytteessä oli paljon puutarhajätettä, tekstiilejä, painavia pusseja sekä puhdasta paperia.
Vuosien 2013 ja 2014 selvityksistä poiketen kuormissa ei näkynyt sähkölaitteita.
Kuormissa oli mukana myös suuria kappaleita. Omakotitalojen näytteiden joukossa oli mm. kottikärryn renkaita, kanistereita, kukkaruukkuja, sankoja, puutarhaletku ja maalipurkki, jossa oli vielä maalia.
Asunto-osakeyhtiön näytteessä oli mukana spray-pulloja, pyykkiteline, mattoja, matkalaukku, sankkoja ja huonekasvi.
Näytteiden ottamisen jälkeen jäteastioiden painot punnittiin sadan gramman tarkkuudella ja merkittiin ylös. Tyhjät astiat oli punnittu etukäteen, jolloin saatiin selville lajitellun jätteen paino.
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3. Lajittelu
3.1 Lajittelun suorittaminen
Lajittelu suoritettiin Kontiosuon jätekeskuksella 6.6.–8.6. välisenä aikana. Selvityksessä tutkittiin
yhteensä kolme näytettä, joista kaksi oli Joensuun omakotitaloista ja yksi Joensuun asuntoosakeyhtiöistä. Joensuun omakotitaloista 3.6. otettu näyte tutkittiin 6.6., toinen näyte Joensuun
omakotitaloista 6.6. ja asunto-osakeyhtiönäyte 8.6.

Kuva 2. Jätteiden lajittelu.

Lajittelua oli suorittamassa 1–4 henkilöä. Lajittelijoilla oli varusteenaan suojapuku, turvakengät, hengityssuojat, suojalasit sekä kumi- ja viiltosuojahanskat. Pussien aukomisessa apuna käytettiin mattoveitsiä. Biojätteelle oli yksi 140 litran biojäteastia ja yksi 240 litran biojäteastia. Muille jätejakeille oli
240 litran jäteastiat. Muovienergiajätteelle ja kartongille oli kaksi jäteastiaa ja muille yksi.
Pussit auottiin ja jätteet lajiteltiin käsin. Lajittelu tehtiin mahdollisimman tarkasti 16 eri jakeeseen, sillä
perusteella, mihin se olisi kuulunut lajitella jätteen syntypaikalla. Biojätettä sisältävät pakkaukset
avattiin ja pakkaukset lajiteltiin siihen jakeeseen, mihin se materiaaliltaan kuului. Biojäte laitettiin
biojäteastiaan.

3.2 Jätejakeet
Jätejakeita oli 16 (liite 3), jotka oli ryhmitelty kolmeen pääryhmään: kierrätettäviin, energiahyödynnettäviin ja loppusijoitettaviin jätteisiin. 16 jätejakeen jaottelu on yleisesti käytetty lajittelututkimuksissa. Samaa jaottelua käytettiin Puhas Oy:n kesällä 2013 ja keväällä 2014 tekemissä selvityksissä.
Samaa jaottelua on käytetty myös muiden jätehuoltoyhtiöiden tekemissä tutkimuksissa.
Selvityksestä pyrittiin tekemään mahdollisimman vertailukelpoinen vuonna 2014 tehtyyn selvitykseen. Keräyskartongin- ja pahvin nimi on muutettu kartongiksi, koska se on nykyisin käytetty nimitys.
Samoin keräyspaperista käytetään nimitystä paperi. Jätejakeet pidettiin samoina, ja lajittelu pyrittiin
tekemään mahdollisimman tarkasti, jotta tulos olisi mahdollisimman realistinen. Taulukoihin 2, 3 ja 4
on kirjattu jätejakeet ryhmitettyinä.

Raportti

Taulukko 2. Kierrätettävä jäte

1. Kierrätettävä jäte
a) Biojäte
b) Paperi
c) Kartonki
d) Lasi
e) Metalli
f) Risut
g) Haravointijäte
h) Vaaralliset jätteet
i)

Sähkölaitteet

Taulukko 3. Energiahyödynnettävä jäte

2. Energiahyödynnettävä jäte
a) Puu
b) Muovienergiajäte
c) Vaipat ja kuukautissuojat
d) Vaatteet ja tekstiilit
e) Muu energiajäte
Taulukko 4. Loppusijoitettava jäte

3. Loppusijoitettava jäte
a) PVC ja tunnistamattomat muovit
b) Muu loppusijoitettava jäte
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3.3 Tulosten mittaaminen
Lajittelun jälkeen astiat, joihin jätteet oli lajiteltu, punnittiin ja tuloksesta vähennettiin astian tyhjäpaino. Jätteiden painot merkittiin ylös punnituslomakkeeseen (liite 4). Lisäksi jokaisesta kuormasta
otettiin näytteet, jotka lähetettiin tutkittavaksi Ramboll Analytic’sille. Näytteistä analysoitiin mm. eri
alkuaineiden pitoisuuksia, näytteiden tehollinen lämpöarvo sekä jätteen kokonaiskosteus.

4. Selvityksen tulokset
4.1 Sekajätteen koostumus
Selvityksen tulokset ilmoitetaan painoprosentteina. Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon,
että jätteen paino ei kuvaa sen määrää tilavuutena. Biojäte on usein märkää ja painaa paljon, vaikka
tilavuudeltaan sitä on vähemmän, kun taas muovijäte on kevyttä, mutta vie paljon tilaa.
Sekajätteen joukossa oli eniten kierrätettävää jätettä. Kierrätettävän jätteen osuus oli 59 %. Toiseksi
eniten, 37 % oli energiahyödynnettävää jätettä. Loppusijoitettavaa jätettä oli vain 4 %.

Kuva 3. Kierrätettävän, energiahyödynnettävän ja loppusijoitettavan jätteen jakautuminen painoprosentteina.

Jätejakeiden painot punnittiin ja laskettiin niiden prosentuaalinen osuus jätteen määrästä. Kaikissa
näytteissä oli massaprosentteina eniten biojätettä ja toiseksi eniten muovienergiajätettä. Vähiten
näytteissä oli sähkölaitteita, puuta ja risuja.
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Taulukko 5. Näytteiden koostumukset

Jätelaji

Biojäte
Paperi
Kartonki
Lasi
Metalli
Risut
Haravointijäte
Vaaralliset jätteet
Sähkölaitteet
Puu
Muovienergiajäte
Vaipat ja kuukautissuojat
Vaatteet ja tekstiilit
Muu energiajäte
PVC ja tunnistamattomat muovit
Muu loppusijoitettava jäte

Suuret kappaleet, vaaralliset
jätteet, sähkölaitteet tms.
Kierrätettävä jäte*
Energiahyödynnettävä jäte*
Loppusijoitettava jäte*

Omakotitalot 3.6.

39,9 %
2,0 %
8,5 %
3,7 %
2,3 %
0,0 %
0,0 %
0,7 %
0,5 %
0,1 %
17,4 %
15,9 %
2,2 %
6,0 %
0,3 %
0,3 %
Kottikärryn renkaita,
sankkoja,
kukkaruukkuja,
puutarhaletku,
kanistereita. Ei
sähkölaitteita
näkyvissä.
57,6 %
41,6 %
0,6 %

Omakotitalot 7.6. Asunto-osakeyhtiö 8.6.
56,2 %
34,1 %

1,5 %
5,9 %
2,0 %
1,5 %
0,7 %
0,7 %
2,5 %
0,0 %
0,8 %
10,4 %
3,2 %
7,9 %
5,2 %
0,0 %
1,5 %

2,1 %
8,4 %
3,8 %
3,3 %
0,0 %
1,2 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
15,8 %
0,5 %
10,0 %
9,8 %
0,0 %
10,5 %

Tyynyjä, kasveja, Pyykkiteline, mattoja,
hyönteismyrkky,
matkalaukku,
maalipurkki, jossa muovikoreja, sankkoja,
maalia, eristettä
siivousharja,
painepullossa. Ei
huonekasvi, spraysähkölaitteita.
pulloja,
sulkapallomailat.
71,0 %
53,4 %
27,5 %
36,1 %
1,5 %
10,5 %

*Kierrätettävä jäte: biojäte, paperi, kartonki, lasi, metalli, risut, haravointijäte, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet.
Energiahyödynnettävä jäte: puu, muovienergiajäte, vaipat ja kuukautissuojat, vaatteet ja tekstiilit, muu
energiajäte. Loppusijoitettava jäte: PVC ja tunnistamattomat muovit, muu loppusijoitettava jäte.

Kuva 4. Sekajätepussien sisältöä.
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4.2 Kokonaistulos
Sekajätepusseissa oli paljon kierrätettävää jätettä. Eniten pusseissa, 39,8 % oli biojätettä.
Kierrätettävistä jätteistä pusseissa oli toiseksi eniten kartonkia 8 % osuudella. Paperia oli vain 2 %, lasia
3,3 % ja metallia 2,5 %.

Kuva 5. Kokonaistulos painoprosentteina.

4.3 Näyte-erien tulokset
Kolmesta näytteestä yksi oli peräisin asunto-osakeyhtiöistä ja kaksi omakotialueelta. Vähäisten näyteerien määrän vuoksi jokaista näytettä on tarkasteltu tässä selvityksessä erikseen.

4.3.1 Ensimmäisen omakotitalonäytteen tulokset
Ensimmäisessä omakotitalonäytteessä oli 71 omakotitalon jätteet. Jätteiden painosta suurin osa oli
biojätettä (39,9, %). Toiseksi eniten, 17,4 % oli muovienergiajätettä. Vähiten näytteessä oli puuta (0,1
%). Loppusijoitettavaa jätettä näytteessä oli yhteensä 0,6 %. Risuja ja haravointijätettä näytteessä ei
ollut lainkaan.
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Kuva 6. Ensimmäisen omakotitalonäytteen tulokset.

4.3.2 Toisen omakotitalonäytteen tulokset
Toisessa omakotitaloista otetussa näytteessä oli 29 talouden jätteet. Näyte oli pienempi kuin ensimmäinen omakotitalonäyte. Biojätettä näytteessä oli 56,2 %, mikä oli selvästi enemmän kuin ensimmäisessä näytteessä. Myös tässä näytteessä toiseksi eniten oli muovienergiajätettä (10,4 %). Vähiten oli
risuja ja haravointijätettä (0,7 %). Sähkölaitteita ja PVC:tä tai muita tunnistamattomia muoveja ei
näytteessä ollut lainkaan.
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Kuva 7. Toisen omakotitalonäytteen tulokset.

4.3.3 Asunto-osakeyhtiönäytteen tulokset
Asunto-osakeyhtiöistä otetussa näytteessä oli mukana jätteet 11 kiinteistöstä. Kaikissa kiinteistöissä
oli biojätteen erilliskeräys. Omakotitalouksien näytteisiin verrattuna biojätettä oli selvästi vähemmän,
34,1 %. Myös tässä näytteessä toiseksi eniten näytteen painosta oli muovienergiajätettä (15,8 %).
Näytepussit olivat kevyempiä kuin omakotitalouksien pussit. Metallia ja lasia oli suurempi osuus kuin
omakotitalojen näytteissä. Sähkölaitteita, puuta, risuja, PVC:tä ja tunnistamattomia muoveja ei sen
sijaan ollut lainkaan. Näytteessä oli mukana kissanhiekkaa, joka nosti loppusijoitettavan jätteen
osuuden 10,5 %:iin.
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Kuva 8. Asunto-osakeyhtiönäytteen tulokset.

4.4 Kosteuspitoisuus- ja alkuaineanalyysit
Ramboll Analytic’s otti näytteet jokaisesta lajiteltavasta erästä. Näytteiden ominaisuuksia ja polttokelpoisuutta tutkittiin laboratorioissa Lahdessa ja Vantaalla. Analyyseissa otettiin huomioon niitä
tekijöitä, jotka vaikuttavat jätteen palamiseen ja kattilan kuntoon.
Taulukko 6. Laboratorionäytteiden tulokset

Analysoitu aine (Polttoon sopivan
pitoisuuden raja-arvo)
Kokonaiskosteus ( < 36 m-%)
Alumiini, Al (< 2 m-% ka)
Kadmium Kd (< 6 mg/kg ka)
Bromidi, Br (< 0,0008 m-%)
Elohopea, Hg (< 0,7 mg/kg ka
Typpi, N (< 1,5 m-%)
Lyijy, Pb (< 300 mg/kg ka)
Rikki, S (< 1300 mg/kg ka)
Sinkki, Zn (< 1300 mg/kg ka)
Kloridi, Cl (0,6-1,3 m-%)
Tehollinen lämpöarvo 8-15 MJ/kg)

Omakotitalot 1
57,7
0,49
< 0,20
< 0,005
< 0,10
1,4
2,6
0,11
610
0,25
7,84

Omakotitalot 2 Asunto-osakeyhtiöt
43,6
1,2
< 0,20
< 0,005
< 0,10
1,1
3,2
0,083
37
0,16
8,23

31,8
1,1
< 0,20
< 0,005
< 0,10
1,3
3
0,078
80
0,9
13,31

Polttokelpoisuuden
raja-arvo
< 36 m-%
< 2 m-%
< 6 mg/kg
< 0,0008 m-%
< 0,7 mg/kg
< 1,5 m-%
< 300 mg/kg
< 1300 mg/kg
< 1300 mg/kg
0,6-1,3 m-%
8-15 MJ/kg

Tuloksista huomataan, että vain asunto-osakeyhtiönäytteen kokonaiskosteus alitti suositellun rajaarvon. Sen kosteus oli 31,8 m-% kun omakotitalonäytteiden kokonaiskosteudet olivat 57,7 m-% ja 43,6
m-%. Haitallisten alkuaineiden pitoisuudet eivät ylittyneet missään näytteessä.
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Tehollisen lämpöarvon suositusraja-arvo on välillä 8-15 MJ/kg. Asunto-osakeyhtiönäytteessä tehollinen lämpöarvo oli 13,31 MJ/kg eli täysin suositusten mukainen. Myös toinen omakotitalonäyte oli
lämpöarvoltaan polttokelpoista, mutta ensimmäinen ei. Ensimmäisen omakotitalonäytteen kokonaiskosteus oli 57,7 m-%, minkä vuoksi tehollinen lämpöarvo oli alhainen.
Korkea kosteusprosentti tarkoittaa sitä, että jätteessä on mukana paljon biojätettä. Kosteus aiheuttaa polttokattilaan korroosiota, joka lisää kattilan huoltoväliä. Märkä jäte ei tuota myöskään niin
paljon energiaa, koska osa energiasta kuluu kosteuden haihduttamiseen ennen palamisen alkamista.

4.5 Vertailu aiempiin selvityksiin
Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, onko jätteen laadussa ja lajitteluasteessa tapahtunut kehitystä
verrattuna vuosien 2013 ja 2014 tehtyihin selvityksiin. Vuoden 2014 selvityksessä sekajätteen joukossa
oli biojätettä 43 %. Tässä selvityksessä tulokseksi saatiin 39,8 % biojätettä. Biojätteen osuus on siis
vähentynyt hieman. Tuloksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tämä selvitys tehtiin hieman
myöhemmin kuin vuoden 2014 selvitys. 2014 selvitys tehtiin huhtikuussa ja 2016 kesäkuussa. Biojätteen suuremman osuuden vuoden 2014 selvityksessä voi selittää siis myös se, että kompostorit ovat
olleet 2014 selvityksen aikaan vielä jäässä eikä välttämättä käytössä.
Paperin lajittelussa voidaan tämän selvityksen perusteella katsoa tapahtuneen edistystä. 2014 paperia oli 6 % koko jätteen määrästä ja tänä vuonna vain 2 %. Myös sähkölaitteiden osuus pienentyi. Vaippojen ja kuukautissuojien osuus kasvoi 7,8 %, kun niitä vuonna 2014 oli 3 %. Tuottajayhteisöjen pakkausmuovin erilliskeräys alkoi vuoden 2016 alussa. Muovinkeräys näkyy muovienergiajätteen osuuden vähentymisenä. Muissa jätejakeissa ei ollut tapahtunut suurta muutosta kumpaankaan suuntaan.
Vuoden 2014 selvitykseen verrattuna kierrätettävien jätteiden osuus oli vähentynyt. Energiahyödynnettävien jätteiden osuus sen sijaan oli lisääntynyt noin 6 massaprosenttiyksikköä. Loppusijoitettavien jätteiden osuus oli suurempi vuoden 2016 selvityksessä kuin vuoden 2014.
Jätteen polttokelpoisuus on hieman parantunut vuodesta 2014. Kolmesta näytteestä kaksi ylitti suositellun tehollisen lämpöarvon rajan, mutta kokonaiskosteus oli edelleen omakotitalonäytteissä liian
suuri.
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Taulukko 10. Vertailu vuoden 2014 lajitteluselvityksen tuloksiin

Jätelaji

2014

2016

Biojäte

43,0 %

39,8 %

Paperi

6,0 %

2,0 %

Kartonki

9,0 %

8,1 %

Lasi

3,0 %

3,3 %

Metalli

3,0 %

2,5 %

Risut

0,3 %

0,3 %

Haravointijäte

0,7 %

0,9 %

Vaaralliset jätteet

0,9 %

1,4 %

Sähkölaitteet

2,0 %

0,2 %

Puu

0,3 %

0,4 %

Muovienergiajäte

17,0 %

15,5 %

Vaipat ja kuukautissuojat

3,0 %

7,8 %

Vaatteet ja tekstiilit

3,0 %

6,8 %

Muu energiajäte

8,0 %

7,2 %

PVC ja tunnistamattomat muovit

0,6 %

0,1 %

Muu loppusijoitettava jäte

1,0 %

3,7 %

Kierrätettävät jätteet

67,9 %

58,5 %

Energiahyödynnettävät jätteet

31,3 %

37,7 %

1,6 %

3,8 %

Loppusijoitettavat jätteet

4.6 Tulosten luotettavuuden arviointi
Tutkitut näytteet edustivat kesänäytteitä. Näytteenoton ajankohtana ei ollut arkipyhiä, mutta kesälomakausi oli meneillään selvityksen aikana. Koska selvitys tehtiin kesäkuun alussa, ovat kompostorit
olleet jo sulia ja käytössä niillä talouksilla, joilla sellainen on. Kaikissa taloyhtiöissä oli myös biojätteen
erilliskeräys. Se ei voi siis selittää biojätteen suurta määrää.
Koska tutkittavia näytteitä oli vain kolme, ei tulosta voida pitää kovin luotettavana. Tarkemman
tuloksen saamiseksi olisi näytteitä tullut ottaa eri osakaskunnista ja suurempi määrä otoksia. Tulosten luotettavuutta heikentää myös se, että yhden lajittelun tulokset vaikuttavat suuresti kokonaistulokseen. Näin yhden jätejakeen poikkeuksellisen suuri määrä nostaa jätejakeen osuutta kokonaistuloksessa reilusti. Tulosten samankaltaisuus vuoden 2014 tulosten kanssa kertoo kuitenkin, että tulokset ovat mitä todennäköisimmin paikkaansa pitävät. Tuloksia voidaan siis pitää suuntaa antavina.

5. Yhteenveto ja tulosten hyödyntäminen
Selvityksessä saatiin selville, että suurin osa sekajätepussien sisällöstä olisi mahdollista kierrättää
materiaaleina. Peräti 33 % pussien sisällöstä olisi ollut mahdollista lajitella kotitalouksissa ja viedä
veloituksetta olemassa oleviin eko- ja vaarallisten jätteiden keräyspisteisiin. Kierrätettävien jätteiden
osuus sekajätteestä oli vähentynyt vuoteen 2014 verrattuna, mutta oli yhä korkea, 58,5 %.
Vuoden 2014 selvitykseen verrattuna loppusijoitettavan jätteen osuus oli suurempi. Sen osuutta lisäsi
yhdessä näytteessä mukana ollut kissanhiekka, joka vaikutti suuresti kokonaistulokseen. Energiahyödynnettävien jätteiden osuus oli hieman kasvanut ja tänä vuonna sitä oli 37,7 %.
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Biojätteen osuus sekajätteen joukossa oli yhä edelleen suuri. Sen osuus on vähentynyt 3,2 prosenttiyksikköä, mutta on yhä lähemmäs 40 % jätteen painosta. Puhas on järjestänyt kahtena kesänä biojätekampanjan, jonka tarkoituksena on ollut vähentää biojätteen määrää sekajätteen joukossa. Kampanja on saanut suosiota, mutta sen vaikutus ei näy suuresti lajitteluselvityksen tuloksissa. Asuntoosakeyhtiönäytteessä oli biojätettä 34,1 %. Se on paljon, ottaen huomioon, että kaikissa taloyhtiöissä
oli mahdollisuus biojätteen lajitteluun.
Kolmesta näytteestä asunto-osakeyhtiön jätteet olisivat olleet täysin polttokelpoisia. Jäte ei ollut
liian kosteaa ja tehollinen lämpöarvo oli hyvä. Myöskään haitallisia alkuaineita ei näytteessä esiintynyt liikaa. Ensimmäinen omakotitalonäyte ei olisi ollut suositusten mukaan polttokelpoista. Siinä
kokonaiskosteus oli korkea ja tehollinen lämpöarvo ei täyttänyt vaatimuksia. Toinen omakotitalonäyte oli myös liian kosteaa, mutta tehollisen lämpöarvon suositus täyttyi. Kummassakaan omakotitalonäytteessä ei ollut tutkittuja alkuaineita yli raja-arvojen. Asunto-osakeyhtiöiden paremman tuloksen selittää se, että niissä on paremmat lajittelumahdollisuudet. Kaikista taloyhtiöistä löytyi biojätteen erilliskeräys ja useimmista taloyhtiöistä myös paperin ja kartongin keräys.
Koska lajitteluselvityksiä on tehty useina vuosina, voidaan tuloksia vertailemalla selvittää lajittelun
kehittymistä. Tulosten perusteella voidaan mitata jäteneuvonnan tarpeellisuutta sekä vaikutusta
lajitteluun.
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7. Liitteet
Liite 1.
LAJITTELUSELVITYS

PÄIVÄMÄÄRÄ _________________

JOENSUU
KULJETTAJA:

1. KOHDE, osoite
OTETTU, KLO

VIIMEINEN KOHDE, osoite
OTETTU, KLO

HUOMIOITA OTETUISTA ASTIOISTA (oliko jotain poikkeavaa)

LÄHTÖ JÄTEASEMALLE

KLO:

KM-LUKEMA: __________________

KUN LÄHDET AJAMAAN JÄTEASEMALLE, SOITA KATILLE P. 050 413 9676 TAI TAPANILLE P. 0500 576 567
AJO NORMAALISTI VAA'AN KAUTTA. KOPILTA OPASTUS KIPPIPAIKALLE.
AUTO TAKAISIN REITILLÄ KLO:

KM-LUKEMA: __________________

PALAUTA LOMAKE VAAKAKOPILLE, KUN SEURAAVAN KERRAN AUTO AJAA SINNE.
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Liite 2.
Lajitteluselvitys
Päivämäärä:
Jätteen alkuperä:
Kuvaa jätekasa ja jaa se narujen avulla neljään lohkoon. Arvo selviteltävä lohko. Lohko otetaan selvittelyyn kokonaan, mutta jos kuorma on suuri max. kaksi 660 l astiaa.
Kuvaile kuormaa sanallisesti:

Suuret kappaleet, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet tms.

Näytteiden painot:
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Liite 3.

1. Kierrätettävä jäte
a. Biojäte
- ruuantähteet
- suodatinpussit
- teepussit
- vihannesten ja hedelmien kuoret
- talouspaperit, servetit ja nenäliinat
- kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet
- likaiset biohajoavat elintarvikepakkaukset ja biopussit
- pienet määrät elintarvikerasvoja
- kukkamulta, kasvijätteet
- kotieläinten häkkien siivousjätteet

b. Keräyspaperi
- sanoma- ja aikakauslehdet
- mainokset ja kirjekuoret (myös ikkunalliset)
- kirjoitus- ja monistuspaperit, kuitit, muistilaput
- puhelinluettelot ja kirjat (kovat kannet poistettuna)
c. Keräyskartonki ja -pahvi
- aaltopahvi, ruskea kartonki, voimapaperi
- pahvilaatikot ja ruskeat paperit
- kartonkiset muro-, hiutale- ja keksikotelot, pizzalaatikot
- paperiset perunalastupussit, näkkileipäpaketit ja leipäpussit
(myös muovi-ikkunalliset)
- maito-, mehu-, yms. tölkit (myös alumiinipintaiset)
- muna- ja hedelmäkennot, wc- ja talouspaperihylsyt
- paperipussit, -kassit ja -säkit
- askartelukartongit ja piirustukset
d. Lasi
- värilliset ja kirkkaat lasipurkit ja ‐pullot
- lasiesineet ja -astiat
- kristalli
- ikkuna- ja lämpölasi
e. Metalli
- säilyke‐ ja juomatölkit
- tyhjät maalipurkit
- metallikannet ja -korkit
- muut pienet metalliastiat ja ‐esineet
- foliovuoat ja -kannet, folio
- kattilat, paistinpannut
- työkalut, pultit, naulat, ruuvit
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- paperiliittimet, avaimet, sähköjohdot
f.

Risut
- alle ranteenpaksuiset oksat ja puiden rungot

g. Haravointijäte
- puunlehtien ja -neulasten haravoinnista kertyvä jäte
- pensasaitojen tasaamisesta syntyvä silppu
- ruohonleikkuusilppu, ruohovartiset kasvit ja rikkaruohot juurineen
h. Vaaralliset jätteet
- käytetyt öljyt, öljynsuodattimet, iskunvaimentimet, öljyiset jätteet
- akut, paristot
- maalit, liimat, luottimet, lakat, aerosolipakkaukset
- hajuvedet
- kynsilakka, kynsilakan poistoaine
- ilotulitteet, hätäraketit ja erilaiset sytytysmateriaalit
- jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet, moottoripesuaineet
- voimakkaat pesuaineet
- lääkkeet, elohopeakuumemittarit
- kyllästetty puu
HUOM! Myös kaikki kanisterit, pullot ym. joissa em. nesteitä on säilytetty, ainoastaan täysin kuivuneet maalipurkit metallijakeeseen
i.

Sähkölaitteet
- sähkö- ja elektroniikkalaitteet, loisteputket, energiansäästölamput

2. Energiahyödynnettävä jäte
a. Puu
- vaneri, lastulevy, kuitulevy ja puuhuonekalut sekä muut puuesineet
- puhdas puru ja lastu
b. Muovienergiajäte
- elintarvikemuovit esim. viili- ja jogurttipurkit, muovirasiat, -pullot
- pakkauspussit, -kääreet ja -alustat
- muovikannet ja korkit
- muoviset pullot ja ämpärit esim. shampoopullot
- muovisäkit ja -kassit
- vaahtomuovit rouheena tai pieninä paloina
- styrox-alustat ja -kotelot
- pienet muoviesineet esim. tiskiharjat, kynien muovikuoret
- muoviset kukkaruukut, tyhjät muoviset deodoranttipurkit
c. Vaipat ja kuukautissuojat
- vaipat
- siteet
- tamponit
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d. Vaatteet ja tekstiilit
- vaatteet
- pöytäliinat, verhot, matot, sohvanpäälliset ym. kodin tekstiilit
- pehmolelut
e. Muu energiajäte
- läpivärjätyt kartongit
- kartonkiset kertakäyttöastiat
- lajitteluhetkellä märkä ja likainen paperi, pahvi ja kartonki
(esim. likaantuneet kartonki- ja paperipakkaukset)
- käärepaperit (elintarvike- ja lahjapaperit), tapetit
- kirjankannet, valokuvat, postikortit, julisteet
- disketit
- imurinpussit
- nauhat ja narut
- tupakantumpit
- mutu
- nahka- ja keinonahkatuotteet
- kengät
- kumi

3. Loppusijoitettava jäte
a. PVC- ja tunnistamattomat muovit
- sadeasut
- kerniliinat
- mapit
- muovitaskut
- puhallettavat lelut ja patjat
- johdot ja putket
b. Muu loppusijoitettava jäte
- eristevilla
- hehkulamput
- posliini ja keramiikka
- peilit
- kissanhiekka
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Liite 4.

Jätteiden lajitteluselvitys
Päiväys:
Lajittelijat:
Jätteen alkuperä:
Punnitse lajitellut jätteet astioineen ja mekitse paino sarakkeeseen sadan gramman
tarkkuudella.
kg

1. a) Biojäte
1. b) Keräyspaperi
1. c) Keräyskartonki ja -pahvi
1. d) Lasi
1. e) Metalli
1. f) Risut
1. g) Haravointijäte
1. h) Vaaralliset jätteet
1. i) Sähkölaitteet
2. a) Puu
2. b) Muovienergiajäte
2. c) Vaipat ja kuukautissuojat
2. d) Vaatteet ja tekstiilit
2. e) Muu energiajäte
3. a) PVC ja tunnistamattomat muovit
3. b) Muu loppusijoitettava jäte
Punnitse tyhjien astioiden paino ja merkitse ylös.
Tyhjien astioiden koot ja painot:
Kuvaa vaarallinen jäte ja SER!

Muuta huomioitavaa:

%

