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Opinnäytetyöni aiheena oli tapahtuman jätehuollon ja lajitteluohjeistuksen suunnittelu sekä
jätteen synnyn ehkäisy tapahtumissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia jätehuoltosuunni‐
telma Hyvinkäällä järjestettävään Jukolan viestiin Kytäjä‐Jukola 2010. Työn tarkoituksena oli
jätehuoltosuunnitelman lisäksi selvittää keinoja jätteen synnyn ehkäisyyn tapahtumissa sekä
tehdä lajitteluohjeet.
Suunnistustapahtumalla on ympäristövaikutuksia, joista ruoka‐ ja juomatarjoilu sekä jätehuol‐
to aiheuttavat suuren osan. Ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään informaatio‐
ohjauksen ja jätelainsäädännön avulla. Tavoitteena on jätteen synnyn ehkäisy ja jätteiden
tehokkaampi hyödyntäminen aineena tai energiana. Jätteen syntyä tapahtumissa voi ehkäistä
materiaalien hankintavaiheessa esimerkiksi välttämällä ylipakattuja tuotteita tai suosimalla
kestokäyttöisiä kuljetuslaatikoita. Jätteiden tehokkaampi hyödyntäminen on mahdollista, jos
jäte lajitellaan hyvin jo syntypaikalla. Jätteiden lajitteluun opastetaan lajitteluohjeilla ja
lajitteluneuvojien avulla.
Jukolan viesti on yksi maailman suurimmista suunnistustapahtumista, johon osallistuu ihmisiä
20 eri maasta. Jätteen synnyn ehkäisy Jukolan viestissä painottuu hankintojen, materiaaliva‐
lintojen ja rakentamisen suunnitteluun. Tehokkaaseen lajitteluun pyritään selkeällä opastuk‐
sella, joka tapahtuman kansainvälisen luonteen johdosta tulee toteuttaa monella eri kielellä.
Osana Jukolan viestin jätehuollon suunnittelua osallistuin Tampereella 2008 järjestettyyn
Jukolan viestiin ja sen kenraaliharjoitukseen. Osallistuin myös Jukolan viestin viralliseen ko‐
koukseen sekä kiersin valiokuntien kokouksia syksyllä 2008. Hankin tietoa aiheesta haastatte‐
lemalla eri alan asiantuntijoita. Syvensin osaamistani käytännön harjoittelulla SM‐viestissä
Hyvinkäällä ja sain palautetta työstäni suorittamalla palautekyselyn.
Jätehuoltosuunnitelma sisältää lajiteltavat jätejakeet, astioiden määrät ja sijainnit, työnteki‐
jöiden tarpeen sekä neuvoja jätteen synnyn ehkäisyyn. Suunnitelmassa on karttakuviin piirre‐
tyt jäteastiat ja taulukoita, jotka tiivistävät ja selkeyttävät jätehuollon kokonaisuutta. Jäte‐
huoltosuunnitelmaa on tähän mennessä painettu kaksi kappaletta, joiden liitteinä on cd‐
levyt. Levyltä löytyvät jätehuoltosuunnitelman lisäksi lajitteluohjeet ja koulutusmateriaalia.
Jätehuoltosuunnitelmaa on tarkoitus jakaa sähköisesti tapahtumajärjestäjille työkaluksi ta‐
pahtumien jätehuollon suunnitteluun.
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käisy, lajittelu, lajitteluohjeistus
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The subject of my thesis was planning the waste management and the sorting instructions for
an event. I concentrated also on waste prevention in events. The aim of my thesis was to
create a waste management plan for Jukola relay. The event is held in Hyvinkää and is called
Kytäjä‐Jukola 2010. One goal besides creating the waste management plan was to detect
ways to prevent the production of waste in events and to compile the sorting instructions.
An orienteering event has impacts on the environment. Most of the impacts are caused by the
food and drink services and by the waste management. With the help of legislation and in‐
formational guidance the environmental impacts are minimized. The aim is to prevent waste
production and utilize the waste more efficiently as matter or as energy. In events the pro‐
duction of waste is best prevented in the raw material procurement phase by avoiding over
packaged items and by using durable materials in transportation. The more efficient utiliza‐
tion of the waste is possible if it is properly sorted. The recycling guide and sorting instruc‐
tions help in sorting the waste correctly.
Jukola relay is one of the biggest orienteering events in the world. There are participants
from 20 different countries and nationalities. In Jukola relay the waste prevention is mostly
done by planning the procurements, the material choices and the building details in advance.
The objective is to create efficient sorting system with explicit guidance executed in differ‐
ent languages.
Part of the project was to take part in Jukola relay 2008 and in its rehearsal which were held
in Tampere. I also participated in the official Jukola meeting and the committee meetings in
fall 2008. I collected information about this subject by interviewing professionals from differ‐
ent areas. I deepened my skills by practicing in local orienteering event in Hyvinkää. I got
feedback of my work by executing feedback inquiry.
The waste management plan includes different waste types, the quantity and location of
waste bins and the amount of the workers needed as well as recycling guides and some advice
on preventing waste. Plan also includes maps which show where the waste bins are located.
Tabled statistics summarize and clarify the waste management. The printed versions of the
waste management plan include CDs, which contain sorting instructions and education mate‐
rial. The waste management plan is intended to be distributed in electronic form to the event
managers and it is meant to serve as a tool in organizing waste management in events.

Key words: Jukola relay, waste management plan, ecological event, waste prevention, sort‐
ing, sorting instructions
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1 Johdanto

Jukolan viesti on yksi maailman suurimmista suunnistustapahtumista ja se on myös yksi par‐
haiten järjestetyistä suunnistusviestikilpailuista maailmassa. Jukolan viesti kiertää ympäri
maata ja vuonna 2010 se järjestetään Hyvinkään Kytäjällä. Viestillä on pitkät perinteet, tä‐
män ansiosta on järjestävän seuran kunnia‐asia, että tapahtuma on ensiluokkaisesti järjestet‐
ty. Jukolan viestillä on hyvä ympäristöimago sen vähäisten luontovaikutusten ja siisteyden
johdosta. (Jukolan viesti 2008a.) Tapahtumalle laaditaan vuosittain ympäristöohjelma, jonka
tavoitteena on koota yhteen koko kilpailun ympäristövaikutukset ja toimet niiden minimoimi‐
seksi (Saviaho 2008). Tehtävänäni oli laatia Jukolan viestille (Kytäjä‐Jukola 2010) jätehuolto‐
suunnitelma ja pohtia jätteen synnyn ehkäisyä tapahtumissa.

Jätelain (1072/1993) ja Hyvinkään kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti yleisötapah‐
tuman järjestäjän on huolehdittava tapahtuman jätehuollosta. Jätteiden keräys, keräysväli‐
neet, niiden sijoitus ja merkintä sekä alueen siivoaminen tulee suorittaa jätehuoltomääräys‐
ten mukaisesti niin, ettei ympäristölle ja ihmisille aiheudu vaaraa. Jätehuollon tulee olla tar‐
koituksenmukainen tapahtuma‐alueen laajuus ja ihmismäärä huomioon ottaen. Jätelaki
(1072/1993) velvoittaa jätehuollon järjestämisen lisäksi myös ehkäisemään jätteen syntyä ja
edistämään jätteen hyötykäyttöä.

Euroopan Unioni julkisti uuden jätedirektiivin marraskuussa 2008. Uuden direktiivin tavoittee‐
na on vahvistaa viisiportaista jätehierarkiaa. Tällä tarkoitetaan, että jätepolitiikassa on nou‐
datettava seuraavaa tärkeysjärjestystä: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyt‐
töön, kierrätys, muu hyödyntäminen, loppukäsittely. Uudella direktiivillä pyritään siis edistä‐
mään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Jäsenmaiden on saatettava
direktiivi voimaan joulukuussa 2010. (Ympäristö 2008.) Jätteen synnyn ehkäisy on yhä suu‐
rempi haaste nykyajan yhteiskunnassa, jossa jätemäärät kasvavat voimakkaasti vuodesta toi‐
seen. Ihmiset elävät yli luonnonvarojen ja ympäristön kantokyvyn. Yli 90 % niistä luonnonva‐
roista, joita ihminen hyödyntää, muuttuu jätteeksi jo tuotantovaiheessa. Jätteiden käsittelys‐
tä aiheutuu huomattavia kustannuksia sekä päästöjä, esimerkiksi jätteiden kuljetukset lisää‐
vät liikenteen päästöjä. (YTV 2008.)

Tapahtumien järjestämisestä saattaa aiheutua paljon ympäristövaikutuksia ja päästöjä. Toi‐
saalta tapahtumat ovat oivallinen tilaisuus edesauttaa kestävää kehitystä ja antaa uusia nä‐
kökulmia paikallisiin ympäristönhallintajärjestelmiin kuten jätehuoltoon ja jätevesihuoltoon.
(Koivusalo 2006, 11.) Neuvonnan ja valistuksen avulla tapahtumissa voidaan jakaa tietoa jät‐
teen synnyn ehkäisystä ja jätteen lajittelusta. Jätteen synnyn ehkäisy on suuri ja ajankohtai‐

nen osa maailmanlaajuista jätepolitiikkaa, joten se on syytä huomioida myös yhdessä maail‐
man suurimmista suunnistustapahtumista.

Tekemässäni Kytäjä‐Jukola 2010 – Jätehuoltosuunnitelmassa pääpaino on jätehuollon toteu‐
tuksessa, mutta myös jätteen synnyn ehkäisy on tärkeässä osassa. Jätehuoltosuunnitelma on
tarkoitettu Kytäjä‐Jukolan lisäksi muiden Jukolan viestien ja tapahtumien käyttöön, joihin se
hyvin soveltuu juuri jätteen synnyn ehkäisy – osionsa ansiosta. Jätteen ehkäisyn lisäksi suunni‐
telmassa paneudutaan lajitteluun ja lajitteluohjeistukseen.
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2 Tavoitteet

2.1 Opinnäytetyön tavoitteet

Tehtävänäni oli laatia jätehuoltosuunnitelma Hyvinkäällä järjestettävään Jukolan viestiin
Kytäjä‐Jukola 2010. Jätehuoltosuunnitelman tuli sisältää laskelmat erityyppisten jätteiden
syntymääristä ja niiden lajittelusta. Tavoitteena oli, että suunnitelmasta selviää, kuinka mon‐
ta jäteastiaa tarvitaan ja minne ne sijoitetaan, mitkä jätejakeet lajitellaan, lajitteluohjeet ja
neuvojien tarve. Jätehuoltosuunnitelman olennaisena lähtökohtana olivat arviot ja laskelmat
tapahtumaan osallistuvasta ihmismäärästä ja mahdollisesta jätemäärästä.

Jätehuoltosuunnitelman avulla Kytäjä‐Jukolassa voidaan ehkäistä jätteen syntyä ja toteuttaa
toimiva jätehuolto käytännössä. Tavoitteena oli tehdä jätehuoltosuunnitelmasta niin kattava,
että sitä voisi hyödyntää työkaluna sekä Jukolan viesteissä että muissakin tapahtumissa. Tar‐
koituksena oli tehdä jätehuoltosuunnitelman liitteeksi lajitteluohjeistus ja ohjekylttien poh‐
jat. Opinnäytetyön tavoitteena jätehuoltosuunnitelman lisäksi oli tuottaa ajankohtaista tietoa
jätteen synnyn vähentämisestä tapahtumissa ja tarjota ideoita kuinka tämä onnistuu käytän‐
nössä.

2.2 Oman oppimisen tavoitteet

Henkilökohtaisena tavoitteena oli työstää yksityiskohtainen ja kattava jätehuoltosuunnitelma,
joka ei vain esittele tietyn tapahtuman jätehuoltoa vaan toimii työkaluna jätehuollon suunnit‐
telussa muissakin tapahtumissa. Halusin tehdä jätehuoltosuunnitelmasta mahdollisimman
selkeän ja helpon ymmärtää ja toteuttaa käytännössä. Jätehuoltosuunnitelman tarkoituksena
oli myös saada ihmiset ymmärtämään jätteen ehkäisyn ja lajittelun tärkeys sekä kertoa kuin‐
ka jätteen syntyä voi käytännössä ehkäistä.

Tavoitteenani oli oppia tapahtuman järjestämisen alkeet ja jätehuollon järjestämisen eri osa‐
alueet astiamäärien laskemisesta ohjeistuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suunnitelmis‐
sa oli oppia työskentelemään ammattimaisena osana monimuotoista ryhmää sekä esiintymään
ja tuomaan julki erilaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia uskottavasti. Halusin päästä sovelta‐
maan oppimiani tietoja käytännön projektissa, kehittäen samalla ammatillista osaamistani.
Tärkeintä omassa ammatillisessa kasvussa oli oppia järjestämään jätehuolto, oppia tiedosta‐
maan kaikki tarvittavat asiat ja hahmottamaan jätehuollon kattava kokonaisuus. Yhtenä tär‐
keänä tavoitteena oli myös verkostoituminen eli suhteiden luominen ja tutustuminen eri jä‐
tealan edustajiin.
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3 Ekologisen tapahtuman järjestäminen

Ekologisen tapahtuman järjestämisessä täytyy ottaa huomioon sekä paikalliset että globaalit
vaikutukset, joita tapahtumalla saattaa olla. Perusperiaatteena ekologisessa tapahtumassa on
ympäristövaikutusten huomioiminen ja ehkäiseminen. Suurimpia huomioitavia kokonaisuuksia
ovat liikkuminen, logistiikka, ruoka‐ ja juomatarjoilu, jätehuolto, materiaalivirrat, sekä kulu‐
tus ja hankinnat kokonaisuudessaan (Kestävät kekkerit 2008). Tapahtuman eri osa‐alueiden
erilaiset vaikutukset tiedostetaan ja ehkäistään huolellisella tutkimisella ja suunnittelulla.
Tapahtumajärjestäjän muistilistana voi pitää yksityiskohtaista ympäristösuunnitelmaa, josta
selviää tarvittavat luvat ja ilmoitukset, ympäristövaikutusten arviointi ja toimet haitallisten
vaikutusten ehkäisemiseksi sekä energia‐, jätehuolto‐ ja vesihuoltosuunnitelmat. (Kestävät
kekkerit 2008.)

Tapahtuman sijainnilla on tärkeä merkitys, koska se vaikuttaa siihen, millaisia paikallisia ym‐
päristövaikutuksia tapahtuma aiheuttaa. Tapahtumapaikka ratkaisee myös henkilö‐ sekä tava‐
raliikenteen tarpeen, määrän ja pituuden. Sijainnilla on vaikutusta myös tapahtumaan osallis‐
tuvien kävijöiden liikkumismuodon valinnassa, esimerkiksi onko mahdollista saapua paikalle
julkisilla kulkuvälineillä vai onko oma auto ainoa mahdollisuus. (Kestävät kekkerit 2008.) Ma‐
teriaalivalinnoilla ja hankinnoilla on suuremmat ja pidemmälle ulottuvat vaikutukset kuin
monesti ajatellaan. Materiaalivalinnoissa ja hankinnoissa voi toimia ekologisesti valitsemalla
korjattavia, uudelleen käytettäviä sekä kierrätettäviä tuotteita ja materiaaleja. Ruoka‐ ja
juomatarjoilussa kannattaa suosia joko lähellä tuotettuja tai ympäristömerkein merkittyjä
tuotteita sekä mahdollisuuksien mukaan luomu‐ tai reilunkaupan tuotteita (Kestävät kekkerit
2008). Käytettävällä astiatyypillä on myös suuri merkitys kulutukseen ja ympäristövaikutuk‐
siin. Kestoastioiden käyttö vaatii niiden pesumahdollisuuden, joka taas kuluttaa vettä. Kerta‐
käyttöisistä astioista syntyy mm. paljon jätettä, joten kertakäyttöastioista ekologisimpia ovat
kierrätetystä materiaalista valmistetut, kierrätyskelpoiset tai maatuvat astiat. (Kestävät kek‐
kerit 2008; Roskajoukko 2003, 11.)

Ekologisen tapahtuman järjestämisessä täytyy ottaa huomioon tapahtuman koko elinkaari,
suunnittelusta ja toteutuksesta itse tapahtumaan ja tapahtuman jälkivaikutuksiin. Kaikkien
vaikutusten tiedostaminen ja huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa sekä ympäristövaikutus‐
ten minimointi tekee tapahtumasta ekologisen. Ympäristövaikutusten huomioiminen helpot‐
tuu jos tapahtuman vaikutukset jaetaan pääteemoihin ja niille määritellään indikaattorit
(Koivusalo 2006, 14). Ekologisuutta ja ympäristövaikutuksia on usein vaikea hahmottaa, ellei
niitä muokata mitattavaan ja helpommin verrattavissa olevaan muotoon. Teemat ja indikaat‐
torit antavat ekologisuudelle mittarit ja verrattavuuden.

10

Tapahtuman ekologisuutta tutkittaessa teemoja voivat olla esimerkiksi elinkaariajattelu, vai‐
kutukset ilmastonmuutokseen, materiaalivirrat ja tehokkuus sekä kulutus (Taulukko 1). Elin‐
kaariajattelua voidaan mitata kaikessa toiminnassa esimerkiksi laskemalla kuinka suuri osuus
hankinnoista on kestävien, ympäristöä säästävien kriteerien mukaisia. Vaikutuksia ilmaston‐
muutokseen voidaan tutkia laskemalla hiilidioksidipäästöjen määrä esimerkiksi tapahtuman
energiatarpeen osalta tai tapahtuman aiheuttaman liikenteen osalta. Materiaalivirtoja ja
materiaalitehokkuutta voidaan mitata kierrätysasteella, joka kertoo kuinka suuri osuus kierrä‐
tyskelpoisista materiaaleista on lajiteltu. Materiaalitehokkuutta voidaan mitata myös ehkäis‐
tyn ja syntyneen jätteen määriä vertaamalla, sekä tarkastelemalla kierrätettyjen ja kierrä‐
tyskelpoisten materiaalien osuutta jätteen määrästä. Neljäs teema eli kulutus on osa näiden
kaikkien edellisten teemojen aiheita. Kulutuksen osalta voidaan laskea kokonaiskulutus esi‐
merkiksi veden tai paperin kulutuksessa tai osuus, joka on saatu säästettyä. (Koivusalo 2006,
15.)

Teema:

Elinkaariajattelu

Sisältää esimerkiksi:
§

hankinnat

§

ruoka‐ ja juomatar‐

Indikaattori:
§

% hankinnoista ympäristömerkitty‐
jä

joilu

§

% tuottajista sertifioituja

Vaikutukset ilmaston

§

energia

§

tCO2/kWh

muutokseen

§

liikenne

§

tCO2/km

§

ehkäisty jäte/syntynyt jäte

§

syntynyt jäte/kierrätetty materi‐

Materiaalivirrat

§

jätehuolto

ja tehokkuus

§

rakennusjäte

aali
§

syntynyt jäte/kierrätyskelpoinen
materiaali

Kulutus

§

vesi

§

m3, % säästetty

§

paperi

§

kg, % säästetty

Taulukko 1: Tapahtuman ekologisuuden määrittämisen teemat ja indikaattorit. (Koivusalo
2006.)

3.1 Ekologisen tapahtuman jätehuolto

Tapahtumien suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat rakentamisesta ja jätehuollosta.
Tärkeintä näiden vaikutusten vähentämisessä on hyvä suunnittelu ja ekologisten kriteereiden
laadinta. Suunnittelussa tulee huomioida materiaalien kestävyys ja uudelleenkäytettävyys
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sekä materiaalien säilytys. (Koivusalo 2006, 68.) Tapahtumalle täytyy tehdä jätehuoltosuunni‐
telma, jonka lähtökohtana ovat jätteen synnyn ehkäisyn mahdollisuudet. Kattavan suunnitel‐
man laatimisessa keskeistä on materiaalivirtojen tutkiminen ja etukäteissuunnittelu. Suunni‐
telmassa käydään kohta kohdalta läpi jätteen syntypaikat, jätteiden lajittelu ja jätteiden
jatkokäsittely. (Roskajoukko 2003.) Jätehuollon ympäristövaikutuksia lisäävät jätteiden kulje‐
tukset. Ekologisessa jätehuollossa jäteastioiden ja jätelavojen tyhjennykset ja jätteiden kul‐
jetusmatkat on hyvin suunniteltu ja optimoitu niin, että turhalta ajolta vältytään. (Kestävät
kekkerit 2008; Koivusalo 2006, 69.)

Tapahtuman jätevirrat on hyvä selvittää etukäteen, näin tiedetään millaista jätettä syntyy
mistäkin paikasta. Suunnittelun avulla jätevirtoihin osataan varautua oikeilla lajitteluohjeilla
ja astioilla, jolloin jätehuollosta saadaan toimiva ja tehokas. (Koivusalo 2006, 70.) Jätehuol‐
lon järjestämiseen kuuluu myös ohjeistuksen, työntekijöiden koulutuksen ja työntekijöiden
aikataulujen suunnittelu. (Roskajoukko 2003.) Suunnitelman käytännön toteutuksesta täytyy
huolehtia, jotta jätehuolto toimii toivotulla tavalla. Ekologisessa tapahtumassa hyödynnettä‐
vät materiaalit, kuten kartonki, lasi ja metalli, lajitellaan tehokkaasti erilleen ja ohjataan
hyötykäyttöön. Ekologisessa tapahtumassa hyödyntämiskelvotonta jätettä syntyy mahdolli‐
simman vähän, tuotteiden, ruokailuvälineiden ja astioiden ollessa kierrätettävää tai maatuvaa
materiaalia. (Kestävät kekkerit 2008; Koivusalo 2006, 70.)

3.2 Tapahtumien järjestämisessä huomioitava jätelainsäädäntö

Jätehuolto on yksi EU:n ympäristöpolitiikan painopistealueista ja kuuluu Suomen ympäristön‐
suojelulainsäädännön piiriin. Jätelainsäädännön tavoitteena on edistää kestävää kehitystä
tukemalla luonnonvarojen järkevää käyttöä ja ehkäisemällä jätteistä aiheutuvaa vaaraa ym‐
päristölle, ihmisille ja eläimille. (Jätelainsäädäntö 2001, 5.) Jätelainsäädännön tavoitteet
ovat olennaisia periaatteita myös tapahtumissa. Tapahtumia järjestettäessä tulee huomioida
monia erinäisiä lakeja sekä lupavaatimuksia toiminnoille. Jätehuollon osalta tapahtuman jär‐
jestäjää velvoittaa Jätelaki 1072/1993, Ympäristönsuojelulaki 86/2000, Terveydensuojelulaki
763/1994 ja Terveydensuojeluasetus 1280/1994, Ulkoilulaki 606/1973 sekä kuntakohtaiset
jätehuoltomääräykset.

Jätelaki määrää yleisen huolehtimisvelvollisuuden jätteelle, eli kaikessa toiminnassa on huo‐
lehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jäte aiheuta vaaraa ympä‐
ristölle. Jätelaissa käsitellään jätettä, jätteen syntymisen ehkäisemistä, jätteen hyödyntämi‐
sen edistämistä, jätehuollon järjestämistä, roskaantumisen ehkäisemistä ja roskaantuneen
alueen puhdistamista. (Jätelaki 1993, 1 luku, 2§.) Yleiseen huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu
jätteen synnyn ehkäisy, jota voidaan toteuttaa huolehtimalla, että tuotteet ovat mahdolli‐
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suuksien mukaan kestäviä, korjattavia ja uudelleen käytettäviä tai jätteenä hyödynnettäviä.
(Jätelaki 1993, 2 luku, 4§.)

Jätelaissa jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa tai toiminnan järjestäjää, jonka
hallinnassa jäte on. Tapahtuman järjestäjä on näin ollen vastuussa tapahtumassa syntyvästä
jätteestä. Jätelaki velvoittaa jätteen haltijan järjestämään jätehuollon ja jätteenkuljetuksen
niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Jäte on pyrittävä hyödyntämään,
ensisijaisesti jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Jätteet on kerättävä ja pidettävä
toisistaan erillään, eli lajittelua on suoritettava siinä laajuudessa kuin se on jätehuollon
asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista. Jätteen keräystä, lajittelua ja kuljetusta
täsmentävät myös kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset. (Jätelaki 1993, 3 luku, 6§.)

Jätelaki sisältää roskaamiskiellon. Ympäristöön ei saa jättää roskaa, tai mitään mikä voi aihe‐
uttaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle, tai aiheuttaa epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähenty‐
mistä ja maiseman rumentumista. Laki velvoittaa roskaantuneen alueen puhdistamiseen ja
laissa erityisesti mainitaan, että roskaajana voidaan pitää myös tapahtuman järjestäjää, jos
ympäristö roskaantuu tapahtuman seurauksena. (Jätelaki 1993, 4 luku, 19§, 20§.) Ulkoilulaissa
määritellään leirintäalueen ja väliaikaisen leirintäalueen velvoitteet. Jos tapahtumaan liittyy
majoittumista teltoissa tai asuntoautoissa ja – vaunuissa, täytyy tapahtuman järjestäjän huo‐
mioida myös tämän lain velvoitteet. Leirintäalue ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista
tai roskaantumista, eikä vähentää ympäristön viihtyisyyttä. Ulkoilulaki velvoittaa myös nou‐
dattamaan muita toimintaan liittyviä lakeja kuten terveydensuojelulakia, jossa taas määritel‐
lään jätehuollon yleiset vaatimukset. (Ulkoilulaki 1973, 3 luku, 19§, 25§)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa tapahtuman järjestäjää, koska lain yhtenä tavoitteena on
ehkäistä jätteiden syntyä ja niiden haitallisia vaikutuksia. Yleisesti laki myös pyrkii ehkäise‐
mään ympäristön pilaantumista ja tukee kestävää kehitystä. Tapahtuman järjestäjän tulee
siis osaltaan huolehtia jätteen synnyn ehkäisystä ja ehkäistä jätteiden tuottamia haitallisia
vaikutuksia. (Ympäristönsuojelulaki 2000, 1 luku, 1§, 4§.)

Terveydensuojelulaissa määritellään jätehuollon yleiset vaatimukset. Jätehuolto tulee järjes‐
tää niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle. Suurten yleisötilaisuuksien jätehuollosta ja
hygieenisistä järjestelyistä säädetään tarkemmin terveydensuojeluasetuksessa. (Terveyden‐
suojelulaki 1994, 6 luku, 22 §, 25 §.) Terveydensuojelusta säädetään myös muissa laeissa,
jotka täytyy terveydensuojelussa myös huomioida. Jätehuollon osalta näitä lakeja on jätelaki
ja ympäristönsuojelulaki. (Terveydensuojelulaki 1994, 1 luku, 3§.) Terveydensuojeluasetuk‐
sesta selviää, että tapahtuman järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveyden‐
suojeluviranomaiselle, joka sisältää perustietojen lisäksi selvityksen jätehuollosta. (Tervey‐
densuojeluasetus 1994, 2 luku, 4§.) Asetuksen 4 luvun 12§ käsittelee jätehuoltoa ja jätteiden

13

sijoittamista. Jätteet tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle, eivätkä
haittaeläimet pääse niihin. Keräysvälineiden puhtaudesta, kunnosta ja käsittelystä on huoleh‐
dittava asianmukaisesti. (Terveydensuojeluasetus 1994, 4 luku, 12 §.)

Jätelain 17§:n nojalla Hyvinkään kaupunki on tehnyt omat jätehuoltomääräykset. Niissä käsi‐
tellään yleisötilaisuuksien jätteiden keräystä ja määritellään, että yleisötilaisuuden järjestä‐
jän on huolehdittava tapahtuman jätehuollosta. Jätteiden keräys ja alueen siivoaminen tulee
suorittaa niin, ettei ympäristölle ja ihmisille aiheudu vaaraa. Tapahtuma‐alueella tulee olla
vähintään sekajätteen keräysvälineet. Muiden jäteastioiden tarve riippuu jätteen synty mää‐
ristä. Biojätteen erilliskeräys täytyy olla, jos biojätettä syntyy vähintään 50 kg, keräyspahvia
tai – kartonkia jos sitä syntyy vähintään 20 kg ja puhdasta puutavaraa jos sitä kertyy vähin‐
tään 50 kg. Jätehuoltomääräyksissä on selvitetty millaisia jätteiden keräysvälineitä tulee
käyttää ja ne pätevät myös tapahtumien jätehuollossa. Keräysvälineet on lisäksi sijoitettava
ja merkittävä tarkoituksenmukaisesti tapahtuma‐alueen laajuus ja ihmismäärä huomioon ot‐
taen. (Hyvinkään kaupungin jätehuoltomääräykset 2008, 5 luku, 23 §.)

4 Jätteen synnyn ehkäisy

Jätepolitiikka on pitkään pohjautunut ympäristönsuojeluun ja jätteiden eli materiaalien hyö‐
dyntämiseen. Jätehuoltolaki on säädetty, jotta vältetään haitallisia vaikutuksia ilmaan, ve‐
teen, eläimiin ja ihmisiin. Pääpaino lainsäädännössä on ollut jätehuollon hallinnossa ja järjes‐
tämisessä, jätteiden käsittelyssä ja roskaamisessa. EU‐jäsenyyden myötä painotukset ovat
muuttuneet ja nykyään pyritään jätteen synnyn ehkäisyyn jo syntyneistä jätteistä huolehtimi‐
sen ohella. Tälläistä painotusta kutsutaan ennakoivaksi ympäristöpolitiikaksi. (Kautto, Mela‐
nen, Saarikoski, Ilomäki, & Yli‐Kauppila 2000, 18.) Ennakoivaa jätepolitiikkaa ei ole puheista
ja yrityksistä huolimatta saatu toimimaan halutulla tavalla käytännössä vielä 1990‐luvulla.
Toimet kohdistuivat pitkälti lajitteluun, kierrätykseen ja hävittämiseen ehkäisyn sijasta. (Bili‐
tewski, Härdtle, & Marek 1997, 487.)

Jätelain periaatteiden mukaisesti jätteen syntyä tulee ehkäistä. Kaikessa toiminnassa tulee
huolehtia siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäte on myös ensisijaisesti hyö‐
dynnettävä aineena ja toissijaisesti energiana. (Kautto ym. 2000, 18.) Jätteen synnyn ehkäisy
voi olla laadullista tai määrällistä ehkäisyä. Laadullinen jätteen ehkäisy tarkoittaa sitä, että
vältetään lyhytikäisiä tuotteita ja tuotteita, joista syntyy ongelmajätettä. Määrällinen jätteen
synnyn ehkäisy taas on kokonaisvaltaisempaa materiaalien käytön ja jätteen välttämistä.
(Koski 2001; Bilitewski ym. 1997, 487.)
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4.1 Jätteen synnyn ehkäisyn ohjauskeinoja

Ympäristö‐ ja jätepolitiikan kentällä eri toimijoilla on erilaiset vaikutukset ja suhteet jätteen
syntyyn ja ehkäisyyn. Toimijat voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin vaikuttajiin. Suoria vaikut‐
tajia ovat yksityiset kotitaloudet ja palveluala, vähittäismyynti, tuotteiden valmistaminen
sekä teollisuus. Epäsuoriin vaikuttajiin lukeutuvat EU, kansalliset, paikalliset ja alueelliset
eduskunnat sekä hallitukset (Koski 2001; Bilitewski ym. 1997, 488.) Tuotteiden valmistamises‐
sa syntyy jätettä jo paljon ennen kuin tuote on valmis myyntiin. Teollisuus valmistaa ja
muokkaa raaka‐aineet, joista valmistajat tuottavat tuotteet, joita vähittäiskaupat myyvät ja
jakelevat edelleen palvelualan toimijoille, kotitalouksille ja yksityisille kuluttajille. Jätettä
syntyy tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Tuotteiden valmistamista, jakelua, pakkaa‐
mista ja käyttöä valvotaan ja ohjaillaan ympäristö‐ ja jätepolitiikan ohjauskeinoilla (Bilitews‐
ki ym. 1997, 488).

Ympäristöpolitiikan ohjauskeinoja ovat hallinnolliset, taloudelliset ja informatiiviset ohjaus‐
keinot. Ennakoivassa ympäristöpolitiikassa taloudelliset ja hallinnolliset ohjauskeinot painot‐
tuvat ja ohjauskeinojen valikoima lisääntyy. (Kautto ym. 2000, 20.) Hallinnolliset ohjauskei‐
not käsittävät lupa‐ ja ilmoitusjärjestelmät, ympäristörikkomuksia ja – rikoksia koskevat sank‐
tiot, päästönormit ja ympäristön laatunormit. Hallinnollisia ohjauskeinoja ovat myös tuotta‐
jan vastuu – järjestelmät, joiden alle kuuluvat esimerkiksi pakkaukset, patterit ja akut, au‐
tonromut ym. Yleisimpiä hallinnollisista ohjauskeinoista on ympäristölupa, lajittelumääräyk‐
set ja jätehuoltovastuun siirtäminen tuottajille. (Kautto ym. 2000, 20 ‐ 23.)

Taloudellisia ohjauskeinoja ovat maksut, verot, tukiaiset, panttimaksujärjestelmät ja sakot.
Nämä ohjauskeinot perustuvat aiheuttamisperiaatteeseen, ”pilaaja maksaa” – periaatteen
mukaan saastuttajan tulee maksaa ympäristölleen aiheuttamasta vahingosta (Rissa 2001,
112.) Suomessa taloudellisten ohjauskeinojen käyttö on ollut melko vähäistä, esimerkkeinä
kuitenkin on energiaverotus ja jätevero (Kautto ym. 2000, 24.) Informaatio‐ohjauksen keinoja
ovat neuvonta, tiedotus, koulutus, tutkimus‐ ja kehitystoiminta, ympäristömerkit ja – luoki‐
tukset sekä seuranta. Informaatio‐ohjauksen tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja
arvoihin ja niiden kautta heidän käyttäytymiseensä. (Rissa 2001, 112; Kautto ym. 2000, 25.)
Viranomaisohjauksen rinnalle on noussut vapaaehtoisuuteen perustuva ohjaus. Tällaisia ohja‐
uskeinoja ovat ympäristöjohtaminen ja vapaaehtoiset ympäristöasioiden hallintajärjestelmät
(EMAS, ISO14001, Green Office). Nämä täydentävät perinteisiä ympäristöpolitiikan ohjauskei‐
noja ja viestivät siitä, että informaatio‐ohjaus on tuottanut tulosta. (Rissa 2001, 113; Kautto
ym. 2000, 25.)
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4.2 Jätteen synnyn ehkäisy käytännössä

Materiaalien, veden ja energian käyttö tuottaa tuotteita ja jätteitä. Mitä enemmän materiaa‐
leista saadaan aikaiseksi tuotteita jätteiden sijaan, sitä materiaalitehokkaampaa toiminta on.
Jätteen synnyn ehkäisyyn voidaan vaikuttaa kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa: tuotekehi‐
tyksessä, raaka‐aineiden hankinnassa, valmistuksessa, jakelussa ja käytössä. Jotta tiedettäi‐
siin mihin vaiheeseen erityisesti minkäkin tuotteen kohdalla ehkäisevät toimenpiteet kannat‐
taa kohdistaa, täytyy tarkastella tuotteen materiaalivirtoja ja tutkia ne huolellisesti. (Koski
2001; Salmenperä 2004.) Jätteen synnyn ehkäisyn ensisijaisia keinoja ovat erilaiset valistuk‐
selliset toimet (Kautto ym. 2000, 25). Ympäristövaatimusten kiristyessä ja tuottajan vastuun
lisääntyessä tuotesuunnittelun merkitys jätemäärien vähentämisessä kasvaa jatkuvasti. (Sal‐
menperä 2004.)

Tuotesuunnittelussa ja ‐kehittelyssä otetaan huomioon koko tuotteen elinkaari sekä pyritään
vähentämään ympäristöhaitat ja jätteen määrä koko elinkaaren ajan tuotteen käytöstäpois‐
toon asti. Tämä toteutetaan vaikuttamalla erityisesti tuotteen tiettyihin ominaisuuksiin, joita
ovat kestävyys, uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys, materiaalien ja energiankäytön
tehokkuus sekä haitattomuus. Suunnittelussa pyritään vaikuttamaan materiaalivalintoihin ja
hankintoihin, koska niistä johtuu suuri osa jätteestä. (Kestävät kekkerit 2008; Koski 2001;
Salmenperä 2004.)

Materiaalihankintojen yhteydessä on mahdollisuus pienentää hankintakulujen lisäksi myös
jätehuoltokuluissa. Materiaalihankinnoissa on hyvä mitoittaa hankinnat oikein ja käyttötarkoi‐
tukseen sopiviksi. Materiaaleja tulee hankkia juuri oikea määrä ja optimaalisen kokoisissa
pakkauksissa, jolloin pystytään vähentämään pakkausjätettä, sekä hukkamateriaaleja. Sääs‐
töä saa aikaan suunnittelemalla tilaukset hyvissä ajoin ja optimoimalla toimitusajan. Materi‐
aalien pitkä varastointiaika saattaa heikentää niiden laatua. Lisäksi varaston ylläpito vie kai‐
ken aikaa energiaa ja aiheuttaa päästöjä. Täsmätoimitukset säästävät varastotilaa ja vähen‐
tävät vaurioitumisriskejä. (Koski 2001; Salmenperä 2004.)

Huolelliseen ja oikeaan materiaalien käsittelytapaan on myös syytä kiinnittää huomiota. Työn
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota oikeisiin työmenetelmiin ja työvälineisiin, jotta raa‐
ka‐aineiden käyttö saadaan optimoitua. Materiaalien asianmukainen pakkaaminen, käsittely
ja varastointi vähentävät materiaalien pilaantumista tai vaurioitumista. Näiden toimintojen
suunnittelu, ohjeistaminen ja valvominen ovat myös ensisijaisen tärkeää, jotta materiaalien
käyttö voi olla optimaalista. (Salmenperä 2004.)
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4.3 Jätteen synnyn ehkäisy tapahtumissa

Tapahtumien jätteen synnyn ehkäisyssä käytetään hallinnollisia ohjauskeinoja ilmoitus‐ ja
lupajärjestelmien sekä mahdollisia ympäristörikkomuksia seuraavien sanktioiden muodossa.
Taloudellisia ohjauskeinoja käytetään usein ruoka‐ tai juomatarjoilun yhteydessä jos hyödyn‐
netään ns. panttimaksujärjestelmää. (Kautto ym. 2000, 24.) Astioista, yleensä juomatuopeis‐
ta, voi joutua maksamaan panttimaksun, jonka saa takaisin palautettuaan tuopin. Näin var‐
mistetaan tuoppien tai tölkkien palautus ja materiaalien hyötykäyttö sekä vähennetään jät‐
teeksi joutuvien tuoppien ja tölkkien määrä. Tapahtumien ohjauskeinot jätteen synnyn ehkäi‐
syssä ovat suurimmalta osaltaan informatiivisia (Kautto ym. 2000, 30). Tuotteilta ja materiaa‐
leilta voidaan vaatia ympäristömerkkejä ja toiminnalle vaaditaan sertifikaatteja. Näkyvimpiä
ohjauksen muotoja ovat neuvonta, tiedotus ja koulutus, joilla halutaan vaikuttaa ihmisten
asenteisiin ja käyttäytymiseen. (Koski 2001; Kautto ym. 2000, 30.)

Suurimmat jätemäärät tapahtumissa syntyvät rakentamisesta sekä ruoka‐ ja juomatarjoilusta,
joten niissä voidaan myös eniten ehkäistä jätteen syntyä. Jätettä syntyy eniten kuljetusmate‐
riaaleista, pakkausmateriaaleista ja astioista. Päästöjen ja jätteen määrän vähentämiseksi
kuljetusten määrä tulisi minimoida. Kuljetusten määrää saadaan minimoitua suunnittelulla ja
oikeanlaisella pakkaamisella. Tavaroiden ja elintarvikkeiden kuljetuksissa tulisi vähentää tur‐
haa pakkausmateriaalien käyttöä ja ylipakattuja tuotteita tulisi välttää. Muoviset kuljetus‐
laatikot saadaan pakattua tiiviisti päällekkäin, jolloin säästetään tilaa. Ne kestävät myös use‐
amman käyttökerran kuin pahvilaatikot. (Kestävät kekkerit 2008.) Jätteen määrää voidaan
vähentää käyttämällä kestoastioita ja esimerkiksi astiapanttijärjestelmää. Jos kestoastiat
eivät ole mahdollisia pesumahdollisuuksien ja hygieniasyiden takia, tulisi kertakäyttöastioista
valita kierrätetystä materiaalista valmistetut astiat. Lajittelu vähentää jätteen määrää ja
tehostaa materiaalien hyötykäyttöä. Kierrätyskelpoiset, maatuvat tai syötävät astiat vähentä‐
vät näin ollen jätteen määrää. (Kestävät kekkerit 2008; Roskajoukko 2003.)

5 Jukolan viesti

Jukolan viesti on Suomessa järjestettävä suunnistustapahtuma, joka järjestetään vuosittain
kesäkuun toisena viikonloppuna. Tämä viestikilpailu luotiin edustamaan suomalaista urheilua
ja erityisesti suunnistusta Aleksis Kiven kansallisessa hengessä. Jukolan viestissä on miehille 7‐
osuuksinen ja naisille 4‐osuuksinen suunnistusviestikilpailu, naisten sarjaa kutsutaan nimellä
Venlojen viesti. (Jukolan viestin tarina 1989, 5 ‐ 7.) Jukolan viesti on yksi maailman suurim‐
mista suunnistustapahtumista. Se kerää vuosittain noin 12 000 kilpailijaa ja yhteensä kisapai‐
kalle kerääntyy ihmisiä noin 30 000 ‐ 40 000. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran
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1949, jolloin järjestettiin vain miesten viesti. 1951 naisille järjestettiin ensimmäinen henkilö‐
kohtainen sarja ja vuodesta 1978 on vuosittain järjestetty myös Venlojen viesti. (Jukolan vies‐
ti 2008a.)

Jukolan viesti on kansainvälinen tapahtuma, osallistujia on lähes 20 eri maasta. Eniten ulko‐
maalaisia osallistujia tulee Ruotsista ja Norjasta. Jukolan viesti on suunnistusseurojen huippu‐
joukkueiden voitontavoittelun lisäksi myös voittoatavoittelemattomien ei‐seurajoukkueiden
tapahtuma. Jukolan viestissä osuudet ovat 7 ‐ 15 kilometriä pitkiä, kilpailu alkaa kesäkuun
lauantai‐iltana, noin kello 23, joten ensimmäiset osuudet juostaan otsalamppujen valossa.
Venlojen viestin osuudet ovat pituudeltaan viidestä kahdeksaan kilometriä ja ne juostaan
päivänvalossa, lähdön tapahtuessa noin kello 15. (Jukolan viesti 2008a.)

Jukolan viestin perustaja ja oikeuksien omistaja on suunnistusseura Kaukametsäläiset. Juko‐
lan viestin johtoryhmän muodostaa Kaukametsäläisten edustaja yhdessä päätukijoiden (Puo‐
lustusvoimat ja Helsingin Sanomat) edustajien ja Suunnistusliiton edustajien kanssa. Jukolan
viestin järjestää joka vuosi eri suunnistusseura, joka valitaan 4 ‐ 5 vuotta ennen tapahtumaa.
Johtoryhmä valitsee suunnistusseuran ja myöntää järjestelyoikeudet. (Jukolan viesti 2008a).
Jukolan viesti järjestetään pääosin talkoovoimin ja vapaaehtoisen työvoiman avulla. Toimijoi‐
na on eri alojen ammattilaisia ja suunnistuksen harrastajia. Jukolan organisaatiota johtaa
johtoryhmä, jonka alaisena toimii Kytäjä‐Jukolan johtoryhmä ja sen alaisena järjestelytoimi‐
kunta. Organisaatio jakautuu valiokuntiin, joita on yhteensä 12. Jätehuollon järjestäminen
kuuluu sekä ympäristövaliokunnan että huoltovaliokunnan alaisuuteen ja linkittyy myös kilpai‐
lukeskusvaliokunnan toimintaan. (Niinimäki 2008.)

Jukolan viestin järjestäjätaho on jo pitkään pyrkinyt ottamaan huomioon ympäristön ja vä‐
hentämään luonnolle aiheutuvia rasituksia. Luonto‐ ja ympäristövaikutukset pyritään mini‐
moimaan suunnittelemalla tarkoin keskustoimintojen, reittien ja rastien sijoittaminen. Juko‐
lan viestin järjestäjät tekevät yhteistyötä paikallisten metsästäjien ja luontoharrastajien
kanssa, jotta arat maaston kohdat saadaan rajattua pois kilpailualueesta. Arat alueet voivat
olla suojeltuja alueita tai niillä voi olla harvinaisia kasveja tai eläimiä. Viestin järjestäminen
edellyttää yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sekä ympäristöviranomaisten hyväk‐
syntää järjestelyille. Kilpailun järjestäjien perusohjeena ovat Suunnistusliiton julkaisema
Suunnistuskilpailujen ympäristöohje sekä Jukolan viestin järjestelyohjeet, joita tulee noudat‐
taa. Ohjeissa on määritelty yksityiskohtaisesti kuinka Jukolan viesti tulee järjestää. (Jukolan
viesti 2008b.) Kytäjä‐Jukolaan on laadittu ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on ohjata
viestin järjestämistä ja ympäristöasioiden huomioimista. Ohjelma kokoaa yhteen pakettiin
kaikki ympäristövaikutukset ja toimet niiden minimoimiseksi. Koko kilpailun järjestämisessä,
ratojen suunnittelussa ja hankinnoissa pyritään ehkäisemään ja vähentämään ympäristövaiku‐
tuksia. Ohjelmassa kerrotaan, että erityisesti kiinnitetään huomiota kasvillisuuden ja maape‐
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rän kulumiseen, eläinten häiriintymiseen, energian ja materiaalien valintoihin ja kulutusmää‐
riin, meluun sekä jätehuoltoon, jätevesiin ja ilman epäpuhtauksiin. (Saviaho 2008, 3.)

5.1 Jukolan viestin jätehuolto

Jukolan viestillä on hyvä ympäristöimago ja siistin tapahtuman maine, jotka halutaan myös
säilyttää. (Uljas 2004, 73.) Suomen Suunnistusliiton suunnistuskilpailun ympäristöohjeessa
kiinnitetään huomiota suunnitteluvaiheen valintoihin ja niiden vaikutuksista jätteen määrään
ja laatuun. Ohjeessa kannustetaan lajitteluun ja huomautetaan lajitteluneuvojien tärkeydestä
lajittelun onnistumisessa. Suunnistusliiton ohje neuvoo ottamaan yhteyttä paikalliseen jäte‐
huoltoyhtiöön ja tekemään hyvän suunnitelman jätehuollosta. (Laininen 1998.) Jukolan viesti
noudattaa Suunnistusliiton antamia ohjeita ja Jukolan viestin järjestelyohjeissa mainitaan,
että jätehuolto tulee järjestää paikallisten säännösten ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Ohjeissa painotetaan imagoa ja sen ylläpitoa. Astioita ja säkkejä tulee olla riittävästi ja niitä
täytyy tyhjentää tarpeeksi usein, jotta Jukolan siisteystaso pystytään säilyttämään. (Uljas
2004, 73.)

5.2 Jätteen synnyn ehkäisy Jukolan viestissä

Keräämäni pohjatiedon ja saamani käytännön kokemuksen avulla pohdin keinoja, joilla jät‐
teen syntyä voidaan Jukolan viestissä ehkäistä. Suunnistustapahtumassa kilpailukeskus joudu‐
taan usein rakentamaan lähes tyhjän päälle eli keskelle peltomaastoa. Rakentamiseen tarvi‐
taan näin ollen paljon materiaaleja ja työvoimaa. Jätteen syntyä voi ehkäistä etukäteissuun‐
nittelulla. Kilpailukeskusta rakennettaessa kulutetaan paljon erilaisia materiaaleja, kuten
puuta ja ruuveja. Hyvällä suunnittelulla hukkamateriaaleja voidaan vähentää ja materiaalit
saadaan täsmäkäytettyä paremmin. Kilpailukeskusalueen suunnittelu ja rakentamisen sekä
materiaalitarpeiden etukäteissuunnittelu vähentävät turhaa materiaalien ostamista ja tilaa‐
mista. Kun tarvittava määrä tiedetään tarkalleen, ei ylimääräisiä materiaaleja tarvitse tilata
ja voidaan säästää energian ja materiaalien lisäksi myös kustannuksia.

Suunnittelu vaatii myös huolellisen toteuttamisen ja siihen päästään vain toimivan yhteistyön
ja viestinnän avulla. Rakentamisen organisaatio on niin suuri, että ilman toimivaa sisäistä
viestintää sitä on vaikea hallita. Jos materiaalit on laskettu ja mitoitettu tarkasti, täytyy
kaikkien osa‐alueiden pysyä tarkasti suunnitelmissa ja aikatauluissa sekä viestiä ongelmista tai
muutoksista heti niiden ilmettyä. Viestinnän ja yhteydenpidon täytyy toimia hyvin eri valio‐
kuntien välillä, jotta kilpailukeskusvaliokunta tietää mitä täytyy rakentaa ja mitä hankintoja
täytyy tehdä. Myös rakennusvaiheessa eri rakentajien tulee viestiä ja kommunikoida riittäväs‐
ti, jotta oikeat materiaalit päätyvät suunniteltuun paikkaan ja jätteen syntyä pystytään eh‐
käisemään.
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Jätteen syntyyn voi vaikuttaa myös harkitsemalla etukäteen, mitä tuotteita halutaan ottaa
myyntiin ja mitä ei kannata suosia. Ravintolassa tulisi hyödyntää mahdollisuutta ostaa suuria
pakkauskokoja ja mahdollisimman vähän kertakäyttöisiä pakkauksia, jolloin pakkausmateriaa‐
leista ei synny niin paljon jätettä. Kuljetuslaatikkoina tulisi hyödyntää muovisia kuljetuslaati‐
koita kertakäyttöisten pahvilaatikoiden tilalla. Hankinnoissa tulisi välttää yksittäispakattuja
tuotteita, joista syntyy paljon jätettä. Pantittomia virvoitusjuomapulloja sekä materiaaleja,
joita ei pystytä hyödyntämään ja kierrättämään, ei kannata suosia. Jätteen synnyn ehkäisyyn
tähtäävää ajattelua voi edistää lisäämällä kauppiaiden, myyjien ja palveluntarjoajien sopi‐
muksiin kohdan, jossa velvoitetaan ehkäisemään jätteen syntyä.

Mielestäni jätteen syntyä voidaan parhaiten ehkäistä neuvonnalla ja koulutuksella. Tapahtu‐
massa on hyvä tiedottaa tehdyistä valinnoista ja perusteista, joilla tiettyihin valintoihin on
päädytty. Jos tietty tuote on valittu myyntiin sen takia, että se vähentää pakkausmateriaalien
määrää, on siitä hyvä kertoa asiakkaille. Näin valistuksen kautta voi vaikuttaa ihmisten mieli‐
piteisiin ja toimintaan. Tiedottamalla valinnoista ja valintojen perusteista pyritään antamaan
ihmisille informaatiota ja vaikuttamaan heidän tekoihinsa ja valintoihinsa myös jatkossa. Toi‐
vottavaa on, että asiakkaat osaavat jatkossakin valita esimerkiksi vähän pakattuja tuotteita
ylipakattujen sijasta, ja että he kotona lajittelevat yhtä huolellisesti kuin tapahtumassa.
Työntekijöiden ja toimitsijoiden kouluttamisella voidaan myös ehkäistä jätteen syntyä. Kun
materiaaleja käsitellään ja varastoidaan oikein, ei hukkamateriaaleja synny. Hyvin koulutetut
työntekijät osaavat myös välittää oppimaansa eteenpäin ja ehkä esimerkillään vaikuttaa asi‐
akkaiden toimintamalleihin. Jätteen syntyä ehkäistään myös hyvällä ohjeistuksella ja etukä‐
teistiedotuksella, vaikka suurempi vaikutus ohjeistuksella on lajittelun onnistumiseen. Lajit‐
telu ei ole jätteen synnyn ehkäisyä vaan hyötykäytön tehostamista ja energian säästöä.

6 Kytäjä‐Jukolan jätehuoltosuunnitelman suunnitteluprojekti

6.1 Menetelmät

Jätehuoltosuunnitelman toteuttamiseksi tarvitsin paljon pohjatietoa ja laajaa hahmottamis‐
kykyä. Voidakseni laatia toimivan suunnitelman minun piti tutustua monenlaiseen teoriatie‐
toon ja aiemmin järjestettyjen tapahtumien suunnitelmiin ja raportteihin. Laajemman käsi‐
tyksen luetusta tiedosta sain, kun pääsin keskustelemaan aiheista asiantuntijoiden kanssa.
Voidakseni laatia jätehuoltosuunnitelman, käytin erilaisia menetelmiä kootakseni tietoa ja
syventääkseni osaamistani. Menetelmät valitsin aiheen ja tilanteen mukaan. Menetelminä
olivat haastattelut, laskelmien teko, käytännön harjoittelu ja palautekyselyn toteutus.
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6.1.1 Haastattelut

Haastattelin vuoden 2008 Tampere‐Jukolan järjestäjiä jätehuollon osalta. Haastattelu oli
teemahaastattelu (Liite 1), jossa oli neljä teemaa; jätehuoltosuunnitelma, jätteen määrä ja
laatu, neuvonta sekä aikataulu. Haastattelin Tampere‐Jukolan ympäristövastaavaa Tuula Sil‐
lanpäätä ja jätehuollosta vastaavaa Antti Välkkiä 11.6.2008. Lisäksi esitin tarkentavia kysy‐
myksiä Tuula Sillanpäälle vielä sähköpostitse ja haastattelin häntä vielä virallisessa Jukola‐
kokouksessa 8.11.2008 Mikkelissä.

Haastattelujen lisäksi sain Tampereelle tehdyt suunnitelmat jätehuollon toteuttamisesta ja
loppuraportoinnin suunnitelmien onnistumisesta. Suunnitelman toteutus oli hieman epäonnis‐
tunut johtuen kommunikoinnista ja viestinnästä. Lajitteluohjeistus jäi jätehuoltoyhtiön ohjei‐
den varaan ja se tuotti ongelmia. Tampereella oli myös liian vähän työntekijöitä jätehuollos‐
sa, varsinkin neuvojia lajittelupisteillä oli liian vähän. Haastatteluista sain hyvän kokonaisku‐
van siitä, kuinka jätehuollon tulisi toimia ja mitkä ovat sen suurimmat ongelmakohdat.

Teemahaastatteluiden lisäksi haastattelin eri alojen asiantuntijoita, jotka toimivat myös Ju‐
kolan viestin eri toimipisteiden vastuuhenkilöinä. Heitä olivat esimerkiksi ravintolavastaava
Milja Virtanen, toimistovastaava Anneli Miettinen ja infovastaava Mia Borgenström. Yksityis‐
kohtaisia lajitteluneuvoja kyselin jätehuoltoyhtiöistä (Kiertokapula Oy, Lassila & Tikanoja) ja
eri tuottajayhteisöiltä (Suomen NP ‐ kierrätys Oy, Paperinkeräys Oy). Jätehuollon järjestämi‐
sestä ja jätemäärien laskemisesta olin yhteydessä jätehuoltoyhtiöihin (Kiertokapula Oy, Sita
Finland Oy), Hyvinkään kaupunkiin ja kuntaliittoon. Haastattelut toteutin sähköpostilla, puhe‐
limitse ja kasvokkain.

6.1.2 Laskelmat

Tulevien jätemäärien arvioinnissa käytin apuna Roskajoukon tekemää materiaalia nimeltä
Tapahtumajärjestäjän Käsikirja. Roskajoukko on yritysten ja julkisyhteisöjen yhteistyöprojek‐
ti, jonka toiminnalla pyritään tehostamaan yleisötapahtumien jätehuoltoa ja lajittelua (Ros‐
kajoukko 2003.) Tapahtumajärjestäjän käsikirja on tehty ympäristöministeriön myöntämän
rahoituksen avulla (Roskajoukko 2003.) Lisäksi käytin apuna Kestävät kekkerit – Internet‐
sivustoa. Tutkin myös edellisiä Jukolan viestien suunnitelmia ja loppuraportteja jätehuollosta
ja jätemääristä. Lisäksi laskin tarkat jätemäärät punnitsemalla tapahtumassa syntyviä jättei‐
tä. Yhdistämällä ja vertailemalla eri tahojen arvioita tapahtumien jätemääristä sain käsityk‐
sen Kytäjä‐Jukolassa mahdollisesti syntyvästä jätemäärästä.

Tarkan laskelman yhden ihmisen tuottamasta jätemäärästä tapahtuman aikana sain punnit‐
semalla tuon tavallisimmat tapahtumavieraan tuottamat jätteet. Keräsin kesällä 2008 järjes‐
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tetyssä Jukolan viestissä talteen ruokailuvälinepaketin, joka yhdessä ruokailussa muodostuu
jätteeksi. Ruokailupakettiin kuului lautanen, haarukka, veitsi, lusikka, vesipikari, servetti ja
muovipussi. Yhden ruokailupaketin paino oli 25,3 g. Lisäksi ihmiset joivat kahvia, teetä ja
virvokkeita sekä söivät omia eväitä. Arvioin asiantuntijahaastattelujen ja omien havaintojeni
perusteella keskimääräisen kulutuksen ja laskin sen mukaan jätemäärän, jonka yksi ihminen
tuottaisi. Tulokseksi sain, että yksi ihminen tuottaisi Jukolan viesti tapahtumassa noin 626
grammaa jätettä.

Tapahtumajärjestäjän Käsikirjan (Roskajoukko 2003) mukaan tapahtuman luonteesta, kestos‐
ta ja kävijämäärästä riippuen yksi ihminen tuottaa jätettä n. 50 ‐ 110 g. Jukolan viesti on
omalaatuinen tapahtuma, koska se on pitkäkestoinen ja siellä eletään leirimajoituksessa.
Suurin osa tapahtumien jätteestä syntyy juoma‐ ja ruokatarjoilusta. Koska Jukolan viesti kes‐
tää useamman päivän, on sen jätemääräkin Tapahtumajärjestäjän käsikirjan arvioita suurem‐
pi. Kokonaisjätemäärä on Roskajoukon mukaan noin 2 500 ‐ 5 500 kg kävijämäärän ollessa
noin 50 000 henkeä. Aikaisempien Jukolan viestien raporttien mukaan kokonaisjätemäärä on
kuitenkin noin 17 000 ‐ 22 000 kg. Jätemäärien suuren eron selittää tapahtuman pitkä kesto ja
sijainti luonnon keskellä, mikä lisää rakentamistarvetta.

Parhaan käsityksen jätemääristä ja tarvittavista astiamääristä sain tutkimalla aikaisempien
Jukolan viestien raportteja, koska ohjeena käyttämäni Käsikirjan arviot jätemääristä olivat
niin erilaiset kuin vastaavat Jukolan viestien luvut. Laskin jäteastioiden kokonaistarpeen to‐
dennäköisen jätemäärän perusteella, jonka arvioin laskelmieni ja aikaisempien tietojen poh‐
jalta. Jätehuoltosuunnitelmaa tehdessäni sijoitin jäteastioita paikkoihin, joissa niitä eniten
tarvitaan. Lopuksi laskin jäteastioiden määrän ja vertasin sitä aikaisempien Jukolan viestien
jäteastiamääriin. Jäteastioiden määrä noudattelee samaa linjaa kuin aikaisemmissa Jukolan
viesteissä on ollut.

6.1.3 Käytännön harjoittelu SM‐viestissä

Harjoittelin jäteopastuksen toteuttamista Hyvinkäällä järjestettävässä SM‐viestissä (R‐1)
21.9.2008. Harjoitteluun kuului jäteopastuksen suunnittelu, toteuttaminen ja sen arviointi
mm. kyselyn avulla, sekä raportin kirjoittaminen jätehuollon onnistumisesta. Suunnittelin ja
tein opaskyltit, eli tulostin ja laminoin ne Hyvinkään Laureassa. Toteutin tapahtumassa palau‐
tekyselyn ja arvioin tuloksia sekä tein yleisesti huomioita tapahtumassa. Lopuksi kirjoitin ra‐
portin jätehuollon kokonaisuudesta SM‐viestissä tapahtuman järjestävälle taholle. Raportti
toimitettiin edelleen Suunnistusliitolle.

Jätehuollon suunnittelussa ja toteutuksessa minua auttoi Raisa Saviaho, joka toimii myös Ky‐
täjä‐Jukolan ympäristövaliokunnassa ja on työstänyt Kytäjä‐Jukola 2010 Ympäristöohjelman.
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Raisa Saviaho kilpailutti kuljetusfirmat ja teki sopimuksen SITA Finland Oy:n kanssa. Ravinto‐
lan johtaja Pia Vähänen teki tarkan selvityksen, mitä jätettä ravintolasta syntyy ja hän suun‐
nitteli myös minne jäteastioita kannattaisi sijoittaa. SM‐viestiin osallistuu noin 1100 kilpailijaa
joiden lisäksi tapahtumaan osallistuu katsojia. Jätehuolto suunniteltiin kattamaan 1300 ihmi‐
sen jätteet. Tapahtumaan tuli kahdeksan kuivajäteastiaa ja neljä biojäteastiaa, hyötyjätteet
ja ongelmajätteet keräsimme pahvilaatikoihin ja toimitimme keräyspisteisiin.

SM‐viestit järjestettiin sunnuntaina 21.9.2008. Alue pystytettiin lauantaina talkoilla, jolloin
kävin asettamassa perjantaina toimitetut jäteastiat paikoilleen ja teippasin niihin opasteet.
Sunnuntaiaamuna perustin hyötyjakeitten lajittelupisteen siirtolavalle ravintolan taakse ja
jaoin toimitsijoille lajitteluohjeita. Viestien ensimmäinen lähtö tapahtui yhdeltätoista, joten
alueelle alkoi saapua ihmisiä jo ennen kymmentä. Päivystimme lajittelupisteellä neuvomassa
ja opastamassa lajittelussa Raisa Saviahon kanssa aamu yhdeksästä ilta kuuteen. Välillä kä‐
vimme tarkastamassa muut jäteastiat ja keräämässä niistä niihin kuulumattomia materiaaleja
pois. Tapahtuman päätteeksi siivosimme alueen ja tarkastimme jäteastiat. Meitä auttamassa
oli kolme vapaaehtoista nuorta. Yksi kierteli tarkastamassa jäteastioita ja huolehti alueen
yleisestä siisteydestä. Loput vapaaehtoiset keräsivät vastauksia kyselyyn, jota käsitellään
tarkemmin luvussa 6.1.4.

Lähtökohtana lajitteluohjeistuksen suunnittelussa oli, että ohjeiden tuli olla suomeksi, ruot‐
siksi ja englanniksi, sekä niissä tuli olla kuvat selkeyttämässä lajittelua. Ohjeissa luki jätejae
kolmella eri kielellä, tarkempi ohjeistus oli vain suomeksi. Kuviin halusin laittaa juuri niitä
jätteitä joita paikalla syntyy, joten otin kuvat itse. Suunnittelussa katsoin mallia jätehuolto‐
yhtiöiden tekemistä lajitteluohjeista sekä kysyin neuvoa sähköpostitse asiantuntijoilta. Suun‐
nitteluvaiheessa pyysin neuvoa ja mielipiteitä myös Raisa Saviaholta.

Laminoitujen kylttien lisäksi tein A4 kokoisia lajitteluohjeita, joissa lajiteltavat jätejakeet oli
tarkemmin selitetty ja joissa oli enemmän esimerkkejä kuin suuremmissa kylteissä. Jaoin A4
kokoisia jäteohjeita tapahtumassa töissä olleille toimitsijoille. Teippasin jäteohjeita myös
ravintolan pöytiin kiinni, jotta ihmiset pystyivät jo ruokaillessaan tutustumaan lajiteltaviin
jätejakeisiin. Tapahtumassa myös kuulutettiin lajiteltavissa jätejakeista ja kehotettiin ihmisiä
noudattamaan niitä.

6.1.4 Palautekysely

Toteutin SM‐viesteissä kyselyn, jolla halusin kartoittaa ihmisten mielipiteitä lajitteluopasteis‐
ta ja neuvonnan onnistumisesta, sekä lajittelun helppoudesta. Pääasiassa halusin palautetta
työstämiini lajitteluohjeisiin. Kyselyssä oli neljä kysymystä (Liite 2), kysymykset oli kirjoitettu
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suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn sain 38 vastausta, joista kaksi oli ruotsiksi ja yksi
englanniksi.

Kyselyllä saatu palaute oli positiivista, ihmisten mielestä oli hyvä, että jätteitä lajiteltiin ja
lajittelussa neuvottiin. Ohjeistus oli ihmisten mielestä onnistunut, joskin kuvat olisivat saa‐
neet olla isommat samoin kuin teksti. Pöydissä olevat opasteet saivat kiitosta, mutta nekin
olisivat voineet olla palautteen mukaan isommat ja selkeämmät, sekä useammalla kielellä.
Osa vastaajista toivoi, että lajittelupisteen sijainti olisi ilmoitettu paremmin.

Ohjeistuksen kuvista sain palautetta, että ne voisivat olla vaaleammat ja informatiivisemmat.
Sain myös yhden palautteen, jonka mukaan olisi hienoa jos lajitteluohjeessa oikeasti olisi
lautanen ja haarukka jne. eikä vain kuvaa niistä. Ohjeistuksessa kuvien lisäksi myös jäteja‐
keen nimi oli liian pienellä. Sommittelun lisäksi selkeä virhe oli, että hyötyjakeisiin jäi luke‐
maan pelkästään ”lasi, metalli, kartonki” kun täsmällisemmät nimet olisivat olleet ”keräysla‐
si, keräysmetalli, keräyskartonki”.

6.2 Jätehuoltosuunnitelman teko

Kytäjä‐Jukolan 2010 Jätehuoltosuunnitelman (Liite 3) työstäminen alkoi tutustumisella suun‐
nistukseen, jätelainsäädäntöön, tapahtumien järjestämiseen, tapahtumien ekologisuuteen ja
jätehuollon järjestämiseen tapahtumissa. Edellä kuvasin menetelmiä, joita hyödynsin jäte‐
huoltosuunnitelman tekemisessä Jukolan viestiin. Haastatteluiden ja laskelmien avulla täy‐
densin jätehuoltosuunnitelman laatimisessa tarvittavia pohjatietojani. Käytännön harjoittelu
SM‐viesteissä ja palautekyselyn toteuttaminen syvensivät osaamistani tapahtumien jätehuol‐
lon järjestämisestä ja ohjeistuksen laatimisesta.

Suunnitelman pohjan laatimisessa käytin apuna tietoja, joita sain teema‐ ja asiantuntijahaas‐
tatteluista. Pohja muotoutui perusasioiden kirjaamisesta, jotka jätehuoltosuunnitelmassa
ehdottomasti täytyy olla: lajiteltavat jätejakeet, astioiden määrä, astioiden sijainti ja työn‐
tekijät. Jätehuoltosuunnitelmaa rajoitti paljon suunnitelman tekemisen ajankohta. Asiat eh‐
tivät vielä muuttua ennen vuotta 2010, ja toisaalta monia asioita ei ollut vielä päätetty. Nä‐
mä faktat huomioiden päätin painottaa jätehuoltosuunnitelmassa jätteen synnyn ehkäisyä ja
lajitteluohjeistusta.

Lajiteltavat jätejakeet määräytyvät lainsäädännön, yhteistyökumppaneiden eli kuljetusyhtiön
ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelman tekovaiheessa sopimuksia ei oltu vielä
tehty minkään kuljetusyhtiön kanssa, siksi tein suunnitelmaan vaihtoehdot A ja B. Vaihtoehto
A pohjautuu perusajatukseen, että kuivajäte kuljetetaan Ekokemin polttolaitokselle poltetta‐
vaksi. Vaihtoehto B taas perustuu energiajakeen lajitteluun kuivajätteen sijasta ja energiaja‐
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keen jatkokäsittelyyn esimerkiksi Lassila & Tikanojan energiajätteen polttolaitoksessa. Kuiva‐
jätteen ja energiajakeen polttolaitokset eroavat toisistaan, joten myös niihin vastaanotetta‐
van jätteen sisältövaatimus on erilainen. Tästä johtuen tein suunnitelman ja ohjeistuksen
ottaen huomioon molemmat mahdolliset vaihtoehdot. Kytäjä‐Jukolasta halutaan ympäristöys‐
tävällinen tapahtuma, joten päätin, että suunnitelman mukaan tapahtumassa lajitellaan kaik‐
ki mahdolliset jätejakeet. Erityisesti panostetaan siihen, että biojäte ja keräyskartonki saa‐
taisiin lajiteltua erilleen, koska näin myös Hyvinkään kaupungin jätehuoltomääräykset velvoit‐
tavat. Poikkeuksena aiempaan ehdotin, että kiertävän materiaalin jätesäkkitelineitä ei käyte‐
tä lainkaan, koska avoimet astiat ja säkit houkuttelevat heittämään kaikki jätteet samaan
astiaan ja vähentävät huomattavasti lajittelua, kuten SM‐viesteissä huomasin.

Astioiden sijainnit päätin tutkimieni materiaalien pohjalta ja haastatteluja ja kyselyitä suorit‐
tamalla. Jokaisella toimipisteellä on vastuuhenkilö, jonka kanssa keskustelin jäteastioiden
tarpeesta ja sijoitusmahdollisuuksista. Eniten yhteistyötä tein ravintolavastaavan kanssa,
koska ravintola myös tuottaa suurimman osan tapahtuman aikana syntyvästä jätteestä. Tein
suunnitelmaan kartat Microsoft PowerPoint – ohjelmalla selkeyttääkseni ja havainnollistaak‐
seni suunnitelmiani. Karttojen lisäksi jäteastiamäärät ja sijainnit löytyvät taulukoista. Taulu‐
koiden tehtävä on myös selkeyttää suunnitelmaa ja antaa helppoja työkaluja jatkoa varten,
jotta koko suunnitelman lukeminen ei ole välttämättä tarpeen.

Jätehuoltosuunnitelma on itsessään työkalu niin Jukolan viestien järjestäjille kuin myös muil‐
le tapahtumajärjestäjille. Painetun Kytäjä‐Jukolan Jätehuoltosuunnitelman liitteenä kulkee
myös cd‐levy, joka sisältää ohjekylttien pohjat ja koulutusmateriaalia. Jätehuoltosuunnitelma
on kokonaisuudessaan kattava paketti erityisesti Jukolan viestien ja suunnistustapahtumien
mutta myös muiden tapahtumien jätehuoltosuunnittelun työkaluksi ja vapaaehtoisten koulu‐
tusten pohjaksi.

6.3 Lajitteluohjeiden suunnittelu ja teko

Viestinnän visuaalisia tekijöitä ovat kuvat, värit, graafiset kuviot ja kirjaimet, joista viestin
ulkoasu koostuu (Söderlund 2005, 271). Graafista ulkoasua sanotaan typografiaksi. Se on vies‐
tin ulkoasun, tekstin ja kuvien suunnittelua ja sommittelua viestin perillemenoa edistävällä
tavalla. Parhaimmillaan typografia on silloin kuin kuva ja teksti tukevat toisiaan ja ovat ikään
kuin vuorovaikutuksessa keskenään. (Loiri & Juholin 1998, 32, 33.) Viestinnän ja typografian
suunnittelussa pitää ottaa huomioon kohderyhmä, tekstin sisältö ja tehokeinojen käyttö.
Varminta suunnittelussa on noudattaa yhtenäistä ja harmonista linjaa, selkeys ja johdonmu‐
kaisuus ovat onnistuneen viestinnän tunnuspiirteitä. (Söderlund 2005, 290, 291.)
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Viestinnän tarkoituksena ja tavoitteena on välittää viesti ja saada se luetuksi sekä ymmärre‐
tyksi. Visuaalisia tekijöitä hyödyntämällä tiedon välittämiseen saa lisää tehoa. Kuvat ja värit
eivät ole vain viestin koristelua ja estetisöimistä vaan ne oikein käytettynä tehostavat viestin‐
tää. Kuvilla viesti visualisoidaan ja visualisoinnilla autetaan lukijaa viestin sisällön ymmärtä‐
misessä. (Söderlund 2005, 271.) Tekstin ja kuvien tarkoitus on sama, molemmat välittävät
tietoa. Parhaimmillaan kuvat ja teksti täydentävät toisiaan, kuvat tukevat ja selittävät teks‐
tissä käsiteltäviä asioita. Kuvat ovat esimerkkinä ja konkretisoivat asiaa, näin kuvat myös
vahvistavat viestin sanomaa. Valokuva on dokumentaarinen, se kertoo todellisuudesta. Valo‐
kuva onkin yksi tärkeimmistä visuaalisen viestinnän keinoista. Kuvat voivat toimia myös itse‐
näisenä tietolähteenä, tekstin tukemisen sijaan. (Söderlund 2005, 272, 273.)

Huomio kiinnittyy ensimmäisenä kuviin, joten olennainen asia kannattaa esittää siis visuaali‐
sessa muodossa. Näin myös henkilöt, jotka eivät ymmärrä tai lue tekstiä, saavat käsityksen
viestistä. (Söderlund 2005, 290, 291.) Kuvan viestin vastaanottaminen ei vaadi yhtä paljon
aktiivisuutta kuin sanallisen viestin. Kuvan ymmärtämiseen ei vaadita kielitaitoa, vaan kuvan
sanoma voi avautua jo yhdellä silmäyksellä. (Loiri ym. 1998, 52.)

Lajitteluohjeiden ja opasteiden ulkonäköön ja luettavuuteen kannattaa kiinnittää erityistä
huomiota. Opasteiden tulisi olla helppolukuisia, kiinnostavia ja niiden tulisi sisältää esimerk‐
kejä. Lajitteluohjeiden tulisi olla yksiselitteisesti ymmärrettävät, selkeät ja informatiiviset.
Ne tulee sijoittaa näkyvälle paikalle ja olisi hyvä jos niissä olisi värilliset kuvat. Tällöin jättei‐
den tuojan huomio kiinnittyy lajitteluohjeisiin helpommin ja ohjaavat jätteen tuojan oikeaan
lajitteluun. Hyvin suunnitellut lajitteluopasteet antavat toimivan kuvan jätehuollosta ja osal‐
taan myös motivoivat huolelliseen jätteiden lajitteluun. (Garbagex 2008.)

Suunnittelin lajitteluohjeet Kytäjä‐Jukolaan noudattaen edellä mainittuja neuvoja. Halusin,
että opasteet ovat helppolukuisia, kiinnostavia ja informatiivisia. Lajitteluohjeet ovat kysei‐
sen jätejakeen värisiä, niissä on jätejakeen nimi kolmella kielellä sekä tarkempi ohjeistus
suomeksi. Ohjeisiin sijoitin selkeät, värilliset kuvat jätteistä, mitkä helpottavat viestin ym‐
märtämistä. Jukolan viesteihin osallistuu paljon ulkomaalaisia, joten kuvat myös helpottavat
lajitteluohjeen viestin hahmottamista. (Kuva 1).
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Kuva 1: Kuivajätteen lajitteluohje

7 Arvioinnit

7.1 Suunnitteluprojektin arviointi

Käyttämäni menetelmät olivat mielestäni hyviä ja sopivat hienosti tämän projektin toteutta‐
miseen. Teemahaastattelun avulla sain hyvän yleiskuvan ja pohjan lähteä rakentamaan jäte‐
huoltosuunnitelmaa. Valmiit laskelmat ja arviot antoivat suuntaa siitä, kuinka paljon jätteitä
tulee syntymään ja kuinka paljon jäteastioita tulee varata. Tarkemmat tiedot kuitenkin sain
suorittamalla itse punnituksia ja tutkimalla vanhoja tietoja. Käytännön harjoitus ja kyselyn
teettäminen SM‐viestissä oli myös ensiarvoisen tärkeää. Siellä sain selkeän kuvan siitä, kuinka
jätehuolto toimii käytännössä, mitkä ovat sen heikot kohdat ja mitkä vahvuudet. Harjoittele‐
malla ja olemalla itse tapahtumassa mukana sain suoraa palautetta jätehuollosta ja ohjeis‐
tuksesta. Kyselyn avulla sain vielä lisää vinkkejä ohjeistuksen parantamiseen. Osallistumalla
neuvontaan pääsin myös itse vaikuttamaan lajittelun onnistumiseen ja sain tilaisuuden kes‐
kustella ihmisten kanssa ja valistaa heitä lajittelun tärkeydestä.

Suunnitteluprojekti oli monivaiheinen prosessi, jossa käytin eri menetelmiä ja etenin sujuvas‐
ti rastilta toiselle. Menetelmät tukivat ja täydensivät hyvin toisiaan. Jukolan viestin organi‐
saatio ja järjestelyiden eteneminen pitivät myös jätehuoltosuunnitelman aikataulussaan.
Osallistuminen Tampere‐Jukolan kenraaliharjoitukseen ja itse viestiin, Jukolan virallinen ko‐
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kous ja valiokuntien kokoukset rytmittivät suunnitelman tekoa ja antoivat luontevat aikarajat
seuraavan vaiheen saavuttamiselle. Suunnitteluprojekti onnistui tavoitteiden mukaisesti ja
tuloksena syntyi jätehuoltosuunnitelma Kytäjä‐Jukolaan.

7.2 Jätehuoltosuunnitelman arviointi

Jätehuoltosuunnitelma on laajempi ja kattavampi kuin mitä Jukolan viesteihin on aiemmin
tehty. Lajittelupisteiden määrä ja astioiden määrä vastaavat kutakuinkin aikaisempia Jukolan
viestejä, joten ne on oletettavasti oikein sijoitettu ja arvioitu. Jätehuoltosuunnitelma on
omasta mielestäni hyvä ja käyttökelpoinen työkalu jätehuollon toteuttamiseen kyseisessä
tapahtumassa. Suunnitelman tarkkuutta rajoittaa tiedon puute, mikä johtuu suunnitelman
laatimisen aikaisesta ajankohdasta. Tämä oli toisaalta tiedettävissä jo etukäteen ja suunni‐
telman on tarkoituskin olla yleisluontoinen työkalu jätehuollon toteuttamiselle erilaisissa
tapahtumissa. Tavoitteeni jätehuoltosuunnitelman osalta täyttyivät hyvin. Suunnitelmasta
selviää, kuinka monta jäteastiaa tarvitaan ja minne ne sijoitetaan, mitkä jätejakeet lajitel‐
laan, lajitteluohjeet ja neuvojien tarve. Tavoitteenani oli tehdä myös lajitteluohjeiden poh‐
jat CD‐levylle suunnitelman liitteeksi. Ohjeet olisivat voineet mielestäni olla paremmat ja
kattavammat, joten ohjeiden osalta en päässyt tavoitteisiini.

Pyysin jätealan ammattilaisia arvioimaan jätehuoltosuunnitelmaa. Sain arvioinnin jätehuolto‐
suunnitelmasta Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelupäälliköltä Liisa Sivusaarelta. Hänen mieles‐
tään jätehuoltosuunnitelma on toteutettavissa oleva, selkeä ja toimiva työkalu tapahtumajär‐
jestäjille. Kiitosta hän antoi selkeästä ulkoasusta ja informatiivisista kuvista. (Sivusaari 2009.)

Parannettavaa jätehuoltosuunnitelmassa on jätemäärien laskemisessa ja lajitteluasteen mää‐
rityksessä. Silmämääräiset havainnot jätemääristä eivät ole luotettavia mittaustuloksia.
Suunnitelmaan olisi pitänyt määritellä tarkemmat mittarit ja laskutavat, jolloin jätemääriä ja
tuloksia voisi tarkemmin analysoida. Jätehuoltosuunnitelma olisi voinut pitää sisällään myös
tarkemman selvityksen jätteiden jatkokäsittelystä. Mihin mikäkin jätejae menee ja miten se
käsitellään. Jätehuoltosuunnitelmaan olisi tuonut syvyyttä lisää se, että siinä olisi tarkemmin
eritelty edellisten Jukolan viestien heikkoudet ja vahvuudet sekä vastaus kuinka ne huomioi‐
daan. (Sivusaari 2009.)

7.3 Oman oppimisen arviointi

Työn edetessä opin paljon perustietoja jätehuollosta, lajittelusta ja jätteiden jatkokäsittelys‐
tä sekä suunnistuksesta. Harjaannuin tiedonhankinnassa, kriittisessä ajattelussa ja kirjallises‐
sa sekä suullisessa ilmaisussa. Antoisimpia olivat keskustelut eri alojen asiantuntijoiden kans‐
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sa ja vuorovaikutteiset pohdinnat jätealan edustajien kanssa. Ammatillista kasvua ja asian‐
tuntijuuden kehittymistä edesauttoi työskentely erilaisten ihmisten kanssa.

Jätehuoltosuunnitelman teossa pääsin testaamaan osaamistani käytännössä ja soveltamaan
aikaisemmin opittuja tietoa uusissa tilanteissa. Osasin työskennellä pitkäjänteisesti ja joh‐
donmukaisesi. Väillä takerruin liian yksityiskohtaisiin asioihin ja pyörittelin liian kauan jotakin
pientä yksityiskohtaa, jolla ei ollut edes niin suurta merkitystä. Hallitsin kuitenkin laajemman
kokonaisuuden hyvin ja sain kattavan jätehuoltosuunnitelman tehtyä. Työstäessäni jätehuol‐
tosuunnitelmaa opin erityisesti kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, koska asioita joutui hio‐
maan ja muokkaamaan monta kertaa. Esiintymisvarmuuteni kasvoi huomattavasti eri valio‐
kuntien kokouksien myötä. Opin myös perustelemaan ratkaisuni huolellisesti ja viestimään
niistä.

8 Lopuksi

Suunnistustapahtumat ovat perinteisesti olleet siistejä tapahtumia. Suunnistajat ja muut ta‐
pahtumiin osallistujat kunnioittavat ympäröivää luontoa ja yleensä korjaavat omat roskansa
pois. Ympäristön siivoamista suuremman haasteen suunnistustapahtumissa muodostaa jättei‐
den oikeaoppinen lajittelu. Jukolan viesteissä on ollut mahdollisuus lajitteluun, mutta siihen
ei ole velvoitettu ihmisiä. Lajitteluun ja lajitteluneuvontaan ei ole aktiivisesti panostettu.
Jätelain uudistuksen myötä jätteen synnyn ehkäisyyn ja jätteen tehokkaampaan hyödyntämi‐
seen tulee panostaa entistä enemmän. Tekemäni Kytäjä‐Jukolan jätehuoltosuunnitelma sisäl‐
tää perustiedot astiamääristä ja sijainneista, suunnitelma painottuu jätteen synnyn ehkäisyyn
ja lajitteluneuvontaan. Tämä tekee suunnitelmasta ajankohtaisen ja hyödyllisen myös tulevai‐
suudessa.

Tein Kytäjä‐Jukola 2010 jätehuoltosuunnitelman monien menetelmien ja toimintatapojen
avulla. Haastatteluiden avulla keräsin pohjatiedon lisäksi myös kokemusperäistä tietoa, vink‐
kejä sekä loin suhteita jätealan edustajiin. Käytännön harjoittelun avulla pääsin toteutta‐
maan oppimiani asioita käytäntöön ja sain suoraa palautetta ihmisiltä. Aktiivisuuteni ansiosta
sain kattavan käsityksen suunnistuskilpailuista sekä Jukolan viestin organisaatiosta ja toimin‐
tatavoista. Toimivan jätehuoltosuunnitelman laatiminen edellyttää tapahtuman tuntemista
sekä tapahtuman materiaalivirtojen hahmottamista. Pelkkä tapahtuman seuraaminen ei anna
kaikkea tarvittavaa tietoa, vaan haastatteluiden ja kyselyiden suorittaminen on ensiarvoisen
tärkeää.

Kokosin jätehuoltosuunnitelman liitteeksi cd‐levyn, jolta löytyvät lajitteluohjeistuksen poh‐
jat. Ohjeistuksen työstäminen oli haastavaa ja mielenkiintoista. Kansainvälisessä tapahtumas‐
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sa ohjeistuksen kuvitus nousee tärkeään asemaan. Yritin välittää lajitteluohjeiden sanomaa
kuvaamalla kyltteihin juuri niitä jätteitä, joita tapahtumassa syntyy. Jätehuoltosuunnitelman
ilmettä yritin ehostaa informatiivisilla kuvilla. Jätehuoltosuunnitelmassa on myös taulukoita,
joihin olen yrittänyt tiivistää suunnitelman pääkohdat. Tämä helpottaa suunnitelman käyttöä
työkaluna tapahtumien jätehuollon suunnittelussa.

Projektin varrella törmäsin vanhahtavaan ja muutosvastaiseen ajattelumaailmaan. Jouduin
perustelemaan ratkaisujani ja päätöksiäni jätehuoltosuunnitelmassa, eikä ammattitaitoani ja
tietämystäni aina arvostettu. Palautetta sain varsinkin liian monista jätejakeista. Epäilevät
tahot pelkäsivät, että lajittelu ei tule onnistumaan, kun jätejakeita on liian monta. Yleensä
Jukolan viesteissä on lajittelupiste, jossa voi lajitella useat jätejakeet, mutta muuten kilpai‐
lukeskusalueella on ollut lähinnä vain sekajäteastioita. Tekemässäni suunnitelmassa missään
ei ole yksittäistä jäteastiaa vaan aina on biojäte ja kuivajäte vierekkäin tai vastaavasti biojä‐
te, energiajae ja sekajäte. Useimmiten näiden lisäksi on vielä kartonkikeräysastia. Tätä peri‐
aatteellista päätöstä, ettei missään ole yksittäistä astiaa, vastaan on tullut kritiikin lisäksi
myös positiivista palautetta. Mielestäni käytännöt ja etenkin lajittelutottumukset eivät muu‐
tu, jos niitä ei lähdetä tehokkaasti muuttamaan. Haluan saada jätehuoltosuunnitelmallani
jotakin muutosta aikaan, joten pidin sitkeästi kiinni suunnitelmastani, kritiikistä huolimatta.

Tärkeimmät asiat Jukolan viestin jätehuollossa, sen toimivuuden kannalta, ovat astioiden
oikea sijoitus ja niiden riittävä määrä. Astioiden lisäksi tapahtumassa tulee panostaa lajitte‐
luneuvojiin ja lajitteluohjeistukseen. Ihmisten käytös saadaan muuttumaan parhaiten vaikut‐
tamalla ensin heidän arvoihinsa ja uskomuksiinsa. Lajittelukäytännön muuttaminen alkaa siis
tiedon jaolla, ohjeistuksella ja opastuksella. Suunnitteluprojektin myötä tutustuin moniin
kannustaviin ja innostuneisiin ihmisiin ja heidän ansiostaan luotan siihen, että Jukolan viestis‐
sä pyritään ehkäisemään jätteen syntyä ja tehostamaan lajittelua.
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KÄSITTEISTÖ

Jätehuolto

Jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja käsittely sekä näiden tarkkailu ja
käsittelypaikan jälkihoito.

Jätehuoltosuunnitelma

Suunnitelma siitä kuinka syntyvä jäte lajitellaan, kerätään, varastoidaan ja
käsitellään, sekä kuka tämän tekee.

Jätteentuottaja

Henkilö tai taho, jonka toiminta synnyttää jätettä

Jätteen synnyn ehkäisy

Toimenpiteet, joiden ansiosta jätettä ei ylipäätään synny.

Jätejakeet

Jätelajit, jotka ovat sisällöltään tietynlaisia ja jotka lajitellaan erilleen.

Biojäte

Eloperäinen, biologisesti hajoava, maatuva jäte.

Kuivajäte

Polttokelpoinen jäte, jonka seasta on lajiteltu pois biojäte ja hyötyjätteet.

Energiajae

Energiahyödyntämiseen kelpaava jäte, jonka seasta on lajiteltu pois biojäte
ja hyötyjätteet.

Hyötyjäte

Jäte, jota käyttää uudelleen sellaisenaan tai hyödyntää energiana tai materi‐
aalina. Hyötyjätteitä ovat mm. paperi‐, pahvi‐ kartonki‐, puu‐, lasi‐, metalli‐,
muovi tai muut vastaavat jätteet joiden kierrätykselle tai uusiokäytölle on
olemassa edellytykset.

Lajittelu

Eri jätejakeiden sijoittaminen niille varattuihin paikkoihin.

Jätteen hyödyntäminen

Jätteen materiaali‐ ja energiahyötykäyttö, jolloin tarkoituksena on ottaa
talteen jätteen sisältämä aine tai energia.

Kierrätys

Jätemateriaalien hyödyntäminen joko alkuperäiseen tarkoitukseensa tai mui‐
hin tarkoituksiin, mutta ei energiana hyödyntäminen.

Uudelleenkäyttö

Kierrätystä, jossa esine tai materiaali palautetaan uudelleen käyttöön sellai‐
senaan.

Jätteen energiahyötykäyttö Polttokelpoisen jätteen polttamista siten, että jätteen energiasisältö otetaan
talteen ja hyödynnetään.
Tuottajanvastuu

Jätehuollon kustannusvastuu ulotetaan tuotteen valmistajaan ja maahan‐
tuojaan.
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1 JOHDANTO

Jätehuoltosuunnitelma on tehty Jukolan viestin yleisiä periaatteita noudattaen ja ympäristöä kunnioitta‐
en. Jätehuoltosuunnitelma noudattaa Suomen Suunnistusliiton ohjeita, Jukolan viestin järjestelyohjeita ja
Kytäjä‐Jukolaan tehtyä ympäristöohjelmaa. Apuna suunnittelussa on käytetty myös edellisten Jukolan
viestien ympäristöohjelmia, jätehuoltosuunnitelmia ja loppuraportteja.

Jätehuoltosuunnitelmassa on kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. Suunnitelman valinta riippuu lajiteltavista
jätejakeista ja jätehuolto‐ tai kuljetusyhtiöstä, jonka kanssa sopimus tehdään. Vaihtoehto A pohjautuu
kuivajätteen ja biojätteen tehostettuun lajitteluun ja vaihtoehto B energiajakeen, biojätteen ja sekajät‐
teen lajitteluun. Molemmissa vaihtoehdoissa lajitellaan lisäksi kaikki hyötyjakeet. Tarkempi suunnitelma
jäteastioiden sijainnista ja määristä sekä ohjeistus on tehty vaihtoehto A:n mukaisesti, mutta se on hel‐
posti muunneltavissa ja toteutettavissa myös vaihtoehto B:n mukaisesti. Suunnitelma sisältää ohjeet
kummankin vaihtoehdon toteuttamiseen.

Pääpaino jätehuoltosuunnitelmassa on jätteiden synnyn ehkäisyssä, lajitteluohjeistuksen suunnittelussa ja
neuvonnan toteutuksen suunnittelussa. Kytäjä‐Jukola on vasta vuonna 2010, joten monet asiat ehtivät
muuttua tai asioita, jotka vaikuttavat jätehuoltoon, ei ole vielä päätetty. Kytäjä‐Jukolan jätehuoltosuun‐
nitelmaa voi käyttää työkaluna Jukolan viestien ja muidenkin urheilutapahtumien jätehuollon suunnitte‐
lussa. Painetun Kytäjä‐Jukola 2010 jätehuoltosuunnitelman liitteenä on CD‐levy, jossa on lajitteluohjeiden
pohjat ja koulutusmateriaalia.

2 JUKOLAN VIESTI
Jukolan viesti on suunnistustapahtuma, jossa on miehille 7‐osuuksinen ja naisille 4‐osuuksinen suunnistus‐
viestikilpailu, naisten sarjaa kutsutaan nimellä Venlojen viesti. Jukolan viesti on yksi maailman suurimmis‐
ta suunnistustapahtumista, se kerää joka vuosi noin 12 000 ‐ 13 000 kilpailijaa, määrän kasvaessa vuosit‐
tain. Yhteensä kisapaikalla on ihmisiä noin 30 000 ‐ 40 000. Jukolan viesti järjestettiin ensimmäisen kerran
1949, naisten henkilökohtainen sarja on järjestetty vuodesta 1951 ja Venlojen viesti vuodesta 1978. Juko‐
lan viesti on kansainvälinen tapahtuma, osallistujia on lähes 20 eri maasta. Eniten ulkomaalaisia osallistu‐
jia on Ruotsista ja Norjasta. Jukolan viesti on suunnistusseurojen huippujoukkueiden voitontavoittelun
lisäksi myös voittoatavoittelemattomien ei‐seurajoukkueiden tapahtuma. Jukolan viestissä osuudet ovat 7
‐ 15 kilometriä pitkiä. Kilpailu alkaa kesäkuun lauantai‐iltana, viikkoa ennen juhannusta, noin kello 23,
joten ensimmäiset osuudet juostaan otsalamppujen valossa. Venlojen viestin osuudet ovat pituudeltaan 5 ‐
8 kilometriä ja ne juostaan päivänvalossa, lähdön tapahtuessa noin kello 15.

Jukolan viestin tapahtumakenttänä on suunnistusalueen lisäksi kilpailukeskusalue, jossa on toimisto, info,
kuuluttamo, lasten maailma ja monia muita toimipisteitä, joita tapahtuman ja kilpailun järjestämisessä
tarvitaan. Alueella on lisäksi myös ravintola, grilli, mallasrasti, Jukolan virallinen kauppa, urheilukauppoja
ja elintarvikemyymälöitä. Tapahtumassa myydään noin 30 000 ruoka‐annosta ja saman verran juomia.
Myytävien tuotteiden lisäksi ihmisillä on omia eväitä, joista suurimman osan muodostavat hedelmät, ener‐
giajuomat ja mehut. Näistä päätellen suurimmat jätemateriaalit ovat ruokailuvälineet, juoma‐ ja kahvi‐
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mukit, ruuan tähteet ja banaaninkuoret sekä nestekartonkipakkaukset. Kauppojen alueelta tulee enim‐
mäkseen pahvijätettä ja toimistosta keräyspaperia. (Liite 1. Jätejakeet ja tapahtumassa syntyvät jätteet.)

3 JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY
Jätelain periaatteiden mukaisesti jätteen syntyä tulee ehkäistä. Kaikessa toiminnassa tulee huolehtia sii‐
tä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäte on myös ensisijaisesti hyödynnettävä aineena ja toissi‐
jaisesti energiana. Jätteen synnyn ehkäisy voi olla joko laadullista ehkäisyä tai määrällistä ehkäisyä. Laa‐
dullinen jätteen ehkäisy tarkoittaa sitä, että vältetään lyhytikäisiä tuotteita ja tuotteita, joista syntyy
ongelmajätettä. Määrällinen jätteen synnyn ehkäisy taas on kokonaisvaltaisempaa materiaalien käytön ja
jätteen välttämistä.

3.1 Jätteen synnyn ehkäisy tapahtumissa
Tapahtumien järjestämisessä ja jätteen synnyn ehkäisyssä käytetään hyväksi erilaisia ohjauskeinoja. Niitä
ovat hallinnolliset, taloudelliset ja informatiiviset ohjauskeinot. Yleisimpiä hallinnollisia ohjauskeinoja,
joita tapahtumien yhteydessä käytetään, ovat lupa‐ ja ilmoitusjärjestelmät sekä lajittelumääräykset. Ta‐
loudellisina ohjauskeinoina voidaan käyttää maksuja, veroja ja sakkoja, erityisesti tapahtumissa on usein
käytössä panttimaksujärjestelmiä. Eniten käytettyjä ohjauskeinoja tapahtumissa ovat informaatio‐
ohjauksen keinot; neuvonta, koulutus, tiedotus ja seuranta.

Materiaalihankinnoissa on hyvä mitoittaa hankinnat oikein ja käyttötarkoitukseen sopiviksi. Materiaaleja
tulee hankkia juuri oikea määrä ja optimaalisen kokoisissa pakkauksissa, jolloin pystytään vähentämään
pakkausjätettä, sekä hukkamateriaaleja. Säästöä saa aikaan suunnittelemalla tilaukset hyvissä ajoin ja
optimoimalla toimitusajan. Materiaalien pitkä varastointiaika saattaa heikentää niiden laatua, lisäksi va‐
raston ylläpito vie kaiken aikaa energiaa ja aiheuttaa päästöjä. Täsmätoimitukset säästävät varastotilaa ja
vähentävät vaurioitumisriskejä. Huolelliseen ja oikeaan materiaalien käsittelytapaan on myös syytä panos‐
taa. Työn suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota oikeisiin työmenetelmiin ja työvälineisiin, jotta raaka‐
aineiden käyttö saadaan optimoitua. Materiaalien asianmukainen pakkaaminen, käsittely ja varastointi
vähentävät materiaalien pilaantumista tai vaurioitumista. Näiden toimintojen suunnittelu, ohjeistaminen
ja valvominen ovat myös ensisijaisen tärkeää, jotta materiaalit saadaan parhaiten käytettyä.

3.2 Jätteen synnyn ehkäisy Kytäjä‐Jukolassa
Suunnistustapahtumassa kilpailukeskus joudutaan usein rakentamaan lähes tyhjän päälle eli keskelle pel‐
tomaastoa. Rakentamiseen tarvitaan näin ollen paljon materiaaleja ja työvoimaa. Jätteen syntyä voi eh‐
käistä hyvällä etukäteissuunnittelulla. Kilpailukeskusta rakennettaessa kulutetaan paljon erilaisia materi‐
aaleja kuten puuta ja ruuveja. Hyvällä etukäteissuunnittelulla hukkamateriaaleja voidaan vähentää ja
materiaalit saadaan täsmäkäytettyä paremmin. Kilpailukeskusalueen suunnittelu ja rakentamisen sekä
materiaalitarpeiden etukäteissuunnittelu vähentävät turhaa materiaalien ostamista ja tilaamista. Kun
tarvittava määrä tiedetään tarkalleen, ei tarvitse tilata ylimääräisiä materiaaleja ja voidaan säästää ener‐
gian ja materiaalien lisäksi myös rahaa.
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Suunnittelu vaatii myös huolellisen toteuttamisen ja siihen päästään vain toimivan yhteistyön ja viestinnän
avulla. Rakentamisen organisaatio on niin suuri, että ilman toimivaa sisäistä viestintää sitä on vaikea halli‐
ta. Jos materiaalit on laskettu ja mitoitettu tarkasti, täytyy kaikkien osa‐alueiden pysyä tarkasti suunni‐
telmissa ja aikatauluissa sekä viestiä ongelmista tai muutoksista heti niiden ilmettyä. Viestinnän ja yhtey‐
denpidon täytyy toimia hyvin eri valiokuntien välillä, jotta kilpailukeskusvaliokunta tietää mitä täytyy
rakentaa ja näin ollen mitä hankintoja täytyy tehdä. Myös rakennusvaiheessa eri rakentajien täytyy viestiä
ja kommunikoida riittävästi, jotta oikeat materiaalit päätyvät suunniteltuun paikkaan ja jätteen syntyä
pystytään ehkäisemään.

Jätteen syntyyn voi vaikuttaa myös harkitsemalla etukäteen mitä tuotteita halutaan ottaa myyntiin ja
mitä ei kannata suosia. Ravintolassa tulisi hyödyntää mahdollisuutta ostaa suuria pakkauskokoja ja mah‐
dollisimman vähän kertakäyttöisiä pakkauksia, jolloin pakkausmateriaaleista ei syntyisi niin paljon jätettä.
Kuljetuslaatikkoina tulisi hyödyntää muovisia kuljetuslaatikoita kertakäyttöisten pahvilaatikoiden tilalla.
Hankinnoissa tulisi välttää yksittäispakattuja tuotteita, joista syntyy paljon jätettä. Pantittomia virvoitus‐
juomapulloja sekä materiaaleja, joita ei pystytä hyödyntämään ja kierrättämään ei kannata suosia. Jät‐
teen synnyn ehkäisyyn tähtäävää ajattelua voi edistää lisäämällä kauppiaiden, myyjien ja palveluntarjo‐
ajien sopimuksiin kohdan, jossa velvoitetaan ehkäisemään jätteen syntyä.

Jätteen syntyä voi ehkäistä neuvonnalla ja koulutuksella. Tapahtumassa on hyvä tiedottaa tehdyistä valin‐
noista ja perusteista, joilla tiettyihin valintoihin on päädytty. Jos tietty tuote on valittu myyntiin sen ta‐
kia, että se vähentää pakkausmateriaalien määrää, on siitä hyvä kertoa asiakkaille. Näin valistuksen kaut‐
ta voi vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja toimintaan. Tiedottamalla valinnoista ja valintojen perusteista
pyritään antamaan ihmisille informaatiota ja vaikuttamaan heidän tekoihin ja valintoihin jatkossakin. Toi‐
vottavaa on, että asiakkaat osaavat jatkossakin valita esimerkiksi vähän pakattuja tuotteita ylipakattujen
sijasta tai, että he myös kotona lajittelevat yhtä huolellisesti kuin tapahtumassa. Työntekijöiden ja toi‐
mitsijoiden kouluttamisella voidaan myös ehkäistä jätteen syntyä. Kun materiaaleja käsitellään ja varas‐
toidaan oikein, ei hukkamateriaaleja synny. Hyvin koulutetut työntekijät osaavat myös välittää oppimaan‐
sa eteenpäin ja ehkä esimerkillään vaikuttaa asiakkaiden toimintamalleihin. Jätteen syntyä ehkäistään
myös hyvällä ohjeistuksella ja etukäteistiedotuksella, vaikka suurempi vaikutus ohjeistuksella on lajittelun
onnistumiseen. Lajittelu ei ole jätteen synnyn ehkäisyä vaan hyötykäytön tehostamista ja energian sääs‐
töä.

4 JÄTEHUOLLON PERUSTEET
Jukolan viestin järjestämisessä noudatetaan lakeja, asetuksia ja lupavaatimuksia, näin toimitaan myös
jätehuollon suunnittelussa ja järjestämisessä. Jätehuollon osalta tapahtuman järjestäjää velvoittaa Jäte‐
laki 1072/1993, Ympäristönsuojelulaki 86/2000, Terveydensuojelulaki 763/1994 ja Terveydensuojeluasetus
1280/1994, Ulkoilulaki 606/1973 sekä kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset. Tapahtuman järjestäjä on
vastuussa tapahtumassa syntyvästä jätteestä. Jätelaki velvoittaa jätteen haltijan järjestämään jätehuol‐
lon ja jätteenkuljetuksen niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Jäte on pyrittävä
hyödyntämään, ensisijaisesti jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Jätteet on kerättävä ja pidet‐
tävä toisistaan erillään eli lajittelua on suoritettava siinä laajuudessa kuin se on jätehuollon asianmukai‐
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sen järjestämisen kannalta tarpeellista. Jätteen keräystä, lajittelua ja kuljetusta täsmentävät myös kun‐
takohtaiset kunnalliset jätehuoltomääräykset. Ympäristönsuojelulaki pyrkii vähentämään ja ehkäisemään
jätteen syntyä, sekä jätteestä aiheutuvia vaaroja. Terveydensuojelulaki ja – asetus velvoittavat jätehuol‐
lon järjestämiseen niin, ettei se aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle. Ulkoilulaki määrittelee leirintä‐
aluetta ja väliaikaista leirintäaluetta koskevat velvoitteet.

Jätelain 17§:n nojalla Hyvinkään kaupunki on tehnyt omat jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräysten 5
luku 23§ käsittelee yleisötilaisuuksien jätteiden keräystä ja siinä määritellään, että yleisötilaisuuden jär‐
jestäjän on huolehdittava tapahtuman jätehuollosta. Jätteiden keräys ja alueen siivoaminen tulee suorit‐
taa niin, ettei ympäristölle ja ihmisille aiheudu vaaraa. Tapahtuma‐alueella tulee olla vähintään sekajät‐
teen keräysvälineet. Muiden jäteastioiden tarve riippuu jätteen syntymääristä. Biojätteen erilliskeräys
täytyy olla, jos biojätettä syntyy vähintään 50 kg, keräyspahvia tai – kartonkia jos sitä syntyy vähintään 20
kg ja puhdasta puutavaraa jos sitä kertyy vähintään 50 kg. Jätehuoltomääräyksissä on selvitetty millaisia
jätteiden keräysvälineitä tulee käyttää ja ne pätevät myös tapahtumien jätehuollossa. Keräysvälineet on
lisäksi sijoitettava ja merkittävä tarkoituksenmukaisesti tapahtuma‐alueen laajuus ja ihmismäärä huomi‐
oon ottaen. Jäteastioiden tulee olla jätehuoltomääräyksissä esitetyn ohjeellisen värin mukaisia, jotta la‐
jittelu ja opastus ovat helpompaa. Jos erivärisiin jäteastioihin ei ole mahdollisuutta, jäteastioissa olevat
ohjekyltit tulee olla lajiteltavan jätejakeen värisiä. Poikkeuksen muodostaa kuivajätteen/energiajakeen
astian väri. Oransseja astioita ei ole saatavilla, joten nämä astiat ovat usein harmaita. Harmaa väri on
sekajätteen tunnusväri ja tämän vuoksi lajittelussa tulee olla hyvä ohjeistus.

Kytäjä‐Jukolan tapahtuma‐alueella on kaksi lajittelupistettä, joista löytyy keräysastiat kaikille jätejakeil‐
le. Jäteastiat ovat kooltaan 240 l, paitsi paperinkeräysastiat ja yksi pullo‐ ja tölkkiastia, jotka ovat 600 l.
Kulkureittien varsille astioita sijoitetaan aina kaksi vierekkäin, joko biojäteastia ja kuivajäteastia tai
energiajaeastia ja biojäteastia. Keräyskartonkiastioita on myös useammissa paikoissa kuin vain lajittelu‐
pisteillä. Paperinkeräys keskitetään toimiston, Infon ja tulostaulun läheisyyteen. Pahvinkeräys keskittyy
kauppojen alueelle. Tapahtuma‐alueella vältetään avonaisia astioita, yksittäisiä ”sekajäteastioita” ja
avonaisia jätesäkkejä jätesäkkitelineissä, koska ne houkuttelevat heittämään kaikki jätteet samaan asti‐
aan ja vähentävät huomattavasti lajittelua. Alueella tulee olemaan myös välimatkoja ilmoittavia kylttejä,
niitä on kahdenlaisia. Toisissa välimatkakylteissä ilmoitetaan matka lajittelupisteelle ja toisissa kylteissä
matka seuraavalle jäteastialle. Ohjeistuksesta löytyy tarkemmin tietoa kappaleesta 6.

4.1 Lajittelu vaihtoehdot
4.1.1 Vaihtoehto A
Lajittelu perustuu kahden jätejakeen tehostettuun lajitteluun; biojätteen ja kuivajätteen. Lisäksi lajitel‐
laan ja erilliskerätään kaikki hyötyjakeet. Taulukossa on ilmoitettu mitä jäteastioita tarvitaan ja kuinka
paljon (taulukko 1).
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Sisältö

Astioiden

Astioiden

Symboli kar‐

määrä

koko

talla

Biojäte

ruskea

maatuva jäte

54

240‐l

Kuivajäte

oranssi

polttoon kelpaava jäte

56

240‐l

Keräyskartonki

sininen

kartonkipakkaukset,

34

240‐l

nestekartonkipakkaukset
Keräyslasi

valkoinen

lasipurkit, ‐pullot

8

240‐l

Keräysmetalli

musta

metallipurkit, säilyke‐

8

240‐l

7

660‐l

4

660‐l

tölkit
Paperi

vihreä

valkea toimistopaperi,
sanomalehdet

Pahvi

sininen

pahvilaatikot, ruskea
aaltopahvi

Ongelmajäte

punainen

paristot, akut

4

240‐l

Pantilliset pul‐

keltainen

pantilliset virvoitus‐

14

240‐l

juomapullot ja –tölkit

+1

+ 1 660‐l

lot ja tölkit

Kohteen/toimipaikan sijainti kartalla

Biojätepuristin

Jätekatos

Kuivajätepuristin

660‐litrainen kartonkiastia

Pahvipuristin

Matka lajittelupisteelle‐kyltti

Taulukko 1. Lajiteltavat jätejakeet, jäteastiamäärät ja karttasymbolit
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Kartalle jäteastiat ja kyltit on merkattu vielä karttamerkein selkeyttämään suunnitelmaa. Kartat löytyvät
kokonaisuudessaan liitteestä 3. Liitteessä on lajittelupisteiden ja toimipaikkojen sijainti kartalla, jäteasti‐
oiden sijainnit ja järjestykset, joitakin kuvia on myös tekstin seassa. Jäteastioiden määrät ja sijainnit on
koottu yhteen ja ne löytyvät liitteestä 2. (Liite 2 Jäteastialuettelo ja jäteastioiden sijainti kilpailukeskuk‐
sessa).

4.1.2 Vaihtoehto B
Lajittelu perustuu energiajakeen ja biojätteen tehostettuun lajitteluun. Energiajakeen ja biojätteen lisäk‐
si tarvitaan sekajätteen erilliskeräys. Lisäksi lajitellaan ja erilliskerätään kaikki hyötyjakeet. Kuivajättee‐
seen ja energiajakeeseen eivät kuulu kaikki samat materiaalit, joten myös ohjeistus on erilainen kuin
vaihtoehto A:ssa. Pääperiaatteena on, että muuten vaihtoehdot ovat samanlaiset, mutta vaihtoehto A:ssa
oleva kuivajäte korvataan aina energiajakeella ja sekajätteellä eli aina yhden kuivajäteastian tilalle tulee
sekä yksi energiajaeastia että yksi sekajäteastia. Taulukossa on astiamäärät energiajakeen, bio‐ ja seka‐
jätteen osalta (taulukko 2), muut astiamäärät ovat samat kuin vaihtoehto A:ssa (taulukko 1).

Jätejae

tunnusväri

sisältö

astioiden määrä

Energiajae

Oranssi

Polttoon kelpaava

astioiden koko

55

240‐l

jäte (EI alumiinia,
foliota, vaippoja,
siteitä)
Biojäte

Ruskea

Maatuva jäte

54

240‐l

Sekajäte

Harmaa

Hyödynnettäväksi

55

240‐l

kelpaamaton jäte
Taulukko 2. Vaihtoehdon B jäteastiamäärät

4.2 Tyhjennys
Tapahtuma‐alueella on puristimet kuivajätteelle ja biojätteelle, sekä kaksi pahvipuristinta. Puristimet
mahdollistavat jätteiden varastoinnin tiiviisti suljetussa tilassa, jolloin haittaeläimet eivät pääse sotke‐
maan jätteitä. Puristimet litistävät jätteet, joten myös tyhjennys‐ ja kuljetusmatkoissa säästetään. Kerä‐
yskartongin keräämiseen on varattu 660 l astia, johon täydet keräyskartonkiastiat voidaan tyhjentää. Kui‐
vajäte‐ ja biojätepuristimet sekä pahvipuristin sijaitsevat ravintolan takana (kuva 1), toinen pahvipuristin
sijaitsee kauppojen takana (kuva 2). Ravintolan takana on katettu lajittelupiste ravintolan työntekijöiden
käyttöön. Samalla alueella säilytetään myös ylimääräisiä jäteastioita. Alue sijaitsee tien vieressä, joten
astioiden tyhjentäminen ja puristimien paikalle toimittaminen ja pois hakeminen onnistuvat hyvin. Puris‐
timien paikan valinnassa täytyy ottaa huomioon erityisesti myös niiden sähkön tarve. Vaihtoehto B:ssä
kuivajätepuristimen tilalla on energiajaepuristin sekä sekajätepuristin.
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Kuva 1. Jätepuristimet

Kuva 2. Kauppojen pahvipuristin

Kuivajäteastioissa ja biojäteastioissa käytetään sisäpusseja ja säkkejä. Kuivajäteastiat saadaan sisäsäkkien
avulla tyhjennettyä tarpeen mukaan vaihtamalla sisäsäkki, jolloin astioita ei tarvitse kuljettaa vaihtolaval‐
le. Kuivajätesäkkejä kuljetetaan vaihtolavalle peräkärryllisellä mönkijällä.

Biojäteastioiden sisäpussi on maatuvaa materiaalia. Biojätteen painon vuoksi biojätepussit eivät kestä
nostamista ja siirtelyä pelkässä pussissa. Biojäteastiat tulee tyhjentää suoraan vaihtolavalle, kippaamalla
astian sisältö lavalle nostamalla koko astiaa, eikä nostamalla vain pussia. Biojäteastiat tyhjennetään kul‐
jettamalla koko astia peräkärryllä biojätelavan luokse. Biojätteiden tyhjennyksessä tulee huomioida se,
että kun biojäteastiaa lähdetään tyhjentämään, täytyy astian paikalle viedä ensin tyhjä astia. Näin var‐
mistetaan lajittelun jatkuvuus biojätteen lajittelun osalta.

4.3 Aikataulu
Kilpailukeskuksen rakentaminen alkaa kesäkuun alussa ja alueen purkaminen kestää muutaman viikon.
Jätehuoltoa, varsinkin puujätteelle tarvitaan siis lähes koko kesäkuun ajalle. Täysipainoisen rakentamisen
ajalle on suunnitteilla myös ruokatarjoilu talkoolaisille, mikä asettaa myös vaatimuksia jätehuollolle. Ruo‐
katarjoilun ajalle tarvitaan biojäteastioita ja kuivajäteastioita.

Rakentamisen ja purkamisen ajaksi paikalle tarvitaan yksi lava puujätteelle, sekä puristimet kuivajätteelle
ja biojätteelle, lisäksi bio‐ ja kuivajätteelle tarvitaan pienempiä jäteastioita. Jäteastioita tarvitaan viisi
bio‐ ja viisi kuivajäteastiaa. Hyvinkään kaupungin jätehuoltomääräykset määräävät, että kesäaikaan biojä‐
teastiat tulee tyhjentää viikon välein. Biojäteastiat täytyy tyhjentää kaksi kertaa ennen varsinaista tapah‐
tumaa ja sen jälkeistä tyhjennystä. Kuivajäteastiat voidaan tyhjentää talkoolaisten toimesta kuivajätela‐
valle.
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4.4 Lajittelun seuranta
Lajittelun vuosittainen seuranta Jukolan viesteissä auttaa löytämään jätehuollon kehityskohteet. Vuosit‐
tain olisi hyvä seurata jätemääriä, osallistujamääriä, materiaalihankintoja ja lajittelun onnistumista. Näi‐
den tietojen avulla voidaan suunnitella jätehuolto entistä toimivammaksi, ehkäistä jätteen syntyä, säästää
materiaaleissa ja kustannuksissa sekä luoda entistä ympäristöystävällisempi tapahtuma.

Tapahtuman aikana jätteen syntyä ja lajittelua on hyvä seurata silmämääräisesti. Muistiin kannattaa kirja‐
ta astioiden täyttöaste ja kuinka hyvin lajittelu on onnistunut, sekä missä kohteissa astiat täyttyvät nope‐
asti ja missä astioita on turhan paljon. Tapahtumaan osallistujilta ja lähiympäristön asukkailta on hyvä
kerätä mielipiteitä ja kommentteja jätehuollosta. Tapahtuman lopuksi kaikki jätemäärät tulisi punnita
sekä lajitteluaste määrittää. Lajitteluasteen määrittely tulee perustua luotettavaan mittaustapaan, jossa
vertailukohteina ovat kuivajätteen ja lajitellun jätteen kokonaismäärät sekä lajittelukelpoisen jätteen
osuus sekajätteestä. Jätemäärien ja lajitteluasteen laskeminen onnistuu jätteenkuljetusyhtiöltä lopullis‐
ten tyhjennysten yhteydessä ja siitä on hyvä tehdä sopimus etukäteen kuljetusyhtiön kanssa.

5 ASTIOIDEN SIJOITTELU
5.1 Lajittelupisteet
Jukolan viestiin tulee kaksi lajittelupistettä. Toinen niistä on päälajittelupiste eli lajittelupiste 1, josta
löytyvät kaikki mahdolliset lajiteltavat jätejakeet. Lajittelupiste 1 sijaitsee ravintolan läheisyydessä (kuva
3). Toinen lajittelupiste eli lajittelupiste 2, tulee grillin eteen, tulostaulun viereen ja siitä löytyvät myös
kaikki lajiteltavat jätejakeet.

Lajittelupiste 1 sijaitsee ravintolan läheisyydessä. Jäteastiat sijoitetaan linjastoon, joka on looginen jat‐
kumo ravintolan toimintaperiaatteelle. Ravintolassa jonotetaan ja edetään pisteeltä toiselle, ensin makse‐
taan ostokset, sitten saadaan ruokailuvälineet ja lopuksi ruoka. Lajittelupisteellä edetään myös pisteestä
toiseen, ensin lajitellaan ruuantähteet, sitten ruokailuvälineet ja hyödynnettävät materiaalit ja lopuksi
kuivajätteeseen loput, mitä ei voida hyödyntää.

Kuva 3. Lajittelupiste 1

Lajittelupisteellä (kuva 4) on kaksi puusta rakennettua kehikkoa, puisten kehikkojen molemmin puolin on
jäteastioita. Puisiin kehikoihin tulee ”Lajittelupiste” – kyltit molemmin puolin. Lajittelupisteellä on kaiken
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kaikkiaan siis neljä lajittelulinjaa. Ihmiset opastetaan aloittamaan jätteiden lajittelu jonon alkupäästä,
jonne tulee nuolikyltit osoittamaan aloituspistettä. Jonoissa jäteastiat ovat loogisessa lajittelujärjestyk‐
sessä, jotta ruokailun jälkeen lajittelu on helppoa. Sisemmät linjastot ovat tarkoitettu pääasiallisesti ruo‐
kailijoiden käyttöön, linjastoon tullaan sisään ja edetään piste pisteeltä eli lajitteluastia astialta. Uloim‐
maiset astiat ovat kaikkien lajittelijoiden käytössä. Niissä on useampia jätejakeita kuin sisemmissä linjois‐
sa. Näin varmistetaan lajittelun helppous myös niille, jotka eivät ole ruokailleet, mutta joilla on jätteitä
lajiteltavaksi. Jäteastioiden järjestys uloimmissa linjoissa on seuraava; biojäte, keräyskartonki, pullot ja
tölkit, keräyslasi, keräysmetalli, kuivajäte, ongelmajäte ja keräyspaperi. Sisemmissä, ruokailijoiden linjas‐
tossa jäteastioiden järjestys on seuraava; biojäte, keräyskartonki, pullot ja tölkit, keräyslasi, keräysmetal‐
li, kuivajäte.

Kuva 4. Lajittelupisteen malli

Lajittelupiste 2 sijaitsee grillin edessä, tulostaulun vieressä (kuva 5). Lajittelupisteellä on yksi puinen ke‐
hikko, jonka molemmin puolin on jäteastioita. Jäteastioiden järjestys on sama kuin lajittelupiste 1:n
uloimmissa linjoissa eli biojäte, keräyskartonki, pullot ja tölkit, keräyslasi, keräysmetalli, kuivajäte, on‐
gelmajäte ja keräyspaperi.

Kuva 5. Lajittelupiste 2
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VAIHTOEHTO B
Lajittelupisteet ovat muuten samanlaiset kuin Vaihtoehto A:ssa, mutta niihin lisätään energiajaeastiat
kuivajäteastioiden tilalle, sekä sekajäteastiat. Jäteastioiden järjestys on uloimmissa linjoissa seuraava;
biojäte, keräyskartonki, pullot ja tölkit, keräyslasi, energiajae, sekajäte, ongelmajäte ja keräyspaperi.
Jäteastioiden järjestys sisemmissä linjoissa on seuraava; biojäte, keräyskartonki, pullot ja tölkit, keräysla‐
si, keräysmetalli, energiajae, sekajäte.

5.2 Jätehuolto toimipisteittäin
5.2.1 Ravintola
Ravintola koostuu teltoista, joihin kuuluu ravintola, kahvila, toimitsijoiden ravintola ja vip‐vieraiden ra‐
vintola. Teltoissa on siis asiakkaiden puoli ja työntekijöiden puoli tiskin takana. Ravintolassa tarjoillaan
erilaisia ruoka‐annoksia ja puuroa. Kahvilassa myydään kahvilatuotteita: mm. kuumia juomia, virvoitus‐
juomia, sämpylöitä ja pullia. Ravintolassa syntyvä jäte koostuu pääosin lautasista, ruokailuvälineistä ja
ruuantähteistä. Ravintolassa työntekijöiden puolella syntyvä jäte on pääosin ruoan ja juoman kuljetusma‐
teriaaleja eli erilaisia vuokia, tölkkejä, pusseja ja ämpäreitä.

Ravintolan edessä sijaitsee lajittelupiste 1, jossa ravintolan asiakkaat lajittelevat jätteensä. Ravintolan
henkilökunta lajittelee jätteet ravintolan takana oleviin jäteastioihin. Ravintolan takana 240 l jäteastiat
sijaitsevat oviaukkojen vieressä. Näissä kolmen astian jätepisteissä on biojäteastia, kuivajäteastia ja kerä‐
yskartonkiastia (Kuva 6). Kolmen astian jätepisteiden määrä riippuu telttojen sijoittelusta ja oviaukkojen
määrästä. Varmoja oviaukkoja ovat ainakin toimitsijoiden ravintolan oviaukko, kahvilan oviaukko, kuu‐
mennusteltan oviaukko, vip‐ravintolan oviaukko sekä ainakin kaksi oviaukkoa ravintolassa. Lisäksi kahvin‐
keittopisteeseen sijoitetaan yksi biojäteastia suodatinpusseja ja kahvinporoja varten.

Ravintolan takana on katoksellinen lajittelupiste, jossa on biojäteastia, kartonkiastia, kuivajäteastia, kaksi
astiaa palautuspulloille ja ‐tölkeille sekä yksi astia metallille ja yksi lasille. Katoksessa on tilaa pahvilaati‐
koille, josta pahvit siirretään tarvittaessa pahvipuristimeen. Ravintolan sisällä, työntekijöiden puolella
jäteastioina käytetään pahvilaatikoita, joissa on roskapussit. Jäteastiat ovat liian suuret teltan sisälle,
joten siksi kuivajätteelle käytetään laatikoita ja ne tyhjennetään tarvittaessa ulkona sijaitseviin jäteasti‐
oihin.

Kuva 6. Ravintolan jäteastiat
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VAIHTOEHTO B: Jätepisteissä on neljä jäteastiaa, joissa on aina biojäteastia, energiajaeastia, kartonkias‐
tia ja sekajäteastia. Muuten astiat ovat samanlaiset kuin vaihtoehto A:ssa. Sisällä teltoissa pahvilaatikko‐
keräimiä tulee tehdä sekä energiajakeelle että sekajätteelle.

5.2.2 Grilli
Grillillä myydään grilliruokaa ja kahvilatuotteita. Grilliltä syntyvä jäte on lähes samanlaista kuin ravinto‐
lasta syntyvä jäte. Grillin edessä on lajittelupiste 2, jossa asiakkaat voivat lajitella jätteensä. Grillin ovi‐
aukossa on silti myös yksi kuivajäteastia ja yksi biojäteastia. Grillin takana ovat jäteastiat, joihin grillin
työntekijät lajittelevat jätteet. Grillin takana on biojäteastia, kuivajäteastia, kartonkiastia, pullo‐
/tölkkiastia, metalliastia, lasiastia ja 660 l pahviastia (kuva 7).

Kuva 7. Päägrillin jäteastiat

Päägrillin lisäksi alueella on kaksi pienempää grilliä. Kummankin pienemmän grillin vieressä on biojäteas‐
tia, kuivajäteastia ja kartonkiastia (kuvat 8 ja 9).

Kuva 8. Grillin 2 jäteastiat

Kuva 9. Grillin 3 jäteastiat

5.2.3 Mallasrasti
Mallasrastilla myydään virvoitusjuomia ja olutta. Juomat tarjoillaan, joko pantillisissa pulloissa, tölkeissä
tai kertakäyttötuopeissa. Mallasrastilla on teltan sisällä biojäteastia, kuivajäteastia ja pullo‐/tölkkiastia.
Mallasrastin ulkopuolella on myös biojäteastia, kuivajäteastia, kartonkiastia ja pullo‐/tölkkiastia. Mallas‐
rastin työntekijöille on teltan takapuolella biojäteastia, kuivajäteastia, kartonkiastia, pullo‐/tölkkiastia,
pahviastia (kuva 10).
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Kuva 10. Mallasrastin jäteastiat

Kuva 11. Pesupaikan jäteastiat

5.2.4 Pesupaikat
Pesupaikalla on sauna‐ ja suihkutilat, jotka ovat päivällä naisten käytössä ja yöllä miesten käytössä. Pesu‐
paikan jätteet koostuvat pääosin urheiluteipeistä, banaaninkuorista sekä juomapulloista, ‐tetroista ja ‐
tölkeistä. Urheiluteipit, laastarit, siteet ja energiageelipakkaukset kuuluvat kuivajätteeseen ja banaanin‐
kuoret, omenankarat ja nenäliinat biojätteeseen. Nestekartonkipakkaukset kuuluvat kartonkikeräykseen ja
pantilliset pullot ja tölkit niille varattuun jäteastiaan. Pesupaikalla on molemmilla puolilla suihkuja biojä‐
teastia, kuivajäteastia, kartonkiastia, pullo‐/tölkkiastia. Pesupaikan ulkopuolelle sijoitetaan vielä yksi 660
l astia pulloille ja tölkeille, koska juomia pesupaikalla kuluu paljon. (kuva 11).

VAIHTOEHTO B: Grillien, mallasrastin ja pesupaikan kuivajäteastiat korvataan energiajae‐ ja sekajäteasti‐
oilla, muuten suunnitelma on samanlainen kuin vaihtoehto A:ssa.

5.2.5 Toimisto, info, kuuluttamo ja lehdistö
Toimisto huolehtii tapahtuman tiedotuksesta, tulosten jaosta ja palkintojen jaosta. Toimistosta syntyy
eniten keräyspaperia. Toimistolla ei ole kartalla omaa paikkaansa vaan se toimii yhteistyössä kuuluttamon
ja Infon kanssa. Ulospäin on olemassa vain yksi palvelupiste, joka on Info. Infopisteessä jaetaan joukkueil‐
le materiaalit, sekä yleistä informaatiota kaikille. Infopisteestä syntyy paljon keräyspaperia. Infopistee‐
seen sijoitetaan biojäteastia, kuivajäteastia, kartonkiastia ja keräyspaperiastia. Infopisteessä työskentele‐
ville sijoitetaan lajitteluastiat teltan takapuolelle: biojäteastia, kartonkiastia, kuivajäteastia ja keräyspa‐
periastia (kuva 12). Kuuluttamon ja lehdistöteltan viereen sijoitetaan biojäteastia, kartonkiastia, kuivajä‐
teastia ja paperinkeräysastia (kuva 13).
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Kuva 13. Kuuluttamon ja lehdistön jäteastiat

5.2.6 Tulostaulu ja ensiapu
Tulostaululle sijoitetaan biojäteastia, kuivajäteastia ja keräyspaperiastia. Katsomon viereen sijoitetaan
biojäteastia, kartonkiastia ja kuivajäteastia. Ensiaputeltalle sijoitetaan biojäteastia ja kuivajäteastia (ku‐
va 14).

Kuva 14. Tulostaulun ja ensiavun jäteastiat

5.2.7 Katsomot ja verryttelyalue
Rakennetun katsomon ja VIP‐katsomon viereen sijoitetaan biojäteastia, kartonkiastia ja kuivajäteastia
(kuva 15). Lähdön ja maaliin tulon vieressä on paljon katsojia, joten sinne sijoitetaan myös biojäteastia ja
kuivajäteastia (kuva 17). Verryttelyalueella on WC:itä, joiden viereen sijoitetaan kolme jäteastiaa: biojä‐
teastia, kartonkiastia ja kuivajäteastia (kuva 16).

Kuva 15. Katsomon jäteastiat

Kuva 16. Verryttelyalueen jäteastiat
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VAIHTOEHTO B: Toimistossa, infossa, tulostaululla, katsomoissa ja ensiavussa suunnitelma on sama kuin
vaihtoehto A:ssa, kuivajäteastia korvataan aina energiajae‐ ja sekajäteastialla.

5.2.8 Kauppojen alue
Kauppojen ympäristössä liikkuu paljon ihmisiä, joten kauppojen ympärille on sijoitettava myös paljon
jäteastioita. Eniten kaupoilta kertyy keräyspahvia, jonka vuoksi pahvipuristin on sijoitettu kauppojen
taakse. Kauppojen taakse sijoitetaan myös 660 l pahvinkeräysastioita, joita tarpeen mukaan tyhjennetään
pahvipuristimeen. Kauppojen taakse, kauppiaiden käyttöön sijoitetaan myös biojäteastia, kartonkiastia ja
kuivajäteastia. Alueella, jossa asiakkaat liikkuvat on neljä pistettä, joissa on jäteastiat. Näissä pisteissä on
jokaisessa kolme jäteastiaa: biojäteastia, kartonkiastia ja kuivajäteastia (kuva 18).

Kuva 18. Kauppojen jäteastiat

5.2.9 Huoltoteltat
Huoltotelttojen alueelle sijoitetaan kolme jäteastiaparia tasaisin välimatkoin kulkureitin varrelle. Astiat
tulevat aina niin, että biojäteastia ja kuivajäteastia ovat vierekkäin. Huoltotelttojen lähellä sijaitsevien
WC:iden viereen tulee myös yksi astiapari. Yhteensä astioita huoltotelttojen alueella on neljä biojäteasti‐
aa ja neljä kuivajäteastiaa. Keskelle huoltoteltta‐aluetta tulee kyltti: ”Lajittelupiste 250 m à” (kuva 19).

Kuva 19. Huoltotelttojen jäteastiat

18

Jätehuoltosuunnitelma, KytäjäJukola 2010

Terhi Helkala

5.2.10 Majoitusteltat
Majoitusteltta‐alueelle sijoitetaan jäteastiapareja kulkureittien varsille. Jäteastiat ovat pareittain, aina
niin, että biojäte ja kuivajäteastia ovat vierekkäin. Alueella olevien WC:iden viereen sijoitetaan yksi as‐
tiapari. Astioita on yhteensä kuusi biojäteastiaa ja kuusi kuivajäteastiaa. WC:iden viereen tulee kyltti:
”Lajittelupiste 500 m à”. Toimitsijoiden majoitusteltta‐alueelle sijoitetaan samalla tavalla jäteastiat
aina pareittain, yhteensä astioita on toimitsijoiden alueella kaksi biojäteastiaa ja kaksi kuivajäteastiaa
sekä yksi ”Lajittelupiste 500 m à” ‐kyltti.

VAIHTOEHTO B: Kauppojen alueella ja telttojen alueilla kuivajäteastiat korvataan energiajae‐ ja sekajä‐
teastioilla. Muuten suunnitelmat ovat yhtäläiset.

5.2.11 Lasten maailma
Lasten maailma on lapsille tarkoitettu leikkipaikka, jonne lapsen voi jättää hoitoon. Lasten maailmassa
touhutaan kaikenlaista ja syödään ehkä eväitä. Paikalle sijoitetaan jäteastiat: biojäteastia, kartonkiastia
ja kuivajäteastia (kuva 20). Lasten maailman läheisyydessä, tien toisella puolella sijaitsevat WC:t, niiden
viereen sijoitetaan biojäteastia ja kuivajäteastia, sekä kyltti: ”lajittelupiste 300 mà” (kuva 21).

Kuva 20. Lasten maailman jäteastiat

Kuva 21. WC:iden jäteastiat

5.2.12 Metsäkirkko
Metsäkirkko sijaitsee metsätien varrella, lähellä linja‐autojen kääntöpaikkaa ja taksitolppaa. Metsätien
varrella, sekä linja‐autojen kääntöpaikalla on jäteastioita, joten metsäkirkolle ei sijoiteta omia astioita.
Metsäkirkolle sijoitetaan kyltit: ”Jäteastia 100 m à” ja ”Lajittelupiste 750 m à”.

5.2.13 Linja‐autopysäkit
Linja‐autojen pysähtymispaikoille on tärkeää sijoittaa jäteastioita. Linja‐autojen purku‐ ja lastauspisteil‐
lä, joita on kaksi, on kummallakin pisteellä biojäteastia, kartonkiastia ja kaksi kuivajäteastiaa (kuva 22).
Paikallisliikenteen linja‐autojen kääntöpaikalla ja taksitolpalla on biojäteastia, kartonkiastia ja kuivajä‐
teastia (kuva 23).
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Kuva 22. Linja‐autopysäkkien jäteastiat

Kuva 23. Taksitolpan jäteastiat

5.2.14 Metsätie
Kävelyreitille, joka kulkee paikallisliikenteen kääntöpaikalta kilpailukeskusalueelle, tulee kaksi pistettä,
joissa on jäteastiat. Jäteastiapisteistä toinen sijaitsee kilpailukeskusalueen reunassa, tien alkupäässä,
jossa on myös yleisörasti. Toinen jäteastiapari on noin puolivälissä metsätietä. Pisteissä on biojäteastia ja
kuivajäteastia sekä kyltit, joissa ilmoitetaan matka lajittelupisteelle ja seuraavalle jäteastialle (kuva 24).

Kuva 24. Metsätien jäteastiat

5.2.15 Juomarastit
Juomarasteja on kahdeksan tai yhdeksän. Ne sijaitsevat metsäautoteiden varsilla tai muuten helppokulkui‐
sessa maastossa. Juomarasteilla tarjotaan juotavaa kertakäyttöisistä mukeista, joita on yhteensä noin
100 000. Juomarastien viereen tehdään pressuista ”veneitä” (kuva 25), joihin juomamukit heitetään käy‐
tön jälkeen. Pressuveneet sijoitetaan ennen tarjoilupöytää ja sen jälkeen, noin 20 metrin päähän. Kilpai‐
lijoita kehotetaan kilpailuohjeessa heittämään roskansa veneisiin, ettei metsään päädy roskia. Veneistä
roskat lajitellaan oikeisiin jätejakeisiin: juomamukit, geelipussit ja teipit kuivajätteeseen, banaaninkuoret
ja nenäliinat biojätteeseen, mehutetrat ja energiajuomatetrat keräyskartonkiin. Lajittelun hoitavat juo‐
marastien työntekijät ja juomarastien jätevastaava, joka varmistaa, että veneet tulee tyhjennettyä ja
roskasäkit kuljetettua pois rasteilta. Säkkejä on hyvä kuljettaa juomarasteilta pois aina muiden huoltokul‐
jetusten yhteydessä, jolloin säästetään turhaa ajoa rasteille.
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Kuva 25. Pressuvene

5.2.16 Parkkipaikat
Parkkipaikkojen reunaan, kulkuväylien varsille sijoitetaan jäteastiapareja. Jäteastioita on aina biojäteas‐
tia ja kuivajäteastia vierekkäin. Yhteensä astioita on neljä biojäteastiaa ja neljä kuivajäteastiaa.

VAIHTOEHTO B: Lasten Maailma, metsäkirkko, linja‐autopysäkit, metsätie ja parkkipaikat ovat suunnitel‐
milta muuten samanlaiset, mutta kuivajäteastian tilalle sijoitetaan aina energiajae‐ ja sekajäteastia. Lin‐
ja‐autopysäkille kaksi kuivajäteastiaa korvataan yhdellä energiajae‐ ja yhdellä sekajäteastialla.

6 LAJITTELUOHJEISTUS JA KOULUTUS
6.1 Ohjeistus
Jukolan viestin kilpailukeskusalueelle tulee yksi iso lajitteluohjeistus‐taulu. Tässä isossa taulussa lukee
lajitteluohjeet viidellä eri kielellä, suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä. Alueelle tulee myös kylttejä,
jotka ohjaavat lajittelupisteelle sekä kylttejä, jotka kertovat matkan seuraavalle jäteastialle. Näitä väli‐
matkakylttejä on hyvä tehdä myös englanniksi. Liitteestä 2, taulukosta 5 löytyy paikat, jonne kylttejä
ainakin sijoitetaan. Lisäksi kylttejä tulisi olla Jukolan virallisissa opastauluissa.

Ohjekyltit ovat värillisiä A3‐kokoisia tulosteita, jotka on laminoitu. Jokaisen jäteastian kanteen tulee oh‐
jekyltti. Jäteastioiden kansiin sijoitettavat ohjekyltit noudattavat kaikki samaa linjaa. Niissä on jäteja‐
keen nimi kolmella eri kielellä, suomeksi luettelo jätejakeeseen kuuluvista jätteistä ja kuvia jätteistä.
Jokaisen yleisöalueella olevan jäteastian taakse tulee maahan hakattava kyltti, jossa on samanlainen oh‐
jekyltti kun jäteastian kannessa. Työntekijöille/toimitsijoille tarkoitetut astiat esim. ravintolassa, eivät
tarvitse muuta ohjetta kuin kannen ohjeen, poikkeuksena kauppojen takana sijaitsevat astiat. Lajittelu‐
pisteissä myös jäteastian yläpuolelle tulee ohjekyltti, joka nidotaan puusta rakennettuun telineeseen kiin‐
ni. Tämä ohjekyltti on useammalla kielellä kuin kannessa oleva ohjeistus. Jätejae lukee ohjeessa kolmella
eri kielellä samoin kuin luettelot jätejakeeseen kuuluvista jätteistä. Ohjeen alaosassa on kuvia jätteistä.
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Ravintolan pöytiin tehdään lajitteluohjeet, jotka ovat väriltään lajiteltavan jätejakeen mukaisia. Lajitte‐
luohjeita tehdään usealla eri kielellä, jotta ravintolan asiakkaat voivat tutustua lajitteluun jo pöytien ää‐
ressä. Lajitteluohjeistus jaetaan kilpailumateriaalin mukana osallistuville joukkueille, samalla kehotetaan
jättämään suorituksen aikaiset roskat niille varatuille paikoille eli pressuveneisiin juomarasteilla.

Ennen tapahtumaa Kytäjä‐Jukolan Internet‐sivuille lisätään tiedote lajiteltavista jätejakeista ja kehote‐
taan ihmisiä ehkäisemään jätteen syntyä ja lajittelemaan syntyneet jätteet oikein. Info‐pisteen teltan
seiniä hyödynnetään ja niille tehdään kankaat, joissa kerrotaan lajiteltavat jätejakeet. Tapahtuman aika‐
na kuulutetaan lajiteltavista jätejakeista ja kehotetaan kilpailijoita, katsojia ja kaikkia tapahtumaan osal‐
listujia lajittelemaan jätteensä lajittelupisteillä. Kilpailun käsiohjelmaan samoin kuin kilpailulehteen tulee
lajitteluohjeet. Käsiohjelmaan lajitteluohjeet tulevat suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

6.2 Koulutus
Lajittelupisteen työntekijöille pidetään etukäteen koulutus, jossa lajitteluohjeiden lisäksi käydään läpi
jäteastioiden sijainnit, työvuorot ja kunkin työtehtävät tapahtuman aikana. Toimitsijoille, vapaaehtoisille
ja kaikille työntekijöille pidetään koulutustilaisuus lajittelusta. Koulutustilaisuudessa käydään läpi kaikki
lajiteltavat jätejakeet ja lajittelupisteiden sijainti. Erityshuomiota kiinnitetään jokaisen oman työpisteen
lajitteluun ja siellä syntyvään jätteeseen. Lajitteluohjeet jaetaan kaikille toimitsijoille etukäteen koulu‐
tustilaisuuksissa. Lajitteluohjeistus jaetaan etukäteen myös puolustusvoimille ja paikalle saapuville armei‐
jan edustajille pidetään lajittelukoulutus. Jätehuoltosuunnitelman mukana olevalla cd‐levyllä on koottuna
PowerPoint‐esitys, jota voi käyttää koulutuksissa materiaalina. Levyltä löytyvät myös tulostettavat lajitte‐
luohjeet, jotka ovat myös jätehuoltosuunnitelman liitteenä.

6.3 Materiaalit
Toimivaa jätehuoltoa ja lajitteluneuvontaa varten tarvitaan puisia rakennelmia, ohjekylttejä ja pressuve‐
neitä juomarasteille. Luetteloon on koottu rakennelmat, joita tarvitaan sekä niiden summittaiset koot
(kuva 26, 27 ja taulukko 3).

Kuva 26. Välimatka – kyltit

Kuva 27. Ohjekyltti

22

Jätehuoltosuunnitelma, KytäjäJukola 2010

Terhi Helkala

Rakennelma:

Kpl:

koko:

Huom!

Iso ohjekyltti

1

n. 120 cm x 120 cm + jalat

Jätekatos

1

n. 4,5 m x 1,5 m

Puutelineet lajittelupisteil‐

3

n. 4 m pitkä ja 1,2 m korkea

143

A3‐kokoiselle julisteelle pohja,

Ravintolan taakse

le
Ohjekylttien pohjat

jalka noin 1,2 m korkea
”Lajittelupiste” ‐kyltit

6

20 cm x 1 m

Tulee lajittelupisteen
puutelineeseen kiinni

”Aloita tästä” ‐kyltit

3

20 cm x 40 cm

Nuolen muotoinen

”Lajittelupisteelle” ‐kyltit

11

20 cm x 40 cm

Nuolen muotoinen

”Seuraava jäteastia” ‐kyltit

3

20 cm x 40 cm

Nuolen muotoinen

Pressuveneet

8‐9

puiset jalat, pressut

Taulukko 3. Materiaalien tarve

7 TYÖNTEKIJÄT
Työntekijöitä tarvitaan 20 – 30 henkilöä, riippuen siitä kuinka monta vuoroa kukin haluaa tehdä ja kuinka
paljon väkeä saadaan rekrytoitua. Työntekijät jaetaan tyhjentäjiin ja neuvojiin. Näiden lisäksi alueella
liikkuu siivouspartioita, jotka tarkastavat jäteastioiden sisältöjä ja noukkivat sinne kuulumattomat materi‐
aalit pois. Siivouspartiot päivystävät myös alueen yleistä siisteyttä keräten irtoroskia maasta ja esim. tee‐
pusseja ravintolan pöydistä. Työvuorot ovat noin kahdeksan tunnin pituisia (taulukko 4).

Lajittelupisteillä on hyvä olla vähintään yksi neuvoja linjastoa kohti, eli yhteensä kuusi työntekijää. Heistä
jokainen tekee noin 8 tunnin työvuorot. Neuvojia tarvitaan lajittelupisteillä aamusta Jukolan viestin läh‐
töön asti (klo: 8.00 – 24.00). Tämän jälkeen yöllä riittää pienempi määrä päivystäjiä kummallekin lajitte‐
lupisteelle. Lajitteluneuvojien on hyvä olla aikuisia ihmisiä, jotka puhuvat myös ruotsia tai englantia. Tyh‐
jennyspartio tyhjentää ja vaihtaa astioita mönkijöiden avulla, joten myös heidän tulee olla aikuisia. Sii‐
vouspartioissa voi hyvin olla mukana nuorempiakin vapaaehtoisia.

Esimerkki työtuntilistasta:
Työpiste

Työntekijät; Aamu‐

Työntekijät: Ilta‐

Työntekijät; Yö‐

Työntekijät;

vuoro

vuoro

vuoro

Aamuvuoro

klo:8‐16.00

klo:16–24.00

klo:24–06.00

Klo:6‐14.00

Lajittelupiste 1

4 neuvojaa

4 neuvojaa

2 neuvojaa

4 neuvojaa

Lajittelupiste 2

2 neuvojaa

2 neuvojaa

1 neuvoja

2 neuvojaa

Tyhjennyspartio

4 tyhjentäjää (2 mönki‐

4 tyhjentäjää (2

4 tyhjentäjää (2

4 tyhjentäjää (2

jää)

mönkijää)

mönkijää)

mönkijää)

4 siivoojaa

4 siivoojaa

2 siivoojaa

2 siivoojaa

Siivouspartio

Taulukko 4. Työtuntilista
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Tyhjennyspartioita työskentelee aina kaksi partiota yhtä aikaa, kummatkin mönkijöillä työskennellen. Alue
on jaettu kahteen tyhjennyspiiriin, joita partiot tyhjentävät. Tyhjennyspartio 1 tyhjentää ravintolan, gril‐
lin, mallasrastin, toimiston, infon, tulostaulun, ensiavun ja lajittelupisteiden jäteastioita. Alue 1 käsittää
siis kilpailukeskusalueen päätoiminnot, kartalla nämä jäteastiapisteet ovat numerot 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12.
Tyhjennyspartio 2 tyhjentää loput jäteastiat, jotka ovat kilpailukeskusalueen reunoilla sijaitsevat jäteas‐
tiat mm. huoltotelttojen, majoitustelttojen, kauppojen jäteastiat. Kartalla nämä jäteastiapisteet ovat
numerot 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tyhjennysajat on hyvä tarkistaa vielä tapah‐
tuman aikana. Suurimman ihmispaljouden keskellä ei ole turvallista ajella mönkijöillä ympäriinsä, joten
tyhjennyksiä voidaan suorittaa tarvittaessa käsin.

Omat vastuuhenkilöt tarvitaan ravintolan lisäksi myös juomarasteille sekä tapahtumaa edeltävälle talkoo‐
ajalle. Ravintolan jätehuollosta vastaava henkilö huolehtii, että kaikkia ravintolan jäteastioita tyhjenne‐
tään tarvittavan usein. Juomarastien jätehuoltovastaava vastaa siitä, että jokaiselle juomarastille raken‐
netaan pressuvene, johon juomamukit on tarkoitus kerätä. Vastuuhenkilö huolehtii, että juomarastien
alueet tulevat siivottua viestien loputtua. Tapahtumaa edeltävälle ajalle tarvitaan myös jätehuollosta
vastaava henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia, että täydet astiat tyhjennetään tarvittaessa jätepuristi‐
miin.
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LIITTEET

Liite 1. Jätejakeet ja tapahtumassa syntyvät jätteet

BIOJÄTE
Maatuva jäte:
Suodatinpussit, kahvinporot, teepussit
Ruuantähteet
Maatuvat lautaset, puiset ruokailuvälineet
Hedelmien kuoret, Banaaninkuoret, omenankarat,
Nenäliinat, käsipaperit, servietit
Talouspaperi

KUIVAJÄTE
Polttokelpoinen jäte:
Muovipussit, muovirasiat, leviterasiat
Kertakäyttöastiat, lautaset, pahvimukit, haarukat, lusikat, veitset
Muoviset ruokailuvälineet
Makkarapaketit, ‐pussit ja –laatikot
Dynolaatikot, foliovuoat
Voipaperi, tuorekelmu
Rätit
Krokopussit, grillipussit
Vaipat, terveyssiteet
Laastarit, urheiluteipit
Urheilugeeli /energiageeli ‐pussit

KERÄYSKARTONKI
Nestekartonkipakkaukset:
Maitopurkit, mehupurkit, mehutetrat, energiajuomatetrat, jogurttipurkit (1 litran pahviset)
Kartonkipakkaukset:
puhtaat kartonkilautaset (pullalautaset), keksipaketit

HYÖTYJÄTTEET
Keräyspaperi: tulostuspaperi, toimistopaperi, käsiohjelma, tulospaperit
Keräyspahvi: ruskeat pahvilaatikot
Keräyslasi: lasipurkit, lastenruokapurkit, pantittomat lasipullot (esim. frezza, appelsiinimehu)
Keräysmetalli: metallipurkit, lasipurkkien metalliset kannet, puhdas folio
Pantilliset pullot ja tölkit: virvoitusjuomapullot ja tölkit,
Ongelmajäte: patterit, paristot, akut, energiansäästölamput, lääkkeet

25

Jätehuoltosuunnitelma, KytäjäJukola 2010

Terhi Helkala

VAIHTOEHTO B

ENERGIAJAE
Polttokelpoinen jäte:
Muovipussit, muovirasiat, leviterasiat
Kertakäyttöastiat, lautaset, pahvimukit,
Haarukat, lusikat, veitset
Muoviset ruokailuvälineet
Makkarapaketit, ‐pussit ja –laatikot
Dynolaatikot
Voipaperi, tuorekelmu
Rätit
Krokopussit, grillipussit
Laastarit, urheiluteipit,

SEKAJÄTE
Hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte:
foliovuoat
Vaipat, terveyssiteet
Urheilugeeli / energiageeli –pussit

26

Jätehuoltosuunnitelma, KytäjäJukola 2010

Terhi Helkala

Liite 2. Jäteastialuettelo ja jäteastioiden sijainti kilpailukeskuksessa

NRO.

JÄTEASTIAPISTE:

JÄTEASTIOIDEN MÄÄRÄ:

OPASTEET:

1.

Lajittelupiste 1

4 bio, 4 kartonki, 4 pullo/tölkki, 4 lasi, 4

4 ”Lajittelupiste” ‐ kylttiä

metalli, 4 kuiva, 2 ongelma, 2 paperi

2 ”Aloita tästä” – kylttiä

2 bio, 2 kartonki, 2 pullo/tölkki, 2 lasi, 2

2 ”Lajittelupiste” – kylttiä

metalli, 2 kuiva, 2 ongelma, 1 paperi

1 ”Aloita tästä” – kylttiä

2.

3.

Lajittelupiste 2

Ravintola

8 bio, 7 kartonki, 7 kuiva, 1 lasi, 1 metal‐
li, 2 pullo/tölkki,

4.

Grilli 1

2 bio, 1 kartonki, 2 kuiva, 1 lasi, 1 metal‐
li, 1 pullo/tölkki, 1 pahvi

5.

Grilli 2

1 bio, 1 kartonki, 1 kuiva

6.

Grilli 3

1 bio, 1 kartonki, 1 kuiva

7.

Mallasrasti

3 bio, 3 kartonki, 3 kuiva, 3 pullo/tölkki,
1 pahvi

8.

Pesupaikka

2 bio, 2 kartonki, 2 kuiva, 2 pullo/tölkki

9.

Toimisto, Info

2 bio, 1 kartonki, 2 kuiva, 2 paperi

10.

Kuuluttamo, leh‐

1 bio, 1 kartonki, 1 kuiva, 1 paperi

Seinäkangas ‐ opaste

distö
11.

Tulostaulu

1 bio, 1 kuiva, 1 paperi

12.

Ensiapu

1 bio, 1 kuiva

13.

Katsomot

2 bio, 1 kartonki, 2 kuiva

14.

Verryttely

1 bio, 1 kartonki, 1 kuiva

15.

Kaupat

5 bio, 5 kartonki, 5 kuiva, 2 pahvi

16.

Huoltoteltat

4 bio, 4 kuiva

1 ”lajittelupisteelle” ‐ kyltti

17.

Majoitusteltat

8 bio, 8 kuiva

2 ”Lajittelupisteelle” – kylttiä

18.

Lastenmaailma

1 bio, 1 kartonki, 1 kuiva,

19.

WC:t

1 bio, 1 kuiva

20.

Linja‐autopysäkit

2 bio, 2 kartonki, 4 kuiva

21.

Taxitolppa

1 bio, 1 kartonki, 1 kuiva

22.

Metsätie

2 bio, 2 kuiva

1 ”Lajittelupisteelle” ‐ kyltti

2 ”Lajittelupisteelle” – kylttiä
2 ”Seuraava jäteastia” ‐ kylttiä
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Metsäkirkko

”Lajittelupisteelle” – kyltti
”Seuraava jäteastia” ‐ kyltti

24.

Juomarastit

pressuveneet

25.

Parkkipaikat

4 bio, 4 kuiva

4 ”Lajittelupisteelle” ‐ kylttiä

Taulukko 5. Jäteastiapisteet. Jäteastioiden numerot vastaavat kartassa 1 olevia numeroita, jotka ilmoitta‐
vat jäteastioiden sijainnit.

Kartta 1. Jäteastiapisteiden sijainnit kilpailukeskuksessa. Numerot vastaavat taulukossa 5 olevia jäteasti‐
oiden numeroita.
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Liite 3. Lajittelupisteiden ja toimipaikkojen sijainti kartalla, jäteastioiden sijainnit ja järjestykset

1 Lajittelupisteet

Kuva 1. Lajittelupiste 1 sijainti

Kuva 3. Lajittelupiste 1 jäteastiat

Kuva 2. Lajittelupiste 2 sijainti

Kuva 4. Lajittelupiste 2 jäteastiat
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2 Ravintola

Kuva 5. Ravintolan sijainti

Kuva 6. Ravintolan jätepuristimet

Kuva 7. Ravintolan jäteastiat
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3 Grilli

Kuva 8. Grillien sijainti

Kuva 9. Päägrillin jäteastiat

Kuva 10. Grillin 2 jäteastiat Kuva 11. Grillin 3 jäteastiat
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4 Mallasrasti

Kuva 12. Mallasrastin sijainti

Kuva 13. Mallasrastin jäteastiat

5 Pesupaikka

Kuva 14. Pesupaikan sijainti

Kuva 15. Pesupaikan jäteastiat
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6 Toimisto, info, kuuluttamo ja lehdistö

Kuva 16. Infon, kuuluttamon ja lehdistön sijainti

Kuva 17. Infon jäteastiat

Kuva 18. Kuuluttamon ja lehdistön jäteastiat
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7 Tulostaulu ja ensiapu

Kuva 19. Tulostaulun ja ensiavun sijainti

Kuva 20. Tulostaulun ja ensiavun jäteastiat

34

Jätehuoltosuunnitelma, KytäjäJukola 2010

Terhi Helkala

8 Katsomot ja verryttelyalue

Kuva 21. Katsomoiden ja verryttelyalueen sijainti

Kuva 22. Katsomon jäteastiat Kuva 23. Verryttelyalueen jäteastiat
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9 Kauppojen alue

Kuva 25. Kauppojen sijainti

Kuva 26. Kauppojen pahvipuristin

Kuva 27. Kauppojen jäteastiat
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10 Huoltoteltat

Kuva 28. Huoltotelttojen sijainti

Kuva 29. Huoltotelttojen jäteastiat

37

Jätehuoltosuunnitelma, KytäjäJukola 2010

Terhi Helkala

11 Lasten maailma

Kuva 30. Lasten maailman ja WC:iden sijainti

Kuva 31. Lasten maailman jäteastiat

Kuva 32. WC:iden jäteastiat
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12 Linja‐autopysäkit

Kuva 33. Linja‐autopysäkkien sijainti

Kuva 34. Taksitolpan sijainti

Kuva 35. Linja‐autopysäkkien jäteastiat

Kuva 36. Taksitolpan jäteastiat
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13 Metsätie

Kuva 37. Metsätien sijainti

Kuva 38. Metsätien jäteastiat
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