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Jäte  - määritelmiä

• Jäte = “Jätteellä tarkoitetaan jätelain 5.1 §:n määritelmän 
mukaisesti ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 
poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen 
poistamaan käytöstä”

• Jätehuolto = jätteen keräys, kuljetus, käsittely, lajittelu, 
kierrätys ja hyödyntäminen ja loppusijoittaminen

• Yhdyskuntajäte = Kotitalouksissa syntyvä jäte, ja muualla 
(esim työpaikoilla) syntyvä samankaltainen jäte (ei teollisissa 
prosesseissa syntyvä jäte)



Lähde: Pixabay

Photo by Unsplash



Jätteen koostumus muuttuu ajan myötä

• Teollistuminen vauhdittajana

• Kertakäyttö- ja kulutusjätteen määrä on räjähtänyt käsiin

Jätteen määrään ja koostumukseen vaikuttaa myös 
kulttuuri, vauraus, asenteet…

16.6.2019Etunimi Sukunimi4

Yhdyskuntajätehuollon kehitys



Ohjauskeinot

• Hallinnolliset

• Taloudelliset

• Vapaaehtoiset

• Informatiiviset
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YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON TEHTÄVÄT 

Perustehtävä:

• Huolehtia yhdyskunnissa syntyvän 
jätteen keräämisestä, kuljettamisesta ja 
käsittelystä siten, että:
– Ihmisten terveyttä eikä turvallisuutta ei 

vaaranneta 

– Vältetään mahdollisuuksien mukaan jätteistä 
ja jätehuollosta aiheutuvia kielteisiä 
ympäristövaikutuksia

– Edistetään jätteen hyödyntämistä 
materiaaleina ja energiana



YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON TEHTÄVÄT 

Muita tehtäviä:

• Myötävaikuttaa jätteen synnyn ehkäisyyn ja
jätteen määrän vähentämiseen

• Edistää hyvää “jätekäyttäytymistä”

Kuva: Maria Törn



KUKA VASTAA SUOMESSA JÄTEHUOLLOSTA? 

Pääsääntö:
• Jätteen haltija on vastuussa siitä, että tuotetuista jätteistä huolehditaan 

asianmukaisesti.

Poikkeukset pääsääntöön:
• Tuotteiden tuottajat ja maahantuojat 

vastaavat myös jätehuollosta 
joidenkin tuotteiden osalta. 

(paperituotteet, pakkaukset, SER,
akut ja paristot, renkaat ja ajoneuvot)

• Kunnat ovat vastuussa kotitalouksien ja 
julkisten palvelujen jätehuollosta

• Yritykset voivat sopia jätehuollosta myös muiden 
toimijoiden kuin kunnan kanssa

Kuva: Maria Törn



Kunnalliset jätehuoltomääräykset

• Täsmennetään jätelain säännösten tai niiden nojalla 
annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten 
täytäntöönpanoa

• Toteutetaan valtakunnallista jätesuunnitelmaa

• Jätehuoltomääräykset koskevat 
– jätteen tuottajia, 

– käsittelijöitä, 

– hyödyntäjiä 

– kuljetusyrittäjiä. 



Lainsäädäntö ohjaa
-missä mennään?

• Etusijajärjestyksen sitova noudattaminen jätteisiin ja 
jätehuoltoon liittyvässä toiminnassa
– Painopiste jätteensynnyn ehkäisyssä mutta miten sitä mitataan?

– Tuottajavastuun tehostuminen

– Kierrätykselle asetettujen vaatimusten tiukentuminen

– Kaatopaikkakäsittelyn voimakas rajoittaminen

• Valvonnan ja seurannan tehostuminen
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Etusijajärjestys

Jätteen synnyn ehkäisy

Uudelleenkäyttö

Kierrätys (materiaalin 
hyödyntäminen)

Muu 
hyödyntäminen 

(energia)

Loppukäsittely
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Jätteen synnyn ehkäisy

• Miten omassa toiminnassa ehkäisette jätteen syntyä?
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Jätteen synnyn ehkäisy

• hävikin ja hukan pienentäminen

• Pakkauskoot tarpeen mukaan

• huomion kiinnittäminen tarvittavaan materiaali- ja 
tavaramäärään

• mittatilaustuotteet ja -rakenteet

• oikeaa aikatauluttamista

• Suunnitelmallisuutta

• Vaarallisten aineiden (jätteiden) minimointi/välttäminen

• = materiaalitehokkuus?
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Jätteen synnyn ehkäisy

Jo hankintapäätökset vaikuttavat jätteen syntyyn

• Pakkausmateriaalit

• Uusien tuotteiden (hankintojen)
– Laatu

– Pitkäikäisyys

– Huollettavuus

– Varaosien saatavuus

– …
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Uudelleenkäyttö

”Hyvästä” tuotteesta luopuminen

• Lahjoittaminen esim. hyväntekeväisyyteen, UFF…

• Kirpputorit

• Sähköiset kirppikset, Facebook, Tori.fi, Huuto.net …

Uuden hankinnan lykkääminen/ kierrätystuotteen hankinta

Miten tämä onnistuu yrityksissä?
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Uudelleenkäyttö

– kuormalavojen tai pakkausten uudelleenkäyttö 

– suursäkkien hyödyntäminen jätesäkkeinä tai 
muun materiaalin pakkaamisessa

– purettaessa vanhaa rakennusta keräilijät voivat 
olla kiinnostuneita mm. ikkunoista, heloista ja 
uunin luukuista yms.

– rakennusosien, -materiaalien ja kalusteiden 
toimitus kierrätyskeskukseen tai 
varaosapankkeihin



Jätehuoltomääräyksiä voidaan antaa

• jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, 
kuljetuksesta, -hyödyntämisestä tai käsittelystä 

• terveys- tai ympäristövaaran tai –haitan ehkäisemiseksi 
tarvittavista toimista; sekä

• jätehuollon valvonnasta
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Eroavaisuudet lajitteluohjeissa ja 
kiinteistökohtaisessa keräyksessä
Eri kuntien jätehuoltomääräykset saattavat poiketa 
toisistaan
• Eroavaisuudet lajitteluohjeissa johtuvat yleensä eri  

jätteenkäsittelymenetelmistä. Prosessikohtaisia eroja on!

• Myös se miten valtakunnalliset tavoitteet saavutetaan, 
vaihtelee kunnittain.
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Valtakunnallinen jätesuunnitelma

• Valtakunnallisia jätesuunnitelmia tehty aiemmin 
neljä

• Nykyisen Valtsun kantava viesti on:
”Kierrätyksestä kiertotalouteen”

http://www.ym.fi/fi-
FI/Ymparisto/Jatteet/Valtakunnallinen_jatesuunnitelma
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Lähde: Valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma



Painopisteet (VALTSU)

Valtakunnallisen jätesuunnitelmaan (VALTSU) on valittu 
neljä jätehuollon sektoria painopistealueiksi, joihin 
asetettavat tavoitteet ja toimenpiteet keskittyvät:

• Rakentamisen jätteet

• Biohajoavat jätteet

• Yhdyskuntajätteet

• Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
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JÄTEJAKEET
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Kuva: Freepik.com



Lajittelu

• Ohjeita löytyy mm. jäteyhtiöiden sivuilta,

• Paikallisia eroja on!

• Esim. Pirkanmaan jätehuollolla on sähköinen palvelu:

http://www.pjhoy.fi/Tietori/Lajittelu_abc

J
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The positive impacts should be bigger
than the negative ones

Source: Pixabay
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Biojäte on eloperäistä jätettä

• Lajitteluastian tunnusväri pääasiallisesti ruskea.
• Kotitalouksien jätteistä n. 1/3 on eloperäistä jätettä.

• Haitallista polttolaitoksella, 
• heikentää märkänä lämpöarvoa

• Haitallista kaatopaikoilla (ei enää 
2016 alusta sijoiteta kaatopaikalle)
• hapettomissa olosuhteissa 

biojäte mätänee ja tuottaa 
metaania, joka on voimakas 
kasvihuonekaasu

BIOJÄTE

Kuva Pixabay.com
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Biojäte käsitellään

• kiinteistön omassa 
kompostissa (kompostori tai 
kehikko)

• laitosmisesti, esim.  
kompostoimalla tai 
mädättämällä

BIOJÄTE

Kuva: Maria Törn



• Kompostoinnissa orgaaninen aines hajoaa hapellisissa
(aerobisissa) olosuhteissa.

• Laitosmaisen kompostoinnin menetelmiä on useita, 
esim. tunnelikompostointi, rumpukompostointi tai 
aumat 

• Hajoamisen tuloksena syntyy multaa (humusta), 
hiilidioksidia, vesihöyryä ja ravinnesuoloja. 

• kompostimultaa käytetään puutarhanhoidossa tai 
viherrakentamisessa.

27

KOMPOSTOINTI



MÄDÄTYS
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• Mädätys perustuu hajotusreaktioon jossa orgaaninen aines 
hajoaa hapettomissa (anaerobisissa) olosuhteissa.

• Lopputuotteina metaani ja mädätysjäännös

• Hajotusprosessissa syntyvää metaania voidaan hallittuna 
syntytuotteena hyödyntää energiatuotannossa (biokaasu), 
tai ajoneuvojen polttoaineena

1 m³ metaania = 10kWh
• Biokaasun hyödyntäminen on lisääntynyt Suomessa 

runsaasti 2000-luvulla. 



Biopolttoaineet

Bioetanoli
• Bioetanolin tuotanto biomassasta, voidaan käyttää polttoaineena, 

• Vähentää hiilimonoksidipäästöjä (palaminen tehokkaampaa) 

• Voidaan käyttää polttoaineena sellaisenaan tai sekoitettuna, Useissa maissa on 
sekoitettava tai suositellaan että 15% polttoaineesta on bioetanolia

Biodiesel
• Pitkäketjuisten rasvahappojen Monoalkyyliesteri, jota saadaan kasviöljyistä, 

eläinrasvasta

• Voidaan käyttää diesel moottoreissa

• Tuotanto listääntynyt paljon

• Jätteen lisäksi kasviöljyjä tutkittu paljon: Palmuöljy, soijapavun öljy, 
auringokukkaöljy, kookosöljy, rypsiöljy



KERÄYSPAPERI
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Kuva Pixabay.com

Keräyspaperin ja -pahvin talteenotto ja käyttö teollisuuden raaka-
aineena on Suomessa vanhimpia järjestelmällisesti toteutettuja 
jätteen hyötykäyttömuotoja.



KERÄYSPAPERI
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Keräyspaperin hyödyntäminen on kannattavaa, koska…

• Säästät puita, paperikuitu kierrätetään Euroopassa keskimäärin 3,5 
kertaa.

• Uusiopaperimassan valmistaminen kuluttaa vähemmän energiaa ja 
vettä kuin neitseellisen massan valmistaminen. 

• Ensisijaisesti tulisi hyödyntää materiaalina, ja vasta toissijaisesti 
energiana



• Paperi, joka sisältää luottamuksellista tietoa, jonka ei 
haluta joutuvan vieraiden käsiin

• Muuta tietosuojamateriaalia ovat esim. DVD-levyt ja 
muistitikut valokuvat, diat, kalvot, levykkeet ja kasetit

TIETOSUOJAPAPERIN JA MATERIAALIN KÄSITTELY

• Tietosuojapaperi tuhotaan luottamuksellisesti ja 
toimitetaan kierrätykseen pehmopaperin raaka-
aineeksi.

• Muu tietosuojamateriaali murskataan ja toimitetaan 
mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön.
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TIETOSUOJAPAPERI- JA MATERIAALIT



KERÄYSKARTONKI

• Kaikki kaupasta ostettujen tuotteiden paperi- ja 
kartonkipakkaukset.

• Keräyskartonki lajitellaan paikoin 
erikseen esimerkiksi taloyhtiöissä ja 
kauppojen keräyspisteissä. 

KERÄYSKARTONGIN KÄSITTELY
• Keräyskartongista valmistetaan 

hylsykartonkia.
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http://www.iuj.fi/lajitteluneuvonta/lajitteluohjeet/kerayskartonki.aspx



KERÄYSPAHVI
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• Keräyspahvi on enimmäkseen aaltopahvia. 

• Sisältä ruskeaa, pinnalta ruskeaa tai värillistä.

• Raaka-aineena keräyskartonkia laadukkaampaa, ja siksi (joskus) 
erilliskerätään. 

• Voidaan myös lajitella keräyskartonkiin
• Suomessa aaltopahvin 

kierrätysaste on yli 60 %

KERÄYSPAHVIN KÄSITTELY

Keräyspahvista valmistetaan kartonkia 

(ennen kaikkea hylsykartonkia). 



PIEN- JA KERÄYSMETALLI

Pienmetallia ovat 
metallipakkaukset (esim. 
säilykepurkit)

Keräysmetalliin sopivat kaikki samat 
metallijätteet kuin pienmetalliin, 
mutta myös suuremmat kappaleet, 
kuten polkupyörän rungot.

Kuva Pixabay.com Kuva: Maria Törn



PIEN- JA KERÄYSMETALLI

Metallia voi kierrättää lähes 
loputtomiin.
• Kun käytetään kierrätettyä 

raaka-ainetta, energian 
säästö on 75–95 prosenttia 
verrattuna uuden raaka-
aineen käyttöön. 

Metalliteollisuuden raaka-
ainetta uusien 
metallituotteiden 
valmistukseen.

36 Kuva: Maria Törn



KERÄYSLASI
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Kuva: Maria Törn

Kuva Pixabay.com

Puhdistetusta ja värilajitellusta sirusta valmistetaan:
• vaahtolasia
• Lasivillaa 
• pakkauslasia
• uutta tasolasia
http://www.foamit.fi/yritys/video/ (Uusioaines Oy)

Kuva: Maria Törn

Yleisimmin kerätään pakkauslasia kuten pulloja ja purkkeja

Myös tasolasia ja autojen tuulilaseja voidaan kierrättää, 
mutta vain osa jätetoimijoista ottavat niitä vastaan



ENERGIAJÄTE

• Energiajäte on polttokelpoista jätettä, joka ei kelpaa hyötykäyttöön 
raaka-aineena, mutta on polttoarvoltaan ja koostumukseltaan 
sekajätettä laadukkaampaa

• Kerätään useilla paikkakunnilla kotitalouksista sekä yrityksistä. 
Lajitteluohjeet vaihtelevat jonkin verran paikkakunnasta, 
vastaanottotavasta ja energiantuotantolaitoksesta riippuen. 

• Energiajakeen keräyksellä on suora vaikutus ympäristökuormituksen 
vähenemiseen, energiaa tuotetaan kierrätetystä aineesta.

• Syntypaikkalajitellusta energiajätteestä valmistetaan 
kierrätyspolttoainetta (REF). 

• Polttoaineella voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä 
energiantuotannossa.
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Muovituotteisiin merkitään 
niiden kierrätyksen ja 
hävittämisen helpottamiseksi 
koodeja, joista ilmenee 
muovin peruspolymeeri. 



MUOVIEN KÄSITTELY
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Kierrätysmuovista valmistetaan
• raaka-ainetta 

muoviteollisuudelle
– PET ROUHE: Pulloaihiot, fleece –

takkien, lenkkikenkien tai 
reppujen raaka-aineeksi

• Uusiomuovituotteita 
– Fortumin Muovijalostamon 

tuotteet: Kierrättysmuoviprofiilit
: Aidantolpat, terassien 
rakenteet, puistokalusteet, jne.. 

• energiaa

Kuva Pixabay.com



Kierrätysmuovi

• Muovi on koko ajan arvokkaampi raaka-aineena maapallon 
öljyvarojen rajallisuuden vuoksi.

• Muovia käsittelevä yritys joko hakee teollisuudelta huolellisesti 
lajitellun jätteen, uusioraaka-aineen ja toimittaa sen takaisin 
tehtaalle ja laskuttaa ainoastaan tehdystä työstä.

• Toinen vaihtoehto on noutaa teollisuudelta sen jäte, uusioida
se ja myydä edelleen kolmannelle osapuolelle joko kotimaahan 
tai ulkomaille.
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KAATOPAIKKADIREKTIIVI

• Kaatopaikkadirektiivin tarkoituksena on vähentää kaatopaikkojen 
ympäristövaikutuksia (valumavedet, maaperän ja ilman 
saastuminen, terveysriskit)

• Astui voimaan marraskuun 2007 alusta
- Tekniset vaatimukset kaatopaikkojen rakenteelle, jätteen 
vastaanotolle ja valvonnalle sekä kaatopaikan hoidolle ja
tilan seurannalle

• Suomessa useat kaatopaikat eivät täyttäneet direktiivin 
vaatimuksia  suljettiin 1.11.2007

KAATOPAIKAT
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Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

• Biohajoavan ja orgaanisen jätteen 
kaatopaikkasijoittamista 
rajoitetaan vuodesta 2016 lähtien 

• Kaatopaikalle ei hyväksytä jätettä, 
jonka orgaanisen aineksen 
pitoisuudesta johtuva orgaanisen 
hiilen kokonaismäärä (TOC) tai 
vaihtoehtoisesti hehkutushäviö 
(LOI) on <10%

Kuva: Maria Törn
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JÄTTEENPOLTTO

• Kotitaloudet ja palvelualat tuottavat 
Suomessa vuosittain noin 2,7 miljoonaa 
tonnia jätettä. Jätteestä noin 1-1,5 
miljoonaa tonnia soveltuu poltettavaksi.

• Jätteenpoltto aiheuttaa paljon 
keskustelua ympäristöhuollon 
toimijoiden välillä



JÄTTEENPOLTTO

Jätettä voidaan polttaa lajiteltuna 
energiajätteenä muun polttoaineen 
ohella (rinnakkaispoltto) tai 
sekajätteenä, jolloin laitos polttaa 
yksinomaan yhdyskuntien tai 
teollisuuden tuottamaa jätettä 
(massapoltto). 

Polttomenetelminä käytetään yleisesti 
arina- ja kaasutuspolttoa, 

• molemmissa jätteen tilavuus 
pienenee noin 1/5 alkuperäisestä 

• samalla syntyy energiaa, joka 
hyödynnetään pääasiassa lämpönä.

Spittelaun jätteenpolttolaitos Wienissä, 
arkkitehti Hundertwasser

Kuva Pixabay.com



+
• jätteen sisältämä energia saadaan 

hyödynnettyä

• jätteenpoltolla tuotetaan 
lisäenergiaa teollisuuden ja 
asutuksen tarpeisiin.

• orgaanisesti hajoavan jätteen 
kaatopaikkasijoitus vähenee, mikä 
osaltaan vähentää 
kaatopaikkakuormitusta ja 
kaatopaikkakaasujen ja 
kaatopaikkapaloissa syntyvien 
dioksiinien syntyä

-
• sekajätteitä poltettaessa syntyy herkästi 

supermyrkyiksi luokiteltuja PCDD/F-
dioksiineja ja furaaneja, joten savukaasujen 
puhdistukseen on kiinnitettävä huomiota!

• Toisaalta kaatopaikkapalot ovat 
väistämättömiä, ja niissä syntyy runsaasti 
dioksiineja kontrolloimattomissa 
olosuhteissa.

• jätteenpolttolaitos tuottaa sähkön lisäksi 
lämpöä, joten kesäaikaan jätteenpolton 
lämmöntuotanto voi mennä hukkaan.
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JÄTTEENPOLTTO
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER)

• Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat kaikki laitteet, jotka 
tarvitsevat sähkövirtaa, akun tai pariston toimiakseen

• SE-romu kuuluu tuottajanvastuun piiriin , 
• mutta yrityksille yleensä maksullinen jae
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SER-JÄTTEEN KÄSITTELY 

• Suurin osa romusta on hyödynnettävissä 
sinällään tai hajotettuna osiin. 

• Metallit saadaan teollisuuden käyttöön 

• Muoviosat voidaan käyttää 
kierrätyspolttoaineena, mutta myös mm. 
fleece-vaatteiden, autonosien ja jätesäkkien 
valmistuksessa.



Vaaralliset jätteet
• Vaarallisia jätteitä ovat jätelain mukaan sellaiset jätteet, jotka 

kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

• Jätteet luokitellaan vaarallisiksi, kun niiden sisältämien 
haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät Jäteasetuksen 
(1390/93) liitteiden raja-arvot. 

• Aine on siis vaarallista jätettä, kun alkuperäisen tuotteen 
valmistaja on luokitellut sen vaarallisia aineita koskevan 
lainsäädännön mukaisesti jätteenä vaaralliseksi tai seoksen 
haitta-ainepitoisuudet ylittävät Jäteasetuksen rajaarvon.
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Selvilläolovelvollisuus

Jätteen tuottajalla on 
velvollisuus tuntea jätteensä 
sekä järjestää niiden 
asianmukainen käsittely 
riippumatta siitä, luokitellaanko 
ne vaaralliseksi jätteeksi vai ei
• Jätelaki 646/2011

• Valtioneuvoston asetus jätteistä
179/2012

• Kemikaalilaki 599/2013

• Laki vaarallisten kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta (390/2005)

• Laki vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta (719/1994)

Kuva: Tuulia Innala



Vaarallisia jätteitä

Vaarallinen jäte Luokitus Käsittely

Voiteluöljyt Haitallinen Hyötykäyttö
/Polttaminen

Hapot Syövyttävä Fys-kem. käsittely

Emäkset Syövyttävä Fys-kem. käsittely

Orgaaniset liuottimet Helposti syttyvä Polttaminen

Öljysuodattimet Haitallinen Polttaminen

Paristot Haitallinen Raaka-aineiden
kierrätys

Lääkejätteet Myrkyllinen Polttaminen

PCB-öljyt Ympäristölle 
vaarallinen

Polttaminen

Maalijätteet Helposti syttyvä Polttaminen
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Varoitusmerkit:
vasemmalla uudet

oikealla väistyvät



Vastuu

• Jätteen tuottajalla on velvollisuus tuntea jätteensä 
sekä järjestää niiden asianmukainen käsittely 
riippumatta siitä, luokitellaanko ne vaaralliseksi 
jätteeksi vai ei

• Vastuu vaarallisen jätteen luokittelusta, 
pakkaamisesta ja tietojen antamisesta on jätteen 
haltijalla/lähettäjällä

• Vastaanottaja ei saa kieltäytyä vastaanottamasta 
lähetystä muutoin kuin pakottavista syistä



Vastuun siirtyminen

Kuljetusyritys
esim: Transpoint
-vastuu jätteestä

edelleen lähettäjällä

Lähettäjä

Vastaanottaja, jolla on ympäristölupa 
vaarallisen jätteen vastaanottamiseen

Ympäristöluvallisen
vastaanottajan oma

kuljetus
esim. L&T 

Vastuu siirtyy

Vastuu siirtyy



11 § Vaarallisten jätteiden pakkaamis- ja 
merkitsemisvelvollisuus sekä sekoituskielto 
• Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä ja siitä on annettava 

tarpeelliset tiedot jätehuollon kaikissa vaiheissa siten, että jätteen 
siirtoja ja ominaisuuksia voidaan seurata sen syntypaikalta 
hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn. 

• Vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä sekoittaa erilaiseen 
jätteeseen taikka muuhun aineeseen. 

• Sekoituskiellosta voidaan poiketa, jos se on jätteen käsittelemiseksi 
tarpeellista ja sekoittaminen tehdään kyseisen vaarallisen jätteen 
käsittelyyn ympäristöluvan saaneessa laitoksessa. 



Varastokirjanpito

• Laki velvoittaa pitämään kirjaa vaarallisista jätteistä

• Mitä jätteitä varastoon on tullut?

• Mitä jätteitä varastossa on?

• Mitä varastosta on viety pois  Siirtoasiakirja
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JÄTEHUOLTOKARTOITUS
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Jätehuoltokartoituksessa määritellään ja 
selvitetään
• kiinteistön omistajan velvoitteet

• laki ja asetus

• yrityksen toimintajärjestelmien vaatimukset

• yrityksen asettamat kustannus-, hyötykäyttö- ja ympäristötavoitteet

• jätteiden syntypaikka

• jätelajit

• jätemäärät

• jätekustannukset

• käytössä olevat keräysvälineet

• opasteet ja ohjeet

• käytössä olevat keräysvälineet

- koko, lukumäärä, kunto, omistus

• käytössä olevat lajitteluastiat

• jätteiden keräyspisteet, jätekatokset



Jätehuollon suunnittelu, tiedonkulku

• tärkeä jätehuollon toimivuuteen vaikuttava asia on yrityksen sisäinen 
tiedonkulku

• Myös uudet työntekijät tulee perehdyttää jätehuoltoasioihin

• Jätehuoltovastaava on hyvä nimetä, hänen tehtäviinsä kuuluu jätehuollosta 
vastaaminen yleisellä tasolla

• Käytännön tasolla vastuu jätehuollon toteuttamisesta jakaantuu useammalle 
henkilölle ja jokapäiväisille tehtäville (esim. työtilan jäteastian tyhjentäminen) 
on tarpeen nimetä omat toteuttajansa

• Jokainen työntekijä on kuitenkin omalta osaltaan vastuussa esimerkiksi 
jätteiden lajittelun toimivuudesta
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Jätehuoltokartoituksessa määritellään ja 
selvitetään
• keräystoiminnot ja käytännöt

– kuka hakee, mitä jätteitä kerätään, kuinka usein, millä

– Minne päätyvät käsittelyyn/kierrätykseen?

– paikkakunnan kuljetus- ja vastaanottoresurssit

– jätehuoltojärjestelmän toimivuus

• Syntyvät jätemäärät

• yrityksen sisään tulevat materiaalivirrat ja mahdollinen 
jätemäärän vähentäminen tätä kautta

Apuna voidaan käyttää jätevirtakaaviota, karttaa yrityksen 
alueesta tai pohjapiirustusta
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Syntyvän jätteen määrän arviointi

Tavoitteena jäteastioiden oikea mitoitus ja sopivat 
tyhjennysvälit

• arviointijakso viikko, kuukausi tai vaikkapa vuosi

• helppoa, jos jäteastia punnitaan tyhjennyksen 
yhteydessä
- esim. vaihtolavat ja puristimet

• jätelaskuista voi löytyä tieto jätemääristä tai tiedon voi 
pyytää jäteraporttina kuljettavalta yritykseltä
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Vaarallisten jätteiden kartoitus

• yrityksessä syntyvän vaarallisen jätteen määrä, laatu ja 
syntypaikka

• Vaarallisen jätteen käsittely, varastointi, kuljetus ja 
kirjanpito

• yrityksessä käytössä olevien aineiden 
käyttöturvallisuustiedotteet

• Vaarallisten aineiden käsittelyn riskitoimenpiteet, kuten 
lastaus ja varastointi

• henkilökohtaiset ja yleiset suojavälineet


