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1. Johdanto
1.1

Taustaa

Tämän jätehuoltosuunnitelman tarkoitus on taata toimiva ja selkeä kokonaisuus
jätteiden kierrätyksestä, lajittelusta sekä jätehuollosta Wärtsilä-kampukselle.
Tavoitteena on vähentää ja jopa poistaa kokonaan sekajätteen aiheuttama kaatopaikkakuormitus ja siirtyä pysyvästi jätteiden lajitteluun sekä poltettavaksi kelpaavan jätteen polttoon. Sekajäte kuormittaa kaatopaikkoja sekä luontoa ja lisää hiilijalanjälkeä huomattavasti. Pienilläkin asioilla saadaan huomattavat
positiiviset vaikutukset meidän ja tulevaisuuden sukupolvien elintilaan. Tämä
prosessi vaatii aikansa ja henkilöstön koulutus on suurin osa sitä.
Vuoden 2016 lopulla Varkauteen valmistuva Riikinvoiman Ekovoimalaitos kykenee polttamaan lähestulkoon kaiken sekajätteen ja energiajätteen korkean polttotehonsa vuoksi. Energiajäte ja sekajäte -nimitykset poistuvat ja uudeksi niitä
yhdistäväksi nimeksi tulee poltettava jäte. (Riikinvoima Oy 2016) Joensuun alueelta kaikki poltettava jäte kuljetetaan Varkauteen.
Jätteiden lajittelu kampuksella tuo myös taloudellisia etuja jätehuoltokustannuksissa. Energia- ja sekajätteen yhdistyminen vähentää jäteauton käynti- ja tyhjennyskertoja etenkin polttojätepuristimen ollessa toiminnassa. Bio-, metalli- ja
lasijätteen lajittelu vähentää poltettavan jätteen kuormaa sekä mahdollistaa jätteiden paremman polton. Lisäksi paperi- ja pahvijätteen lajittelu vähentää huomattavasti poltettavan jätteen kuormaa.
Opinnäytetyö suoritetaan toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa kehitetään
Wärtsilä-kampuksen jätehuoltoa ja kierrätystä vastaamaan alueen jätehuollon
muutoksiin sekä jätemääräysten vaatimuksiin. Joensuun kaupungin asettamat
paikalliset jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (Jätelaki 646:2011) 91 §:n
nojalla. Wärtsilä-kampusta koskevia määräyksiä ovat muun muassa erikseen
lajiteltavat ja -kerättävät jätteet, hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet, jäteastioi-
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den merkitseminen, jäteastioiden täyttäminen sekä tyhjennysvälit. Opinnäytetyössä on selvitetty kampuksella toimivat eri toimijat, kuten jätteiden tuottajien
(henkilöstö, opiskelijat) lukumäärä ja suunnitellut jäteastioiden sijainnit, jäteastioiden hankinnat ja -merkinnät, syntyvät jätelajikkeet sekä jätehuollon kustannuslaskelmat ennen ja mahdollisesti tulevaisuudessa.
Tämän opinnäytetyön pohjalta syntyy Wärtsilä-kampukselle myös jätehuoltoopas. Jätehuolto-opas tulee olemaan yhtenäinen Tikkarinne-kampuksen kanssa
ja se tullaan toimittamaan Karelia-ammattikorkeakoululle myös sähköisessä
muodossa, jolloin se on helposti muokattavissa mahdollisten lakiuudistusten
myötä. Jätehuolto-oppaasta laaditaan myös kirjallinen raportti. Jätehuoltooppaan raakaversio ennen graafista suunnittelua löytyy liitteestä 6.

Wärtsilä-kampus on yksi kolmesta Karelia-ammattikorkeakoulun kampuksista ja
se sijaitsee osoitteessa Karjalankatu 9, Joensuun Suvantosillan itäpuolella.
Wärtsilä-kampuksella opiskelee noin 1400 liiketalouden, tekniikan ja luonnonvara-alan opiskelijaa. Kampuksella tarjotaan kahdeksaa eri amk-tutkintoon johtavaa koulutusta: konetekniikka, rakennustekniikka, talotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka,

liiketalous,

tietojenkäsittely,

metsätalous

sekä

International

business. Ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutuksia on kaksi: teknologiaosaamisen johtaminen sekä johtaminen ja liiketoimintaosaaminen. (Kareliaammattikorkeakoulu 2016) Opinnäytetyön ohjaavana opettajana toimii Lasse
Okkonen ja toimeksiantajana Karelia-ammattikorkeakoulun toimitilapäällikkö
Matti Hyppänen.

2. Jätesuunnittelua ohjaava politiikka ja lainsäädäntö
2.1

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Nykyinen valtakunnallinen jätesuunnitelma ”Kohti kierrätysyhteiskuntaa” on
voimassa vuoden 2016 loppuun. Jätesuunnitelman keskeisimmät päämäärät
ovat:
- Jätteen synnyn ehkäiseminen
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- Jätteen materiaalikierrätystä ja biologista hyödyntämistä lisätään
- Sekajätteen polton lisääminen
- Jätteiden haitaton käsittely ja loppusijoitus turvataan
- Jätehuollosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä pienennetään
erityisesti biohajoavan jätteen lajittelun ja kaatopaikoilla syntyvän mtaanin talteenotolla
Jätesuunnitelman toteutumista seurataan ja seurantaraportteja on julkaistu vuosina 2012 ja 2014. Vuoden 2016 jälkeen uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma
”Valtsu” korvaa nykyisen mallin lähtökohtanaan voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman saavutukset ja uudet velvoitteet mm. EU:n taholta. (Ympäristöministeriö 2016) Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma tulee vaikuttamaan

viimeistään

2017

vuoden

alusta

myös

Joensuun

kaupungin

jätehuoltomääräyksiin ja tätä kautta Wärtsilä–kampuksen jätehuoltoon.
2.2

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2008/98/EY)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY asetetaan jäsenvaltiot noudattamaan muun muassa viisikohtaista hierarkiaa jotka ovat tärkeysjärjestyksessä:
- Ehkäiseminen
- Valmistelu uudelleenkäyttöön
- Kierrätys
- Muu hyödyntäminen, esimerkiksi energiantuottoon
- Loppukäsittely
Jäsenvaltioiden on noudatettava annettuja säännöksiä sekä tehtävä tarvittavat
toimenpiteet jätteen hävittämisen tai valvomattoman sijoittamisen taikka valvomattoman jätehuollon kieltämiseksi. (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016)
2.3

Jätelaki 646/2011

Jätelain (Jätelaki 646:2011) 1 §:n mukaan tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja
jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vä-
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hentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Jätelakia sovelletaan jätteeseen, jätehuoltoon, roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja toimintaan,
joista syntyy jätettä. Jätteestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään lisäksi ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätteestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä lisäksi terveydensuojelulaissa (763/1994).
Wärtsilä-kampuksen jätehuoltosuunnitelmaa laatiessa on pyritty noudattamaan
jätelain periaatetta, jota tulee kaikessa toiminnassa noudattaa mahdollisuuksien
mukaan. Etusijajärjestyksen mukaan on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään
syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta esimerkiksi liiallisen käsipyyhepaperin
tuhlaamisen vähentäminen tai pantillisten pullojen talteen kerääminen. Jätteen
syntyä ei voi estää, joten lajitteluastioiden hankinnalla pystytään helpottamaan
syntyvän jätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Mikäli kierrättäminen ei ole mahdollista, tulee jäte hyödyntää esimerkiksi energiantuotantoon. Jätettä jota ei pystytä kierrättämään tai hyödyntämään, sijoitetaan kaatopaikalle. (Joensuu 2016b)

2.4

Joensuun kaupungin jätehuoltomääräykset

Karelia-ammattikorkeakoulun kampuksen jätehuoltosuunnitelman toteuttamiseen vaikuttavat Joensuun kaupungin asettamat paikalliset jätehuoltomääräykset (2016). Määräykset on annettu jätelain (Jätelaki 646:2011) 91 §:n nojalla.
Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on edistää jätehuollon ensisijaisjärjestyksen noudattamista sekä ehkäistä jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai
vaarat terveydelle tai ympäristölle.
Karelia-ammattikorkeakoulun kampusaluetta oleellisimmin koskettavat jätehuoltomääräykset ovat:
- 13 § Erikseen lajiteltavat ja kerättävät jätteet
- 15 § Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet muilla kuin asuinkiinteistöillä
- 16 § Sekajäte
- 17 § Energiajäte
- 18 § Muut erikseen kerättävät jätteet
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- 19 § Kompostointi; 1-4 ja 7 momentit
- 23 § Jäteastiatyypit
- 24 § Jäteastian merkitseminen
- 25 § Jäteastioiden täyttäminen
- 26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit
- 29 § Jätteen keräyspaikan sijoittaminen kiinteistöllä; 1, 2, 4, 5 ja 6
momentit
- 30 § Jätetilat ja jäteastioiden suojaus
- 32 § Keräyspaikan ja jätteenkuljetuksen väylien kunnossapito kiinteistöllä
- 41 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 42 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto; 1, 3, 5 ja 7 momentit
- 43 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
- 45 § Tiedottamisvelvollisuus
- 46 § Jätehuoltomääräysten valvonta
(Joensuu 2016b)
2.5 Jätehuolto Wärtsilä-kampuksen alueella
Hyppäsen (Hyppänen 2016a) mukaan Wärtsilä-kampus on kaupungin omistama kiinteistö ja jätehuolto sisältyy vuokraan. Karelia-ammattikorkeakoulun jätehuollosta vastaa Puhas Oy sekä Kierrätys & Kuljetus. Imtec:n puoli Wärtsiläkampuksesta on Tiedepuiston omistamaa ja sen toimialueen jätehuollosta kiinteistössä vastaa Lassila & Tikanoja. Lisäksi maa-aineslaboratorion siivouksen
hoitaa L&T ja betonijäte kuljetetaan pois maantäyttöaineeksi Kuljetusliike Kettusen toimesta. Kiinteistönhoidosta koko kiinteistökokonaisuudessa vastaa Joensuun kaupunki.

3. Oppilaitoksen tai julkisen kiinteistön jätehuollon suunnittelusta
3.1 Jäte
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Jätelain (Jätelaki 646:2011) 5 § mukaan jätteeksi määritellään aine tai esine
”jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen
poistamaan käytöstä”.
Jätettä syntyy aina eikä sitä voida estää, mutta sen määrää voidaan pienentää.
Jätteen lajittelulla voidaan erotella erilaiseen loppukäyttöön soveltuvat jätteet
toisistaan ja täten säästää rahaa sekä luontoa.
Jätteen lajittelun ensisijainen tehtävä on hyödyntää syntyvä jäte uusiokäyttöön,
kuten polyeteenitereftalaattia (PET) sisältävät juomapullot. Vasta uusiokäytön
jälkeen viimeisenä vaihtoehtona on polttaminen energiaksi.
3.1.1 Poltettava jäte
Poltettavaa jätettä ovat kaikki uudelleenkäyttöön soveltumattomat vaarattomat
jätteet. Poltettava jäte korvaa tulevaisuudessa sekajäte- sekä energiajäte nimitykset. Poltettaviin jätteisiin ei saa laittaa:
- vaarallisia jätteitä tai sähkölaitteita
- hyötyjätteitä (paperi, kartonki, metalli, lasi, puu- ja puutarhajäte)
- rakennus- ja purkujätettä
- palamatonta jätettä (keramiikka-, lasi-, posliiniesineet, hehkulamput jne.)
- kaatopaikkajätettä, (huonekalut, joustinpatjat jne.)
- nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
- käymälä- ja erityisjätteitä
- moottoriajoneuvon renkaita
- kivi- ja maa-aineksia, hiekoitushiekkaa
- palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä kuten kuumaa tuhkaa
- esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tms. syyn takia saattavat vahingoittaa jätteen tuojaa, keräysvälineen käsittelijää tai käsittelypaikan
työntekijöitä taikka voivat vahingoittaa keräysvälinettä, jäteautoa tai käsittelylaitteita.
Poltto- ja hyödyntämiskelvottomaan (penkattavaan) jätteeseen kuuluvat Wärtsilä-kampuksella esimerkiksi pienissä määrin posliini, keramiikka, kotitalouslasi,
tuhka, rakennusvillat, erityisjätteet, lasikuitu, ja mahdollisesti jossain määrin
myös PVC. Edellä mainittuja jätteitä kuten rakennusvilloja syntyy, kun kiinteis-
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tössä tehdään korjaustoimenpiteitä ja muita rakentamiseen ja huoltoon liittyviä
toimenpiteitä. (Puhas Oy 2016a)
3.1.2 Sekajäte

Sekajätettä on kaikki sekalainen loppujäte. Se on jätettä, jossa ei ole enää uusioraaka-aineeksi kelpaavaa jätettä eikä vaarallisia jätteitä. Sekajätteeseen saa
laittaa kaikki muovit, kertakäyttövaipat sekä terveyssiteet, rikkinäiset tekstiilit,
kengät, nahka, keinonahka, kumi, juomalasit, kuumuuden kestävät lasiastiat,
posliini, keramiikka, pölynimuripussit, hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet,
tuhka

sekä

tupakantumpit.

(HSY

2016)

Wärtsilällä syntyy jonkin verran PVC-muovia sisältävää jätettä, joka joudutaan
sijoittamaan sekajätteen joukkoon. Vuoden 2016 loppupuolella Varkauteen
valmistuu Riikinvoiman Ekovoimalaitos, joka mahdollistaa tehokkaan polttokattilansa avulla myös PVC-muovin polttomahdollisuuden energiatuotantoon. (Riikinvoima Oy 2016)

Wärtsilä-kampuksella suurin osa syntyvästä jätteestä on sijoitettu sekajäteastioihin. Sekajätettä on syntynyt suuria määriä, koska lajitteluun kannustava ohjeistus ja mahdollisuus lajitteluun on uupunut. Sekajätteeseen on laitettu siis lähestulkoon kaikki syntyvä jäte. Lajittelua on kuitenkin ollut, kuten biojätteen
erittely ravintolassa sekä taukotiloissa. Toimistotiloissa on lajiteltu sileäpintainen
(värillinen, sileä- ja kiiltäväpintainen) ja karkeapintainen (tulostuspaperi, sanomalehdet) paperi toisistaan. Pahvit on lajiteltu myös erikseen. Energiajätteeseen kuuluvaa jätettä ei ole huomioitu laisinkaan, vaan kaikki ylimääräinen on
mennyt

sekajätteeseen.

Wärtsilä-kampuksen maa-aineslaboratoriossa syntyy pelkästään hiekkaa, joka
menee samaan kuljetuslavaan betonijätteen kanssa, joka tyhjennetään vuorotellen Karelia AMK:n kanssa . Siivoojat kuljettavat sekajätteen pois laboratoriotiloista ja paperijätteen syntyminen näissä tiloissa on todella vähäistä. (Vainikainen 2016)
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3.1.3 Energiajäte

Energiajäte, ts. energiajäte tai poltettava jäte on kaikki jätettä, joka voidaan polttaa. Energiajätettä poltetaan mm. kaukolämmön sähköntuotantoon. Energiajäte
ei kelpaa uusiokäyttöön, sillä sen seassa on sekalaista materiaalia. Energiajätteeseen saa laittaa muun muassa elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden
muovipakkaukset, joissa on muovilajin tunnus 01, 02, 04, 05, 06 tai 07, muovikassit ja –kelmut, kertakäyttöastiat, styroksi, vaahtomuovi, valokuvat, negatiivit,
cd-/dvd-levyt koteloineen, vaatteet ja tekstiilit (ei kuitenkaan nahkaa tai
keinonahkaa, eikä jalkineita tai sadeasuja), likaantunut paperi, kartonki tai puu,
joka ei kelpaa erilliskeräykseen sekä lahjapaperit. Energiajätteestä on syytä puhdistaa mahdolliset elintarvikejäämät esimerkiksi kylmällä vedellä. (HSY 2016)
Vuoden 2016 lopussa Keski-Suomen ja Kainuun maakunnassa sekä ItäSuomen läänissä sekajätettä ja energiajätettä kutsutaan yhteisellä nimellä poltettavaksi jätteeksi. (Riikinvoima Oy 2016)
Wärtsilä-kampuksella erinomaisia energiajätteitä ovat muun muassa pahviset
Take Away -kahvimukit ja käsipyyhepaperit. Kampuksella syntyy etenkin taukotiloista ja ravintolasta jonkin verran muovipakkauksia, jotka voidaan vuoden
2016 lopussa polttaa energiaksi.

3.1.4 Biojäte

Biojätettä on kaikki eloperäinen, maatuva, kiinteä aines. Biojätteeseen saa laittaa hedelmien ja vihannesten kuoret, ruoan tähteet, kalanruodot, luut, jähmettyneet rasvat, kahvin ja teen porot, teepussit ja suodatinpaperit, pehmopaperit,
kuten talouspaperit, lautasliinat, nenäliinat, kasvinosat ja kuihtuneet kukat,
pienet määrät haravointijätettä, lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet (esim.
purut ja pelletit). (HSY 2016)
Wärtsilä-kampuksella biojätettä syntyy eniten ravintolan puolelta. Biojätteestä
pyritään valuttamaan ylimääräinen neste viemäriin sekä sijoittamaan servetit ja
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muu biohajoava paperi biojäteastiaan imemään biojätteen liiallisen kosteuden
pois.

3.1.5 Vaarallinen jäte

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätelain (Jätelaki 646:2011) 6 §:n mukaan jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle
vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus.
Vaarallisia jätteitä Wärtsilä-kampuksella ei käytännössä synny lainkaan. FCG:n
edustaja Anne Vainikainen (Vainikainen 2016) maa-aineslaboratoriosta: ”Tällä
hetkellä ei synny mitään vaaralliseksi luokiteltavaa jätettä. Se mistä aikaisemmin sitä tuli niin sitä laitetta ei ole käytetty enää moneen vuoteen ja silloinkin se
jäte toimitettiin meidän firman puolesta sinne mistä se oli lähtöisinkin eli tilaajalle.”

3.1.6 Yhdyskuntajäte ja sekalainen yhdyskuntajäte

Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan jätelain (Jätelaki 646:2011) 6 §:n mukaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.
Yhdyskuntajäte on pääosin sekajätettä.
Sekalaisella yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan jätelain (Jätelaki 646:2011) 6 §:n
mukaan yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla
kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet.

3.2 Jätesuunnitelma
Jätesuunnitelmalla on tarkoitus ehkäistä jätteen syntymistä, parantaa jätteiden
materiaalikierrätystä sekä biologista hyödyntämistä pyritään lisäämään. Energiajätteen polttamista lisätään ja jätteet pyritään käsittelemään haitattomasti ja
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jätteen loppusijoitus turvataan. Lisätään metaanin talteenottoa kaatopaikoilla ja
pyritään kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen ja vähennetään biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille. (Ympäristöministeriö 2016)
3.3 Toiminnallinen opinnäytetyö
Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö, joka tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai järkeistämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö on kaksiosainen kokonaisuus
joka sisältää toiminnallisen osuuden ja opinnäytetyöraportin eli opinnäytetyöprosessin dokumentoinnin ja arvioinnin tutkimusviestinnän keinoin. (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2006)
Toiminnallista opinnäytetyötä kutsutaan kehittämistyöksi, sillä esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, taideteko, liiketoimintasuunnitelma tai tuotteen suunnittelu ja rakentaminen luetaan toiminnalliseksi opinnäytetyöksi. Opinnäytetyön
raportointiosuudessa tulee esittää työn lähtökohtana oleva tietoperusta ja koko
toiminnallisen työn prosessi vaiheittain sen mukaan, miten kehittämishanke, tapahtuma tai tuotos on suunniteltu, toteutettu ja arvioitu. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu

2013)

Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai ryhmässä työelämänyhteistyönä joko monialaisena tai vain omaa alaa koskevana työnä. Tämän vuoksi on
erityisen suositeltavia ovat opinnäytetyöprojektit, joissa on mukana eri koulutusalojen opiskelijoita. Tällöin raporttiosuudessa tulee selvitä kunkin projektiin osallistuneen opiskelijan osuus projektin eri vaiheissa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on olennaista liittää portfolioon oppimispäiväkirja kertomaan prosessin
kulusta. (Lapin ammattikorkeakoulu 2016)
3.4 Joensuun Tiedepuiston jätehuoltosuunnitelmasta
Joensuun Tiedepuistolla käynnistettiin vuonna 2011 jätteenkeräyksen kokonaisvaltainen suunnittelu. Tiedepuistolla kerätään talteen mm. energiajätettä,
sekajätettä, paperia, pahvia, sähkö- ja elektroniikkaromua, keräyslasia, erilaisia
lamppuja,

metalliromua,

paristoja

sekä

PVC-muoveja.
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Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet saavutettiin jo 2 vuotta käynnistämisen jälkeen
ja nykyisin sekajätteen määrä on vain 10 prosenttia kaikesta Joensuun tiedepuistolla

syntyvästä

jätteestä.

Laskelmien mukaan Joensuun Tiedepuiston vuosittaisella jätemäärällä pystytään tuottamaan lämpöä ja sähköä noin 15 kaukolämmitteiselle omakotitalolle
vuodessa. (Tiedepuisto 2016)
Opinnäytetyöni pohjana toimi kesällä 2015 suunnittelemani jätehuoltosuunnitelma Tikkarinne kampuksella, joka taas sai alkunsa Joensuun Tiedepuiston lajittelumallista. Tiedepuistolla vieraillessani sain kokonaisvaltaisen kuvan jätehuollon toimivuudesta ja tulin tästä vakuuttuneeksi.

Kuva 1. Tiedepuiston jätekatoksesta löytyy sekajätteelle, biojätteelle, keräyslasille, keräysmetallille, paristojätteelle ja sähkö- ja elektroniikkaromulle omat jä-

16
teastiansa. Energiajätteelle sekä keräyspaperille on omat jätepuristimet. (Kuva:
Pekka Kotipohja)

3.5 Turun yliopiston kampusalueen jätehuoltosuunnitelma
Pekka Sinkkonen on tehnyt vuonna 2014 opinnäytetyönä jätehuoltoselvityksen
Ramboll Finland Oy:lle josta Turun yliopisto sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
ovat sen tilanneet.
Työ rajattiin vain yhteen rakennukseen, Arcanumiin, sillä muut alueen rakennukset pystyisivät seuraamaan mahdollista hyvää toimintamallia jatkossa.
Työssä on selvitetty Kauppakorkeakoulun ja Kasarmin kampuksen jätehuollon
sen aikainen tila, tekniset ratkaisut, toimintamalli ja arvioitu jätehuollon kehitysmahdollisuuksia alueella ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toiminnassa. Näiden tietojen perusteella on annettu ehdotuksia mm. Suomen yliopistokiinteistöjen ja Turun yliopiston jätehuollon vastuujaon virtaviivaistamiseen.
Työtä varten on selvitetty mm. vaarallisen jätteen pakkaus-, ja merkitsemismääräykset, Turun kaupungin jätehuoltomääräykset, muut lajiteltavat jätejakeet ja
niiden merkitseminen, keräyspisteet, jätesäiliöt/astiat/välineet ja eri toimijoiden
tehtävät

lajittelun

toimivuuden

takaamiseksi

Työn edellytyksenä on ollut noudattaa Euroopan Unionin jätedirektiivin
(2008/98/EY) antamia määräyksiä sekä Suomen jätelain (Jätelaki 646:2011)
tarkennuksia ja vielä sisäistävämmin itse kaupungin jätehuoltomääräyksiä.
(Sinkkonen 2014)

4. Kehittämistyön toteutus
4.1 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet
Tämä opinnäytetyö on kaksiosainen kokonaisuus joka sisältää toiminnallisen
osuuden eli produktin ja opinnäytetyöraportin. Opinnäytetyössä keskitytään jä-
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tehuoltosuunnitelman toteuttamiseen Wärtsilä-kampuksella sekä sen myötä yhtenäisen jätehuolto-oppaan laadintaan Tikkarinne- sekä Wärtsilä-kampukselle.
Jätehuolto-oppaassa huomioidaan kampusten väliset erot ja siinä ilmoitetaan
kampuskohtaisesti lajitteluastioiden sijainnit havainnollistavien pohjakuvien
avulla. Jätehuolto-opas toimitetaan myös sähköisessä muodossa jota Kareliaammattikorkeakoulu voi tarpeen vaatiessa helposti muokata ajankohtaisemmaksi. Oppaan graafisesta ulkonäöstä vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun
graafinen suunnittelija.
Opinnäytetyö toteutetaan noudattamalla jätelakia, sekä käyttämällä hyväksi
muita lakeja ja asetuksia, jotka määrittelevät mm. kuinka eri jätteet tulee lajitella,
jotta loppusijoitus olisi helpompaa.
Opinnäytetyössä käytetään vertailukohteena Tikkarinne-kampusta, jonne työharjoittelussani suunnittelin syksyllä 2015 jätehuoltosuunnitelman joka on ollut
toiminnassa 2015 syyskuusta saakka. Tikkarinteelle suunnittelemani malli noudattaa vuoden 2015 mukaisia jätehuoltosäännöksiä ja se tullaan päivittämään
poltettavan jätteen yleistymisen myötä Wärtsilä-kampusta vastaavaksi. Toisin
sanoen sekajätteen ja energiajätteen lajittelu yhdistetään yhdeksi ja samaksi,
poltettavaksi jätteeksi.
Tutkimuskohteina ovat lajittelun toimivuus ja sen parantaminen ammattikorkeakoulun tiloissa. Opinnäytetyössä käsitellään ainakin seuraavia asioita: mitä jätelajeja syntyy, kuinka lajittelet, kuinka kukin osallistuu lajitteluun, lajitteluastioiden
sijainti ja lajittelutyypit. Lisäksi raportissa esitetään investointilaskelmat eri jätehuoltoon liittyvistä kustannuksista.
Jätelain (Jätelaki 646:2011) 89 §:n mukaan jätehuoltosuunnitelmaa laatiessa on
esitettävä syntyviä jätteitä ja jätehuollon nykytilaa koskevat tiedot (jätemäärät,
lajittelun olemassaolo ym.) sekä kehittämistavoitteet, eli mitä konkreettisesti halutaan parantaa ja myös mitä niiden eteen täytyy tehdä.
Kehittämistarpeita:
- Sekajätteen synnyn vähentäminen
- Poltettavan jätteen lajittelun lisääminen
- Paperi- sekä pahvijätteen lajittelun lisääminen
- Metalli- sekä lasijätteen keräys
- Lajitteluastioiden lisääminen
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- Yleisen siisteyden parantaminen
4.2 Kehittämistyön vaiheet
Kehittämistyöprosessi jaetaan kuuteen eri vaiheeseen, sillä se helpottaa suunnitelman laadintaa.
Ensimmäisessä vaiheessa on ehdottoman tärkeää muun muassa selvittää nykyinen toimintamalli jätteiden keräyksessä ja lajittelussa kiinteistön sisällä sekä
jätekatoksissa. Nykyiset jätemäärät ja jätelajit ovat koko suunnitelman perusta
jonka pohjalta lähdetään pilkkomaan lähtötietoja osiin ja miettimään niiden heikkoja ja vahvoja kohtia ja sitä, kuinka parannuksia voidaan tehdä.
Toisessa vaiheessa tulee ottaa huomioon rakennuksen koko sekä rakennuksessa olevien henkilöiden lukumäärä jotka tuottavat jätettä. Tämän lisäksi täytyy
tietää rakennuksessa olevat toimijat kuten jätehuolto, siivouspalvelu, vahtimestarit ja niin edelleen. Lisäksi tulee miettiä suurimmat jätteiden tuottajat kuten ravintolatoiminta ja muut esimerkiksi opintoihin liittyvät jätteen synnyttäjät (Wärtsilässä maa-aines laboratorio).
Kolmannessa vaiheessa on syytä järjestää jokaisen toimijan kanssa palaverit ja
kertoa tulevista muutoksista sekä kuunnella heidän mielipiteet ja mahdolliset
parannuskeinot. Lisäksi tässä vaiheessa pidin palautetilaisuuden Tikkarinteen
henkilökunnalle jo käynnissä olevasta kierrätystoiminnasta ja hyödynsin palautetta Wärtsilä-kampuksella niin, ettei samoja mahdollisia virheitä toisteta.
Neljännessä vaiheessa yhdessä toimeksiantajan kanssa päätetään muutoksista
ja ryhdytään tilaamaan tarvittavat välineistöt kampukselle.
Viidennessä vaiheessa täytyy tehdä selkeät opasteet uusiin käytäntöihin sekä
pitää infotilaisuudet henkilökunnalle sekä oppilaille niin, että he ymmärtävät asian tärkeyden ja rupeavat tätä myötä noudattamaan uudistuksia. Tämän määrää
Joensuun kunnallisen jätehuoltomääräyksen 11 luvun 45 §. Kiinteistön haltijan
on tiedotettava kiinteistön asukkaita ja kiinteistöllä työskenteleviä tai muuten
toimivia näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätteiden lajittelu-, keräys- ja
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kuljetusjärjestelyistä. (Joensuu 2016b) Koko lajittelu lähtee siitä, että kaikki
noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.
Viimeinen eli kuudes vaihe, on muutosten käytäntöön ottaminen, jolloin lajittelusta tulee osa kiinteistön arkea. Jokaisen tulee lajitella jätteet parhaansa mukaan ja tutustua jätteiden lajitteluun omasta tahdostaan enemmän. Lajittelun tulokset näkyvät pitkällä viiveellä, mutta hyödyt tulevat olemaan huomattavia.
4.3 Aineistot ja menetelmät
Opinnäytetyön aineistoina toimivat mm. eri jätehuolto-oppaat, jotka löytyvät kirjallisena, että sähköisenä muotona. Esimerkiksi Puhas Oy:n antamat päivitetyt
lajitteluohjeet ovat olleet erinomainen tietolähde jätehuoltosuunnitelmaa tehdessä. Puhas Oy:n Kodin lajitteluopas löytyy liitteestä 1. Puhas Oy:n jäteraportteja
pystyi hyödyntämään etenkin jätehuollon kustannuslaskelmissa. Jäteraportit
löytyvät liitteestä 2. Työn pohjana toimi mainiosti Tikkarinteelle ennestään
suunnittelemani jätehuoltosuunnitelma- sekä opas joka löytyy liitteestä 3. Osviittana voin hyödyntää Tiedepuiston jätehuoltomallia.
Opinnäytetyötä tehdessäni sekä vuonna 2015 työharjoitteluaikaan pohjatietoa
etsiessäni olen haastatellut ja pitänyt palavereita useiden eri tahojen kanssa,
kuten keittiöhenkilökunnan (Amica), siivoushenkilökunnan (Joensuun kaupunki),
Joensuun kaupungin kiinteistöpalvelukeskuksen jätehuoltoasioista vastaavan
Esa Sivosen, Puhas Oy:n, vahtimestarien, Tiedepuiston Mikko Naakan, Lassila
& Tikanojan ja Kuljetus & Kierrätyksen. Lisäksi olen pitänyt infotilaisuuksia opiskelijoille, hallintopuolelle sekä opetuspuolelle. Lajitteluastiat ja muut tarvittavat
välineistöt hankitaan suunnitelman valmistuttua jälleenmyyjältä.
Päiväkirjan pitäminen suunnitelman etenemisestä vaiheittain on tärkeä osa
opinnäytetyötä. Suunnitelman ajoituksessa pystyin hyödyntämään työharjoittelussa käyttämääni aikataulusta siitä, mitä missäkin vaiheessa tulee tehdä. Yhdistämällä Tikkarinteen ja Wärtsilän jätehuoltosuunnitelman aikataulutukset saadaan kokonaiskuva projektin etenemisestä. Aikataulutukset löytyvät liitteestä 4.
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5. Jätehuollon suunnittelu ja toteutus
5.1 Jätehuollon nykytila Wärtsilä-kampuksella
Wärtsilä-kampuksen jätehuolto on koostunut pääasiassa sekajätteen ja biojätteen lajittelusta aikaisemmin. Vuonna 2014 Wärtsilä-kampuksella syntyi
sekajätettä noin 24 000 kg ja biojätettä noin 12 000 kg. Vuoden 2015 jätemäärät
olivat lähestulkoon samanlaiset: sekajäte n. 22 000 kg, biojäte n. 10 000 kg,
metalli 1 420 kg ja lasi 260 kg. (Puhas Oy 2016b)
Verraten Tikkarinne-kampuksen uudistettuun jätehuoltosuunnitelmaan, näiden
tietojen perusteella voimme arvioida, että sekajätteen määrä tulee putoamaan
uudistuksien myötä ja metallin sekä lasin kierrätyksen määrä lisääntyy. Biojäte
tulee pysymään arviolta samoissa lukemissa kuin ennenkin.
Tikkarinne-kampuksella syntyi vuonna 2014 sekajätettä noin 40 000 kg ja biojätettä n. 19 000 kg. Vuoden 2015 sekajätteen määrä oli noin 17 000 kg ja biojätettä syntyi n. 18 000 kg. Lisäksi vuonna 2015 kerättiin talteen n. 720kg lasia,
2360 kg metallia ja energiajätettä 2 560 kg. (Puhas Oy 2016b)
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Kaavio 1. Jätemäärät kampuksittain vuosina 2014-2015 kilogrammoina esitettynä. (Pekka Kotipohja)
Ravintolan takaa itäpuolelta Wärtsilä-kampusta löytyy jätekatos ja jäteastiat joihin jätteet kuljetetaan sisätiloista odottamaan jäteautoa ja lopullista sijoitusta.
Metallinkeräysastian väri on musta, keräyslasin sininen, keräyspaperin vihreä,
biojätteen ruskea. Pahvit on laitettu omaan astiaansa ja pakattu mahdollisimman tiiviisti tilan säästämiseksi. Jos pahvia on tullut enemmän kuin astiaan sopii, ylimääräinen pahvi on sijoitettu rullakoihin.
Toimistotiloissa on sileäpintaiselle (värillinen, sileä- ja kiiltäväpintainen) ja karkeapintaiselle (tulostuspaperi, sanomalehdet) paperille sekä sekajätteelle omat
astiansa. Biojäte (banaanin kuoret tms.) on yleensä sijoitettu sekajätteen joukkoon. Luokkahuoneissa on ainoastaan sekajäteastia, johon lähestulkoon kaikki
syntyvä jäte on sijoitettu. Taukotiloissa on seka- ja biojätteelle omat astiansa.
Taukotiloissa on myös sileäpintaiselle (värillinen, sileä- ja kiiltäväpintainen) ja
karkeapintaiselle (tulostuspaperi, sanomalehdet) paperille omat lajitteluastiat.
Sanomalehdet ovat menneet aiemmin sekaisin molempiin astioihin. Ruokalassa
on bio- ja sekajäteastiat ruokailuastioiden palautuspisteellä. Patterit on toimitettu vahtimestarin huoneen edessä olevaan patterinkeräyspisteeseen. Muu ongelmajäte on täytynyt aiemmin toimittaa vahtimestarille, joka sijoittaa sen jatkokuljetusta varten oikeaan paikkaan.
5.2 Suunnitelma uudesta jätehuollosta ja kierrätyksestä
Uusi jätehuoltosuunnitelma on laadittu kehittämistarpeiden mukaisesti. Kehittämistarpeiden selvittämiseen on vaadittu monien toimijoiden mielipiteet ja näkökannat.
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Kuva 2. Tikkarinne-kampuksella oleva lajitteluastia käytävällä (bio-, energia- ja
pieni sekajäteastia ja pullojen sekä tölkkien keräyspiste). Biojäte-, sekajäte, lasi, metalli- ja kartonkijäteastiat sijaitsevat ulkona. Kuvassa myös energiajätepuristin. (Kuva: Pekka Kotipohja)
Wärtsilä-kampuksen käytäville sijoitetaan keskeisimmille alueille 6 lajittelupistettä. Lajitteluastiat sijoitetaan 1. ja 2. kerrokseen. Lajitteluastioiden sijainnit on
kartoitettu vilkkaimpien kulkureittien mukaan ja tässä apuna on käytetty henkilökunnan ja siivoojien antamaa palautetta sekä itsenäistä seurantaa. Lajitteluastioiden sijainnit ovat merkitty toimestani Arkkitehtitoimisto Torikka Karttunen
suunnittelemaan pohjakuvapiirrokseen joka löytyy liitteestä 5.
Lajitteluastian tunnistaa isosta hopeasta Bermuda Tripla -astiasta ja sen yhteydessä olevista lajitteluohjeista. Lajittelupisteisiin voi lajitella kolmeen omaan
kohtaansa poltettavan jätteen, biojätteen, muovipullot ja tölkit. Poltettavan jät-
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teen tunnistat lajitteluastiassa oranssista väristä, biojätteen ruskeasta väristä, ja
pullot sekä tölkit harmaasta väristä.

Kuva 3. Bermuda Tripla -lajitteluastia Tikkarinne kampuksella. (Kuva: Pekka Kotipohja)

Kuva

4.

Bermuda

Tripla

-lajitteluastia.

(Kuva:

Lehtovuori

2016)
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Wärtsilä-kampukselle ollaan suunniteltu tulevaisuudessa polttojätepuristimen
hankintaa, johon sijoitetaan kaikki poltettavaksi jätteeksi luokiteltava jäte. Polttojätepuristimen sijainti tulisi olemaan mahdollisesti ravintolan itäpuolella, lastauslaiturin oven edessä. Polttojätepuristimen sijoittamisen mahdollistamiseksi jouduttaisiin tekemään pieniä muutoksia infrastruktuuriin, kuten kaatamaan talon
reunustalla oleva korkea leppäpuu ja rakentamaan portaikko, jonka kautta siivooja pääsisi turvallisesti sijoittamaan poltettavan jätteen puristimeen. Lisäksi
Wärtsilä-kampuksen kiinteistön seinään, ravintolan oleskeluaulan sivuun, suunnitellaan mahdollisesti kulkureitti, jonka kautta siivoojat pääsisivät kätevästi lastauslaiturille ja lastauslaiturin kautta polttojätepuristimelle sekä ulkona sijaitsevaan jätekatokseen. Siivoojilla ainoa mahdollinen kulkureitti olisi ollut ruokalan
keittiön kautta kulkeminen, joka ei hygieniallisista syistä olisi ollut mahdollista.
Täten tulimme toimitilapäällikön Matti Hyppäsen sekä Joensuun kaupungin jätehuollosta vastaavan esimiehen Esa Sivosen kanssa siihen tulokseen, että
oven rakentaminen seinään olisi yksi järkevä ratkaisu. ”Toki arkkitehti ja Tilakeskuksen suunnittelija pitivät meidän jätepuristimen paikkaa hyvänä, mutta
kulkureitti sinne saattaa muuttua” (Hyppänen 2016b) Polttojätepuristimen sijainnin tulee täyttää Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 6
luvun
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§

mukaiset

kriteerit.

Luokkahuoneisiin sijoitetaan sileäpintaiselle (värillinen, sileä- ja kiiltäväpintainen) ja karkeapintaiselle (tulostuspaperi, sanomalehdet) paperille omat keräilyastiansa. Lisäksi luokissa sekajäteastiat muutetaan polttojäteastioiksi. Täten
tulimme edellä mainittuun lopputulokseen, kun pidimme palaverin siivousesimies Anu Turusen kanssa koskien Tikkarinteen tämän hetkistä lajittelun toimivuutta sekä mitä voitaisiin tehdä paremmin Wärtsilä-kampuksella. Turusen
(2016) mukaan Tikkarinteellä sekajäteastiat on muutettava luokkahuoneissa
energiajätteeksi ja tämä sama tehtävä myös Wärtsilälle. Energiajätteen ja sekajätteen nimityksestä luopuminen tarkoittaa sitä, että jäteastiat kantavat nimeä
polttojäteastia.
Muu jäte, kuten biojäte sekä kierrätettävät pullot ja tölkit, on sijoitettava käytäviltä löytäviin lajittelupisteisiin. Toimistotiloissa vaihdetaan sekajäteastia poltettavalle jätteelle sopivaksi ja biojäte kuljetetaan lähimpään lajitteluastiaan tai taukotilaan. Taukotiloissa olevat sekajäteastiat muutetaan poltettavalle jätteelle

25
sopivaksi, parannetaan biojätteen lajittelumahdollisuutta ja muovipullot sekä tölkit kerätään erikseen. Taukotiloihin lisätään metalli-, ja lasijätteelle omat astiansa ja ne tyhjennetään astian täytyttyä. Taukotiloissa on myös sileäpintaiselle
(värillinen, sileä- ja kiiltäväpintainen) ja karkeapintaiselle (tulostuspaperi, sanomalehdet) paperille omat lajitteluastiat. Sanomalehdet tulee jatkossa sijoittaa tulostuspaperin joukkoon. Ruokalaan sijoitetaan erillinen pullonpalautuspiste sekä
sekajäteastia muutetaan poltettavalle jätteelle kelpaavaksi. Biojäteastiat säilyvät
ennallaan.
Bermuda Tripla -astiat on valittu Karelia-ammattikorkeakoulu Tikkarinteellä ja
Wärtsilässä käytäville lajitteluastioiksi niiden kätevyyden ja ergonomisen muotoilun vuoksi. Astian materiaali on ruostumatonta terästä ja sen tilavuus on 3 x
100 l. Astia on noin 53 kg painoinen ja se vetää sisälleen 3 x 150 litran jätesäkkiä. (RT-Tuotetieto 2015)
Astiaan saa helposti lajitteluohjetarrat kiinnitettyä, joka oli yksi valintakriteereistä. Lisäksi se on paloturvallinen, koska astian kansi on muotoiltu estämään
tulen hapensaantia ja tukahduttamaan alkava palo. Kannessa on saranat ja lukitusmahdollisuus, joten siivoojan on helppo tyhjentää täytetyt jätesäkit liikuttamatta sitä ja lukita se sen jälkeen ilkivallan ja roskien levittämisen estämiseksi.
Bermuda Tripla – lajitteluastioiden yksikköhinta on noin 1 000,00 €/kpl. (Lehtovuori 2016)
Kampukselle tilataan Puhas Oy:ltä lasinkeräysastioita 1 kpl, jonka tilavuus on
240 litraa. Lisäksi metallijätteelle tilataan oma astia, jonka tilavuus on 660 litraa.
Tarpeen vaatiessa astioita saa lisää Puhas Oy:ltä toimitettuna. Näiden jäteastioiden kustannukset kuuluvat vuokraan, eikä niistä veloiteta erikseen.
Eri paperilajikkeille on omat astiansa kopiokonehuoneissa, toimistohuoneissa,
luokkahuoneissa sekä taukotiloissa. Paperinkeräys astiat ovat pahvilaatikoita,
jotka työntekijät itse ovat merkanneet kunkin paperilajikkeen mukaisesti. Näistä
kustannuksia ei juurikaan tule.
Sekajäteastioita Wärtsilä-kampuksella on 5 kpl (240 l) joiden tyhjennys on keskimäärin 2 kertaa viikossa. Tämä tarkoittaa 10 sekajäteastian tyhjennyskertaa
viikossa. 1 tyhjennyskerta maksaa 11.16 €/astia. Biojäteastioita Wärtsilä-

26
kampuksella on 3 kpl (240 l) jotka tyhjennetään kaksi kertaa viikossa. Tämä tarkoittaa kuuden biojäteastian tyhjennyskertaa viikossa. Yksi tyhjennyskerta maksaa 9.66 €/astia. Lisäksi metallijäteastia tyhjennetään keskimäärin kahden viikon välein. Metalliastian tyhjennyskerran hinnaksi arvioitiin saman verran kuin
sekajätteen. Viikkotasoiset tyhjennyskerrat ovat vain teoreettisia, jos kiinteistössä jokainen viikko olisi samanlainen. Esimerkiksi lomajaksoina jätettä ei juurikaan synny tai on hyvin vähäistä ja tällöin jäteastioita ei tarvitse tyhjentää niin
usein. (Malinen 2016)
Jäteraportteja tutkiessani selvisi, että Wärtsilä-kampuksella tyhjennettiin vuonna
2015 660 litran sekajäteastioita 388 kertaa ja lisäksi lisäsäkkejä (200 l) 42 kertaa. Näiden tietojen perusteella 2015 vuonna Wärtsilä –kampukselle pelkän sekajätteen tyhjennyskertojen hinnaksi tuli 4330.08 € ja lisäsäkkeineen (42 x
11.16 €) 4817.28 €. Biojäteastiat tyhjennettiin 205 kertaa vuonna 2015 ja täten
biojätteen tyhjennyskertojen hinnaksi tuli 1980.30 €. Yhteensä jätehuollon kuljetuskustannukset jäteastioilla ovat 6797.58 €.
Jos polttojätepuristin hankittaisiin tulevaisuudessa, sen vuokrahinta tulisi olemaan noin 400 €/kk. (Esa Sivonen 2016) Energiajätepuristimen hinta Tikkarinteellä on ollut noin 4800 €/vuosi. Puristimen tyhjennysmaksu koostuu kuljetus-,
käsittely- ja punnitusmaksuista. Kuljetuksen hinta on 60.33 €/tyhjennnyskerta.
Käsittelymaksu menee todellisen painon mukaan 120 €/tonni. Punnitusmaksun
suuruus on 12 €/kerta. (Joensuu 2016a)
Selvityksen mukaan energiajätepuristin on tyhjennetty aikaisemmin 12 viikon
välein Tikkarinne-kampuksella, mutta jätehuoltomääräysten muutosten takia
nykyisin pisin sallittu tyhjennysväli on poltettavalle jätteelle 8 viikkoa. (Joensuu
2016a) Tyhjennysväli tulisi olemaan Tikkarinne- ja Wärtsilä-kampuksilla siis 8
viikkoa. Puristimen jätteen määrän tilavuus on 2400 kg.
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Kuva 5. Jäteastioiden tyhjennysvälit. (Kuva: Joensuu 2016c)
Jos poltettavaa jätettä syntyisi arviolta 2000 kg 8 viikon aikana, polttojätepuristimen todelliset kustannukset olisivat seuraavat:
-

Puristimen vuokra = 4800 €/vuosi

-

Kuljetusmaksu = 6.5 x 60.33 €/tyhjennyskerta = 392.15 €/vuosi

-

Käsittelymaksu = 120 €/tonni x 2 (2000kg) x 6.5 = 1560 €/vuosi

-

Punnitusmaksu = 12 €/kerta x 6.5 € = 78 €/vuosi

-

Kokonaismaksu yhteensä = 6830.15 €/vuosi

Polttojätepuristimen kustannukset nousisivat yli 6800 €/vuosi ja siihen on lisättävä biojätteen tyhjennyskertojen aiheuttamat kustannukset esimerkiksi vuoden
2015 lukujen mukaan (205 x 9.66 €) biojätteen hinta on 1980.3 €/vuosi. Täten
kokonaisjätehuoltokustannukset ovat puristimen kanssa 8810.45 €/vuosi. Pelkillä jäteastioilla jätehuollon toteuttaminen maksaisi 6797.58 €/vuosi.
Näiden tietojen perusteella polttojätepuristimen hankinta vuokravälineistönä tulisi yli 2000 € kalliimmaksi vuodessa kuin jäteastioilla hoidettu jätehuolto. Optimaalinen polttojätepuristimen kokoluokka on arvioitu olevan noin 20 m3 Wärtsilä-kampuksella jos tarkoituksena on hankkia 2000-2400 kg puristin. Tämä on
selvitetty käyttäen hyväksi Puhas Oy:n laskemia muuntokertoimia (1000 l = 100
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kg sekajätettä = poltettavaa jätettä). Jos polttojätepuristin ostettaisiin kiinteistölle, tulisi sen olla 20 m3 ja sen kokoluokan puristimen hinta on 15 000 € ja 20
000 € välillä riippuen varusteista. Käytetyn puristimen hinta on noin puolet uudesta. (Kapasity Oy 2016)
Jos puristin maksettaisiin korottomissa erissä, esim. 400 €/kk, takaisinmaksuaika olisi noin kolme vuotta. Tämän jälkeen puristimen kustannukset koostuisivat
käytännössä vain kuljetus-, käsittely- ja punnitusmaksuista sekä mahdollisista
huolto/korjauskustannuksista. Kuljetus-, käsittely- ja punnitusmaksujen hinnaksi
edellä lasketuilla tyhjennyskertamäärillä tulisi 2030.15 €/vuosi. Puristimen hankinta kiinteistön omaksi toisi siis 3 vuoden päästä vuosittain noin 2800 € säästöt
(sekajätteen kustannukset jäteastioilla 4817.28 €/vuosi – polttojätepuristimen
kustannukset

2030.15

€/vuosi).

Ongelmallista nykyisessä jätehuollossa on se, että sekajäteastiat täyttyvät helposti eikä jätteitä paineta tiiviimmäksi ja näin ollen astiat jäävät monesti vajaiksi,
mutta niistä laskutetaan silti täyden astian hinta. Raporteista kävi ilmi, että astioiden tyhjennyspaino vaihteli huomattavasti. Jätepuristimen kanssa hukkatila on
minimaalinen ja turhia tyhjennyskertoja ei kerry. Jatkoa ajatellen tällä on huomattava vaikutus ympäristöön, sillä jäteautojen käyntikerrat vähenevät merkittävästi ja täten puristin pienentää syntyvää hiilijalanjälkeä. Lisäksi kaikki syntyvä
poltettava jäte kuljetetaan 2016 vuoden lopussa erikseen Riikin voimalaitokselle
Leppävirralle, joten kaikki itse jätteen syntypaikalla vähennetty kuormaautoliikenne on askel kohti puhtaampaa luontoa.
Jätehuollon uudistamisen myötä uudet kustannukset koostuvat pääasiassa lajitteluun tarkoitettujen välineistöjen hankinnasta ja jätepuristimen kustannuksista.
Selvitysten ja laskujen pohjalta saatu tulos osoittaisi jätepuristimen ostamisen
kiinteistön omaksi halvimmaksi ratkaisuksi tulevaisuutta ajatellen.
Tiivistettynä:
- Jätehuollon kustannukset jäteastioilla (poltto- ja biojäte): n. 6800 €/vuosi
- Jätehuollon kustannukset vuokrapuristimella (poltto- ja biojäte): n. 8800
€/vuosi
- Jätehuollon kustannukset omalla puristimella (poltto- ja biojäte) ensimmäiset 3
vuotta: 8800 €/vuosi
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- Jätehuollon kustannukset omalla puristimella (poltto- ja biojäte) 3 vuoden jälkeen: 4000 €/vuosi

6. Pohdinta
Opinnäytetyöprosessini alkoi käytännössä jo vuoden 2015 kesällä, kun työharjoitteluni aikana sain kuulla mahdollisuudesta jatkaa harjoittelua opinnäytetyöksi
saakka. Tikkarinteelle tekemäni jätehuolto-opas osoittautui päteväksi ja täten
päätimme yhdessä toimitilapäällikön kanssa tehdä Wärtsilä-kampukselle ja Tikkarinteen kampukselle yhtenäisen jätehuolto-oppaan, koska sellaista ei vielä ollut.
Oppaan ulkomuotoon ei enää opinnäytetyövaiheessa tarvinnut panostaa suuria
määriä, sillä se oli jo entuudestaan tehty Tikkarinteelle. Oppaan visuaalisesta
ilmeestä vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun graafinen suunnittelija. Oppaassa
on selkeästi kuvattu lajittelupisteiden sijainnit, sekä lajiteltavat jätelajikkeet. Oppaan värimaailma kuvastaa Karelia-ammattikorkeakoulun tyypillistä vihertävää
sävyä. Lisäksi kaikki jätelajikkeet on esitetty samoilla väreillä kuin ne on lajitteluastioissa värjätty, esim. poltettava jäte oranssin värisenä.
Oppaan pystyy jatkossa helposti muokkaamaan, mikäli ammattikorkeakoululle
tulee muutoksia.
Opinnäytetyöni sujui suhteellisen helposti ja aihe oli minulle erittäin hyvä, sillä
viimeisen vuoden ajan olen käynyt läpi paljon lajitteluun liittyviä asioita ja se on
ollut koko ajan jollakin tapaa läsnä. Motivaationi pysyi tasaisena koko prosessin
ajan, sillä tietoa oli saatavilla monista eri lähteistä. Esimerkiksi Puhas Oy on
muokannut faktatiedon miellyttävään ja selkeään muotoon ja täten pohjatietoa
oli helppo lukea ja ymmärtää. Lisäksi yhteydenpito Puhas Oy:n kanssa oli mutkatonta ja ystävällistä.
Jätehuoltosuunnitelman suunnittelu ja siitä opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista. Suunnitelmallisuus onkin ehkä yksi vahvuuksistani ja se näkyy opinnäytetyössä sekä jätehuoltosuunnitelmassa aikataulutuksen ja eri vaiheiden lä-
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pikäymisessä. Toimeksiantajani antoi minulle melko vapaat kädet viedä asioita
eteenpäin ja se oli yksi iso motivaation lähde.
Aihe on rajattu selvästi. Opinnäytetyössä keskityttiin jätehuollon toimivuuden
parantamiseen ja lajittelun mukaan tuomiseen. Lajitteluastioiden sijaintien määrittely, syntyvien jätelajien tunnistaminen ja niiden jätemäärien laskeminen sekä
investointilaskennat, sekä henkilöstön opastus ja neuvonta olivat opinnäytetyön
aiheen pääroolissa.
Yhteistyö toimeksiantajan ja eri toimijoiden kanssa toimi moitteettomasti. Yhteydenpito tapahtui lähinnä sähköpostin ja puhelimen kautta. Pidimme myös toimeksiantajan ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa säännöllisin väliajoin palavereita kasvotusten suunnitelman etenemisestä. Jos en saanut jotain yhteyshenkilöä
kiinni, niin toimeksiantaja järjesti tapaamisen jokainen kerta. Kesäaikana oli vaikeampi saada kiinni yhteyshenkilöitä lomien vuoksi. Tämä ei kuitenkaan estänyt
opinnäytetyön kirjoitusprosessia, sillä internetin kautta sai hankittua tarvittavat
lähdetiedot etsittyä.
Mielestäni opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan antoi minulle enemmän
kuin oletin. Opin toimimaan useiden eri toimijoiden kanssa ja sosiaalisuus olikin
iso osa työtä. Vapaat kädet työn tekemiseen pakotti minut olemaan omaaloitteinen ja täten sainkin vaikuttaa lähestulkoon kaikkiin muutoksiin ja ehdotuksiani kuunneltiin vakavasti. Raportin kirjoittaminen opetti minua olemaan parempi kirjoittaja. Uskon tämän kaiken työskentelyn olevan suureksi eduksi tulevaisuudessa insinöörin työtehtävissä.
Hankalinta opinnäytetyötä tehdessä oli lakien rajaaminen aihetta koskevaksi.
Vaikeaa oli miettiä mahdolliset lait ja säännökset, jotka ovat olennaisimpia jätehuoltosuunnitteluun liittyen. Myös tekojen pukeminen sanoiksi oli välillä haastavaa ja lauseiden jäsentäminen siinä mielin, ettei mitään tärkeää jäisi sanomatta.
Suurimmaksi ongelmaksi koitui opinnäytetyöprosessin aikana aikataulutuksen
lievä venyminen ja uusien tulevien lakien ymmärtäminen. Jätepolitiikka muuttuu
koko ajan ja on haastavaa pysyä muutoksissa mukana. Muutosten takia on hyvä, että tekemääni opasta on mahdollista muokata tulevaisuudessa.
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