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The aim of this study was to determine corporations’ solid waste streams and define com-
position of construction waste in the South Karelia region. When determining corpora-
tions’ solid waste streams the focus was on lumber industry, construction industry and 
commercial industry. The aim was to determine solid waste streams which can be pro-
cessed in solid waste treatment plant. The results were used to define solid waste treatment 
profitability in different cases in the South Karelia region. The study of the composition of 
construction waste was done by sorting and weighing various construction waste loads. 
The corporations’ solid waste streams in The South Karelia region was defined by inter-
viewing various companies and using data from Lassila & Tikanoja Oyj database.    
 
The result of the composition of construction waste persisted that the construction waste 
includes almost 50 wt% exploitable fractions. About 34 wt% existed energy waste and 
about 52 wt% landfill waste. Commercial industry accrues plenty of energy waste which 
contains mainly packaging waste. While lumber industry accrues lots of process wastes 
which can’t be processed by methods which are investigated in this study. In Lappeenranta 
and Imatra estimated energy waste amount was approximately 4 300 tons, wood waste 
amount was approximately 5 000 tons and construction waste amount was approximately 
11 700 tons in lumber, construction and commercial industry. 
 
The waste streams of lumber-, construction- and commercial industry in South Karelia 
region aren’t sufficient enough to establish a profitable solid waste treatment plant. In-
vestment cost and other costs are taken into account to determine profitability of solid 
waste treatment plant. Energy waste transfer station could be profitable when taking ener-
gy waste to Lahti or Kouvola instead of South Karelia region.             
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SYMBOLILUETTELO 

 

A  tasasuuri vuosimaksu    [€] 

i korkokanta     [%] 

m massa     [t], [kg] 

n  tarkastelujakson pituus vuosissa   [a] 

P investointikustannus   [€] 

V tilavuus     [m3] 

ρ  tiheys     [t/m3], [kg/m3] 
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LYHENNE- JA TERMILUETTELO 

 

Lyhenteet 

Eekoo   Etelä-Karjalan Osuuskauppa 

EKJH   Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 

LOI   loss of ignition, hehkutushäviö 

L&T   Lassila & Tikanoja Oyj 

m-%    massaprosentti 

NeReMa   Uusien materiaalien kestävä kierrätysprojekti 

PE   polyeteeni 

PS   polystyreeni 

PVC   polyvinyylikloridi 

RDF   refuse derived fuel, kierrätyspolttoaine 

REF   recovered fuel, kierrätyspolttoaine 

rm3   rakennuskuutio 

SER   sähkö- ja elektroniikkaromu 

SRF   solid recovery fuel, kierrätyspolttoaine 

TOC   total organic carbon, orgaaninen kokonaishiili 

 

Termit 

Energiajae Hyötykäyttöön kelpaamaton syntypaikkalajiteltu 

polttokelpoinen puu- ja levytavara, pahvi, paperi 

ja muovit jne. 

Jätevirta Tietystä toiminnasta tai alueelta syntyvän jätteen 

määrä.   

Kunnallistettu jätehuolto Kunnan tai kunnan valitseman toimijan kilpailut-

tama jätehuolto tietyn alueen asukkaille.     

Puujäte Puhdas puu, rankapuut, ei sisällä kyllästettyä puu-

ta.  

RDF  Sekajätteestä mekaanisesti valmistettu kierrätys-

polttoaine. 
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REF  Erilliskerätystä energiajakeesta mekaanisesti val-

mistettu kierrätyspolttoaine 

Sekalainen rakennusjäte Lajittelematonta rakennustoiminnasta syntyvää 

jätettä, joka sisältää hyödynnettäviä jätejakeita. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen jätelaki velvoittaa jätteen haltijaa ensisijaisesti valmistelemaan jätteensä uudel-

leenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrättämään jätteensä. Mikäli kierrätys ei ole mahdol-

lista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Vasta viimeisenä vaihto-

ehtona on jätteiden loppusijoittaminen turvallisesti kaatopaikalle. Jätteen tuottajan, kerää-

jän sekä käsittelijän on noudatettava etusijajärjestystä sitovana velvoitteena. (L 

17.6.2011/646 8 §.) Myös mahdollinen orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto pakottaa yri-

tyksiä muuttamaan toimintaansa. Toteutuessaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto estää 

esimerkiksi sekalaisen rakennusjätteen toimittamisen sellaisenaan jätteiden loppusijoitus-

alueelle. Yritykset joutuvat kiinnittämään huomiota yhä enemmän jätehuoltoonsa ja etsi-

mään uusia ratkaisuja jätteiden sijoitukselle 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain mukaan. 

Jätelain uudistus asettaa haasteita jätteen tuottajien lisäksi myös jätteen kerääjille ja käsitte-

lijöille.  

 

Etelä-Karjalan alueella Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, 

Savitaipale ja Taipalsaari kuuluvat kunnallistettuun jätehuoltoon, josta vastaa Etelä-

Karjalan Jätehuolto Oy. Myös Imatra siirtyy kunnallistettuun jätehuoltoon vuoden 2013 

toukokuun alusta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kilpailuttaessa Imatran alueen kotitalouk-

sien jätehuollon. (Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 2012a, 8.) Yksityisten jätehuoltoyritysten 

näkökulmasta tilanne on haasteellinen ja vaatii uudistuksia liiketoiminnan kannattavuuden 

säilyttämiseksi, koska jätehuoltoyritykset eivät voi enää solmia jätehuoltosopimuksia suo-

raan alueen asukkaiden kanssa. Yritykset sitä vastoin vastaavat edelleen itse jätehuoltonsa 

järjestämisestä ja voivat sopia suoria sopimuksia jätehuoltopalveluja tarjoavien yksityisten 

yritysten kanssa.   

 

Etelä-Karjalan alueella kerätään syntypaikkalajiteltua energiajaetta, mutta alueella ei ole 

toimivaa mekaanista jätteenkäsittelylaitosta, jossa yrityksiltä syntyvää jätettä voitaisiin 

lajitella ja ohjata kustannustehokkaasti uudelleen hyödynnettäväksi joko raaka-aineena tai 

energiana. Alueella kerätty energiajae toimitetaan muualle Suomeen, missä siitä valmiste-

taan mekaanisesti kierrätyspolttoainetta (Recovered fuel, REF). Rakennusjätteen ja ener-

giajakeen vastaanottajia Lappeenrannan ja Imatran alueella on muutamia. Mahdollista ra-
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kennusjätteen lajittelua ei kuitenkaan toteuteta mekaanisesti. Jätteenkäsittelylaitoksessa 

saataisiin tuotettua laadukasta kierrätyspolttoainetta ja eroteltua saapuvasta rakennusjät-

teestä muun muassa metallit ja kiviaines. Jätteenkäsittelylaitoksella Lassila & Tikanoja Oyj 

(L&T) pystyisi tarjoamaan alueen asiakkaille ympäristöä säästävän vaihtoehdon kaato-

paikkasijoituksen sijaan.  

 

Vuonna 2013 L&T toimittaa Etelä-Karjalan alueella kerätyn kartongin ja pahvin Imatralla 

sijaitsevaan varastoon, jossa vastaanotetaan ainoastaan kuitutuotteita. Muut kerätyt jäteja-

keet joudutaan toimittamaan kilpaileville yrityksille, jotka voivat määritellä jätteiden vas-

taanottohintansa itse. Etenkin energiajakeen kohdalla tämä vaikeuttaa L&T:n kilpailuky-

kyä energiajakeen kuljetuksien kilpailutuksissa.  

 

L&T on erikoistunut ympäristöpalveluihin ja toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Latviassa ja 

Venäjällä. Jätehuollon lisäksi ympäristöpalveluihin kuuluvat kierrätyspalvelut, vaarallisten 

jätteiden keräys- ja käsittelypalvelut, viemärihuollon palvelut, teollisuuden prosessipuhdis-

tukset, ympäristötuotteet, ympäristömanageeraus ja materiaalihyötykäyttöratkaisut. Ympä-

ristöpalveluiden lisäksi L&T on erikoistunut kiinteistönhoitoon, siivous- ja käyttäjäpalve-

luihin ja uusiutuviin energialähteisiin. Vuonna 2011 ympäristöpalveluiden osuus oli 49 % 

L&T:n toiminnasta. L&T:llä on kattava keräys- ja laitosverkosto, joka mahdollistaa jäte-

materiaalien monipuolisen ja tehokkaan hyödyntämisen. Kerätyt jätejakeet pyritään pro-

sessoimaan aina hyödynnettäviksi uusioraaka-aineina tai energiana. (Lassila & Tikanoja 

Oyj 2012, 12-13.) 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan Eteläkarjalaisten yritysten jätevirtoja keskittyen pääasiassa 

metsäteollisuudesta, rakennusteollisuudesta ja kaupan alalta syntyviin sekalaisiin rakennus-

jätteisiin ja energiajakeeseen. Jätevirtoja selvitetään haastattelemalle alueen suurimpia toi-

mijoita, sekä hyödyntämällä L&T:n omassa tietokannassa olevaa tietoa alueen jätemääris-

tä. Työssä tutkitaan myös sekalaisen rakennusjätteen koostumusta ja selvitetään siinä ole-

vien hyödynnettävissä olevien jätejakeiden määriä. Selvitettyjen tietojen perusteella arvi-

oidaan erilaisten jätteenkäsittelyvaihtoehtojen kannattavuutta yritysnäkökulmasta Etelä-

Karjalan alueella. Mahdollinen jätteen vastaanotto ja käsittely tapahtuvat Lappeenrannassa, 

joten työssä keskitytään Lappeenrannan ja Imatran alueen jätevirtoihin. 



8 
 

Tämän diplomityön tavoite on kehittää Lassila & Tikanoja Oyj:n toimintaa Etelä-Karjalan 

alueella tutkimalla alueen jätevirtoja ja sekalaisen rakennusjätteen koostumusta. Selvite-

tyillä tiedoilla pyritään löytämään uusia kustannustehokkaita vaihtoehtoja jätteidenkäsitte-

lylle ja muuttamaan yrityksen toimintaa entistä kilpailukykyisemmäksi kiristyvillä markki-

noilla.     
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2 ETELÄ-KARJALAN ALUE 

 

Etelä-Karjala sijaitsee Kaakkois-Suomessa ja sen maakuntakeskuksena toimii Lappeenran-

ta. Etelä-Karjalan pinta-ala on noin 7 235 km2 (Maanmittauslaitos 2012, 8). Väkiluvultaan 

Etelä-Karjalan suurimmat kunnat ovat Lappeenranta ja Imatra. Lappeenrannan väkiluku on 

noin 72 000 ja Imatran noin 28 000 (Väestörekisterikeskus 2012). Koko Etelä-Karjalan 

väkiluku on noin 133 000 (Tilastokeskus 2012a). Kuvasta 1 nähdään Etelä-Karjalan sijainti 

ja Etelä-Karjalaan kuuluvat kunnat.     

 
Kuva 1. Etelä-Karjalan maakunta (Etelä-Karjalan liitto a) 

 

 

2.1 Etelä-Karjalan alueen yritykset ja teollisuus 

 

Etelä-Karjala yhdessä Kymenlaakson kanssa muodostaa suuren metsäteollisuus keskitty-

män, joka on yksi Euroopan suurimmista. Metsäteollisuus on kuitenkin viime vuosina ollut 

laskusuhdanteessa ja Etelä-Karjalan tuotannollinen toiminta ei voi jatkossa enää pohjautua 

yhtä suuresti metsäteollisuuden varaan. (Etelä-Karjalan liitto 2011.) Etelä-Karjalan alueella 
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Lappeenrannassa on UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan paperitehdas ja Imatralla Stora En-

son paperi- ja kartonkitehtaat. Lisäksi Joutsenossa sijaitsee Metsä Fibre Oy:n sellutehdas. 

  

Viime vuosina voimakkaasti kasvaneet matkailijavirrat ovat mahdollistaneet kaupan alan 

suuren kasvun Etelä-Karjalassa. Lappeenranta on Pietarin alueelta saapuvien ihmisten yk-

kösmatkailukohde. (Wirma Lappeenranta Oy.) Metsäteollisuuden ja kaupanalan lisäksi 

muita suuria teollisuuden työllistäjiä lappeenrannan alueella on kivivillaeristeitä valmistava 

Paroc Oy, teknologia-alanyritys Outotec Oyj, mineraaliteollisuusalanyritys Nordkalk sekä 

Imatralla terästeollisuusyritys Ovako Bar Oy. (Lappeenranta 2011.) 

 

Jätteidenvastaanoton ja käsittelyn kannattavuuden kannalta tärkeässä osassa ovat yritykset, 

jotka tuottavat paljon energiajaetta, puujätettä tai lajittelematonta rakennusjätettä. Potenti-

aalisimmat yritykset, jotka tuottavat paljon edellä mainittuja jätejakeita ovat rakennusalan 

yritykset. Lappeenrannan ja Imatran alueella toimii lukuisia suuria rakennusalan yrityksiä, 

joiden lisäksi alueella on myös useita pienempiä alan yrityksiä. Etelä-Karjalan alueella 

etenkin rakennusteollisuuden ja kaupan alan jätteet ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä tut-

kittavia pohdittaessa jätteenvastaanoton ja -käsittelyn kannattavuutta.  

 

2.1.1 Metsäteollisuus 

 

Viime vuosien laskusuhdanteesta huolimatta metsäteollisuus on edelleen yksi suurimmista 

työllistäjistä Etelä-Karjalassa. UPM-Kymmenen Kaukaan tehdas sijaitsee Lappeenrannassa 

keskustan läheisyydessä. Tehdas alueella toimii useita UPM:n tuotantolaitoksia ja yksiköi-

tä kuten sellutehdas, paperitehdas, saha, UPM Living, tutkimuskeskus ja Kaukaan Voima 

Oy. Lisäksi alueella on alettu rakentaa kesällä 2012 nestebiojalostamoa, jonka tuote on 

mäntyöljystä valmistettava liikenteen biodiesel. Kaukaan sellutehtaalla valmistetaan val-

koista havu- ja koivusellua, josta osa käytetään Kaukaan paperitehtaassa. Henkilöstöä teh-

taalla on noin 700. Kaukaan paperitehtaan tuotantokyky on noin 610 000 t/a paperia ja 

sellutehtaan tuotantokyky on noin 740 000 t/a sellua. (UPM Kymmene Oyj 2012, 2-3.)  

 

Stora Enson Imatran tehtaat muodostuvat kahdesta yksiköstä, Kaukopäästä ja Tainionkos-

kesta. Imatran tehtailla valmistetaan pakkauskartonkia ja pakkauspaperia, kapasiteetin ol-
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lessa yli miljoona tonnia vuodessa. Imatran tehtaat työllistävät noin 1000 henkeä. Tehdas-

alue sijaitsee Saimaan etelärannalla Imatralla. Matkaa Lappeenrantaan on noin 45 kilomet-

riä. (Stora Enso 2010). Lappeenrannan ja Imatran välillä Joutsenossa sijaitsee lisäksi Metsä 

Fibren sellutehdas.  

 

Massa- ja paperiteollisuudesta syntyi Suomessa vuonna 2008 yli 3 miljoonaa tonnia jätettä. 

Massa- ja paperiteollisuuden jätteistä 65 % on puujätettä ja 13 % on jätevedenpuhdistamon 

lietteitä. Muita syntyviä jätejakeita ovat keräyspaperi, -pahvi ja kartonki, siistausjätteet, 

kuitu- ja pastalietteet, tuhkat, meesa ja kalkkihiekka sekä soodasakka. Puujätteen määrä on 

selvästi suurin verrattuna muihin syntyviin jätejakeisiin. (Linnunmaa Oy 2011, 11.) Kuvas-

sa 2 on massa- ja paperiteollisuuden jätejakauma vuonna 2008.  

 

 
Kuva 2. Massa- ja paperiteollisuuden jätejakauma vuonna 2008 (Linnunmaa 2011, 11) 

   

Metsäteollisuuden jätteistä yli 90 % kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiana. 

Metsäteollisuus Ry:n mukaan syntyvistä kaatopaikkajätteistä ainoastaan 2 % on puujätettä, 

joka voitaisiin mahdollisesti hyödyntää energiana. Metsäteollisuudesta syntyvät kaatopaik-

kajätteet ovat vähentyneet vuodesta 1992 89 % tuotettua tonnia kohden.  Pääosa kaato-

paikkajätteestä on soodasakkaa, jätevedenpuhdistamon lietteitä ja tuhkaa. (Metsäteollisuus 

Ry 2012, 3-4.) Kuvasta 3 nähdään massa- ja paperiteollisuuden kaatopaikkajätteiden pro-

sentuaalinen koostumus vuonna 2011.  
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Kuva 3. Massa- ja paperiteollisuuden kaatopaikkajätteet Suomessa vuonna 2011 (Metsäteollisuus Ry 2012, 4) 

 

Metsäteollisuuden kaatopaikkajätteet koostuvat pääasiassa jakeista, joita ei voida käsitellä 

jätteenkäsittelylaitoksessa. Metsäteollisuus hyödyntää yleisesti itse energiana syntyvän 

puujätteen ja lietteen, mutta muiden jätteiden poltto on usein kielletty. Paikallisia eroja 

jätemäärissä ja -laaduissa kuitenkin esiintyy ja esimerkiksi rakennusprojektit voivat muut-

taa jakaumaa huomattavasti. Suurta potentiaalia metsäteollisuus ei kuitenkaan tarjoa tutkit-

taessa vaihtoehtoja jätteenkäsittelylle.   

 

2.1.2 Rakennusala  

 

Rakennusala tarjoaa suuren potentiaalin jätteenkäsittelyvaihtoehdoille Etelä-Karjalassa. 

Etelä-Karjalan alueella toimii useita suuria Suomen laajuisia rakennusalan yrityksiä. NCC 

Rakennus Oy, Lemminkäinen, YIT Rakennus Oy, Skanska Oy, SRV Yhtiöt Oy ja Raken-

nusliike Evälahti Oy ovat suurimmat alueella toimivat rakennusalan yritykset. Alueella 

toimii lisäksi lukuisia pienempiä rakennusteollisuuden yrityksiä. Suomen Tilastokeskuksen 

mukaan Lappeenrannan ja Imatran alueilla on yhteensä yli 1 000 rakennusalan yritystä 

(Tilastokeskus 2012b). Taulukosta 1 nähdään rakennusteollisuuden yritykset Etelä-

karjalassa vuonna 2012.  
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Taulukko 1. Rakennusalan yritykset Etelä-Karjalassa vuonna 2012 (Tilastokeskus 2012b) 

 

 

Taulukosta 1 nähdään, että Etelä-Karjalan alueella oli vuonna 2012 rekisteröityjä raken-

nusalan yrityksiä 1079 kappaletta, joista yli puolet sijaitsee Lappeenrannassa. Lappeenran-

taan oli vuonna 2012 rekisteröity 554 rakennusalan yritystä, Imatralle 200 ja muihin Etelä-

Karjalan kuntiin 325. Rekisteröidyistä rakennusalan yrityksistä yli 80 % on pieniä, henki-

löstöltään 0-4 henkeä työllistäviä yrityksiä. 100–249 henkeä työllistäviä rakennusalan yri-

tyksiä on Etelä-karjalassa ainoastaan yksi kappale. 

  

Rakentamisesta syntyvät jätteet pyritään lajittelemaan jo syntypaikalla mahdollisimman 

tarkasti, mikä vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää huomattavasti ja vähen-

tää näin myös jätteidenvastaanotosta aiheutuvia kustannuksia. Rakennusteollisuuden jättei-

den syntypaikkalajittelu on parantunut huomattavasti kasvaneista jätteidenkäsittelykustan-

nuksista johtuen. Myös muuttunut jätelaki velvoittaa yrityksiä tehostamaan jätteiden lajitte-

lua. Ammattimaiset rakennusalan yritykset lajittelevat rakennusjätteistään yleensä energia-

jakeet, metallit ja mineraalijätteet. Rakennustyömailla on kuitenkin usein myös astia lajitte-

Rakentaminen 1079

Lappeenranta 554

henkilöstön suuruusluokka ei tiedossa 15

0-4 henkeä 426

5-9 henkeä 47

10-19 henkeä 31

20-49 henkeä 27

50-99 henkeä 7

100-249 henkeä 1

Imatra 200

henkilöstön suuruusluokka ei tiedossa 4

0-4 henkeä 157

5-9 henkeä 22

10-19 henkeä 11

20-49 henkeä 5

50-99 henkeä 1

Muut kunnat 325

henkilöstön suuruusluokka ei tiedossa 7

0-4 henkeä 295

5-9 henkeä 12

10-19 henkeä 6

20-49 henkeä 4

50-99 henkeä 1
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lemattomalle rakennusjätteelle. Kuvassa 4 on arvio talonrakennustoiminnassa muodostu-

neista rakennusjätteistä NeReMa-tutkimushankkeen mukaan vuonna 2011. Arviossa ei 

huomioida syntyviä jätemaita. 

 

 
Kuva 4. Arvio rakennusjätteiden muodostumisesta Suomessa vuonna 2011 (Ympäristöministeriö 2012b, 25.) 

 

Arvion mukaan talonrakennustoiminnassa syntyy Suomessa noin 2 milj. t rakennusjätteitä. 

Eniten talonrakennustoiminnassa syntyy puujätettä ja mineraalijätettä. Mineraalijätteellä 

tarkoitetaan itse rakentamisesta syntynyttä kiviainesta. Sekalaista jätettä syntyy noin 20 % 

ja lajittelematonta rakennusjätettä noin 19 % jätteiden kokonaismäärästä. Noin 10 % syn-

tyneestä jätteestä on metallijätettä. Tutkimushankkeen mukaan noin hieman yli neljäsosa 

rakennusjätteistä päätyisi tällä hetkellä kaatopaikalle. (Ympäristöministeriö 2012b, 25.)  

 

2.1.3 Kaupan ala 

 

Kaupan ala on kasvanut Etelä-Karjalan alueella viime vuosina huomattavasti lisääntyneen 

matkailun myötä. Voimakkaasti kasvanut venäläisten turistien määrä näkyy Etelä-

Karjalassa lisääntyneinä yrityksinä. Kaupan alasta onkin tullut yksi suurimmista työllistä-

jistä Etelä-Karjalan alueella.  



15 
 

Etelä-Karjalan Osuuskauppa eli Eekoo on Etelä-Karjalan maakunnan suurin palvelualan 

yritys. Eekoo harjoittaa päivittäis- ja erikoistavarakauppaa, ABC-liiketoimintaa, autokaup-

paa, autojen korjaus- ja huoltotoimintaa sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa. (Etelä-Karjalan 

Osuuskauppa.) Kesko on toinen suuri kaupan alan harjoittaja Etelä-Karjalassa. Keskon 

palveluihin kuuluvat ruokakaupat, rautakaupat, huonekalu- ja sisustuskaupat, tavaratalot, 

urheilukaupat, kenkäkaupat, kodintekniikkakaupat, autokaupat, konekaupat ja maatalous-

kaupat. (Kesko 2012.)  

 

Eekoon ja Keskon lisäksi Etelä-Karjalassa toimii paljon suuria kaupan alan yrityksiä esi-

merkiksi Biltema, Disas Fish, Robin Hood ja Lidl. Lappeenrannassa ja Imatralla sijaitsee 

myös useita kauppakeskuksia kuten Family Center, kauppakeskus Galleria ja kauppakes-

kus IsoKristiina. Lisäksi Lappeenrantaan rakennetaan Ikea ja kauppakeskus Ikano, joiden 

on tarkoitus avautua syksyllä 2015.  

 

Kaupan alalla syntyy rakennusteollisuuden ohella paljon jätteenkäsittelynkannalta hyödyn-

nettävissä olevaa jätettä. Myymälöissä syntyy suuria määriä energiajaetta, joka on pääsään-

töisesti pakkausjätettä. Pakkausjäte koostuu pääasiassa muovista, pahvista ja puusta. Useat 

kaupanalan yritykset erilliskeräävät energiajaetta, koska sen jätteenkäsittelymaksut ovat 

huomattavasti alhaisemmat kuin kuivajätteellä. Energiajae on tutkimuksen kannalta kiin-

nostavin kaupan alalta syntyvä jätejae. Syntypaikkalajitellusta energiajakeesta pystytään 

valmistamaan jätteenlajittelukeskuksessa laadukasta REF-kierrätyspolttoainetta. Kuvassa 5 

on päivittäistavarakaupan jätejakauma Etelä-Karjalassa vuonna 2012. Jätemääräjakauma 

on laskettu usean erikokoisen Etelä-Karjalan alueella sijaitsevan päivittäistavarakaupan 

vuonna 2012 syntyneistä jätemääristä.  
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Kuva 5. Päivittäistavarakaupan jätejakauma Etelä-Karjalassa vuonna 2012 (Immonen 2013) 

 

Kuvasta 5 nähdään, että päivittäistavarakaupan toiminnassa syntyvät jätteet koostuvat suu-

rimmaksi osaksi pahvista, biojätteestä ja energiajakeesta. Pahvin osuus kokonaisjätemää-

rästä on 37,6 m-% ja biojätteen 34,4 m-%. Energiajakeen määrä kokonaisjätemäärästä on 

23,0 m-%. Kaatopaikkajätteen määrä on ainoastaan 3,7 m-% syntyvistä jätteistä. Etelä-

Karjalan alueella erilliskerätään myös pakkausmuovia, mutta keräys on vielä hyvin pientä 

ja suurin osa pakkausmuovista meneekin energiajakeen sekaan. Myös syntyvän paperin, 

metallin ja lasin määrä on hyvin pieni osa päivittäistavarakaupan kokonaisjätemäärästä. 

Käyttötavarakaupoissa, joissa ei myydä elintarvikkeita, syntyvän biojätteen osuus on mar-

ginaalinen verrattuna päivittäistavarakauppatoimintaan.  

 

2.1.4 Muut yritykset 

 

Metsäteollisuuden, rakennusteollisuuden ja kaupan alan lisäksi Etelä-Karjalassa toimii 

lukuisia muita toimijoita. Alueella on terästeollisuutta, kaivosteollisuutta ja runsaasti muita 

teollisuuden yrityksiä.    
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Ovako Bar Oy:n Imatran terästehdas sijaitsee Imatralla Vuoksen rannalla. Tehdas työllistää 

tällä hetkellä noin 620 henkilöä ja on yksi Imatran suurimmista työllistäjistä. Tehdas val-

mistaa noin 300 erilaista teräslajia ja tehtaan pääraaka-aineena on romumetalli. Terästeolli-

suudessa syntyviä jätteitä ei pääsääntöisesti pystytä käsittelemään jätteenkäsittelylaitokses-

sa. (Ovako.) 

 

Lappeenrannassa sijaitsee Paroc Oy:n kivivillaeristetehdas, jossa valmistetaan kivivillaeris-

teitä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kivivillaeristetehtaan toiminnasta ei voida olettaa synty-

vän suuria määriä jätteenlajittelukeskuksessa käsiteltävää jätettä. Lisäksi Paroc Oy:n toi-

minta Etelä-Karjalassa on mahdollisesti loppumassa lähivuosina (Taloussanomat 2013). 

 

Nordkalkin Lappeenrannan tuotantolaitoksiin kuuluvat kaivos, kalkkitehdas sekä paperi-

pigmentin raaka-aineita ja wollastoniittia valmistavat rikastamot. Henkilöstön määrä Lap-

peenrannan yksikössä on noin 165. (Nordkalk.) Etelä-Karjalan alueella toimii edellä mai-

nittujen lisäksi myös lukuisia muita yrityksiä kuten teknologia-alanyritys Outotec Oyj ja 

tuuli- ja aurinkovoimayritys The Switch. Tässä kappaleessa mainittujen yritysten toimin-

nasta ei voida olettaa syntyvän suuria määriä energiajaetta tai rakennusjätettä.   

 

2.2 Jätteiden vastaanotto ja käsittely 

 

Etelä-Karjalassa Lappeenrannan ja Imatran alueella jätteitä vastaanottaa viisi eri toimijaa. 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n omistama Kukkuroinmäen jätekeskus sijaitsee Lappeen-

rannan Konnunsuolla. Lähellä Lappeenrannan keskustaa sijaitsee Hyötypaperi Oy:n vas-

taanottopiste, joka on L&T:n oman toimipisteen välittömässä läheisyydessä. Imatralla jät-

teitä vastaanottaa Ukonhauta Oy sekä Kuusakoski Oy. Taulukossa 2 on eritelty jätteiden 

vastaanottajat Lappeenrannan ja Imatran alueella. 
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Taulukko 2. Jätteiden vastaanottajat Lappeenrannan ja Imatran alueella 

 

 

Vuonna 2012 L&T toimitti Imatran alueella kerätyn rakennusjätteen, puujätteen ja energia-

jakeen pääsääntöisesti Kuusakoski Oy:n toimipisteeseen. Lappeenrannan alueella kerätty 

puujäte ja energiajae toimitettiin yleensä Hyötypaperi Oy:lle ja rakennusjäte Etelä-Karjalan 

Jätehuolto Oy:lle.  

  

2.2.1 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Lappeenranta 

 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy eli EKJH on yhdeksän kunnan omistama vuonna 1996 perus-

tettu jäteyhtiö. Jätteiden vastaanottopalvelut on keskitetty Kukkuroinmäen jätekeskukseen 

Lappeenrannan Konnunsuolle. EKJH huolehtii pääasiassa alueen asukkaiden jätehuollosta, 

mutta vastaanottaa myös yritysten jätteitä. Jätekeskuksessa on jätteiden loppusijoitusalue, 

jonne sijoitetaan lajittelematon kuiva- ja rakennusjäte. Jätekeskuksessa on myös pientuoja-

asema, jossa vastaanotetaan lajiteltuja jätejakeita kuten pahvia, metallia, kivituotteita ja 

puhdasta puuta. Pientuoja-asema vastaanottaa myös lajiteltua rakennusjätettä, kuivajätettä 

sekä energiajaetta. (Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 2012a, 14.) Energiajae varastoidaan erik-

seen sille tarkoitetulle alueelle, jossa se haketetaan ja viedään polttoon Ekokemin Riihimä-

en jätteenpolttolaitokselle (Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 2012b).  

 

Kukkuroinmäen jätekeskus vastaanottaa kaikkia jätejakeita, joita voitaisiin vastaanottaa 

myös jätteenkäsittelylaitoksessa tai siirtokuormausasema toiminnassa. Suurin osa Etelä-

Karjalan alueella kerätyistä jätteistä päätyy Kukkuroinmäen jätekeskukseen. Etelä-Karjalan 

Jätehuolto Oy ylläpitää myös pienempiä jäteasemia, joissa vastaanotetaan pieneriä energia-

jaetta ja rakennusjätettä. Nämä jäteasemat ovat tarkoitettu kuitenkin pääsääntöisesti kotita-

louksien pienerille. Jäteasemia sijaitsee Lemillä, Lappeenrannassa, Taavetissa, Parikkalas-

sa, Rautjärvellä, Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. (Etelä-Karjalan Jätehuol-

to Oy 2012a, 14.) 

Toimija Rakennusjäte Energiajae Puujäte

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Lappeenranta X X X

Hyötypaperi Oy, Lappeenranta X X

Stena Recycling Oy, Lappeenranta X X

Kuusakoski Oy, Imatra X X X

Ukonhauta Oy, Imatra X
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2.2.2 Hyötypaperi Oy, Lappeenranta 

 

Hyötypaperi Oy:n Lappeenrannan toimipiste sijaitsee Myllymäen kaupunginosassa Lap-

peenrannan keskustan läheisyydessä. Toimipisteessä vastaanotetaan energiajaetta, metallia, 

paperia, pahvia ja kartonkia sekä puujätettä. Myös käytöstä poistettavia ajoneuvoja voi 

toimittaa Lappeenrannan toimipisteeseen. Lappeenrannan toimipiste ei vastaanota erikseen 

lajiteltavaa rakennusjätettä eikä lasia. Vastaanotettu energiajae toimitetaan Hyötypaperi 

Oy:n toimipisteestä muualle käsiteltäväksi. (Hyötypaperi 2012.)   

 

2.2.3 Stena Recycling Oy, Lappeenranta 

 

Stena Recycling Oy:n Lappeenrannan toimipiste sijaitsee Lappeenrannassa Nuijamaalle 

menevän tien varressa lähellä Kukkuroinmäen jätekeskusta. Toimipisteessä vastaanotetaan 

metallien lisäksi energiajaetta ja puujätettä. Toimipisteessä vastaanotetaan myös renkaita, 

akkuja ja loisteputkia. Stena Recycling Oy:n Lappeenrannan toimipiste ei vastaanota ra-

kennusjätettä. (Stena Recycling.) 

 

2.2.4 Kuusakoski Oy, Imatra 

 

Kuusakoski Oy:n Imatran toimipiste sijaitsee Imatralla Pilarikuusenkadulla noin 10 kilo-

metriä kuutostieltä Imatran rajanylityspaikan suuntaan. Toimipisteessä vastaanotetaan me-

tallia, energiajaetta, puujätettä, mutta myös lajittelematonta rakennusjätettä. (Kuusakoski 

Oy.) Kuusakoski Oy:n toimipiste on Kukkuroinmäen jätekeskuksen lisäksi ainoa rakennus-

jätettä yrityksiltä vastaanottava toimipiste Lappeenrannan ja Imatran alueella.  

 

2.2.5 Ukonhauta Oy, Imatra 

 

Ukonhauta Oy:n ylläpitämä Kurkisuon hyötyjätepiste sijaitsee Imatralla Linnansuon kau-

punginosassa. Kurkisuon hyötyjätepiste vastaanottaa betoni- ja tiilijätettä, puujätettä, me-

tallia ja ongelmajätteitä. Puujätteiden ohella Ukonhauta Oy vastaanottaa myös pienpuuta, 

risuja, kantoja ja haravointijätettä. Energiajaetta ja rakennusjätettä ei Ukonhauta Oy:ssä 

oteta vastaan. (Ukonhauta Oy.) 
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3 JÄTEHUOLLON JA JÄTTEENKÄSITTELYN MUUTOKSET 

 

Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012 (L 17.6.2011/646 148§). Jätelain mukaan yritykset 

vastaavat jatkossakin itse jätehuoltonsa järjestämisestä tekemällä suoria sopimuksia jäte-

huoltoa tarjoavien yksityisten yritysten kanssa. Uusi jätelaki tuo kuitenkin paljon uudistuk-

sia yritysten, mutta myös jätehuollon toimijoiden vastuulle. Lisäksi vuoden 2013 alusta 

kiristyvä jäteverotus aiheuttaa lisäkustannuksia kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden jät-

teenkäsittelymaksuihin. Myös mahdollinen orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tulisi ra-

joittamaan huomattavasti nykyisin kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden loppusijoitusta.     

 

3.1 Jätelain uudistus 

 

Uusi jätelaki astui voimaan vuoden 2012 toukokuun alussa. Samaan aikaan astui voimaan 

myös valtioneuvoston asetus jätteistä sekä muutoksia ympäristönsuojelulakiin ja -

asetukseen. Uudistus tulee vaikuttamaan näiden lisäksi vielä lukuisiin muihin jätealan sää-

döksiin, jotka on tarkoitus uudistaa vuosien 2012 - 2014 aikana. Uuden jätelainsäädännön 

tavoitteena on, että Suomen jätehuolto toimii kokonaisuutena edistyksellisesti, materiaali-

tehokkaasti ja vastuullisesti. (Ympäristöministeriä 2012a, 1.) 

 

Suomen jätelain keskeisimpiä periaatteita on etusijajärjestys. Etusijajärjestys perustuu 

EU:n jätedirektiiviin ja sitoo kaikkia EU:n jäsenmaita. Uusi jätelainsäädäntö kannustaa, 

ohjaa, mutta myös velvoittaa toimijoita vastuulliseen jätehuoltoon. Etusijajärjestys sitoo 

ammattimaisten toimijoiden lisäksi myös jätteen tuottajia, käsittelijöitä ja kerääjiä sekä 

kunnallisia toimijoita. Vastuullisesti toimivan jätehuoltoyrityksen tulee toimittaa yrityksen 

keräämät jätteet niille parhaiten soveltuvaan ja ympäristön kannalta parhaaseen käsittelyyn. 

Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee hyödyntää ensisijaisesti joko materiaalina tai 

energiana. (Ympäristöministeriä 2012a, 2.) Kuvassa 6 on kuvattu jätelain etusijajärjestys. 
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Kuva 6. Jätelain etusijajärjestys (Ympäristöministeriö 2012a, 2) 

 

Jätelain etusijajärjestyksen mukaan jätteen tuottajan tulisi ensisijaisesti pyrkiä vähentä-

mään jätteen määrää ja haitallisuutta. Uudelleenkäytön valmistelulla tarkoitetaan toimintaa, 

jolla jo syntynyt jäte valmistellaan siten, että se voidaan käyttää uudelleen ilman muuta 

esikäsittelyä. Kolmantena portaikossa on kierrätys. Jätteet tulisi myös ennen loppukäsitte-

lyä pyrkiä hyödyntämään energiana tai muulla tavoin materiaalina. Vasta viimeisenä vaih-

toehtona on jätteen loppukäsittely kaatopaikalla. (L 17.6.2011/646 8§.)  

 

Jätteenkierrätykselle on annettu jäteasetuksessa selkeät tavoitteet. Jäteasetuksen ja valta-

kunnallisen jätesuunnitelman mukaan 50 m-% yhdyskuntajätteestä on kierrätettävä vuoteen 

2016 mennessä. Rakennus- ja purkujätteelle vaatimukset ovat vieläkin kovemmat. Raken-

nus- ja purkujätteestä 70 m-% on hyödynnettävä materiaalina vuoteen 2020 mennessä. 

(Ympäristöministeriö 2012a, 2.)   

 

Jätelain mukaan lain tarkoitus on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja 

haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää 

luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista 

(L 17.6.2011/646 1§). Jätelain uudistuksella pyritään parantamaan materiaalitehokkuutta 

sekä vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta. Tavoitteena on myös parantaa Suomen 

jätehuoltoa ja saada se vastaamaan EU:n edistyksellisten maiden tasoa. Käytössä tulisi olla 
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monipuolinen valikoima vaihtoehtoisia jätteen käsittelymenetelmiä, joista voidaan valita 

etusijajärjestyksen mukainen vaihtoehto. Kierrätykseen soveltumaton jäte tulisi hyödyntää 

energiana ja samalla kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä vähentää mahdollisimman 

pieneksi. (Ympäristöministeriö 2012c, 5-7.)   

 

Uuden jätelainsäädännön myötä jätehuollon toimijoiden valvontaa ja seurantaa tehostetaan. 

Jätehuoltopalveluja tarjoavien yritysten tulee olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin, jotta 

se saa kuljettaa tai välittää jätteitä. Jätettä käsittelevillä yrityksillä tulee olla asianmukainen 

ympäristölupa, joka käsittää heidän toimintansa. Jätteitä saa luovuttaa ainoastaan vaati-

mukset täyttäville yrityksille. (Ympäristöministeriö 2012a, 4.)  

 

Jätelaki vaatii siirtoasiakirjan vaarallisista jätteistä, rakennus- ja purkujätteistä, hiekan- ja 

rasvanerotuskaivojen lietteestä sekä pilaantuneista maista. Siirtoasiakirjalla varmistetaan 

jätteiden luotettava ja vastuullinen jätehuoltoketju.  Jäteauton kuljettajan on myös laaditta-

va siirtoasiakirja noudettaessa edellä mainittuja jätteitä kotitalouksista. Siirtoasiakirjassa 

tulee olla merkinnät mm. jätelajista ja sen alkuperästä sekä jätteen kuljettajasta. Vaarallis-

ten jätteiden kuljettaminen vaatii tarkemmat merkinnät. Siirtoasiakirja tulee olla kuljettajan 

mukana koko siirron ajan. Siirtoasiakirja luovutetaan kuljetuksen päätyttyä jätteen vas-

taanottajalle. (Ympäristöministeriö 2012a, 3.) 

 

3.2 Jäteverolaki 

 

Jäteverolla tarkoitetaan valtiolle maksettavaa veroa kaatopaikalle loppusijoitettavaksi tuo-

tavista jätejakeista. Jäteverolakia uudistettiin vuoden 2011 alusta. Uudistuksella pyritään 

ohjaamaan taloudellisesti kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrää. Vuoden 2012 

aikana kaatopaikalle sijoitetusta jätteestä maksettiin jäteveroa 40 €/t. Jätevero nousi vuo-

den 2013 alussa ja sitä maksetaan 50 €/t kaatopaikalle sijoitetusta jätteestä (L 

17.12.2010/1126 5§). 

 

Kaatopaikan pitäjä on velvollinen suorittamaan veroa. Kaikkien kaatopaikalle loppusijoi-

tettavien jätteiden jätteenkäsittelymaksut nousivat vuoden 2013 alusta. Jätevero ei koske 

muista jätteistä eroteltua jätettä, joka hyödynnetään kaatopaikalla sen perustamisen, käytön 
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tai käytöstä poistamisen kannalta välttämättömissä rakenteissa tai rakennuksissa. Verotto-

mana jätteenä ei kuitenkaan pidetä lasijätettä, eikä halkaisijaltaan yli 150 mm kappaleista 

koostuvaa betonijätettä. (L 17.12.2010/1126 6§.) 

      

3.3 Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto 

 

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) tullaan korvaamaan valtioneuvoksen 

asetuksella kaatopaikoista. Uusi asetus pohjautuisi pääsääntöisesti nykyiseen käytössä ole-

vaan valtioneuvoksen päätökseen kaatopaikoista. Uudella asetuksella tultaisiin rajoitta-

maan biohajoavien ja muiden orgaanisten jätteiden loppusijoittamista kaatopaikoille. Ase-

tuksella pyrittäisiin vähentämään kaatopaikkojen aiheuttamia metaanipäästöjä ja suoto-

vesikuormitusta. (Ympäristöministeriö 2012b, 3.) 

 

Ympäristöministeriön tekemän taustamuistion mukaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiel-

lolla voitaisiin vähentää oleellisesti kaatopaikkakaasun muodostumista, pienentää kaato-

paikkavesien haittaominaisuuksia, lisätä kaatopaikan vakautta sekä näin helpottaa jälkihoi-

tovaihetta. Taustamuistion mukaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tehostaisi myös 

jätteiden hyödyntämistä ja käsittelymenetelmien kehitystä. Lisäksi kaatopaikkakielto lisäisi 

kaatopaikkojen turvallisuutta ohjaamalla palavat ja syttyvät aineet käsittelyyn. (Ympäris-

töministeriö 2012b, 20-21.)  

 

Jätteen orgaanisen aineksen määrittämiseksi ympäristöministeriö ehdottaa käytettäväksi 

kokonaisorgaanisen hiilen pitoisuutta (Total Organic Carbon, TOC). Tavanomaiselle kaa-

topaikalle sijoitettavien jätteiden TOC-pitoisuuden raja-arvoksi ehdotetaan 10 %. Raja-

arvoa ei kuitenkaan sovellettaisi energiantuotannon ja jätteenpolttolaitoksen lento- ja poh-

jatuhkille, pilaantuneille, orgaanista ainesta sisältäville maamassoille eikä asbestijätteille. 

Vaihtoehtoisesti TOC:n sijaan voitaisiin käyttää hehkutushäviötä (Loss Of Ignition, LOI). 

LOI kriteeriksi ehdotetaan myös arvoa 10 %. LOI kriteeriä voitaisiin käyttää erityisesti 

tilanteissa, joissa TOC:n mittaaminen on ongelmallista. (Ympäristöministeriö 2012b, 20.) 
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Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tulisi ympäristöministeriön mukaan vaikuttamaan 

erityisesti seuraavien, nykyisin tavanomaiselle kaatopaikalle sijoitettavien jätejakeiden 

käsittelyyn: 

• yhdyskuntien sekajätteisiin ja niiden käsittelyn rejekteihin 

• rakennusjätteisiin ja niiden käsittelyn rejekteihin 

• puhdistamolietteisiin 

• sekalaisiin muovi- ja puujätteisiin 

• elintarviketeollisuuden jätteisiin 

• metsäteollisuuden jätteisiin 

• humuspitoisiin pilaantuneisiin maa-ainesjätteisiin 

• autopaloittamojätteisiin 

• kompostoinnin seulan ylitteisiin. (Ympäristöministeriö 2012b, 22.) 

 

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto vaikuttaisi ympäristöministeriön mukaan rakennusjä-

tevirtoihin erityisesti estäen lajittelemattoman ja sekalaisen rakennusjätteen sijoittamisen 

kaatopaikalle. Kaatopaikan sijaan rakennusjäte toimitettaisiin käsittelylaitoksiin ja nykyisin 

kaatopaikalle loppusijoitettava rakennusjäte kierrätettäisiin tai ohjattaisiin poltettavaksi. 

Ympäristöministeriön mukaan kaatopaikkakielto kannustaisi myös uusien käsittelymene-

telmien ja kierrätyskohteiden kehitystä. Käsitellystä rakennusjätteestä päätyy osa kaatopai-

kalle myös jätteenkäsittelylaitoksesta syntyvän käsittelyrejektivirran mukana. (Ympäristö-

ministeriö 2012b, 24-25.)  
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4 VAIHTOEHTOJA JÄTTEENKÄSITTELYLLE 

 

Jätteenkäsittelyllä pyritään erottamaan jätevirroissa olevat hyödynnettävät materiaalit toi-

sistaan. Jätteenkäsittelyllä voidaan myös poistaa kierrätyspolttoainetta valmistettaessa pa-

lamisprosessissa ongelmallisia materiaaleja kuten metalleja ja PVC-muovia. Jätteenkäsitte-

ly tapahtuu nykypäivänä usein erilaisilla mekaanisilla erottelumenetelmillä, mutta useasti 

myös käsinlajittelulla. Alla olevissa kappaleissa on esitelty yleisiä käytössä olevia jätteen-

käsittelyn yksikköprosesseja ja siirtokuormausasematoimintaa.  

    

4.1 Siirtokuormausasema 

 

Siirtokuormausasemia käytetään jätteiden keräämiseen ja kustannustehokkaampaan siirtä-

miseen. Siirtokuormausasemille tuodaan pienemmillä ajoneuvoilla jätejakeita, joista ne 

voidaan kuljettaa suuremmilla ajoneuvoilla kustannustehokkaammin uudelleen käsiteltä-

väksi. Siirtokuormausasemilla jätejakeet voidaan tyhjentää, joko suoraan jatkokuljetukseen 

tarkoitettuun ajoneuvoon tai niitä voidaan varastoida niiden säilytykseen soveltuvalla alu-

eella, josta ne kuljetetaan eteenpäin tilan täytyttyä tiettyyn pisteeseen. Siirtokuormausase-

mat voidaan jakaa vastaanottokapasiteetin mukaan pieniin, keskikokoisiin ja suuriin ase-

miin. Pienen siirtokuormausaseman kapasiteetti on alle 100 t/d, keskikokoisen 100 – 500 

t/d ja suuren yli 500 t/d. (Tchobanoglous 1993, 328 – 329.) 

 

Siirtokuormausasemilla jätteitä voidaan säilyttää sellaisinaan, tai ne voidaan murskata ja 

paalata, jolloin jätteiden jatkokuljetuksiin tarvittava tila pienenee huomattavasti. Jätteiden 

tuonti siirtokuormausalueille tapahtuu usein suurilla kuorma-autoilla. Mikäli siirtokuor-

mausasemalle tuodaan jätteitä myös yksityisten henkilöiden toimesta, olisi kuorma-autoille 

ja yksityisten käyttämille autoilla hyvä olla omat tuontipaikkansa lähinnä turvallisuus- ja 

kustannussyistä. Jätteiden kerääminen ja jatkokäsittelyyn toimittaminen on kallista. Tyh-

jennyksien tulee olla kustannustehokkaita ja odottelu siirtokuormausasemilla on yrityksille 

kallista. Turvallisuus, kuormatarkastukset ja mahdollinen kuorman lajittelu paranevat ja 

helpottuvat huomattavasti mikäli käytössä on kaksi purkupistettä. (Christensen 2011, 312-

313.)     
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L&T:n siirtokuormausasemalla Etelä-Karjalassa voitaisiin vastaanottaa esimerkiksi ener-

giajaetta, puhdasta puuta, metallia, puhdasta kalvomuovia, pahvia ja kartonkia sekä pape-

ria. Energiajae voitaisiin kuljettaa esimerkiksi täysperävaunuyhdistelmällä laitokseen, jossa 

siitä valmistettaisiin REF-kierrätyspolttoainetta. Rakennusjätteen vastaanotto ilman lajitte-

lua ei olisi kannattavaa tämän tyyppisellä vaihtoehdolla, koska se jouduttaisiin kuljetta-

maan liian kauas laitosmaiseen käsittelyyn tai sijoittamaan sellaisenaan Kukkuroinmäen 

kaatopaikalle. Rakennusjätettä voitaisiin siirtokuormausasemalla kuitenkin lajitella esi-

merkiksi käsin.     

 

4.2 Jätteenkäsittelylaitos  

 

Jätteenkäsittelylaitoksissa jätejakeita erotellaan toisistaan mekaanisesti, mutta mahdollises-

ti myös käsinlajittelulla. Jätteenkäsittelylaitoksilla voidaan pienentää kaatopaikalle sijoitet-

tavan jätteen määrää, mutta myös valmistaa laadukasta kierrätyspolttoainetta energian- ja 

lämmöntuotantoon. Jätteenkäsittelylaitokset koostuvat yleensä useasta erilaisesta yksikkö-

prosessista, jotka yhdessä tuottavat halutun lopputuloksen jätteiden lajittelulle. Yksikkö-

prosesseissa jätejakeita murskataan, erotellaan toisistaan erilaisin menetelmin ja mahdolli-

sesti paalataan tai pelletöidään. Yleisimmät käytössä olevat erotinmenetelmät ovat: 

• seulat 

• ilmaerottimet 

• ballistiset erottimet 

• magneetit 

• pyörrevirtaerottimet 

• optiset lajittelijat 

• tiheyteen perustuvat erottimet 

• manuaalinen lajittelu. (Christensen 2011, 327.) 

 

Jätteenkäsittelylaitoksen tehtävä on erotella jätevirrasta hyödynnettäviä materiaaleja kuten 

paperia, lasia, muovia ja erilaisia metalleja. Laitoksen tehtävä on usein myös valmistaa 

jatkokäsittelyyn laadukkaampaa materiaalia, kuten esimerkiksi kierrätyspolttoainetta. Jät-

teidenkäsittelyssä syntyy lähes aina rejektiä ja muuta jätettä, joka täytyy sijoittaa joko kaa-

topaikalle tai muulla tavoin käsiteltäväksi. Tarvittavat jätteenkäsittelylaitoksen yksikköpro-
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sessit määräytyvät käsiteltävästä jätteen laadusta ja koostumuksesta sekä halutusta lopputu-

loksesta. Suunniteltaessa jätteenkäsittelylaitosta tulee huomioida myös mahdolliset vas-

taanottajat ja markkinat erotelluille materiaaleille tai valmistetulle kierrätyspolttoaineelle. 

Laitoksen lisäksi erotellut materiaalit vaativat myös paljon varastointitilaa, joka tulee huo-

mioida aluetta suunniteltaessa. (Christensen 2011, 349-350.) Kuvassa 7 on esitelty jätteen-

käsittelylaitoksen mahdollinen yksikköprosessiketju. 

     

 
Kuva 7. Jätteenkäsittelylaitoksen yksikköprosessit (Tchobanoglous et al. 1993, 544) 

 

Useasti ennen ensimmäistä murskainta suuret kappaleet seulotaan prosessista pois. Myös 

manuaalista käsinlajittelua käytetään ennen murskainta, jolloin prosessista saadaan helposti 

talteen hyödynnettäviä jätejakeita. Esiseulonnan ja käsinlajittelun jälkeen jätejakeet murs-

kataan esimerkiksi vasaramurskaimella. Murskauksen jälkeen murskatusta jakeesta voi-

daan erotella rautapitoiset metallit magneettierottimella ja ei-magneettiset metallit kuten 

alumiini ja kupari pyörrevirtaerottimella. Käsiteltävä materiaali voidaan seuloa uudelleen, 

jolloin suuret partikkelit saadaan prosessista pois. Ilmaerottimella prosessista saadaan ero-

teltua raskaat jakeet kuten kiviaines pois kevyestä materiaalista. Useasti käsiteltävä materi-

aali vielä jälkimurskataan ennen paalausta tai pelletöintiä. Paalaus ja pelletöinti pienentää 

huomattavasti käsitellyn kierrätyspolttoaineen varastointitilaa, jolloin polttoaineen kuljetus 

ja varastointi on tehokkaampaa.  
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Yksikköprosessien järjestys ja määrä voi vaihdella huomattavasti kuvassa 7 esitetystä, 

riippuen siitä minkälaisten materiaalien erotteluun laitos on suunniteltu. Esimerkiksi syn-

typaikkalajitellun energiajakeen käsittelyssä riittää usein murskain ja magneettierottelu. 

Samoja yksikköprosesseja voi myös olla useita eri vaiheissa käsittelyä. Seuraavissa kappa-

leissa on esitelty jätteenkäsittelylaitoksen yksikköprosessien toimintaa.  

 

4.2.1 Murskaus 

 

Murskaimia käytetään materiaalin homogenisointiin ja esikäsittelyyn. Murskaimen tehtävä 

on pienentää käsiteltävän jätteen palakokoa. Käsiteltävä materiaali saadaan pienennettyä 

kokojakaumaltaan homogeeniseksi ja samalla eroteltavat jätejakeet sekoittuvat keskenään. 

Murskaimen jälkeen materiaali voidaan ohjata jatkokäsiteltäväksi jätejakeiden erotteluun. 

Murskaimia on useita erilaisia ja erimallisia. Murskaimen valinnassa tulee kiinnittää huo-

mioita seuraaviin asioihin: 

• käsiteltävän materiaalin fyysiset ominaisuudet (palakoko, tiheys, rakenne, kovuus, 

hauraus ja hajoavuus) 

• käsiteltävän materiaalin jatkokäyttö 

• haluttu lopputulos (palakoko, kokojakauma). (Christensen 2011, 321-322.) 

 

Käytetyimmät murskaintyypit ovat: 

• vasaramurskaimet 

• iskumurskaimet 

• repivät/leikkaavat murskaimet 

• cascade-myllyt 

• leukamurskaimet (Christensen 2011, 323). 

 

Vasaramurskain on yleisin energia- ja puujakeen murskaukseen käytetty murskaintyyppi, 

jolla voidaan myös murskata muun muassa käytöstä poistettuja ajoneuvoja. Vasaramurs-

kaimen toiminta perustuu jätemurskaimessa nopeasti n. 700 – 1200 kierrosta minuutissa 

pyöriviin hakkaaviin vasaroihin, jotka murskaavat sinne syötetyn materiaalin (Tchobano-

glous et al. 1993, 545). Vasaramurskaimessa voi olla joko vaakasuora tai pystysuora akseli. 

Murskaus jatkuu niin kauan kunnes käsiteltävä materiaali on tarpeeksi pienijakeista ja se 
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kulkeutuu murskaimen läpi. (Christensen 2011, 323.) Kuvassa 8 on vaakasuoran vasara-

murskaimen leikkauskuva. 

 

 
Kuva 8. Vasaramurskain (Tchobanoglous et al. 1993, 546) 

 

Kuvan nuolet esittävät jätteen kulkusuuntaa vaakasuorassa vasaramurskaimessa. Jäte syö-

tetään murskaimeen ylhäältä, minkä jälkeen vasarat murskaavat jätteen tarpeeksi pieneen 

palakokoon, jotta se mahtuu tippumaan vasaroiden alapuolella olevan seulan läpi. Tuottee-

na syntyy murskattua jätejaetta, jonka koko vaihtelee murskaimen ominaisuuksista riippu-

en. 

 

Murskaimia käytetään yleisesti ennen varsinaista mekaanista lajittelua. Murskaimilla käsi-

teltävä jäte saadaan pienennettyä kokoon, jota voidaan lajitella erilaisilla mekaanisilla lajit-

telumenetelmillä. Ennen murskausta jätteestä voidaan lajitella ja poistaa murskaukseen 

sopimaton, mutta myös ilman murskausta hyödynnettävissä oleva materiaali. Useasti ker-

ran murskattu ja lajiteltu jäte murskataan vielä lopuksi pienempään palakokoon. Jälki-

murskausta käytetään useasti muun muassa kierrätyspolttoaineen valmistuksessa.       
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4.2.2 Seulonta 

 

Palakooltaan vaihtelevia jakeita voidaan erotella toisistaan koon perusteella eli seulomalla. 

Seulonnalla saadaan eroteltua kokojakaumaltaan erikokoiset kappaleet toisistaan. Mikäli 

eroteltavien materiaalien kokojakauma on selvästi erilainen, voidaan seulaa käyttää myös 

materiaalien erotteluun. (Christensen 2011, 326.)   

 

Seulontaa voidaan käyttää tarvittaessa ennen murskausta riippuen tulevan jätteen laadusta 

ja koosta. Seulonnassa käytetään erilaisia menetelmiä riippuen käsiteltävästä materiaalista, 

jakeiden koosta ja halutusta lopputuloksesta. Seulonnassa käytettyjä menetelmiä ovat 

muun muassa välppä sekä tärisevä välppä, rumpuseula ja kiekkoseula. (Tchobanoglous et 

al. 1993, 552-553.)  

 

Välppä on yleisesti käytetty seula teollisuudessa ja se soveltuu parhaiten suurien jakeiden 

erotteluun. Välppiä on saatavilla myös tärisevinä. Tärinä tehostaa välpän toimintaa entises-

tään ja soveltuu hyvin kuivien jakeiden kuten lasin ja metallin karkeaan erotteluun. (Tcho-

banoglous et al. 1993, 552-553.)  

 

Rumpuseulan toiminta perustuu suureen pyörivään rumpuun, joka erottelee ylisuuren ma-

teriaalin. Rumpuseulaa voidaan käyttää esiseulontaan, mutta myös loppuseulontaan. Ero-

tustehokkuuden rumpuseulalle määrää seulakoko, rummun halkaisija, pyörimisnopeus, 

sylinterin kaltevuus sekä jakolevyjen määrä ja tyyppi. (Christensen 2011, 329.) Rum-

puseulaa on käytetty suojaamaan murskaimia laitoksissa, joissa valmistetaan heikkolaatui-

sempaa, yhdyskuntajätteistä valmistettavaa kierrätyspolttoainetta (Refuse Derived Fuel, 

RDF) valmistavissa laitoksissa. Lisäksi rumpuseulalla saadaan eroteltua kartonkia ja pah-

via sekä paperia käsiteltävästä jätteestä. Rumpuseula soveltuu kierrätyspolttoaineen lisäksi 

erinomaisesti myös esimerkiksi puujätteen ja kompostin käsittelyyn. (Tchobanoglous et al. 

1993, 552-553.) Kuvassa 9 on esitelty rumpuseula.  
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Kuva 9. Rumpuseula (Christensen 2011, 330) 

 

Rumpuseulan rumpu pyörii kuvan 9 nuolen mukaiseen suuntaan. Käsiteltävä materiaali 

syötetään rummun sisään, jossa hienojae seuloutuu rummun seuloista läpi ja suurempi ma-

teriaali jää rumpuun. Rumpuseulalla voidaan päästä 90 % erotustehokkuuteen, mutta käsi-

teltävän materiaalin syöttöarvon tulee olla tällöin alle 1 t/(m2h) (Christensen 2011, 329).  

 

Kiekkoseula on yksi vaihtoehto rumpuseulalle. Kiekkoseula koostuu useasta pyörivästä 

levystä. Eroteltava materiaali tippuu kiekkojen väliin ja suuret kappaleet pysyvät kiekkojen 

päällä. Kiekkoseulan etuna on, että se käytännössä puhdistaa itse itsensä. Lisäksi erotelta-

vien kappaleiden kokoa on helppo vaihtaa säätämällä kiekkojen väliä. (Tchobanoglous et 

al. 1993, 553-554.) Taulukossa 3 on lueteltu seulan valinnassa huomioitavia seikkoja. 
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Taulukko 3. Seulan valinnassa huomioitavat asiat (Tchobanoglous et al. 1993, 558) 

 

 

Sopivan seulan valinnassa tulee huomioida lukuisia asioita. Tärkeimmät seulan valintaan 

vaikuttavat parametrit ovat käsiteltävän jätteen ominaisuudet, seulan sopivuus materiaalil-

le, seulan parametrit, erottelun tehokkuus, toiminnalliset tekijät ja seulan sijaintipaikka. 

Seuloja on saatavilla lukuisia erilaisia ja eri valmistajilta. Seulojen valmistajilla ja myyjillä 

on parhaat tiedot koskien omia seulojaan. Seulan valinnassa kannattaakin käyttää hyväksi 

valmistajien asiantuntemusta. (Tchobanoglous et al. 1993, 558.)     

 

4.2.3 Ilmaerottimet 

 

Ilmaerottelu on yksikköprosessi, jossa erotellaan kevyitä materiaaleja kuten paperia ja 

muovia painavimmista materiaaleista kuten metalleista ja kiviaineksesta. Prosessi perustuu 

materiaalien painoeroihin ja järjestelmään syötettävään ilmavirtaan. Menetelmässä kevyet 

materiaalit kulkevat ilmavirran mukana eteenpäin ja painavammat materiaalit tippuvat il-

mavirtaa vastaan erilleen kevyistä materiaaleista. Ilmaerottimia on käytetty monia vuosia 

teollisissa prosesseissa materiaalien erotteluun toisistaan. (Tchobanoglous et al. 1993, 

559.) Kuvassa 10 on tyypillinen ilmaerotinjärjestelmä.  

 

Tekijä Huomiotava

Jätteen ominaisuudet Partikkelikoko, -muoto, paino, kosteuspitoisuus, 

kokojakauma, kasautuvuus, mekaaniset ominaisuudet

Seulan sopivuus käsiteltävälle 

materiaalille

Seulan tulee sopia käsiteltävälle materiaalille

Seulan parametrit Aukkojen koko, prosentuaalinen tyhjä tila, seulonta-

alue (m
2
), rumpuseulan pyörintänopeus, rumpuseulan 

kulma, käsittelymäärä, pituus

Erottelun tehokkuus Talteenotto (%), hyötysuhde (%),  puhtaus (%)

Toiminnalliset tekijät Energian tarve, huolto, toiminnan monimutkaisuus, 

melu, ilma- ja jätevesipäästöt

Sijaintipaikka Käytössä oleva pinta-ala, hallin korkeus
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Kuva 10. Tyypillinen ilmaerotinjärjestelmä (Tchobanoglous et al. 1993, 262) 

 

Ilmaerotteluun perustuvassa järjestelmässä eroteltava jätemateriaali syötetään ilmaerotti-

men kuiluun, johon puhalletaan ilmaa. Jätteensyötössä on pyörivä ilmalukko, joka estää 

jätteen takaisin joutumisen syöttöön. Raskaat materiaalit tippuvat kuilun pohjalle, josta ne 

ohjataan uudelleen käsiteltäväksi. Kevyet materiaalit kulkevat ilmavirran mukana syk-

lonierottimeen, josta ne erottuvat kuljettimille ja jatkokäsittelyyn. (Tchobanoglous et al. 

1993, 559.) Kuvassa 11 on yleisimmät ilmaerotinmallit. 

 

 
Kuva 11. Tyypillisimmät ilmaerottelijat (Tchobanoglous et al. 1993, 559) 
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Yleisimmät käytetyt ilmaerottelijat ovat suora kuilu, siksak kuilu ja triangelin muotoinen 

kuilu. Ilmaerottelijoiden päätoimintaperiaate on samanlainen, mutta erottelijoissa on joitain 

toiminnallisia eroja. Siksak kuiluun syötetty ilmavirta saa aikaan turbulenssin, joka hajot-

taa toisiinsa kasaantuneet jätteet ja erottelu parantuu. Paras erottelu saavutetaan kuitenkin 

kunnollisella suunnittelulla, jossa huomioidaan erottelukammio sekä ilmavirran ja syötet-

tävän materiaalin määrä. (Tchobanoglous et al. 1993, 559-560.)  

 

Vaihtelevalla epätasaisella ilmavirran syötöllä saadaan myös aikaan parempi erottelu mate-

riaalien välillä, koska putoavan materiaalin nopeus on ajanfunktio ennen kuin se saavuttaa 

lopullisen nopeutensa. Muuttamalla ilmavirran nopeutta saadaan putoavien partikkelien 

nopeus pysymään tietyllä vaihteluvälillä, joka parantaa samalla nopeudella liikkuvien par-

tikkelien erottelua. Vaihtelevaa ilmavirran nopeutta voidaan käyttää suorassa ja siksak kui-

lussa. Triangelin muotoisessa kuilussa käytetään tasaista jatkuvaa ilmavirtaa. Triangelin 

muotoisen kuilun kurkkuosa saa aikaan vaihtelevan ilmavirran nopeuden. (Tchobanoglous 

et al. 1993, 559-560.) Taulukossa 4 on siksak erottimella saavutettu talteenottoaste kevyt-

jakeelle.  

 

Taulukko 4. Siksak erottimella saavutettu talteenottoaste kevytjakeelle (Christensen 2011, 335) 

   

Taulukosta 4 nähdään, että siksak erottimella saavutetaan paperin, pahvin ja kartongin, 

tekstiilien, kalvomuovin, muovin sekä maa-aineksen kevyenjakeen talteenotolle hyvät tal-

Materiaali Määrä [%] Kevytjae [%] Raskasjae [%] Talteenotto kevytainekselle [%]

paperi 38,30 31,40 6,90 82,00

pahvi ja kartonki 8,20 5,60 2,60 68,30

puu 3,80 1,40 2,40 36,80

nahka 0,40 0,16 0,24 40,00

kumi 0,09 0,03 0,06 33,30

luut 0,50 0,20 0,30 40,00

tekstiilit 4,60 3,60 1,00 78,30

kalvomuovi 5,00 4,70 0,30 94,00

muovi 4,80 2,45 2,35 51,00

kasviperäinenaines 16,80 7,40 9,40 44,30

metalli 0,40 0,05 0,35 12,50

ei mag. metalli 1,30 0,50 0,80 38,50

lasi 7,10 0,40 6,70 5,60

maa-aines 8,70 4,40 4,30 50,60

Yhteensä 100,00 62,20 37,80
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teenottoarvot. Esimerkiksi kalvomuovin kevytjakeesta saadaan 94 % talteen siksak erotti-

mella.  

 

Muita yleisiä käytössä olevia ilmaerottimia ovat: 

• pyörivä ilmaerotin (rotary air classifier) 

• imuilmaerotin (suction hood) 

• ilmapetierotin (airbed classifier) (Christensen 2011, 333-336). 

 

Pyörivä ilmaerotin koostuu kolmesta perus komponentista pyörivästä rummusta, laskeutu-

miskammiosta ja paineilmajärjestelmästä. Murskattu ja esilajiteltu jäte ohjataan kuljettimil-

la rummun yläosaan. Paineistettua ilmaa syötetään rumpuun, joka erottaa kevyen jakeen 

raskaasta jakeesta. (Christensen 2011, 333.) Kuvassa 12 on pyörivä ilmaerotin.  

 

 
Kuva 12. Pyörivä ilmaerotin (Christensen 2011, 336) 

 

Imuilmaerottimessa kevytjae imetään kuljettimelta, tärisevältä seulalta tai rumpuseulasta 

paineistetunilman avulla. Talteenottoaste imuilmaerottimessa on yleensä heikko. (Chris-

tensen 2011, 333.) Ilmapetierotin eli stoner-erotin on suunniteltu alun perin erottelemaan 

kiviä ja muita raskaita jakeita hyödynnettävistä raaka-aineista kuten esimerkiksi vehnästä. 

Materiaalien ja jätejakeiden erottelussa stoner-erotinta käytetään raskaan soran ja hiekan 

poistamisessa materiaalista. Perinteisessä stoner-erottimessa eroteltava materiaali kulkee 
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tärisevällä kuljettimella, johon puhalletaan ilmaa. Ilmavirta nostaa kevyet jakeet kuljetti-

melta ylös, mutta raskaat jakeet pysyvät paikoillaan. Näin materiaalista saadaan eroteltua 

tehokkaasti raskaat jakeet kevyistä jakeista. (Tchobanoglous et al. 1993, 560-561.) Kuvas-

sa 13 on ilmapetierotin.  

 

 
Kuva 13. Ilmapetierotin (Christensen 2011, 337) 

 

Ilmaerottimien valinnassa huomioitavat seikat on esitetty taulukossa 5. 

 
Taulukko 5. tiheyseroihin perustuvan erottelumenetelmän valinnassa huomioitavat asiat (Tchobanoglous et al.1993, 565) 

 

 

Tekijä Huomiotava

Eroteltavan jätteen 

ominaisuudet

Partikkelikoko, -muoto, paino, kosteuspitoisuus, 

kokojakauma, kasautuvuus, kuitupitoisuus

Kevyen erotellun materiaalin 

ominaisuudet 

Partikkelikoko, kokojakauma

Kuljettimet erottimelle ja 

erottimelta pois

Kuljettimien ominaisuudet ja määrittely

Ilmaerottimen 

suunnitteluparametrit

Ilma/kiinteä aine suhdeluku, leijutusilman nopeudet, 

yksikön kapasiteetti, kokonaisilmavirta, painehäviöt

Stoner-erottimen 

suunnitteluparametrit

Kaltevuus, leijutus ilma, ilmapäästöt

Toiminnalliset tekijät Energian tarve, huolto, toiminnan monimutkaisuus, 

melu, ilmapäästöt

Sijaintipaikka Käytössä oleva pinta-ala, hallin korkeus
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Valittaessa ilmaerotinta tulee huomioida lukuisia asioita. Taulukon 5 mukaan menetelmää 

valittaessa tulee kiinnittää huomiota eroteltavan jätteen ominaisuuksiin, kevyen erotellun 

materiaalin ominaisuuksiin, kuljettimiin, ilmaerottimen suunnitteluparametreihin, stoner-

erottimen suunnitteluparametreihin, toiminnallisiin tekijöihin ja laitteen sijaintipaikkaan. 

 

4.2.4 Muut tiheyteen perustuvat erottimet 

 

Tiheyteen perustuvia erottimia käytetään yleensä muovilajien erotteluun toisistaan. Käytet-

täviä erottelumenetelmiä ovat muun muassa: 

• float-sink menetelmä 

• heavy media -erotin 

• hydrosykloni. (Christensen 2011, 341.) 

 

Float-sink menetelmällä voidaan päästä yli 98 % puhtauteen muovien erottelussa. Mene-

telmällä ei kuitenkaan voida erotella pehmeää PVC jaetta. Menetelmä perustuu muovija-

keiden erilaisiin tiheyksiin. Asumisessa ja teollisuudessa syntyneiden muovijakeiden ti-

heydet ovat yleisesti välillä: polyeteeni (PE) < 0,98 g/cm3 < polystyreeni (PS) < 1,05 g/cm3 

< polyvinyylikloridi (PVC). Taloudellisesti ajateltuna float-sink menetelmää jätteiden lajit-

telussa tulee harkita ainoastaan, mikäli se on jatkuvassa käytössä. (Christensen 2011, 341-

342.)  

 

Heavy media -erotin toimii samalla tavoin kuin float-sink menetelmä. Heavy media erotin-

ta käytetään etenkin autoteollisuudessa alumiinin erottamiseen. Murskattu materiaali, josta 

on poistettu rautapitoinen metalli ja lasi johdetaan virtaavaan nesteeseen, jolla on suuri 

tiheys. Alumiini jää nesteen suuren tiheyden vaikutuksesta kellumaan pinnalle ja on näin 

helppo poistaa. Heavy media -erotin vaatii noin 2000 – 3000 t/d käsiteltävää materiaalia 

ollakseen kannattava. Myös huomattavasti kasvanut materiaalien syntypaikkalajittelu on 

vähentänyt erottimen käyttöä. (Tchobanoglous et al. 1993, 560-562.) 

 

Hydrosyklonia käytetään float-sink menetelmän tavoin muovilajien toisistaan erotteluun. 

Hydrosyklonissa nesteen voimakas kiertoliike erottaa siinä olevat kevyet ja raskaat jakeet 

toisistaan niiden ominaispainoeron avulla. Parhaiten hydrosykloni soveltuu PE-muovin 
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erotteluun toisista muovilajeista. Testien perusteella hydrosyklonilla päästään noin 95 % 

erotustehokkuuteen eroteltaessa PE-muovista PS- ja PVC-muovilaatuja. (Christensen 

2011, 342.)   

 

4.2.5 Magneettierottelu 

 

Magneettierottelu on yksikköprosessi, jossa rautapitoiset metallit saadaan eroteltua muista 

jakeista. Magneettierottelua voidaan hyödyntää, kun halutaan erotella esimurskatuista ja-

keista rautapitoiset metallit. Magneettierottelua voidaan myös hyödyntää eroteltaessa kerä-

ysmetalleista rautapitoiset metallit. Toisistaan erotellut metallijakeet ovat arvokkaampia ja 

paremmin hyödynnettäviä kuin sekalainen keräysmetalli. Magneettierotinta voidaan käyt-

tää myös ennen murskausta, jolloin rautapitoista metallia ei joudu murskaimeen. Magneet-

tierottelussa voidaan käyttää joko kesto- tai sähkömagneetteja. (Tchobanoglous et al. 1993, 

565-566.) Kuvassa 14 on tyypillinen magneettierotinprosessi. 

 

 
Kuva 14. Tyypillinen magneettierotinprosessi (Tchobanoglous et al. 1993, 566) 

 

Kuvassa 14 kiinteä jäte tulee kuljettimella magneettierottimelle, jossa jätteestä erotellaan 

rautapitoinen materiaali. Rautapitoinen materiaali kiinnittyy ensimmäiseen tarraavaan 

magneettiin. Siirtomagneetti kuljettaa kiinnittyneen materiaalin kuljetinhihnaa pitkin alu-

eelle, jossa ei ole enää magneettikenttää. Rautapitoinen materiaali kulkeutuu omalle kulje-

tinhihnalle, josta se ohjataan erilleen raudattomasta materiaalista. Raudaton materiaali pu-

toaa omaan kuiluun, josta se ohjataan tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi. Taulukossa 6 

on esitelty saavutettavat talteenottoasteet metalleille magneettierottimella. 
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Taulukko 6. Metallierottimella saavutettavat talteenottoasteet (Christensen 2011, 339) 

       

 

Metallierottimella voidaan saavuttaa korkeita talteenottoasteita romumetallille. Raudatto-

mia metalleja erottimella ei pystytä talteenottomaan. Eroteltavasta materiaalista joka sisäl-

tää yli 80 % rautapitoisia metalleja saavutetaan sekalaiselle romumetallille 98,9 % ja seka-

laiselle pellille 87,6 % talteenottoasteet. Todellisuudessa käsiteltävä jäte sisältää huomatta-

vasti vähemmän metalleja, joten talteenottoasteet pienentyvät. Parhaiten magneettierotin 

toimii 10-100 mm palakoolla, mutta käytetyillä murskaimilla tätä palakokoa ei kuitenkaan 

yleensä saavuteta. (Christensen 2011, 338.) 

 

4.2.6 Pyörrevirtaerotin 

 

Pyörrevirtaerotinta eli Eddy Current -erotinta käytetään raudattomien metallien kuten alu-

miinin, kuparin, messingin, sinkin, lyijyn ja hopean erotteluun muusta materiaalista. Erot-

timen toiminta perustuu suureen magneettikenttään. Erottimen kuljetinhihnan päässä pyörii 

suurella nopeudella magneettiroottori, joka synnyttää sen ympärille muuttuvan magneetti-

kentän. Magneettikenttä aikaansaa kulkeutuviin metalleihin sähkövirran. Sähkövirta indu-

soi ympärilleen oman magneettikentän, joka on erivaiheinen alkuperäisen magneettikentän 

kanssa. Magneettikenttä aiheuttaa kappaleisiin joko puoleensavetävän tai hylkivän voiman. 

Raudattomilla metalleilla voima on yleensä hylkivä. Parhaiten erotin toimii raudattomista 

metalleista alumiinille. (Vimelco Oy 2009.) Kuvassa 15 on pyörrevirtaerotin. 

 

Materiaali Määrä [%] Talteenottoaste [%]

Rautapitoinen, sekalainen 

romumetalli 48,1 98,9

Rautapitoinen, pelti 

romumetalli 35,2 87,6

Muu jäte 16,7

Yhteensä 100
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Kuva 15. Pyörrevirtaerotin (Christensen 2011, 340) 

 

4.2.7 Optinen lajittelu 

 

Optinen lajittelu on kehittynyt paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana parantuneen 

tietotekniikan ansiosta. Värikamerat, infrapunakamerat ja ultravioletti-sensorit pystyvät 

tunnistamaan muun muassa erilaisia muoveja, komposiitteja, paperia ja pattereita jätevir-

rasta. Käytössä on myös menetelmiä, joissa erilaiset jätejakeet kerätään syntypaikoilla tie-

tynvärisiin muovipusseihin, jotka erotellaan laitoksessa optisesti niiden värin perusteella. 

(Christensen 2011, 340.) 

 

Optista lajittelua käytetään yleisesti lasilaatujen erotteluun toisistaan. Esikäsittelyn jälkeen 

lasimurska ohjataan optiseen lajitteluun. Lasimurskeesta saadaan eroteltua kirkas lasi, vih-

reä lasi, ruskea lasi ja läpinäkymätön materiaali kuten keramiikka, kivet, posliini ja metalli. 

Lasilaatujen erottelussa optisella lajittelulla voidaan päästä hyviin tuloksiin. Esimerkiksi 

kirkkaan lasin puhtaudeksi optisella lajittelulla voidaan saada jopa 99,7 %. (Christensen 

2011, 340-341.)     
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4.2.8 Manuaalinen lajittelu 

 

Vaikka mekaaninen jätteidenlajittelu on kehittynyt viime vuosina paljon, on manuaalinen 

eli käsinlajittelu edelleen yksi luotettavimmista keinoista erotella materiaaleja toisistaan. 

Manuaalisesti voidaan lajitella lähes mitä tahansa materiaaleja ja erotella niistä hyödynnet-

täviä tai prosessin kannalta ongelmallisia jakeita kuten paperia, lasia, metalleja, erilaisia 

muovijakeita ja suuria esineitä. Manuaalisen lajittelun etuna on myös sen mahdollisuus 

vaihtaa kerättäviä jakeita nopeasti. Manuaalinen lajittelu voidaan jakaa kahteen eri luok-

kaan: 

• Positiivisessa lajittelussa jätevirrasta kerätään halutut materiaalit pois erillisiin asti-

oihin. 

• Negatiivisessa lajittelussa jätevirrasta poistetaan sinne kuulumaton materiaali.  

Negatiivisella lajittelulla saavutetaan korkeampi lajitteluaste, mutta laatu on heikompaa 

kuin positiivisessa lajittelussa. Manuaalisen lajittelun hyötyaste kasvaa kun lajittelua käyte-

tään syntypaikkalajitellun kierrätysmateriaalin lajittelussa. (Christensen 2011, 342-344.) 

 

Jätteen manuaalinen lajittelu altistaa työntekijät useille riskitekijöille, heidän joutuessaan 

läheiseen kontaktiin jätteiden kanssa. Potentiaalisia terveysongelmia ja vaaratekijöitä ovat: 

• terävät esineet (neulat, naulat, lasijätteet, metallilastut) 

• vaaralliset jätteet (hapot, emäksiset aineet, muut kemikaalit) 

• ergonomiset vauriot (monotoninen työ, raskaiden esineiden nostaminen) 

• taudinaiheuttajat (bakteerit, virukset) 

• allergia ja hengitystieongelmat. (Christensen 2011, 343.) 

 

Työntekijöillä on oltava tarvittavat turvavaatteet ja -välineet kuten muun muassa suoja-

hanskat, suojalasit ja kuulosuojaimet. Työskentelyalueen tulee myös olla huolellisesti 

suunniteltu, jolla minimoidaan ergonomiset vauriot ja muut vaaratekijät. Esimerkiksi va-

laistuksen ja ilmanvaihdon on oltava riittävät. Työskentelypaikkoja vaihtamalla voidaan 

myös vähentää työergonomiaongelmia. (Christensen 2011, 343.)     
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4.2.9 Jakeiden tiivistäminen 

 

Tarvittavan varastointitilan pienentäminen ja kustannustehokkaampi jatkokuljettaminen on 

jakeiden tiivistämisen päätarkoitus. Tiivistämällä jakeet kasvatetaan niiden tiheyttä, jolloin 

niiden varastoinnista ja kuljettamisesta tulee huomattavasti kustannustehokkaampaa. Kier-

rätyspolttoaineen tiivistäminen kasvattaa myös sen energiatiheyttä. Yleisimmät tekniikat 

jakeiden tiivistämiseksi ovat: 

• paalaus 

• pelletöinti. (Christensen 2011, 345.) 

 

Paalaus on yksikköprosessi, jossa murskatut jätejakeet paalataan. Paalain puristaa jakeet 

kasaan kovalla paineella, jollain saadaan kohtalaisen pieniä ja kompakteja paaleja, joita on 

helpompaa ja nopeampaa käsitellä kuin irtonaista jaetta. Tyypillisesti paalit ovat kooltaan 

noin 120 x 76 x 106 cm – 180 x 76 x 112 cm. Paalin paino riippuu pääasiassa paalattavasta 

materiaalista, mutta yleisesti paali painaa noin 500 – 850 kg. Paalit on helppo lastata ajo-

neuvoihin nosturilla, mikä myös vähentää lastausaikaa verrattuna irtonaiseen materiaaliin. 

Paalausta käytetään yleisesti paperin, pahvin ja kartongin, muovin sekä metallien käsitte-

lyssä. Valmistettua kierrätyspolttoainetta voidaan myös paalata. (Tchobanoglous et al. 

1993, 570-572.) 

  

Pelletöintiä voidaan käyttää kierrätyspolttoaineen tiivistämisessä, jolloin kierrätyspolttoai-

neen energiatiheys kasvaa. Pelletöinti vähentää huomattavasti vaadittavaa varastointitilaa 

verrattuna irtonaiseen materiaaliin. Irtonaisen materiaalin tiheys on noin 65 kg/m3, kun se 

kovalla pelletillä voi olla 650 kg/m3. Sama määrä irtonaista kierrätyspolttoainetta tarvitsee 

siis varastointi- ja jatkokuljetustilaa noin 10 kertaa enemmän kuin mitä kovat pelletit tar-

vitsevat. Pellettien valmistaminen perustuu kovaan paineeseen, jolla kierrätyspolttoaine 

puristetaan tiiviiksi pelletiksi. (Christensen 2011, 346-347.)      

 

   

 



43 
 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Sekalaisten rakennusjätekuormien tarkastuksilla saadaan tietoa rakennusjätteen koostu-

muksesta ja hyödynnettävissä olevien jakeiden määrästä. Tutkimuksella saadaan lisäksi 

tietoa kuormien lajittelun tilanteesta ja jätteenkäsittelylaitoksen tarpeesta Etelä-Karjalan 

alueella. Sekalaisen rakennusjätteen koostumus kertoo jätteenkäsittelylaitoksissa vaaditta-

vat yksikköprosessit, sekä antaa tietoa jätteenkäsittelylaitoksessa syntyvän rejektin määräs-

tä. Koostumus antaa tietoa myös vaadittavasta sekalaisen rakennusjätteen esilajittelun tar-

peesta ennen varsinaista mekaanista käsittelyä.   

 

Etelä-Karjalan alueen eri toimialojen jätevirtojen selvittämisellä saadaan tietoa alueella 

syntyvistä jätemääristä ja mahdollisuudesta niiden käsittelyyn Etelä-Karjalassa. Jätevirto-

jen selvittäminen on tärkeässä osassa määritettäessä erilaisten jätteenkäsittelyvaihtoehtojen 

kannattavuutta. Jätevirtoja selvitettiin yrityshaastatteluilla ja L&T:n omassa tietokannassa 

olevilla tiedoilla alueen jätemääristä.  

 

Jätteenkäsittelyn kannattavuutta Etelä-Karjalan alueella tutkittiin selvittämällä jätteenkäsit-

telyvaihtoehdon investointikustannuksia sekä toiminnasta aiheutuvia muita kustannuksia. 

Kannattavuuden arvioinnissa käytettiin annuiteettimenetelmää, jolla saatiin laskettua inves-

toinnin vuotuiset kustannukset.  

  

5.1 Sekalaisen rakennusjätteen koostumuksen määrittäminen 

 

Sekalaisen rakennusjätteen koostumuksen määrittämisen tavoitteena oli selvittää vastaan-

otetun vaihtolavakuorman koostumus. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy vastaanottaa sekalaisia 

rakennusjätekuormia, joissa on seassa hyödynnettäviä jätejakeita nimikkeellä väärinlajitel-

tu rakennusjäte. Pelkästään rakennusjätteenä vastaanotettu jätekuorma ei saa sisältää ener-

giana tai muuten hyödynnettävissä olevia materiaaleja. Sekalaisen rakennusjätteen vas-

taanotto- ja käsittelymaksu on huomattavasti korkeampi kuin pelkän rakennusjätteen. Se-

kalaisten rakennusjätekuormien koostumukset voivat vaihdella huomattavastikin riippuen 

jätteen syntypaikasta ja kohteessa tapahtuvasta syntypaikkalajittelusta.  
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Tutkimuksessa tarkasteltiin kolme erityyppistä vaihtolavakuormaa yrityksen sekalaista 

rakennusjätettä, jonka tyhjennyksistä vastaa Lassila & Tikanoja Oyj. Tutkittava vaihtola-

vakuorma lajiteltiin jätejakeittain, minkä jälkeen erotellut jätejakeet punnittiin. Näin jäteja-

keita voitiin tarkastella painoprosenteittain. Tutkimukseen valittiin satunnaisia jätekuormia 

erilaisista syntypaikkakohteista. Jätejakeet lajiteltiin seuraavasti: 

1. energiajae 

2. puhdas puu 

3. keräyskartonki ja -pahvi 

4. keräyspaperi 

5. metalli 

6. puhdas maa- ja kiviaines 

7. kivituotteet 

8. puhdas Gyproc-levy 

9. kaatopaikkajäte 

10. ongelmajätteet 

11. lasi 

12. asbestijäte 

13. SER 

 

Jätejakeiden tarkempi jaottelu on esitetty liitteessä I. Lajittelututkimus suoritettiin Etelä-

Karjalan Jätehuolto Oy:n alueella Kukkuroinmäen jätekeskuksessa Konnunsuolla. Tutki-

mus toteutettiin lajittelemalla saapunut vaihtolavakuorma käsin. Vaihtolava tyhjennettiin 

alueelle, jossa ei ollut muuta jätettä, joka voisi sotkeutua lajiteltavaan kuormaan. Lajitellut 

jätejakeet punnittiin ja määrät merkattiin ylös mittauspöytäkirjaan. Punnitus tapahtui käsi-

käyttöisellä vaa’alla varustetulla pumppukärryllä. Mikäli pumppukärryllä punnitseminen ei 

ollut mahdollista, käytettiin punnitsemiseen Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:n autovaakaa. 

Käytettyjen vaakojen tarkkuutta voidaan pitää kyseenalaisena punnittaessa pieniä määriä 

jakeita.   

 

Lajittelututkimuksen tekeminen ajoittui vuoden 2013 tammikuulle, jolloin L&T:llä ei Ete-

lä-Karjalan alueella ollut suuria määriä tyhjennettäviä vaihtolavoja. Tästä johtuen lajitelta-
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via kuormia ei voitu valikoida samalla tavoin kuin kesäaikaan, jolloin vaihtolavakuormien 

tyhjennyksiä tapahtuu huomattavasti talvea enemmän.  

 

Lajittelututkimuksessa esiintyy epävarmuutta ja tutkimusta voidaan pitää ainoastaan suun-

taa-antavana. Tarkempaan tulokseen pääsemiseksi tulisi kuormia tarkastaa ja lajitella huo-

mattavasti enemmän eri vuodenaikoina. Tuloksia tarkastelemalla voidaan kuitenkin selvit-

tää sekalaisen rakennusjätteen jätteenkäsittelyn tarvetta ja hyödynnettävissä olevien jäteja-

keiden määrää. Tuloksista saadaan selville myös tietoa rakennusjätteiden lajittelusta Etelä-

Karjalan alueella. 

    

5.2 Jätevirtojen selvitys 

 

Jätevirtojen selvittämisen tavoitteena oli kartoittaa eri toimialojen jätemääriä Etelä-

Karjalan alueella keskittyen kappaleessa 2 esiteltyihin toimialoihin. Rakennusteollisuuden 

ja kaupan alan jätteet olivat työn osalta oleellisimmat. Selvitystyössä keskityttiin Lappeen-

rannan ja Imatran alueen suurimpiin metsäteollisuuden, rakennusteollisuuden ja kaupan 

alan yrityksiin. Jätevirtojen perusteella voitiin tutkia erilaisten jätteenkäsittelyvaihtoehtojen 

kannattavuutta Etelä-Karjalan alueella. Jätevirtojen selvitykseen valittiin yrityksiä toimin-

nan näkyvyyden, toiminnan suuruuden ja työntekijämäärän perusteella.  

 

Rakennusteollisuudesta tutkimukseen valittiin:  

1. NCC Rakennus Oy 

2. Lemminkäinen Oyj 

3. SRV Yhtiöt Oy 

4. Skanska Oy 

5. Rakennusliike Evälahti Oy. 

 

Kaupanalalta tutkimukseen valittiin: 

1. Etelä-Karjalan Osuuskauppa. 

 

Metsäteollisuudesta tutkimukseen valittiin: 

1. Stora Enso, Imatran tehtaat 
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2. UPM-Kymmene, Kaukas. 

 

Jätevirtojen selvitys toteutettiin yrityshaastatteluilla. Tutkimukseen valittuihin yrityksiin 

otettiin yhteyttä ja yrityksen edustajan kanssa pyrittiin sopimaan ensisijaisesti tapaaminen. 

Mikäli tapaaminen ei ollut mahdollista käytiin yrityksen edustajan kanssa puhelinneuvotte-

lu tai sähköpostikeskustelu. 

  

Jätevirtoja selvitettiin myös tunnuslukujen perusteella ja muiden saatavilla olevien tietojen 

perusteella. Tutkimuksessa käytettiin Lassila & Tikanoja Oyj:n tietojärjestelmästä saatavil-

la olleita jätemäärätietoja eri toimialoilta. Selvityksellä pyrittiin saamaan kokonaiskuva 

valittujen toimialojen jätemääristä Etelä-Karjalan alueella. 

       

5.3 Jätteenkäsittelyn kannattavuuden arviointi 

 

Jätteenkäsittelyn kannattavuutta yritysnäkökulmasta tutkittiin selvitettyjen jätevirtojen ja 

syntyvien kustannusten perusteella. Kannattavuuden arvioinnissa huomioitiin myös seka-

laisen rakennusjätteen lajittelututkimuksessa saatuja tuloksia.  

 

Jätteenkäsittelylaitoksen investointikustannuksia arvioitiin annuiteettimenetelmällä. Annui-

teettimenetelmällä saadaan laskettua investointikustannuksille vuosittainen tasaerä, joka 

pysyy vakiona koko laina-ajan. Annuiteettimenetelmässä huomioidaan myös korkokanta, 

sekä takaisinmaksuaika. Investoinnin vuosittainen tasaerä voidaan laskea yhtälöllä 1 (Lap-

peenrannan teknillinen yliopisto 2010, 31).  

 

P
i

i
A

n
∗

+−
= −)1(1                (1) 

 

A = tasasuuri vuosimaksu [€] 

i = korkokanta [%] 

n = tarkastelujakson pituus vuosissa [a] 

P = investointikustannus [€] 
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Investointikustannusten lisäksi kannattavuuden arvioinnissa huomioitiin myös muut kus-

tannukset. Muut kustannukset koostuvat henkilöstöstä, työkoneista, sähkönkulutuksesta, 

rejektistä ja kuljetuskustannuksista.  

 

Kannattavuuden arvioinnissa tiheytenä murskaamattomalle energiajakeelle ja rakennusjät-

teelle käytettiin arvoa 180 kg/m3 (Turun Seudun Jätehuolto Oy). Murskatulle ja paalatulle 

jakeelle käytettiin arvoa 350 kg/m3 (Pentti, sähköpostiviesti 6.3.2013). Jakeiden tilavuus 

saadaan laskettua yhtälöllä 2. Tilavuutta tarvitaan muun muassa laskettaessa kuljetuksista 

aiheutuvia kustannuksia. 

 

ρ
m

V =                  (2) 

 

V = tilavuus [m3] 

m = massa [kg] 

ρ = tiheys [kg/m3] 

 

Kuljetuskustannusten arvioinnissa käytettiin kuljetusurakoitsijalta saatuja tietoja kuljetuk-

sien kustannuksista. Täysperävaunuyhdistelmän kantavuutena käytettiin arvoa 38 t ja tila-

vuutena arvoa 145 m3. Kuljetuskustannuksena käytettiin arvoa 1,7 €/km. Kannattavuuden 

arvioinnissa huomioidut kuljetuskustannukset toteutetaan aliurakointina. Lastausajan kus-

tannuksena käytetään arvoa 20 €/h. (Kilpiä 2013.) 
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6 LAJITTELUTUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

6.1 Vaihtolavakuorma 1 

 

Kuorma 1 saapui Kukkuroinmäen jätekeskukseen 4.1.2013 ja se lajiteltiin samana päivänä. 

Kuorma oli yrityksen vaihtolavakuorma, joka sisälsi paljon sekalaista yrityksen toimistosta 

syntynyttä jätettä muun muassa huonekaluja. Kuorma tyhjennettiin Kukkuroinmäen jäte-

keskuksen energiajakeen vastaanottopisteeseen, koska esitiedoissa sen tiedettiin sisältävän 

paljon energiajaetta. Kuorma lajiteltiin käsin ja sen lajitteluun ja punnitsemiseen meni ai-

kaa noin 3 tuntia. Lajittelu tehtiin yhden henkilön toimesta.  

 

Kuorma painoi yhteensä 720 kg, kun se punnittiin autovaa’alla. Kuorman lajittelun punni-

tustiedot löytyvät liitteestä II. Kuorma sisälsi energiajaetta, keräyskartonkia ja -pahvia, 

keräyspaperia, metallia, kaatopaikkajätettä, SER:a sekä vähäisen määrän pakkausmuovia ja 

ongelmajätettä. Kuorma sisälsi myös suuria jakeita kuten sohvan, metallikaapin, tietokone-

tuoleja ja pöytiä. Pöydistä irrotettiin käsin metalliosat. Kuvassa 16 on tutkittu kuorma.  

 

 
Kuva 16. Vaihtolavakuorma 1 
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Kuormasta kerättiin erilleen keräyskartonki ja -pahvi, keräyspaperi, metallit, kaatopaikka-

jäte sekä ongelmajätteet, jotka punnittiin käsikäyttöisellä vaa’alla varustetulla pumppukär-

ryllä. Energiajaetta ei punnittu erikseen, vaan sen paino saatiin vähentämällä kuorman ko-

konaispainosta erilliskerättyjen jakeiden painot.  

 

Kuvan 17 vaihtolavakuorman 1 punnitustuloksista nähdään, että kuorma sisälsi eniten 

energiajaetta. Energiajakeen osuus oli noin 39,4 m-% kuorman kokonaispainosta. Kuorma 

sisälsi myös huomattavan paljon metallia, jonka osuus oli 25,1 m-%. Metallin osuus koos-

tui suuresta metallisesta kaapista, metallisista hyllyistä sekä huonekaluista käsin irrotetuista 

metalliosista kuten pöydänjaloista ja -tukiosista. Kuormassa oli myös poikkeuksellisen 

paljon SER:a 9,7 %. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä oli 18,1 %, joka oli noin 130 

kg kuorman kokonaispainosta. Kaatopaikkajäte sisälsi muun muassa sohvan ja tietokone-

tuoleja.  

      

 
Kuva 17. Vaihtolavakuorma 1 punnitustulokset 

 

Kuvassa 17 mainittujen jakeiden lisäksi kuorma sisälsi vähän kalvomuovia sekä ongelma-

jätteitä. Jakeita ei saatu punnittua vaa’alla, koska niiden paino oli alle vaa’an reagoiman 
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määrän, joka on noin 1 kg. Kuorman kalvomuovi koostui muutamasta hyvin kevyestä pak-

kausmuovipussista ja ongelmajätteet kolmesta loisteputkesta.  

 

Kuorma vastaanotettaisiin Kukkuroinmäen jätekeskuksessa nimikkeellä sekalainen raken-

nusjäte tai virheellisesti lajiteltu rakennusjäte. Kuorman jätteenkäsittelymaksu oli noin 400 

€ (sis. alv.). Mikäli kuormasta olisi lajiteltu hyödynnettävät jakeet erikseen, olisi kuorman 

jätteenkäsittelymaksu ollut noin 50 € (sis. alv.) Kuvissa 18-21 on kuormassa olleita jakeita. 

 

 
Kuva 18. Kuorman SER-jätettä 

 

 
Kuva 19. Kuorman metalleja 
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Kuva 20. Kuorman keräyskartonkia ja –pahvia 

 

 
Kuva 21. Kuorman energiajaetta 
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6.2 Vaihtolavakuorma 2 

 

Vaihtolavakuorma 2 vastaanotettiin Kukkuroinmäen jätekeskuksessa 22.1.2013. Kuorman 

lajittelu tehtiin samana päivänä. Kuorma oli yritykseltä tullutta saneerausjätettä, joka sisälsi 

muun muassa paljon hyllyjä. Kuorma tyhjennettiin jätteiden loppusijoituspaikan lähistölle, 

koska esitietojen pohjalta kuorman tiedettiin sisältävän tasolasia ja kaatopaikkajätettä 

energiajätteen lisäksi. Hyödynnettävissä olevat jätejakeet kuljetettiin pois alueelta. Kuor-

man lajitteluun ja punnitsemiseen yhdeltä henkilöltä aikaa kului noin 5 tuntia.  

 

Kuorman kokonaispainoksi autovaa’alla saatiin 2100 kg. Kuorman lajittelun punnitustiedot 

löytyvät liitteestä II. Kuorma sisälsi energiajaetta, puhdasta puuta, tasolasia ja kaatopaikka-

jätettä. Kuorma sisälsi myös vähäisen määrän metallia. Metallia oli kiinni kalusteissa ja 

kaatopaikkajätteisiin kuuluvissa muovilevyissä. Kuorma sisälsi paljon suuria jakeita kuten 

hyllyjä, kaappeja ja ovia.  

 

Ongelmana kuorman lajittelussa oli tasolasi, josta osa hajosi tyhjennyksen yhteydessä, eikä 

hajonnutta lasimurskaa saatu punnittua. Hajonneen lasin osuus on kuitenkin pyritty huomi-

oimaan arvioimalla se tasolasin kokonaismäärässä. Kaatopaikkajäte koostui kokonaisuu-

dessaan muovilevyistä, joiden laadusta ei ollut varmuutta, jolloin ne jouduttiin sijoittamaan 

jätteiden loppusijoitusalueelle. Kuvassa 22 on lajiteltu kuorma. 
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Kuva 22. Vaihtolavakuorma 2 

 

Kuormasta kerättiin erilleen puhdas puu, tasolasi ja kaatopaikkajäte. Energiajaetta ei pun-

nittu erikseen vaan sen paino saatiin vähentämällä punnitut jätemäärät kuorman kokonais-

painosta. Kuvassa 23 on vaihtolavakuorman 2 punnitustulokset. 
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Kuva 23. Vaihtolavakuorman 2 punnitustulokset 

 

Kuvan 23 mukaan kuorma sisälsi lähes 70 % energiajaetta. Energiajae sisälsi pääasiassa 

erilaisia kalusteita, kuten hyllyjä, kaappeja ja levyjä. Puhdasta puuta kuormassa oli noin 

2,3 % ja se sisälsi rikkinäisiä lavoja. 15,3 % kuormasta oli tasolasia ja 13,4 % kaatopaikka-

jätettä. Kuormassa ollutta metallia ei voitu punnita, koska sitä ei saatu irrotettua muovile-

vyistä.   

 

Kuorma vastaanotettaisiin Kukkuroinmäen jätekeskuksessa nimikkeellä väärin lajiteltu 

rakennusjäte tai sekalainen rakennusjäte ja sen jätteenkäsittelymaksu olisi noin 1190 € (sis. 

alv.). Mikäli kuormasta olisi lajiteltu hyödynnettävät jakeet erikseen, olisi koko kuorman 

jätteenkäsittelymaksu ollut noin 200 € (sis. alv.). Kuvissa 24 – 27 on kuvia lajitellusta 

kuormasta. 



55 
 

 
Kuva 24. Kuorman puhdas puu 

 

 
Kuva 25. Hajonnutta tasolasia 
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Kuva 26. Kuorman kaatopaikkojäte 

 

 
Kuva 27. Kuorman metallia 
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6.3 Vaihtolavakuorma 3 

 

Vaihtolavakuorma 3 tyhjennettiin Kukkuroinmäen jätekeskuksen jätteidenloppusijoitus-

paikan lähistölle 24.1.2013. Kuorma lajiteltiin seuraavana päivänä. Kuorma sisälsi lajitte-

lematonta rakennusjätettä saneerauskohteesta. Kuorman lajitteluun ja punnitsemiseen aikaa 

kului yhdeltä henkilöltä noin 4 tuntia.  

 

Kuorman kokonaispainoksi punnittiin autovaa’alla 3540 kg. Kuorman lajittelun punnitus-

tiedot löytyvät liitteestä II. Kuorma sisälsi energiajaetta, puhdasta puuta, metallia, kivituot-

teita ja kaatopaikkajätettä. Kuormassa oli lisäksi pieni määrä kalvomuovia, jota ei kuiten-

kaan saatu sen vähyydestä johtuen punnittua. Kuorma sisälsi myös paljon lunta ja jäätä, 

koska vaihtolava oli viety kohteeseen jo syksyllä. Lumi ja jää ovat ongelmallisia talvella 

vaihtolavoissa, jotka ovat suojaamattomassa tilassa, koska lumen ja jään aiheuttama lisä-

paino kasvattaa jätteenkäsittelykustannuksia. Lisäksi vaihtolavakuorman tyhjentäminen 

hankaloituu jäätyneen kuorman takia. 

 

Kuorman 3 lajittelutuloksissa esiintyy epävarmuutta johtuen lumesta ja jäästä. Kuormasta 

punnittiin energiajae, puhdas puu, metallit ja kivituotteet. Kaatopaikkajätteen määrä saatiin 

vähentämällä punnitut jakeet kuorman kokonaispainosta. Näin ollen kaatopaikkajätteen 

paino sisältää myös lumesta ja jäästä aiheutuneen ylimääräisen painon. Kaatopaikkajäte 

sisältää myös pieniä määriä energiajaetta ja kivituotteita, joita ei saatu lajiteltua kuormasta. 

Energiajae punnittiin autovaa’alla ja muut jakeet pumppukärryllä. Kuvassa 28 on lajitelta-

va kuorma.  
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Kuva 28. Vaihtolavakuorma 3 

 

Kuvassa 29 on vaihtolavakuorman 3 punnitustulokset. Punnitustuloksista nähdään, että 

kuorma sisälsi huomattavan määrän, lähes 82 % kaatopaikkajätettä. Kaatopaikkajäte sisälsi 

muun muassa kipsilevyä, eristevillaa ja PVC-muovituotteita. Kaatopaikkajätteen seassa oli 

myös paljon kivituotteita, kuten kaakeleita, ja energiajaetta, joita ei saatu lajiteltua. Runsas 

kaatopaikkajätteen määrä selittyy myös kuormassa olleesta lumesta ja jäästä. Energiajae 

sisälsi paljon puujätettä ja lastulevyä. Energiajakeen osuus kuormasta oli 12,4 %. Puhdas 

puu sisälsi käsittelemätöntä puulankkua ja -lautaa. Punnitut kivituotteet koostuivat wc-

istuimista.   
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Kuva 29. Vaihtolavakuorman 3 punnitustulokset 

 

Kuormassa oli kuvassa 29 olevien jakeiden lisäksi pakkausmuovia ja yksi laturi, joka on 

SER:a. Jakeita ei saatu punnittua käytössä olleilla laitteilla niiden pienen painon vuoksi. 

Kuvassa 30 on kaatopaikkajätettä, jota ei ajanpuutteen vuoksi voitu lajitella. Kuvasta näh-

dään sen sisältävän kiviainesta ja energiajaetta.  

 

 
Kuva 30. Lajiteltavaa kuormaa 
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Kuorma vastaanotettaisiin Kukkuroinmäen jätekeskuksessa nimikkeellä väärin lajiteltu 

rakennusjäte tai sekalainen rakennusjäte ja sen jätteenkäsittelymaksu olisi noin 1870 € (sis. 

alv.). Mikäli kuormasta olisi lajiteltu hyödynnettävät jakeet erikseen, olisi koko kuorman 

jätteenkäsittelymaksu ollut noin 550 € (sis. alv.). Kuvissa 31-32 on kuvia lajitellusta kuor-

masta. 

 

 
Kuva 31. Kuorman kivituotteet 

 

 
Kuva 32. Kuorman puhdas puu 
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6.4 Tulokset 

 

Lajittelututkimuksessa selvitettiin sekalaisena rakennusjätteenä vastaanotettujen vaihtola-

vakuormien sisältöä. Vaihtolavakuormia tutkittiin 3 kappaletta. Kuormat saapuivat erilai-

sista kohteista. Kuormat 1 ja 2 olivat sekalaisia muuttokuormia ja kuorma 3 oli rakennus-

työmaalta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vaihtolavakuormien koostumusta ja 

niissä olevien hyödynnettävien jätejakeiden määriä. Kuvassa 33 on vaihtolavakuormien 

jätejakeiden prosenttiosuudet.  

 

 
Kuva 33. Vaihtolavakuormien 1-3 jätejakeiden prosenttiosuudet 

 

Kuvasta 33 nähdään, että kuormien sisältämissä jätejakeiden prosenttiosuuksissa oli suuria 

eroja. Osa kuormista sisälsi jakeita, joita toisissa kuormissa ei ollut yhtään. Kaikissa kuor-

missa oli kuitenkin polttoaineeksi soveltuvaa energiajaetta, mutta energiajakeenkin pro-

senttiosuudet vaihtelivat 12,4 %:sta lähes 70 %:iin. Myös kaatopaikkajätteen määrissä 

vaihteluvälit olivat huomattavat. Kuvassa 34 on lajittelututkimuksen tulokset. Kuvaan on 

yhdistetty kaikkien kolmen kuorman tiedot. 
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Kuva 34. Sekalaisen rakennusjätteen lajittelututkimuksen tulokset 

 

Tutkimuksessa selvisi, että sekalainen rakennusjätekuorma sisältää keskimäärin noin 47,9 

% hyödynnettävissä olevia jätejakeita. Hyödynnettävissä oleviksi jätejakeiksi voidaan las-

kea kaikki jakeet, joita ei tarvitse sijoittaa kaatopaikalle sellaisenaan. Energiajaetta vaihto-

lavakuorma sisältää keskimäärin noin 34,2 %. Energiana hyödynnettävissä olevia jätejakei-

ta eli energiajaetta, puhdasta puuta, keräyskartonkia ja -pahvia sekä keräyspaperia kuorma 

sisältää keskimäärin 37 %. 

 

Kuormien lajittelun määrästä ja ajankohdasta johtuen, voidaan tulosta pitää ainoastaan 

suuntaa antavana. Kuormien sisältö vaihteli myös huomattavan paljon kuormien välillä. 

Jotta saataisiin tarkempia tuloksia, tulisi kuormia lajitella sisällöittäin. Esimerkiksi raken-

nustyömaalta syntyvät kuormat ja muuttokuormat voitaisiin tutkia erillisinä tapauksina. 

Kaikki kuormat olisi voitu lajitella myös syntypaikalla, jolloin yrityksille olisi tullut myös 

taloudellista säästöä kuormien jätteenkäsittelymaksuissa.    
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7 YRITYSTEN JA TEOLLISUUDEN JÄTEVIRRAT 

 

7.1 Metsäteollisuus 

 

Metsäteollisuuden jätevirtoja jätteenkäsittelyn kannattavuuden näkökulmasta arvioitiin 

kahdella yrityshaastattelulla. Haastateltavat yritykset olivat UPM-Kymmenen Kaukaan 

tehdas Lappeenrannassa ja Stora Enson Imatran tehtaat. 

  

7.1.1 UPM-Kymmene Kaukas, Lappeenranta 

 

UPM-Kymmenen Kaukaan tehtaalta syntyvistä jätteistä suurin osa lähes 98 % on prosessi-

jätteitä. Prosessijätteiden käsittely ei ole mahdollista energiajakeen ja rakennusjätteen kä-

sittelyyn suunnitellussa jätteidenkäsittelylaitoksessa. Prosessijätteille etsitään aktiivisesti 

erilaisia hyötykäyttömahdollisuuksia. Hyötykäyttöön sopimattomat prosessijätteet sijoite-

taan UPM Kaukaan omalle prosessijätteiden kaatopaikalle Tuosaan. Tuosan kaatopaikalle 

sijoitetaan myös pieniä määriä tehtaalta syntyvää sekalaista kuivajätettä. (Maunus-

Tiihonen 2013.)     

 

UPM-Kymmenen Kaukaan tehdas hyödyntää energiana suuren osan tuottamastaan puupe-

räisestä materiaalista. Tehtaalla on myös mahdollisuus hyödyntää energiana prosessien 

sivutuotteita. Jätteiksi luokiteltavaa materiaalia kuten energiajaetta Kaukaan tehtaassa ei 

kuitenkaan saa polttaa. Lassila & Tikanoja Oyj vastaa tehtaalla syntyvän biojätteen ja 

Kukkuroinmäen jätekeskukseen sijoitettavan kuivajätteen tyhjennyksistä. Energiajakeen, 

kierrätyspaperin, pahvin ja hylsyjen tyhjennyksistä vastaa Hyötypaperi Oy. (Maunus-

Tiihonen 2013.) 

 

Tehtaan toiminnasta syntyvä energiajae ja kuivajäte ovat hyvin pieni osa tehtaan kokonais-

jätemäärästä. Suurin yksittäinen tehtaalla syntyvä jätejae on sellutehtaan soodasakka ja 

eniten tilaa vievä paperitehtaan pastaliete. Tehtaalta pois vietävää energiajaetta syntyi 

vuonna 2012 yhteensä noin 118 t ja Kukkuroinmäen jätekeskukseen vietävää kuivajätettä 

noin 55 t. Arvion mukaan kuivajäte sisältää kuitenkin noin 50 % energiajaetta ja tehtaan 

lajittelua tullaan tulevaisuudessa tarkastamaan kuivajätteen määrän pienentämiseksi. 
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(Maunus-Tiihonen 2013.) Taulukossa 7 on UPM-Kymmenen Kaukaan tehtaalta syntyvien 

tavanomaisten jätteiden määrät vuonna 2012.  

 

Taulukko 7. UPM-Kymmenen Kaukaan tehtaalta syntyvät tavanomaiset jätteet vuonna 2012 (Maunus-Tiihonen 2013) 

 

 

Taulukosta 7 nähdään, että UPM-Kymmenen Kaukaan tehtaalta ei synny suuria määriä 

jätteenkäsittelyn kannattavuuden näkökulmasta hyödynnettävissä olevia jätejakeita. Ener-

giajakeenkin määrää voidaan pitää hyvin pienenä. 

  

7.1.2 Stora Enso Imatran tehtaat, Imatra 

 

Stora Enson Imatran tehtaat hyödyntävät UPM-Kymmenen Kaukaan tehtaan tavoin ener-

giana suuren osan tuottamastaan puuperäisestä materiaalista. Lämpöarvoltaan korkeat ma-

teriaalit tehtaan kannattaa hyödyntää energiana itse, mutta jätteitä tehtaassa ei saada polt-

taa. Suurin osa syntyvästä polttokelpoisesta materiaalista voidaan kuitenkin polttaa paikan 

päällä. Osa puuperäisestä materiaalista menee myös maisemointiin. Kuitu- ja pastalietteet 

ovat tehtaan ongelmallisimmat jätejakeet. Tehtaalla syntyvän metallijätteen käsittelystä 

vastaa Kuusakoski Oy. Samoihin astioihin metallien kanssa voidaan lisäksi laittaa muovi-

jätteet, josta ne erotellaan myöhemmin Kuusakoski Oy:n toimesta. (Klemetti 2012.)  

 

Jätteenkäsittelylaitoksen kannalta potentiaalisin jätejae Stora Enson Imatran tehtailla on 

siivous- ja rakennusjäte. Siivous- ja rakennusjäte sisältää muun muassa metallia ja poltet-

tavaksi kelpaavaa jätettä kuten muovia ja puuta. Jätteessä on kuitenkin paljon myös esi-

Jätejae Määrä [t/a]

Energiajae 118

Pahvi 43

Kierrätyspaperi 14

Kääreet, paperit, hylsyt 410

Kaatopaikkajäte 55

YHTEENSÄ 640
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merkiksi eristevillaa, jota ei voida energiana hyödyntää. Tällä hetkellä sekalainen siivous- 

ja purkujäte toimitetaan tehtaiden omalle kaatopaikalle. (Klemetti 2012.) Taulukossa 8 on 

esitelty Stora Enson Imatran tehtailla syntyvien tavanomaisten jätteiden määriä.  

 

Taulukko 8. Stora Enson Imatran tehtailla syntyvien tavanomaisten jätteiden määriä (Klemetti 2012) 

 

 

Taulukosta 8 nähdään, että rakennus- ja siivousjätettä syntyi vuonna 2011 Stora Enson 

Imatran tehtailla 688 t. Nämä jätteet voitaisiin käsitellä ja erotella jätteidenkäsittelylaitok-

sessa.  

 

7.2 Rakennusala 

 

Rakennusalan jätevirtoja arvioitiin viidellä yrityshaastattelulla. Neljällä haastatelluista yri-

tyksistä oli esittää tietoa jätemääristä Etelä-Karjalan alueella. Haastatteluissa saaduista jä-

temääristä arvioitiin keskimääräinen yrityksen tuottama jätemäärä yrityksen työntekijä-

määrän perusteella. Arvioilla laskettiin rakennusteollisuudesta syntyvä jätteiden määrä 

Etelä-Karjalan alueella.    

 

7.2.1 SRV Yhtiöt Oy 

 

SRV on rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja. Varsinaisen rakentamisen lisäksi yhtiö 

vastaa hankkeiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kaupallistamisesta. Vuonna 2011 SRV 

sai päätökseen useita suurhankkeita. Etelä-Karjalassa valmistui muun muassa Holiday 

Club kylpylähotelli Saimaa ja HC Villas huoneistohotelli Lappeenrantaan. SRV toimii 

Lappeenrannan lisäksi Helsingin metropolialueella, Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväs-

kylässä ja Joensuussa. Suomen Lisäksi SRV toimii Venäjällä ja Baltiassa. (SRV 2012, 14.) 

Jätejae Määrä [t/a]

Metalli 1077

Rakennus- ja siivousjäte 688

Paperi, pahvi ja kartonki 13 000

YHTEENSÄ 14 765



66 
 

Etelä-Karjalan alueella SRV toimii pääsääntöisesti Lappeenranta-Imatra akselilla. SRV:n 

jätekuljetuksista Etelä-Karjalan alueella vastaa Lassila & Tikanoja Oyj, joka myös raportoi 

yritykselle jätteenkuljetuksista ja syntyvistä jätelaaduista ja -määristä. Vuoden 2011 rapor-

toinnin mukaan SRV:n toiminnasta Etelä-Karjalan alueella syntyi erilaisia rakennus- ja 

purkujätteitä yhteensä 938 t. Lisäksi sekalaista yhdyskuntajätettä raportoitiin syntyvän 4 t. 

Hyötykäyttöön jätteistä ilmoitettiin menevän 764 t, jolloin kokonaishyötykäyttöasteeksi 

saadaan noin 81 %. Kaatopaikalle jätteitä sijoitettiin raportoinnin mukaan 178 t. Rapor-

toinnissa eriteltiin syntyneet rakennus- ja purkujätteet seuraavasti: 

• pahvi ja muovi (rakennuspakkausjäte) 

• betonijäte 

• betonijäte, sisältää tiiltä 

• puhdas puu 

• sekalainen puujäte 

• metallijäte, ei sis. vaarallisia aineita 

• sekalainen energiajae 

• sekalainen rakennusjäte 

• keräyspaperi. (Tiainen 2012.)  

 

Kuvassa 35 on SRV:n toiminnasta syntyneet rakennus- ja purkujätteet Etelä-Karjalan alu-

eella raportoinnin mukaisesti vuonna 2011.  
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Kuva 35. SRV:n toiminnasta syntyneet rakennus- ja purkujätteet Etelä-Karjalan alueella vuonna 2011 (Tiainen 2012) 

 

Kuvasta 35 nähdään, että eniten SRV:n toiminnasta syntyi sekalaista rakennusjätettä 499 t. 

Toiseksi eniten syntyi sekalaista puujätettä 205 t. Sekalaisesta rakennusjätteestä hyötykäyt-

töön meni 381 t eli noin 76 %. Sekalaisesta rakennusjätteestä kaatopaikalle sijoitettiin 118 

t. Raportoinnissa sekalainen rakennusjäte on hiukan ongelmallinen, koska se voi käytän-

nössä sisältää mitä vain. Suuren hyötykäyttöasteen perusteella sekalainen rakennusjäte on 

sisältänyt paljon energiajaetta. (Tiainen 2012.) Kuvassa 36 on SRV:n toiminnasta syntyvi-

en jätteiden toimituspaikat vuonna 2011. 

      



68 
 

 
Kuva 36. SRV:n toiminnasta syntyvien jätteiden toimituspaikat Etelä-Karjalan alueella vuonna 2011 (Tiainen 2012) 

 

Kuvan 36 mukaan jätteitä toimitettiin vuonna 2011 pääsääntöisesti Kuusakoski Oy:n toi-

mipisteeseen Imatralle, jonne toimitettiin noin 86,9 % jätteistä. Toiseksi eniten jätteitä 9,9 

% toimitettiin Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle Konnunsuolle. Lisäksi jätteitä toimitettiin 

Ukonhauta Oy:lle Imatralle, Hyötypaperi Oy:lle Lappeenrantaan. Jätteiden toimituspaikko-

jen perusteella SRV:n suurimmat työmaat ovat sijainneet Etelä-Karjalassa Imatran alueella. 

 

7.2.2 Lemminkäinen Oyj 

 

Lemminkäinen on talonrakentamiseen, infrastruktuurirakentamiseen ja talotekniikkaan 

erikoistunut rakennuskonserni. Suomen lisäksi Lemminkäisen päämarkkina-alueeseen kuu-

luu Itämeren ympäristö. Lemminkäisen rakennuskohteita Etelä-Karjalan alueella vuonna 

2012 oli muun muassa Lappeenrannan Lyseon lukio ja Kimpisen kouluprojektit. Lisäksi 

Lemminkäinen rakensi ja uudisti asunto-osakeyhtiöitä Lappeenrannassa ja Imatralla. Yksi 

suuri kohde oli Lappeenrannan keskustaan vuoden 2012 lopulla valmistunut As Oy Lap-

peenrannan Katariina. (Virtanen 2012.) 
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Etelä-Karjalassa Lemminkäisen rakennuskohteet painottuvat Lappeenrannan alueelle. 

Toimintaa Lemminkäisellä on kuitenkin myös muun muassa Imatralla. Vuonna 2012 

Lemminkäisen rakennustoiminnasta Etelä-Karjalassa syntyi yhteensä noin 131 t erilaisia 

rakennus-, purku- ja pakkausjätteitä. Hyötykäyttöön jätteistä ilmoitettiin menevän noin 70 t 

hyötykäyttöasteen ollessa 53 %. Kaatopaikalle jätteitä sijoitettiin noin 61 t. Lemminkäinen 

raportoi syntyvät jätteet seuraavasti: 

• pahvi ja paperi 

• betoni- ja tiilijäte 

• puhdas puu 

• metalli 

• energiajae (muovijäte) 

• sekalainen rakennusjäte 

• maa- ja kiviaines. (Virtanen 2012.) 

 

Kuvassa 37 on Lemminkäisen toiminnasta syntyneiden jätejakeiden määrät Etelä-Karjalan 

alueella raportoinnin mukaisesti vuonna 2012. 

 

 
Kuva 37. Lemminkäisen toiminnasta syntyneet jätejakeet Etelä-Karjalan alueella vuonna 2012 (Virtanen 2012) 
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Kuvan 37 mukaan Lemminkäisen toiminnasta syntyi vuonna 2012 eniten sekalaista raken-

nusjätettä noin 70 t. Toiseksi eniten syntyi energiajaetta 25 t. Maa- ja kiviainesta syntyi 19 

t. Erilliskerättyä metallia syntyi ainoastaan 0,5 t. Sekalaisesta rakennusjätteestä kaatopai-

kalle sijoitettiin noin 88 % ja hyötykäyttöön meni noin 12 %. (Virtanen 2012.) Kuvassa 38 

on Lemminkäisen toiminnasta syntyvien jätteiden toimituspaikat vuonna 2012. 

 

 
Kuva 38. Lemminkäisen jätteiden toimituspaikat vuonna 2012 (Virtanen 2012) 

 

Lemminkäisen toiminnasta syntyneitä jätteitä toimitettiin Etelä-karjalan jätehuolto Oy:lle 

ja Hyötypaperi Oy:lle Lappeenrantaan yhteensä noin 66 %. Imatran alueelle jätteitä toimi-

tettiin Kuusakoski Oy:lle ja Ukonhauta Oy:lle yhteensä noin 27 %. Jätteistä 7 % toimitet-

tiin muille jätteiden vastaanottajille.  

 

7.2.3 Skanska Talonrakennus Oy 

 

Skanska Talonrakennus Oy on yksi Suomen suurimmista asuntojen, toimisto- ja tuotantoti-

lojen sekä infrastruktuurin rakentajista. Etelä-Karjalassa Skanska toimii pääsääntöisesti 

Lappeenrannan alueella, mutta tarvittaessa myös muualla maakunnassa. Lappeenrannassa 

Skanskan projekteja lähivuosina ovat olleet muun muassa Lappeenrannan keskussairaalan 
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pysäköintihalli, Lappeen koulu Ruoholammella, Asunto-osakeyhtiö Lappeenrannan Priki 

Rapasaaressa, Lappeenrannan Prisman lattiaremontti sekä Karhuvuoren hoivakoti. 

(Weckman-Hovi 2013.)   

 

Skanskan raportoinnin mukaan yrityksen toiminnasta syntyi jätteitä vuonna 2012 noin 323 

t, joista noin 70 % meni hyötykäyttöön. Kaatopaikalle toimitettiin työmaaparakeista synty-

nyttä yhdyskuntajätettä ja työmailta syntynyttä sekalaista rakennusjätettä. Skanska raportoi 

syntyvät jätteet seuraavasti:  

• paperi 

• puujäte 

• energiajae 

• metalli 

• kiviaines 

• sekalainen rakennusjäte. (Weckman-Hovi 2013.) 

Kuvassa 39 on Skanska Talonrakennus Oy:n rakennustyömailta syntyneiden jätejakeiden 

määrät vuonna 2012.  

 

 
Kuva 39. Skanska Talonrakennus Oy:n toiminnasta syntyneet jätejakeet Etelä-Karjalan alueella vuonna 2012 (Weckman-

Hovi 2013) 
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Eniten Skanska Talonrakennus Oy raportoi vuonna 2012 syntyneen kiviainesta noin 94 t. 

Toiseksi suurin syntynyt yksittäinen jätejae oli sekalainen rakennusjäte, joka sijoitettiin 

vuonna 2012 Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen kaatopaikalle. Sekalaista 

rakennusjätettä syntyi Skanskan toiminnasta vuonna 2012 noin 88 t. Hyötykäyttöön men-

neistä jätejakeista eniten syntyi puujätettä ja energiajaetta. (Weckman-Hovi 2013.)  

 

Skanskan jätteiden kuljetukset hoitaa aliurakoitsija, eikä yrityksellä ole käytössä omaa ka-

lustoa vaihtolavojen tyhjennyksiin. Syntyneet jätteet toimitettiin pääsääntöisesti Hyötypa-

peri Oy:lle tai Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle Lappeenrantaan. (Weckman-Hovi 2013.) 

Kuvassa 40 on Skanskan vuonna 2012 syntyneiden jätteiden toimituspaikat.  

 

 
Kuva 40. Skanska Talonrakennus Oy:n jätteiden toimituspaikat vuonna 2012 (Weckman-Hovi 2013) 

 
  

7.2.4 Rakennusliike Evälahti Oy 

 

Evälahti Oy on perinteikäs imatralainen rakennusliike. Perheyritys Evälahti Oy on toiminut 

Etelä-Karjalan alueella yli 60 vuotta. Yritys toimii lähinnä Etelä-Karjalassa, mutta tarvitta-

essa myös naapurikunnissa. Evälahden päätoimiala on talonrakentaminen. (Rakennusliike 
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Evälahti Oy.) Yrityksen rakennuskohteita lähivuosina ovat olleet useat asunto-osakeyhtiöt 

Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella. Yritys raportoi syntyvät jätteet seuraavasti: 

• puujäte 

• energiajae 

• puu- ja levyjäte 

• metalli 

• kupari 

• kiviainemurska 

• betoni, kivet, tiilet 

• lajittelematon rakennusjäte 

• purkujäte 

• maali, liima, hartsi 

• kyllästetty puu 

• kylmälaitteet 

• pilaantunut maa. (Pohjolainen 2013.) 

 

Rakennusliike Evälahti Oy:n raportoinnin mukaan yrityksen toiminnasta syntyi vuonna 

2011 yhteensä noin 982 t jätettä (Pohjolainen 2013). Kuvassa 41 on Rakennusliike Evälah-

ti Oy:n rakennustyömailta syntyneiden jätejakeiden määrät vuonna 2011.  
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Kuva 41. Rakennusliike Evälahti Oy:n toiminnasta syntyneet jätejakeet Etelä-Karjalan alueella vuonna 2011 (Pohjolai-

nen 2013) 

 

Evälahti Oy:n raportoinnissa vuonna 2011 rakennustyömailta syntyi eniten betoni-, kivi- ja 

tiilijätettä, jota syntyi yhteensä noin 344 t. Toiseksi eniten syntyi purkujätettä noin 338 t. 

Energiahyödynnettäviä jätejakeita syntyi yhteensä noin 204 t.  

 

7.3 Kaupan ala 

 

Kaupan alan jätemääriä arvioitiin yrityshaastattelulla, sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n 

omassa tietokannassa olleista tiedoista. Kaupan alan kokonaisjätemäärää Lappeenrannassa 

ja Imatralla arvioitiin yritysten määrien ja keskimääräisten jätemäärien perusteella.   

 

7.3.1 Etelä-Karjalan Osuuskauppa 

 

Etelä-karjalan Osuuskaupan ylläpitämiä liikkeitä ovat esimerkiksi Lappeenrannan ja Imat-

ran Prisma päivittäistavaramyymälät. Lisäksi Eekoon ylläpitämiä päivittäistavaramyymä-

löitä Etelä-Karjalan alueella ovat S-market-myymälät ja Sale-myymälät. S-marketteja alu-

eella on 14 ja Sale-myymälöitä 6. ABC-liikennemyymälöitä alueella on myös useita. Etelä-
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Karjalan Osuuskaupan muita yksiköitä ovat muun muassa Hotelli Lappee sekä Auto Eekoo 

Lappeenranta ja Imatra. (Immonen 2013.)  

 

Jätemäärät vaihtelevat suuresti Etelä-Karjalan Osuuskaupan eri yksikköjen kohdalla. Yksi-

kön kokoluokan kasvaessa myös jätemäärät kasvavat huomattavasti. Kuvassa 42 on ver-

tailtu Lappeenrannan Prisman ja erään Lappeenrannan S-marketin jätemääriä. Jätemäärät 

ovat arviolaskelmia vuodelta 2012. Arvioidut jätemäärät on laskettu tammi-syyskuulta 

tiedossa olleista jätemääristä.   

 

 
Kuva 42. Vuoden 2012 arvioidut jätemäärät Prisma ja S-market (Immonen 2013) 

 

Kuvasta 42 voidaan todeta jätemäärien vaihtelevan suuresti suuren päivittäistavarakaupan 

ja pienen päivittäistavarakaupan välillä. Suurimmat erot ovat syntyvän pahvin, energiaja-

keen ja biojätteen määrissä. Tarkasteltavissa kohteissa pahvia syntyy Prismassa noin 5 ker-

taa enemmän kuin S-marketissa. Pahvia Prismassa arvioidaan syntyvän vuonna 2012 241 t 

ja tarkasteltavassa S-marketissa 49 t. Energiajakeen ja biojätteen osalta ero on vieläkin 

suurempi. Energiajaetta Prismassa arvioidaan syntyvän vuonna 2012 220 t kun tarkastelta-

vassa S-marketissa määrä on vain 13 t. Kaatopaikkajätettä molemmissa kaupoissa arvioi-

daan syntyvän suhteellisen pieni määrä. Molemmissa kohteissa erilliskerätään myös kir-
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kasta pakkausmuovia, jota arvioidaan syntyvän yhteensä noin 7 t. Etelä-Karjalan Osuus-

kaupan päivittäistavarakaupan johtajan Pirjo Immosen mukaan kirkkaan pakkausmuovin 

keräystä voitaisiin vielä kuitenkin tehostaa huomattavasti. (Immonen 2013.)  

 

Eekoon kohteissa arvioidaan syntyvän yli 3100 t erilaisia jätteitä. Kaatopaikkajätteitä arvi-

oidaan syntyvän noin 173 t, joka on vain noin 5,5 % kokonaisjätemäärästä. Jätteiden hyö-

tykäyttöprosentti on näin ollen noin 94,5 %. Energiajaetta Eekoon kohteista arvioidaan 

syntyvän vuonna 2012 noin 616 t. Kuvassa 43 on Eekoon kohteista syntyvien jätteiden 

määrät vuonna 2012. Jätemäärissä on myös mukana ekopisteisiin tuodut jätteet, jotka vai-

kuttavat etenkin pahvin ja paperin kokonaismääriin. (Immonen 2013.) 

 

 
Kuva 43. Etelä-Karjalan osuuskaupan jätemäärät vuonna 2012 (Immonen 2013) 

 

Tammi-syyskuun jätemäärä perustuu yritykseltä laskutettuihin jätemääriin. Koko vuoden 

2012 arvioita voidaankin näin ollen pitää hyvin luotettavana.    
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7.3.2 Kaupan alan muut yksiköt 

 

Kaupan alan jätemääriä Lappeenrannassa ja Imatralla arvioitiin myös L&T:n tietokannassa 

olevilla tiedoilla. Tarkastelussa arvioitiin Lappeenrannan ja Imatran alueella olevien kau-

pan alan yksiköiden määrää ja yksiköistä syntyvän energiajakeen määrää. L&T:n tietokan-

nasta löytyy tietoa yritysten jätemääristä usealta vuodelta. Tietoja tarkastelemalla ja muok-

kaamalla on päädytty taulukon 9 arvioituihin energiajakeen määriin. Taulukossa 9 on kau-

pan alan yksiköitä ja arvioituja energiajakeen määriä Lappeenrannassa ja Imatralla. Yksi-

köiden määrissä ei ole mukana Eekoon yksiköitä. Kaupan alan yksiköt on jaetta tauluk-

koon 9 niiden arvioitujen pinta-alojen perusteella. Tarkemmat arviot energiajakeen määris-

tä yksiköittäin löytyy liitteestä III.       

 

Taulukko 9. Kaupan alan yksiköitä ja energiajakeen määriä Lappeenrannassa ja Imatralla (Lassila & Tikanoja Oyj 2013)  

      

 

Arvioiden perusteella eniten energiajaetta kaupan alan yksiköissä syntyy kauppakeskuksis-

sa ja suurissa päivittäistavarakaupoissa. Myös keskisuurissa päivittäistavarakaupoissa syn-

tyy suhteellisen paljon energiajaetta. Vähiten kaupan alan yksiköistä energiajaetta arvioi-

daan syntyvän pienissä ruokakaupoissa ja erikoisliikkeissä, kuten urheiluvälineliikkeissä ja 

huonekaluliikkeissä. Tarkemmat arviot energiajakeen määristä yksiköittäin löytyy liitteestä 

III.    

 

  

Yksikkö

Määrä 

Lappeenranta [kpl]

Määrä 

Imatra [kpl]

Energiajakeen määrä 

yksikköä kohden [t/a]

Päivittäistavarakauppa (suuri) 1 1 70

Päivittäistavarakauppa (keskisuuri) 3 1 30-50

Ruokakauppa (keskisuuri) 6 5 15

Ruokakauppa (pieni) 10 9 10

Muu suuri yksikkö 8 - 15-20

Urheiluvälineliike 4 1 10

Huonekaluliike 8 4 10

Kauppakeskus (suuri) 1 - 200

Kauppakeskus (keskisuuri) 3 - 70-100

Kauppakeskus (pieni) 2 2 50

Hotelli (suuri) 1 - 50

Hotelli (keskisuuri) 2 3 25
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7.4 Arvioidut jätemäärät Etelä-Karjalassa 

 

Yrityshaastattelujen perusteella voidaan todeta, että metsäteollisuus ei tarjoa suuria määriä 

mahdollisessa jätteenkäsittelylaitoksessa hyödynnettäviä jätejakeita. Metsäteollisuus hyö-

dyntää muun muassa suuren osan polttokelpoisesta puusta energiana itse omassa toimin-

nassaan. Muita kuin prosessin ulkopuolisia jätteitä tehtaat eivät kuitenkaan saa itse polttaa. 

Metsäteollisuuden toiminnasta Etelä-Karjalassa syntyy kuitenkin hyödyntämiskelpoisia 

jätejakeita kuten energiajaetta ja sekalaista rakennusjätettä.   

 

Rakennusteollisuuden jätevirrat voivat vaihdella huomattavasti eri vuosien välillä. NeRe-

Ma-tutkimushanke arvioi Suomessa syntyvän rakennusjätettä 1 500 000 t/a. Arviossa ei 

huomioida mineraalijätteitä eikä jätemaita. (Ympäristöministeriö 2012b, 25.) Etelä-

Karjalan alueella oli vuonna 2011 rakentamisen henkilöstöä 4 143, kun koko Suomessa 

rakentamisen henkilöstöä oli 157 976. Edellä mainituista luvuista voidaan laskea, että Ete-

lä-Karjalassa työskenteli vuonna 2011 noin 2,6 % koko Suomen rakentamisen henkilöstös-

tä. Taulukossa 10 on NeReMa-tutkimushankkeen arviot Suomessa syntyvistä rakennusjä-

temääristä ja lasketun arvon 2,6 % perusteella arvioidut rakennusjätteiden määrät Etelä-

Karjalan alueella. 

 

Taulukko 10. NeRaMa-tutkimushankkeen ja rakentamisen henkilöstön mukaan arvioitu rakennusjätteen määrä Etelä-

Karjalassa (Ympäristöministeriö 2012b, 25.)  

        
 

NeReMa-tutkimushankkeen mukaan arvioitujen rakennusjätemäärien ja rakentamisen hen-

kilöstön perusteella Etelä-Karjalan alueella syntyisi 39 000 t erilaisia rakennusjätelajeja 

vuodessa. Eniten arvion mukaan syntyisi puujätettä noin 13 500 t.  

 

Etelä-Karjalan alueelle myönnettiin vuonna 2011 rakennuslupa 936 000 m3:lle (Tilasto-

keskus 2013). Rakentamisesta syntyy keskimäärin jätettä noin 4 kg/rm3 (Oinaskallio 2012, 

Jätelaji

Jätemäärä Suomi 

[t/a]

Jätemäärä Etelä-

Karjala [t/a]

Lajittelematon rakennusjäte 380 000 9 880

Puujäte 520 000 13 520

Metallijäte 200 000 5 200

Sekalainen jäte 400 000 10 400

YHTEENSÄ 1 500 000 39 000
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28). Uudisrakentamisesta syntyy keskimäärin noin 16 % rakennusjätteistä (Ympäristömi-

nisteriö 2009). Käytettäessä edellä mainittuja arvoja saadaan Etelä-Karjalan alueen raken-

nusjätemääräksi laskettua noin 23 400 t. Yrityshaastattelujen perusteella arvioitujen raken-

nusteollisuuden rakennusjätemäärien laskuarvot ovat esitelty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Yrityshaastattelujen perusteella arvioitujen rakennusteollisuuden rakennusjätemäärien laskuarvot 

 

 

Taulukon 11 suuret yritykset ovat henkilöstöltään 50-249, keskisuuret yritykset 20-49 ja 

pienet yritykset 10-19 henkilöä työllistäviä. Alle 10 henkilöä työllistäviä rakennusteolli-

suuden yrityksiä ei ole huomioitu arviossa. Taulukon 11 sarakkeeseen jätemäärä suuri yri-

tys, on laskettu keskiarvoja yrityshaastatteluista saaduista tiedoista syntyvistä jätemääristä 

Etelä-Karjalassa. Laskelman perusteella on arvioitu keskisuurien ja pienien yritysten jäte-

määriä. Taulukossa 1 olevia rakennusalan yritysten määriä Etelä-Karjalassa on käytetty 

laskettaessa taulukossa 12 esitettäviä yrityshaastattelujen perusteella arvioituja rakennuste-

ollisuuden rakennusjätemääriä Etelä-Karjalassa. 

 

Taulukko 12. Yrityshaastattelujen perusteella arvioidut rakennusteollisuuden rakennusjätemäärät Etelä-Karjalassa 

     

Yrityshaastattelujen perusteella arvioitujen rakennusteollisuuden rakennusjätemäärien mu-

kaan Etelä-karjalan alueella syntyy noin 19 000 t rakennusteollisuuden rakennusjätteitä. 

Yrityshaastatteluihin perustuva arvio on huomattavasti pienempi kuin NeReMa-

tutkimushankkeeseen ja rakentamisen henkilöstöön Etelä-Karjalassa perustuva arvio. Toi-

saalta yrityshaastatteluihin perustuvassa arviossa ei huomioida yksityisiltä henkilöiltä syn-

Jätelaji

Jätemäärä suuri 

yritys [t/a]

Jätemäärä keskisuuri 

yritys [t/a]

Jätemäärä pieni 

yritys [t/a]

Energiajae 45 22 11

Puujäte 125 62 31

Sekalainen rakennusjäte 250 125 62

Metallijäte 31 16 8

YHTEENSÄ 451 225 112

Jätelaji

Jätemäärä suuret 

yritykset [t/a]

Jätemäärä keskisuuret 

yritykset [t/a]

Jätemäärä pienet 

yritykset [t/a]

Jätemäärä 

yhteensä [t/a]

Energiajae 450 800 530 1 780

Puujäte 1 250 2 250 1 480 4 980

Sekalainen rakennusjäte 3 500 4 500 3 000 11 000

Metallijäte 300 550 380 1 230

YHTEENSÄ 5 500 8 100 5 390 18 990
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tyvää rakennusjätettä toisin kuin NeReMa-hankkeessa. Arvio ei myöskään huomioi alle 10 

henkilöä työllistävien rakennusteollisuuden yritysten rakennusjätteitä. NeReMa-

hankkeeseen perustuva arvio on kuitenkin noin 20 000 t suurempi kuin yrityshaastattelui-

hin perustuva arvio. Rakennettujen kuutioitten perusteella arvioitu Etelä-Karjalan alueen 

sekalaisen rakennusjätteen määrä on huomattavasti lähempänä yrityshaastattelujen perus-

teella arvioitua rakennusjätteiden määrää.  

 

Rakennusjätteiden määrää Etelä-Karjalan alueella arvioitiin eri tavoilla, koska haluttiin 

varmistua, että kannattavuuslaskelmissa voidaan käyttää luotettavia arvoja rakennusjätteil-

le. Tutkituista rakennusjätteiden määristä ainoastaan NeReMa-hankkeeseen ja rakentami-

sen henkilöstöön Etelä-Karjalassa perustuva arvio erosi huomattavasti muilla tavoin arvi-

oiduista rakennusjätteiden määristä Etelä-Karjalassa.       

 

Kaupan alalta syntyy suuria määriä energiajaetta, sekä pahvia ja kartonkia. Kaupan alan 

energiajaemääriä Lappeenrannassa ja Imatralla on arvioitu hyödyntäen saatavilla olleita 

tietoja Lassila & Tikanoja Oyj:n tietokannasta ja Eekoon yrityshaastattelusta. Laskennassa 

käytetyt jätemäärien arviot yksiköittäin löytyvät liitteestä III. Liitteestä ei löydy Eekoon 

yksiköiden jätemääriä, koska ne on luvattu pitää ainoastaan diplomityöntekijän tiedossa. 

Taulukossa 13 on kaupan alan arvioitu energiajakeen määrä Lappeenrannassa ja Imatralla.   

 

Taulukko 13. Kaupan alan arvioitu energiajakeen määrä Lappeenrannassa ja Imatralla 

   
 

Taulukon 13 arvioiden mukaan Lappeenrannan ja Imatran alueilla syntyy kaupan alalta 

yhteensä noin 2 300 t energiajaetta. Arviot perustuvat yksikköjen kokoihin ja määriin alu-

eilla. Lappeenrannassa syntyy arviolta noin 1 700 t ja Imatralla noin 600 t kaupan alan 

energiajaetta.  

 

Yksikkö Lappeenranta [t/a] Imatra [t/a] Yhteensä [t/a]

Ruokakaupat 695 390 1 085

Muut kaupat 360 50 410

Kauppakeskukset 540 100 640

Hotellit 130 80 210

YHTEENSÄ 1 725 620 2 345
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Taulukkoon 14 on kerätty mahdollisessa jätteenkäsittelylaitoksessa hyödynnettävien jäte-

jakeiden määriä toimialoittain Etelä-Karjalassa. Kaupan alan arvio energiajakeesta perus-

tuu ainoastaan Lappeenrannan ja Imatran alueen yrityksiin. Metsäteollisuuden jätemäärät 

taulukossa perustuvat ainoastaan haastateltuihin yrityksiin. Taulukon jätemäärät perustuvat 

yrityshaastatteluista ja muista lähteistä saatuihin tietoihin ja arvioihin. Rakennusteollisuu-

den jätejakeiden kokonaismäärässä ei ole huomioitu arvioitua metallijätteen määrää.  

 
Taulukko 14. Jätejakeiden arvioituja määriä toimialoittain Etelä-Karjalassa 

 

 

Arvioiden mukaan Etelä-Karjalan alueella syntyisi noin 21 000 t jätteenkäsittelyyn mah-

dollisesti toimitettavia jätejakeita vuodessa edellä mainituilta aloilta. Suurin osa jätteistä 

syntyy rakennusteollisuudesta. Jätemäärissä esiintyy epävarmuutta ja on mahdollista, että 

jätemäärät ovat todellisuudessa hieman arvioitua korkeammat. Esimerkiksi NeReMa-

hankkeen mukaan arvioitu rakennusjätteen määrä Etelä-Karjalan alueella on huomattavasti 

taulukossa 14 arvioitua arvoa suurempi. Lisäksi arvioinnissa ei ole huomioitu muilta aloilta 

syntyviä jätejakeita. Jätevirrat on laskettu alueellisesti ja jätteiden määrissä ei huomioida 

sitä, että L&T:n kilpailijat eivät suurella todennäköisyydellä toimittaisi jätteitä L&T:n toi-

mipisteisiin.   

 

  

Jätelaji

Metsäteollisuus 

[t/a]

Rakennusteollisuus  

[t/a]

Kaupan ala 

[t/a]

Jätemäärä Etelä-

Karjala [t/a]

Energiajae 120 1 780 2 350 4 250

Puujäte - 4 980 - 4 980

Sekalainen rakennusjäte 690 11 000 - 11 690

YHTEENSÄ 810 17 760 2 350 20 920
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8 JÄTTEENKÄSITTELYN KANNATTAVUUS ETELÄ-KARJALASSA 

 

Tässä työn osiossa arvioidaan erilaisten vaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta Etelä-

Karjalan alueella Lassila & Tikanoja Oyj:n näkökulmasta. Tutkittavina vaihtoehtoina on 

erityyppisiä jätteenkäsittelylaitoksia, sekä erilaisia energiajakeen siirtokuormausvaihtoeh-

toja.  

 

8.1 Siirtokuormausasema   

 

Siirtokuormausaseman kannattavuuslaskelmassa tutkitaan onko L&T:n kannattavaa vas-

taanottaa energiajaetta Lappeenrannan toimipisteessä ja toimittaa energiajae Lappeenran-

nan ulkopuolelle. Siirtokuormausasemalla voidaan vastaanottaa myös muun muassa metal-

lia, puhdasta puuta, paperia ja pahvia. Kannattavuuslaskelma kohdistuu kuitenkin energia-

jakeeseen, koska esimerkiksi Lahdessa energiajakeen vastaanottohinta on huomattavasti 

pienempi kuin Etelä-Karjalan alueella (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2013, 7).  

 

Siirtokuormausasema perustettaisiin Lassila & Tikanoja Oyj:n Lappeenrannassa sijaitse-

vaan toimipisteeseen. Lappeenrannan toimipiste sijaitsee Myllymäen kaupunginosassa 

lähellä kuutostietä. Toimipisteessä on toimistorakennus, jossa toimii jätehuollon lisäksi 

kiinteistönhoito- ja siivouspalvelutoimintaa. Alue toimii myös varikkona jätehuollon, kiin-

teistönhoidon ja siivouspalvelun ajoneuvoille ja laitteistoille.  Alueen kokonaispinta-ala on 

noin 23 000 m2, josta siirtokuormausasematoiminnalle voitaisiin varata noin 10 000 m2. 

 

Tällä hetkellä mahdollisella siirtokuormausasema-alueella on rengasmurskaa, toimipistee-

seen toimitettua metallia ja jätehuollon vaihtolavoja, etukuormaussäiliöitä ja bajamajoja. 

Rengasmurskatoiminta on hiipunut ja siitä tullaan tulevaisuudessa mahdollisesti luopu-

maan. Alue on asfaltoitu ja L&T:n Lappeenrannan toimipisteen voimassaoleva ympäristö-

lupa mahdollistaa alueella jätteiden vastaanoton ja väliaikaisen varastoinnin. Kuvassa 44 

on mahdolliselle siirtokuormausasemalle suunniteltu alue. 
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Kuva 44. Mahdolliselle siirtokuormausasemalle suunniteltu alue 

 

Siirtokuormausasema ei vaadi välttämättä mitään investointeja, koska yrityksellä on käy-

tännössä kaikki vaadittavat laitteet ja tilat siirtokuormausasematoiminnan aloittamiseksi 

Lappeenrannan toimipisteessä. Toimipisteessä on autovaaka, jolla tulevat kuormat saadaan 

punnittua. Energiajakeen siirtokuormausasema ei myöskään vaadi hallia, vaan varastointi 

voidaan tehdä ulkona. Toimipisteessä on käytössä myös traktori, mutta investointi pyörä-

kuormaajaan voi tulla ajankohtaiseksi, mikäli siirtokuormaustoiminta aloitettaisiin. Pyörä-

kuormaaja on myös mahdollista vuokrata hintaan 55 €/h (Jussila 2013). Mahdollisia kus-

tannuksia ei ole kuitenkaan huomioitu laskelmissa.  

 

Työntekijän palkkaus ei ole välttämätöntä, koska siirtokuormausasema ei vaadi jatkuvaa 

paikalla oloa, mikäli kohteeseen toimitetaan ainoastaan yrityksen itse kuljettamia kuormia. 

Mikäli siirtokuormausasemalla vastaanotetaan myös muiden yritysten kuljettamia jakeita, 

on mahdollista, että toiminta vaatii kokopäiväisen työntekijän. 

 

Siirtokuormausasemalla voidaan rajata energiajakeelle oma tila esimerkiksi betoniseinä-

millä. Lassila & Tikanoja Oyj kerää itse energiajaetta vaihtolava-autolla, pakkaavalla jäte-

autolla ja etulastaavalla jäteautolla. Vaihtolava-autolla noudetaan esimerkiksi rakennus-

kohteista energiajaetta vaihtolavoilta. Vaihtolava-auto hakee vaihtolavan ja tyhjentää sen 

tyhjennyspisteeseen, jonka jälkeen vaihtolava toimitetaan tarvittaessa takaisin kohteeseen. 

Lisäksi vaihtolava-autolla tyhjennetään energiajaepuristimia. Puristimien säiliöt otetaan 
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vaihtolava-auton kyytiin ja tyhjennyksen jälkeen ne palautetaan puristimeen. Ongelmana 

etenkin energiajaepuristimien tyhjennyksissä on, että ne voivat vaatia koneellisen tyhjen-

nyksen, joka tarkoittaa puristimensäiliön kaavintaa esimerkiksi pyöräkuormaajalla tai trak-

torilla. 

 

Saapuvat kuormat punnitaan autovaa’alla, jonka jälkeen ne tyhjennetään erilliseen energia-

jakeella varattuun kohtaan siirtokuormausasema-alueella. Kasaa, johon energiajae tyhjen-

netään, on mahdollisesti tiivistettävä joko traktorilla tai pyöräkuormaajalla. Kun siirto-

kuormausasema tulee tarpeeksi täyteen, voidaan aliurakoitsijalta tilata kuljetus, joko täys-

perävaunu- tai puoliperävaunuyhdistelmällä. Aliurakoitsija toimittaa lastatun energiajakeen 

muualle käsiteltäväksi. 

 

Täysperävaunuyhdistelmän tilavuus on noin 145 m3 ja kantavuus noin 38 t. Käytettäessä 

tilavuutena murskaamattomalle energiajakeelle arvoa 180 kg/m3 mahtuu täysperävaunuyh-

distelmään noin 26 t murskaamatonta energiajaetta. Arvo voidaan laskea yhtälöstä 2. Etelä-

Karjalan alueella yleinen energiajakeen käsittelymaksu on noin 75 €/t. Taulukossa 15 on 

Etelä-Karjalan alueella vastaanotetun energiajakeen käsittelykustannuksia. 

 

Taulukko 15. Vastaanotetun energiajakeen käsittelykustannuksia Etelä-Karjalassa 

 

 

Taulukon 15 mukaan täysperävaunuyhdistelmään mahtuvan energiajakeen 26 t käsittely-

kustannus on Etelä-Karjalan alueella noin 1 950 €. Lassila & Tikanoja Oyj:n keräämän 

energiajakeen käsittelymaksut olivat vuonna 2012 noin 75 000 €.  

 

Taulukossa 16 on käsittely- ja kuljetuskustannukset toimitettaessa energiajae Lahteen. 

Lahdessa energiajakeen verollinen vastaanottohinta on 42 €/t ja vastaanottomaksu on 13,64 

€/kuorma (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2013, 7). Edestakainen matka Lappeenrannasta 

Lahteen on noin 300 km. Yhden kuorman lastaukseen ja purkamiseen arvioidaan kuluvan 

Vastaanotettava 

määrä [t]

Vastaanottomaksu 

[€/t]

Kustannus 

[€]

26 75 1 950

1 000 75 75 000
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aikaa yhteensä 2 h. Kuljetuskustannus sisältää lastauksen ja purkamisen kustannuksen, 

joiden tiedot löytyvät kappaleesta 5.3.  

 
Taulukko 16.  Energiajakeen kustannukset toimitettaessa kuorma Lahteen 

 

 

Taulukossa 17 on käsittelykustannukset ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset toimitet-

taessa energiajae Kouvolaan. Kouvolassa energiajakeen verollinen vastaanottohinta on 57 

€/t ja vastaanottomaksu noin 14 €/kuorma (Kymenlaakson Jäte Oy 2012, 4). Edestakainen 

matka Lappeenrannasta Kouvolaan on noin 190 km. Yhden kuorman lastaukseen ja pur-

kamiseen arvioidaan kuluvan aikaa yhteensä 2 h. Kuljetuskustannus sisältää lastauksen ja 

purkamisen kustannuksen, joiden tiedot löytyvät kappaleesta 5.3. 

 

Taulukko 17. Energiajakeen kustannukset toimitettaessa kuorma Kouvolaan 

 

 

Kuvassa 45 ja taulukossa 18 on vertailtu energiajakeen käsittelykustannuksia vuodessa 

toimitettaessa energiajaetta Etelä-Karjalan alueelle, Lahteen ja Kouvolaan. Kustannuksien 

arvioinnissa on käytetty energiajakeen määränä L&T:n keräämää energiajakeen määrää 

1 000 t/a Etelä-Karjalassa vuonna 2012. Kuljetuskustannuksia Etelä-Karjalassa ei ole 

huomioitu, koska kuljetuskustannukset Etelä-Karjalan sisällä ovat tutkituissa vaihtoehdois-

sa samaa luokkaa.  

Vastaanotettava 

määrä [t]

Käsittelymaksu 

[€/t]

Kuljetuskertoja 

[-]

Kuljetusmatka 

[km]

Kuljetuskustannus 

[€]

Kustannukset 

yhteensä [€]

26 42 1 300 550 1 660

1 000 42 38 11 400 20 900 63 418

Vastaanotettava 

määrä [t]

Käsittelymaksu 

[€/t]

Kuljetuskertoja 

[-]

Kuljetusmatka 

[km]

Kuljetuskustannus 

[€]

Kustannukset 

yhteensä [€]

26 57 1 190 363 1 860

1 000 57 38 7 220 13 794 71 366



86 
 

 
Kuva 45. Energiajakeen käsittelykustannusten vertailua 

 

Taulukko 18. Energiajakeen käsittelykustannusten vertailua 

 

 

Kuvasta 45 ja taulukosta 18 nähdään, että Lassila & Tikanoja Oyj:n kannattaisi kustannus-

ten näkökulmasta kuljettaa Etelä-Karjalan alueella keräämänsä energiajakeet Lahteen. Kul-

jetettaessa energiajae Etelä-Karjalan alueen sijasta Lahteen kertyy 1 000 t vuosimäärällä 

säästöä jätteenkäsittelymaksuissa lähes 12 000 €. Myös energiajakeen kuljettaminen Kou-

volaan on kannattavampaa kuin sen toimittaminen Etelä-Karjalan energiajakeen vastaanot-

tajille.    

 

8.2 Energiajakeenkäsittelylaitos 

 

Energiajakeenkäsittelylaitoksella pystytään valmistamaan syntypaikkalajitellusta teollisuu-

den energiajakeesta laadukasta kierrätyspolttoainetta (SRF, Solid Recovery Fuel). Kierrä-

tyspolttoainetta voidaan toimittaa esimerkiksi Lahden Energian polttolaitokseen. Energia-

Kustannus [€/t] Määrä [t] Tulos [€]

Nykyinen tilanne 75 1 000 -

Toimitus Lahteen 63,4 1 000 11 600

Toimitus Kouvolaan 71,5 1 000 3 500
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jakeenkäsittelylaitokseen on pyydetty hinta-arvio suomalaiselta BMH Technology Oy:ltä. 

Hinta-arvioon perustuvat tiedot löytyvät liitteestä IV. Energiajakeenkäsittelylinjasto sisäl-

tää seuraavat prosessilaitteistot: 

• murskain TYRANNOSAURUS 7703 – 350 kW 

• magneettierotin 

• tärypöytä 

• pyörrevirtaerotin 

• paalain 

• käärintälaite. (Pentti, sähköpostiviesti 6.3.2013.) 

 

Linjaston kustannusarvio sisältää lisäksi kuljettimet, prosessitilan tasot, pölynpoistot, ki-

pinäntunnistuksen ja sammutuksen, sähköistyksen ja automaation, rahdin sekä asennuksen. 

Kustannusarvio sisältää myös laitekohtaisen palosuojauksen. (Pentti, sähköpostiviesti 

6.3.2013.) Kustannusarviossa huomioidut investointikustannukset ovat: 

• prosessilaitteet 

• paalaus- ja käärintälaitteet 

• rakennukset. 

 

Rakennuksen kustannukset on arvioitu hallipeliohjelmalla. Hallipeliohjelma on tietoko-

neohjelma, jolla voidaan laskea erilaisten teollisuushallien kustannusarvioita. (Hallipeli.fi.)  

Lisäksi kustannusarvioinnissa huomioituja muita kustannuksia ovat: 

• henkilöstö 

• työkoneet 

• sähkön kulutus 

• hallin energiakustannus 

• rejekti 

• kuljetuskustannukset. 

 

Henkilöstön tarve arvioidaan laitoksella olevan 4 kpl ja yhden henkilön vuosikustannus 

arvioidaan olevan yritykselle noin 42 000 €. Työkoneista aiheutuvien kustannusten arvioi-

daan olevan investointeineen noin 42 €/h ja käyttöaika on noin 14 h/d 240 päivänä vuodes-

sa. (Aatamila et al. 2003, 45.) Sähkön kulutus arvioidaan prosessilaitteiden tiedoista (Pent-
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ti, sähköpostiviesti 6.3.2013). Hallin energiakustannus saadaan hallipeliohjelmasta saaduil-

la arvioilla (Hallipeli.fi).  

 

Rejektiä arvioidaan syntyvän energiajakeesta noin 20 % toimitetun energiajakeen koko-

naismäärästä. Todellisuudessa arvo vaihtelee energiajakeen laadun mukaan. Rejektin mää-

rää on arvioitu sekajätteestä syntyvän rejektin pohjalta (Aatamila et al. 2003, 76).  Kulje-

tuskustannukset koostuvat kierrätyspolttoaineen toimituksista. Kuljetusmatkana käytetään 

300 km, joka sisältää edestakaisen matkan Lahteen. Kustannuksena käytetään kuljetusyrit-

täjän arviota 1,7 €/km. Auton kantavuutena käytetään arvoa 38 t ja tilavuutena 145 m3. 

(Kilpiä 2013). 

 

Laitoksen toiminnasta saatavat tulot koostuvat vastaanottomaksuista ja valmistetusta kier-

rätyspolttoaineesta saatavasta hyvityksestä. Vastaanottomaksu on vastaanotettavasta kuor-

masta perittävä jätteenkäsittelymaksu. Kierrätyspolttoaineesta ei ole saatavilla markkina-

hintaa, mutta hyvitykseksi arvioidaan noin 5 €/MWh (Korhonen 2010, 53). Kierrätyspolt-

toaineen energiatiheytenä käytetään arvoa 0,8 MWh/m3 (Finbio Ry 2009). Taulukossa 19 

on energiajakeenkäsittelylaitoksen arvioidut kustannukset, kun vastaanotetaan 10 000 t 

energiajaetta vuodessa.  
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Taulukko 19. Energiajakeenkäsittelylaitoksen arvioidut vuosikustannukset, vastaanotettava energiajae 10 000 t/a 

 

 

Vuosittaisiksi kustannuksiksi arvioidaan vastaanotettaessa 10 000 t energiajaetta lähes 1,1 

milj. €. Yhtälöllä 1 laskettu investointikustannuksen vuosittainen määrä on suurin yksittäi-

nen kustannustekijä. Annuiteettimenetelmässä tarkastelujakson pituutena on käytetty 20 

vuotta ja korkokantana 7 %:a. Investointikustannusten lisäksi muut kustannukset ovat vuo-

delta yhteensä yli 800 000 €. Taulukossa 20 on vertailtu laitoksen kannattavuutta erilaisilla 

jätemäärillä ja energiajakeen vastaanottohinnoilla. 

 

Taulukko 20. Energiajakeenkäsittelylaitoksen kannattavuus vertailua 

   

 

Taulukosta 20 nähdään, että Etelä-Karjalan alueelle tyypillisellä energiajakeen vastaanot-

tohinnalla 75 €/t vaaditaan noin 14 000 t/a energiajaetta, jotta laitos olisi kannattava. Kil-

Investointikustannukset [€]

Prosessilaitteet 1 650 000

Paalaus ja käärintä 400 000

Rakennukset 930 000

YHTEENSÄ 2 980 000

Kustannus annuiteettimenetelmä [€/a] 281 291

Muut kustannukset [€/a]

Henkilöstö 168 000

Työkoneet 141 120

Sähkö 96 432

Hallin energiakustannus 20 000

Rejekti 280 000

Kuljetuskustannukset 107 368

Yhteensä 812 920

Kustannukset yhteensä [€/a] 1 094 211

Vastaanotettava 

määrä [t/a]

Kustannukset 

[€/a]

Vastaanotto

maksu [€/t]

Tulot [€/a] Tulos [€/a]

14 000 1 249 159 75 1 274 000 24 841

10 000 1 094 211 75 910 000 -184 211

9 000 1 055 474 75 819 000 -236 474

1 000 745 580 75 81 000 -664 580

17 000 1 365 369 65 1 377 000 11 631

9 000 1 055 474 65 729 000 -326 474
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pailukykyisellä vastaanottohinnalla 65 €/t vaadittava energiajakeen määrä nousee 17 000 

t/a. Lassila & Tikanoja Oyj keräsi vuonna 2012 Etelä-Karjalan alueelta noin 1 000 t ener-

giajaetta. Tällä energiajakeen määrällä käsittelylaitos tuottaisi tappiota yli 650 000 € vuo-

dessa. Energiajakeen ja puujätteen arvioidulla määrällä 9 000 t Etelä-Karjalassa laitos teki-

si tappiota yli 200 000 €/a. Energiajakeenkäsittelylaitos vaatii noin 17 000 t käsiteltävää 

energiajaetta vuodessa, jotta sitä olisi alueelle kannattavaa alkaa rakentaa. 

 

Tehtyjen jätevirtaselvitysten perusteella pelkästään energiajakeenkäsittelyyn soveltuvaa 

laitosta ei Etelä-Karjalan alueelle ole kannattavaa rakentaa. Arvioitu yritysten energiaja-

keen ja puujätteen määrä alueella on taulukon 13 mukaan noin 9 000. Tämä tarkoittaa, että 

vaikka alueen kaikki energiajakeet ja puujätteet toimitettaisiin käsittelylaitokseen, ei toi-

minta olisi kannattavaa.  

 

8.3 Energiajakeen- ja rakennusjätteenkäsittelylaitos    

 

Energiajakeen- ja rakennusjätteenkäsittelylaitos koostuu kahdesta erilaisesta linjastosta. 

Energiajakeen käsittelylinja on samanlainen kuin kappaleessa 8.2 mainittu. Rakennusjät-

teenkäsittelylinjastoon ja energiajakeenkäsittelylinjastoon on saatu kustannusarviot BMH 

Technology Oy:ltä. Hinta-arvioon perustuvat tiedot löytyvät liitteestä IV. Rakennusjät-

teenkäsittelylinjasto sisältää seuraavat prosessilaitteistot: 

• murskain BIOSAURUS 2 – 900 x 3200  

• magneettierotin 

• tärypöytä 

• pyörrevirtaerotin 

• paalain  

• käärintälaite. (Pentti, sähköpostiviesti 6.3.2013.) 

 

Linjaston kustannusarvio sisältää lisäksi kuljettimet, prosessitilan tasot, pölynpoistot, ki-

pinäntunnistuksen ja sammutuksen, sähköistyksen ja automaation, rahdin sekä asennuksen. 

Kustannusarvio sisältää myös laitekohtaisen palosuojauksen. Investointikustannus sisältää 
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prosessilaitteet ja rakennukset. (Pentti, sähköpostiviesti 6.3.2013.) Rakennuksen kustan-

nukset on arvioitu hallipeliohjelmalla (Hallipeli.fi). 

 

Kustannusarvioinnissa huomioidaan kappaleen 8.2 tavoin muiksi kustannuksiksi: 

• henkilöstö 

• työkoneet 

• sähkön kulutus 

• hallin energiakustannus 

• rejekti 

• kuljetuskustannukset. 

 

Henkilöstön tarve kyseisessä laitoksessa arvioidaan olevan noin 8 henkilöä yhden henkilön 

vuosikustannuksen ollessa noin 42 000 €/a (Aatamila et. al. 2003, 45). Henkilöstöä tarvi-

taan lisää verrattuna kappaleen 8.2 laitokseen, koska rakennusjätteenkäsittely vaatii enem-

män käsinlajittelua. Työkoneita arvioidaan tarvittavan saman verran mitä kappaleen 8.2 

laitos. Työkoneista aiheutuvat kustannukset pysyvät samana. Prosessilaitteiden sähkön 

kulutuksen arvioidaan pysyvän samana, koska molempia linjastoja ei ajeta yhtä aikaa. Hal-

lin energiakustannus kasvaa, koska tarvittava hallin pinta-ala kasvaa. Hallin energiakus-

tannus on saatu hallipeliohjelmasta (Hallipeli.fi). 

 

Rejektiä energiajakeen- ja rakennusjätteenkäsittelylaitoksesta syntyy huomattavasti enem-

män, mitä energiajakeenkäsittelylaitoksesta. Energiajakeesta rejektiä arvioidaan syntyvän 

20 % ja rakennusjätteestä noin 50 %. Mahdollista metalleista saatavaa hyvitystä ei huomi-

oida laskelmissa. Kuljetuskustannuksina käytetään samoja arvoja kuin kappaleessa 8.2.  

 

Laitoksen toiminnasta saatavat tulot koostuvat vastaanottomaksuista ja kierrätyspolttoai-

neesta saatavasta korvauksesta. Rakennusjätteen vastaanottomaksu voidaan pitää huomat-

tavasti korkeampana mitä energiajakeen. Taulukossa 21 on laitoksen arvioidut vuosikus-

tannukset kun vastaanotetaan 5 000 t energiajaetta ja 5 000 t rakennusjätettä.  
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Taulukko 21. Energiajakeen- ja rakennusjätteenkäsittelylaitoksen arvioidut vuosikustannukset, vastaanotettava energia-
jae 5 000 t/a ja rakennusjäte 5 000 t/a 

  

 

Arvioinnin mukaan energiajakeen- ja rakennusjätteenkäsittelylaitoksen vuosikustannukset 

ovat lähes 1,7 milj. €, kun vuodessa vastaanotettaisiin 5 000 t energiajaetta ja 5 000 t ra-

kennusjätettä. Investointikustannukset ovat laskettu annuiteettimenetelmällä yhtälön 1 mu-

kaisesti käyttäen tarkastelujakson pituutena 20 vuotta ja korkokantana 7 %. Muut kustan-

nukset nousevat laitoksessa yhteensä yli 1,2 milj. euroon. Rejektistä aiheutuvat kustannuk-

set kasvavat huomattavasti verrattuna energiajakeenkäsittelylaitokseen. Taulukossa 22 on 

vertailtu laitoksen kannattavuutta erilaisilla jätemäärillä ja vastaanottohinnoilla.    

 

Taulukko 22. Energiajakeen- ja rakennusjätteenkäsittelylaitoksen kannattavuuden vertailua 

 

 

Taulukosta 22 nähdään, että alueelle tyypillisillä vastaanottohinnoilla tarvitaan vähintään 

noin 7 000 t/a energiajaetta ja noin 9 000 t/a rakennusjätettä, jotta käsittelylaitos olisi kan-

Investointikustannukset [€]

Prosessilaitteet 3 200 000

Paalaus ja käärintä 400 000

Rakennukset 1 200 000

YHTEENSÄ 4 800 000

Kustannus annuiteettimenetelmä [€/a] 453 086

Muut kustannukset [€/a]

Henkilöstö 336 000

Työkoneet 141 120

Sähkö 96 432

Hallin energiakustannus 30 000

Rejekti 490 000

Kuljetuskustannukset 121 345

Yhteensä 1 214 897

Kustannukset yhteensä [€/a] 1 667 983

Vastaanotettava 

energiajae [t/a]

Vastaanotettava 

rakennusjäte [t/a]

Kustannukset 

[€/a]

Vastaanottomaksu 

energiajae [€/t]

Vastaanottomaksu 

rakennusjäte [€/t]

Tulot    

[€/a]

Tulos    

[€/a]

7 000 9 000 2 073 624 75 150 2 092 200 18 576

5 000 5 000 1 667 983 75 150 1 263 000 -404 983

9 000 12 000 2 398 714 75 150 2 759 400 360 686

1 000 5 000 1 501 114 75 150 900 600 -600 514

11 000 14 000 2 526 748 65 120 2 580 400 53 652

9 000 12 000 2 398 714 65 120 2 309 400 -89 314
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nattava. Kilpailukykyisillä vastaanottohinnoilla laitoksen vastaanotettavien jakeiden määrä 

nousee 11 000 energiajaetta ja 14 000 t rakennusjätettä, jotta laitos olisi kannattava. Etelä-

Karjalan alueen arvioitujen jätevirtojen 9 000 t energiajaetta ja puujätettä sekä 12 000 t 

rakennusjätettä perusteella laitos olisi kannattava, mikäli jakeiden vastaanottohinnat olisi-

vat tarpeeksi suuret. Kun, taas kilpailukykyisillä hinnoilla laitos ei ole kannattava Etelä-

Karjalan alueen jätemäärillä. Lassila & Tikanoja Oyj:n vuoden 2012 kuljettamilla jätemää-

rillä 1 000 t energiajaetta ja 5 000 t rakennusjätettä kyseinen laitos tuottaisi tappiota yli 

600 000 €/a.  

 

Jätteenkäsittelylaitoksen rakentamista Etelä-Karjalaan ei voida pitää kannattavana yritys-

näkökulmasta katsottuna. Jätteenkäsittelylaitos vaatii suuret jätevirrat ja pelkästään Etelä-

Karjalan alueella syntyvät jätteet eivät riitä kannattavaan jätteenkäsittelylaitokseen.   

 

8.4 Lassila & Tikanoja Oyj:n liiketoiminnan kehittä minen Etelä-

Karjalassa  

 

Kappaleessa 8.2 ja 8.3 todettiin, että Lassila & Tikanoja Oyj:n ei kannata rakentaa jätteen-

käsittelylaitosta Etelä-Karjalaan. Jätevirrat eivät ole alueella riittävät kannattavaan energia-

jakeen ja rakennusjätteen laitosmaiseen käsittelyyn. Tutkimuksessa tuli kuitenkin ilmi, että 

energiajakeen toimittaminen Lahteen on taloudellisesti kannattavampaa kuin sen toimitta-

minen Etelä-Karjalassa energiajakeen vastaanottajille. 

 

Siirtokuormausaseman avulla Lassila & Tikanoja Oyj pystyisi kilpailemaan tehokkaammin 

alueella energiajakeen kuljetuksissa. Nykyisin yrityksen on myönnyttävä kilpailijoiden 

hintoihin ja muut toimijat pystyvät myös helposti hinnoittelemaan yrityksen ulos suurista 

kauppakohteista. Mikäli Lassila & Tikanoja Oyj vastaanottaisi energiajaetta Lappeenran-

nan toimipisteessä, pystyisi se määrittämään myös itse vastaanottohinnan energiajakeelle. 

Tämä parantaisi huomattavasti yrityksen kilpailukykyä energiajakeen kuljetuksissa Etelä-

Karjalassa. Tällä hetkellä alueella olevat kilpailijat, jotka vastaanottavat itse energiajaetta, 

ovat hyvin vahvoilla suurissa kilpailutuksissa. 
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Siirtokuormausaseman ehkä tärkein tehtävä on parantaa yrityksen kilpailukykyä Etelä-

Karjalan alueen markkinoilla. On todennäköistä, että siirtokuormausaseman avulla Lassila 

& Tikanoja Oyj pystyisi kasvattamaan asiakasmääränsä ja vankistamaan täten asemaansa 

Etelä-Karjalan alueella.  
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9 TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU 

 

Rakennusjätteen lajittelututkimuksessa esiintyy epävarmuutta. Kolme lajiteltua kuormaa ei 

välttämättä kerro täyttä totuutta sekalaisten rakennusjätekuormien koostumuksesta. Kaikki 

kuormat tutkittiin myös talviaikaan, eikä näin saatu tietoa koostumuksien vuodenaikaisista 

vaihteluista. Jotta saataisiin luotettavampia tuloksia kuormien koostumuksesta, tulisi 

kuormia lajitella huomattavasti useampia eri vuodenaikoina. 

 

Lajittelututkimuksessa epävarmuutta lisää myös kuormien lajittelun hankaluus. Osassa 

lajiteltavia kuormia oli paljon pientä jaetta, jota ei pystytty lajittelemaan. Myös hajoavat 

materiaalit kuten tasolasi oli ongelma lajittelututkimusta tehdessä. Etenkin yksi lajitelluista 

kuormista sisälsi huomattavan määrän tasolasia, jotka hajosivat tyhjennysvaiheessa. Pie-

neksi hajonneita lasin osia ei pystytty lajittelemaan ja punnitsemaan. Kuormat sisälsivät 

myös lunta ja jäätä, joka lisäsi etenkin yhden kuorman kaatopaikkajätteen osuutta merkit-

tävästi. Kuormat sisälsivät myös paljon suuria esineitä kuten huonekaluja. 

 

Lajittelututkimukseen valitut kuormat eivät myöskään edusta täysin sekalaista rakennusjä-

tettä, koska lajitelluista kuormista kaksi oli muuttokuormia. Yksi lajitelluista kuormista oli 

rakennustyömaalta ja se sisälsi huomattavasti eniten kaatopaikkajätettä. Suurin epävar-

muutta aiheuttava tekijä lajittelututkimuksessa onkin lajiteltavien kuormien edustavuus 

tarkasteltaessa sekalaista rakennusjätettä. Mikäli tutkimustulos olisi osoittanut, että sekalai-

set rakennusjätekuormat sisältävät enemmän kaatopaikkajätettä tulisi pohtia rakennusjät-

teenkäsittelyn tarvetta alueella toiselta kannalta.   

 

Lajittelututkimuksen tulosta voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavana. Kuormat sisälsivät 

huomattavia määriä hyödynnettävissä olevia jakeita kuten energiajaetta ja metallia. Tällai-

sia kuormia olisi järkevää lajitella huomattavasti tarkemmin, jotta kuormien sijoittamiselta 

jätteenloppusijoitusalueelle vältyttäisiin. Lajittelu vähentää myös huomattavasti jätteiden-

vastaanottomaksuja.  

 

Yritysten jätevirtoja selvitettiin yrityshaastatteluilla ja Lassila & Tikanoja Oyj:n tietokan-

nassa olleilla tiedoilla. Jätevirtojen selvittäminen keskittyi lähinnä kaupan alan ja raken-
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nusteollisuuden yrityksiin. Etelä-Karjalan alueen metsäteollisuuden yrityksistä haastateltiin 

lisäksi kahta suurta toimijaa. Metsäteollisuuden yrityshaastatteluissa selvisi, että niiden 

toiminnasta ei synny suuria määriä jätteenkäsittelylaitoksessa käsiteltäviä jätteitä. Edellä 

mainittujen alojen lisäksi todettiin, ettei Etelä-Karjalasta löydy muita tutkimuksen kannalta 

oleellisia toimialoja.  

 

Kaupan alalta haastateltiin yhtä alueen suurinta toimijaa. Saatujen tietojen ja Lassila & 

Tikanoja Oyj:n omien tietojen perusteella kartoitettiin Lappeenrannan ja Imatran kaupan 

alan energiajakeen määriä. Arvioidussa energiajakeen kokonaismäärässä esiintyy epävar-

muutta ja se voi todellisuudessa olla arvioitua korkeampi. Kaupan alalta syntyvän energia-

jakeen määrittämisessä tulisi haastatella huomattavasti useampia toimijoita eri kaupan 

aloilta, jotta saataisiin tarkempaa tietoa energiajakeen määrästä. 

 

Rakennusteollisuuden yrityksistä haastateltiin 5 eri yritystä, joista 4 pystyi luovuttamaan 

tietoa jätemääristä. Jätemäärien perusteella laskettiin keskiarvoja jätemäärille erikokoisille 

rakennusteollisuuden yrityksille. Yritysten lukumäärän perusteella arvioitiin alueen koko-

naisjätemäärät. Yrityshaastattelujen perusteella arvioitu jätemäärä jäi huomattavasti pie-

nemmäksi mitä NeReMa-tutkimushankkeeseen ja rakentamisen henkilöstöön Etelä-

karjalassa perustuva rakennusjätteidenmäärä. Toisaalta rm3 perustuva rakennusjätteiden 

määrä oli lähellä yrityshaastattelujen perusteella arvioitua rakennusjätteidenmäärää. Eten-

kin rakennusteollisuudessa jätemäärät saattavat kuitenkin vaihdella huomattavasti eri vuo-

sien välillä. Rakennusteollisuuden arvioitu jätemäärä sisältää epävarmuutta ja voi todelli-

suudessa olla suurempi mitä arvioitiin. 

 

Tutkittaessa erilaisten jätteenkäsittelyvaihtoehtojen kannattavuutta käytettiin hyväksi arvi-

oituja jätevirtoja ja lajittelututkimuksen tuloksia. Tutkittaessa jätteenkäsittelylaitoksien 

kannattavuutta alueella, käytettiin kustannuslaskelmassa paljon arvioituja lukuja. Inves-

tointikustannuksista saatiin tietoa laitteita toimittavalta ja asentavalta taholta. Yleensä in-

vestointikustannukset ovat todellisuudessa arvioituja suurempia ja muutkin kustannukset 

voivat kasvaa. Arvioinnissa todettu tulos pitää hyvin todennäköisesti paikkansa, koska tu-

los osoitti selkeästi, ettei laitostyyppinen jätteenkäsittely ole alueella kannattavaa johtuen 

liian pienistä jätemääristä. 
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Tutkittaessa siirtokuormausasematoiminnan kannattavuutta huomattiin, että energiajakeen 

toimittaminen Lahteen Etelä-Karjalassa olevien energiajakeen vastaanottajien sijaan olisi 

taloudellisesti kannattavaa. Lahdessa energiajakeen vastaanottohinnat ovat huomattavasti 

Etelä-Karjalaa halvemmat, koska alueella sijaitsee voimalaitos, jossa energiajaetta voidaan 

polttaa. Mikäli hanketta käydään toteuttamaan, on järkevää kuitenkin tehdä lisäselvityksiä 

ja varmistuksia alihankkijalta ja energiajakeen vastaanottajalta. Laskelmien mukaan siirto-

kuormausasematoiminnasta syntyisi kuitenkin taloudellista hyötyä, mutta myös mahdolli-

suus uusien asiakkaiden saamiseen kilpailukykyisillä energiajakeen vastaanottohinnoilla. 

Laskelma siirtokuormausaseman kannattavuudesta sisältää kuitenkin epävarmuutta ja vaa-

tii lisätutkimuksia.    
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10 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Etelä-Karjalan alueen yritysten jätevirtoja etenkin 

kaupan alalta ja rakennusteollisuudesta. Jätevirtojen selvityksessä keskityttiin energiaja-

keen ja sekalaisten rakennusjätteiden määriin. Osana tutkimusta selvitettiin myös raken-

nusjätteen koostumusta. Selvitettyjen tietojen perusteella tutkittiin erilaisten jätteenkäsitte-

lyvaihtoehtojen kannattavuutta yritysnäkökulmasta. Tutkimuksen taustana oli Lassila & 

Tikanoja Oyj:n jätehuoltopalveluiden kehittäminen, koska jätehuollon kunnallistamisen 

myötä Etelä-Karjalassa, L&T joutuu kehittämään liiketoimintaansa pystyäkseen kilpaile-

maan jätehuollosta yritysmarkkinoilla. Myös kiristyvä jätelainsäädäntö pakottaa jätehuol-

toyritykset, mutta myös jätteitä tuottavat yritykset, tarkastamaan toimintaansa. 

 

Sekalaisen rakennusjätteen koostumuksen tutkinta toteutettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan 

Jätehuolto Oy:n kanssa. Tutkimus toteutettiin lajittelemalla 3 sekalaista rakennusjätekuor-

maa. Lajittelututkimuksen tuloksena oli, että sekalainen rakennusjätekuorma sisältää lähes 

50 m-% hyödynnettävissä olevia jätejakeita. Lajiteltujen kuormien jätejakeista noin 52 m-

% oli sellaisenaan kaatopaikalla toimitettavia. Sekalaiset kuormat sisälsivät paljon etenkin 

energiajaetta noin 34 m-%. Lajittelututkimukseen valittujen kuormien sisältöjen välillä oli 

huomattavaa vaihtelua.  

 

Yritysten jätevirtoja selvitettiin yrityshaastatteluin ja Lassila & Tikanoja Oyj:n tietokan-

nassa olleista tiedoista. Yrityshaastattelut kohdistuivat kahteen metsäteollisuuden yrityk-

seen, viiteen rakennusalan yritykseen ja yhteen kaupan alan toimijaan. Yrityshaastatteluis-

sa pyrittiin selvittämään yrityksen toiminnasta syntyvien jätteiden määriä ja jätteiden toi-

mituspaikkoja. Suurin osa haastatelluista yrityksistä ei ole Lassila & Tikanoja Oyj:n ympä-

ristöpalvelun asiakkaita. Haastatteluista saaduista tiedoista arvioitiin Lappeenrannan ja 

Imatran alueen kokonaisjätevirtoja. Etenkin kaupan alan jätevirtojen arvioinnissa hyödyn-

nettiin L&T:n omia tietoja. Kuvassa 46 on arvioituja rakennusjätteiden ja energiajakeen 

määriä toimialoittain Lappeenrannassa ja Imatralla. Arvioinnissa ei ole huomioitu syntyviä 

jätemääriä, jotka jäävät yrityksen omaan käyttöön. Etenkin metsäteollisuus hyödyntää esi-

merkiksi syntyvän puujätteen itse omassa toiminnassaan.  
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Kuva 46. Arvioituja rakennusjätteiden ja energiajakeen määriä toimialoittain Lappeenrannassa ja Imatralla 

 

Tutkimuksen mukaan hyödynnettävissä olevia rakennus- ja energiajätteitä syntyy Lappeen-

rannassa ja Imatralla noin 21 000 t, joista selvästi suurin osa syntyy rakennusteollisuudesta. 

Tutkimuksessa selvisi, että metsäteollisuuden toiminnasta ei synny suuria määriä hyödyn-

nettävissä olevia rakennus- ja energiajätteitä. Kaupan alalta syntyy jonkin verran energia-

jaetta. Tutkimus rajattiin koskemaan kuvassa 46 olevia toimialoja, koska näiden todettiin 

olevan potentiaalisimmat edellä mainittujen jätejakeiden tuottajat. 

 

Sekalaisen rakennusjätteen koostumuksen ja yritysten jätevirtojen perusteella tutkittiin 

erilaisten jätteenkäsittelyvaihtoehtojen kannattavuutta Etelä-Karjalassa. Tutkimuksessa 

arvioitiin energiajakeenkäsittelylaitoksen, rakennus- ja energiajätteenkäsittelylaitoksen 

sekä energiajakeen siirtokuormausaseman kannattavuutta. Kannattavuuslaskelmissa huo-

mioitiin investointikustannukset sekä muut kustannukset, jotka koostuivat henkilöstöstä, 

työkoneista, sähkönkulutuksesta, rejektistä ja kuljetuskustannuksista. Toiminnasta saatavat 

tulot syntyivät jätteenvastaanottomaksuista ja kierrätyspolttoaineesta saatavasta korvauk-

sesta. 
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Kannattavuuden arvioinnissa todettiin, ettei kumpikaan tutkituista jätteenkäsittelylaitos-

vaihtoehdoista ole kannattava Etelä-Karjalan alueella. Alueen jätevirrat eivät ole riittävät 

kattamaan käsittelylaitoksen kuluja. Jätteenkäsittelylaitos tarvitsee huomattavan suuret 

jätevirrat, jotta sen toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa ja Etelä-Karjalassa jätevirrat 

eivät ole riittävät laitokselle, vaan jätteitä tarvitsisi tuoda myös muista maakunnista.  

 

Energiajakeen siirtokuormausasema todettiin olevan tutkituilla arvoilla kannattava. Kouvo-

lassa ja Lahdessa energiajaetta vastaanotetaan huomattavasti pienemmillä vastaanottohin-

noilla kuin Etelä-Karjalassa. Tutkimuksessa todettiin, että energiajakeen siirtokuormaami-

nen L&T:n Lappeenrannan toimipisteeseen ja sen toimittaminen suurella kalustolla Lah-

teen olisi taloudellisesti kannattavampaa kuin jakeen toimittaminen suoraan Etelä-Karjalan 

alueelle. Saatavalla säästöllä Lassila & Tikanoja Oyj pystyisi kilpailemaan Etelä-Karjalan 

alueella energiajakeen kuljetuksista ja alenevat kustannukset mahdollistaisivat uusien asi-

akkaiden saannin yritykselle.  

 

Lajittelututkimuksen tulosta voidaan pitää suuntaa antavana vähäisen otoksen perusteella. 

Tulokset osoittavat kuitenkin, että sekalaiset rakennusjätekuormat sisältävät paljon hyö-

dynnettävissä olevia materiaaleja. Tarkkoihin tuloksiin pääsy edellyttäisi eri vuodenaikoina 

tutkittuja kuormia. Lisäksi kuormia tulisi lajitella huomattavasti enemmän. Jätevirtojen 

selvittäminen tietyltä alueelta osoittautui hyvin haastavaksi. Työssä arvioidut jätevirrat 

keskittyvät kaupan alan, rakennusteollisuuden ja metsäteollisuuden jätevirtoihin. Arvioidut 

jätemäärät Lappeenrannassa ja Imatralla sisältävät kuitenkin epävarmuutta.  

 

Jätteenkäsittelylaitosten kannattavuuslaskelmien tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska 

tutkimuksissa todettiin, että tarvittavat jätemäärät laitoksen kannattavuudeksi ovat huomat-

tavasti suuremmat mitä tutkimuksessa selvinneet jätevirrat. Lisäksi Lassila & Tikanoja 

Oyj:n kilpailijat alueella, eivät suurella todennäköisyydellä toimittaisi jätteitä laitokseen. 

Siirtokuormausaseman kannattavuuslaskelmat ovat suuntaa antavia ja vaativat lisäselvityk-

siä ennen toiminnan aloittamista.      
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Jätejakeiden tarkempi erittely 

 

• energiajae 

o Polttokelpoinen muovi 

o styrox 

o puujäte 

o materiaalikierrätykseen kelpaamaton paperi, pahvi ja kartonki 

• kalvomuovi 

• puhdaspuu 

• keräyskartonki ja -pahvi 

• keräyspaperi 

• metalli 

• puhdas maa- ja kiviaines 

• kivituotteet 

o betoni, tiili, laatat, kaakelit 

o muurauslaasti 

o wc-istuimet, lavuaarit 

• puhdas Gyproc-levy 

• kaatopaikkajäte 

o PVC-muovi (muovipeitteet, muovipressut, kestopeitteet ym.) 

o likainen Gyproc 

o tapetit 

o kivi- ja lasivilla 

o kattohuopa 

o muovimatot 

o asfaltti 

• tasolasi 

• ongelmajäte 

• asbestijäte 

• renkaat 

• SER  
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Sekalaisten rakennusjätekuormien lajittelu- ja punnitustiedot 

 

Kuorma 1 

Kuorman tiedot: Yrityksen sekalainen muuttokuorma, Lappeenran-

ta 

Kuorman tuontipäivämäärä: 4.1.2013 

Kuorman lajittelupäivämäärä: 4.1.2013 

Kuorman kokonaispaino:  720 kg 

 

 

Kalvomuovia ja ongelmajätettä kuormassa oli niin vähän, ettei niitä saatu punnittua. 

Ongelmajäte koostui loisteputkista. 

Kaatopaikkajäte sisälsi sohvan ja 2 tietokonetuolia, jotka painoivat yhteensä 94 kg. 

  

Jätejakeet Paino [kg] Osuus [m-%]

Energiajae 284 39,44 %

kalvomuovi ei tulosta 0,00 %

Puhdaspuu - 0,00 %

Keräyskartonki ja -pahvi 21 2,92 %

Keräyspaperi 34 4,72 %

Metalli 181 25,14 %

Puhdas maa- ja kiviaines - 0,00 %

Kivituotteet - 0,00 %

Puhdas Gyproc-levy - 0,00 %

Kaatopaikkajäte 130 18,06 %

Ongelmajäte ei tulosta 0,00 %

Asbestijäte - 0,00 %

Renkaat - 0,00 %

SER 70 9,72 %

Yhteensä 720 100,00 %
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Kuorma 2 

 

Kuorman tiedot: Yrityksen sekalainen purkukuorma, Lappeenranta 

Kuorman tuontipäivämäärä: 22.1.2013 

Kuorman lajittelupäivämäärä: 22.1.2013 

Kuorman kokonaispaino:  2100 kg 

 

 

Kuorma sisälsi paljon tasolasia, josta osa oli hajonnut tyhjennyksen yhteydessä. Tasolasin 

paino on osittain arvioitu. Kaatopaikkajäte koostui tunnistamattomasta muovista. 

Jätejakeet Paino [kg] Osuus [m-%]

Energiajae 1479 70,43 %

kalvomuovi - 0,00 %

Puhdaspuu 48 2,29 %

Keräyskartonki ja -pahvi - 0,00 %

Keräyspaperi - 0,00 %

Metalli - 0,00 %

Puhdas maa- ja kiviaines - 0,00 %

Kivituotteet - 0,00 %

Puhdas Gyproc-levy - 0,00 %

Kaatopaikkajäte 251 11,95 %

Tasolasi 322 15,33 %

Ongelmajäte - 0,00 %

Asbestijäte - 0,00 %

Renkaat - 0,00 %

SER - 0,00 %

Yhteensä 2100 100,00 %
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Kuorma 3 

 

Kuorman tiedot: Sekalainen rakennusjätekuorma, Luumäki 

Kuorman tuontipäivämäärä: 24.1.2013 

Kuorman lajittelupäivämäärä: 25.1.2013 

Kuorman kokonaispaino:  3540 kg 

 

 

Kuorma sisälsi paljon lunta ja jäätä, joiden painot sisältyvät kaatopaikkajätteeseen.  

Kaatopaikkajäte sisälsi myös pieniä määriä energiajaetta ja kivituotteita, joita ei saatu eril-

liskerättyä.   

  

Jätejakeet Paino [kg] Osuus [m-%]

Energiajae 440 12,43 %

kalvomuovi ei tulosta 0,00 %

Puhdaspuu 77 0,00 %

Keräyskartonki ja -pahvi - 0,00 %

Keräyspaperi - 0,00 %

Metalli 33 0,93 %

Puhdas maa- ja kiviaines - 0,00 %

Kivituotteet 90 2,54 %

Puhdas Gyproc-levy - 0,00 %

Kaatopaikkajäte 2900 81,92 %

Ongelmajäte - 0,00 %

Asbestijäte - 0,00 %

Renkaat - 0,00 %

SER ei tulosta 0,00 %

Yhteensä 3540 100,00 %
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Kaupan alan energiajakeen määrän arvioinnissa käytettyjä arvoja 

 

Arvot perustuvat arvioituihin energiajakeen määriin kyseisen kokoluokan yksiköissä (Las-

sila & Tikanoja Oyj 2013). Eekoon yksiköiden jätemääriä ei voida julkaista salassapitoso-

pimuksen vuoksi. 

 

  

LAPPEENRANTA Energiajae [t/a]

Ruokakaupat

Citymarket 70

Robin hood 30

Disas Fish Lpr 40

Disas Fish Nuijamaa 50

Lidl Myllymäki 15

Lidl Prisma 15

Rajamarket 15

K-Supermarket Sammonlahti 15

K-Supermarket Rakuuna 15

K-Supermarket Lehmus 15

K-supermarket Lauritsala 15

K-Market x 3 30

Valintatalo/Siwa x 7 70

395

Muut

Biltema 20

Motonet 20

40

Urheiluvälineliike x 4 40

Huonekaluliikkeet x 8 80

Muut suuret yksiköt x 5 100

Kauppakeskukset

Family center 200

Opri 50

Galleria 70

Iso Kristiina 100

Armada 70

Veera 50

540

Hotellit

Cumulus 25

Scandic Patria 25

Holiday club saimaa 50

100

YHTEENSÄ 1295
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IMATRA Energia [t/a]

Ruokakaupat

Citymarket 70

Lidl Mansikkala 15

Lidl Vuoksenniska 15

Disas fish Imatra 40

K-Supermarket Imatrankoski 15

K-Supermarket Vuoksenniska 15

Rajamarket 15

Valintatalo/ Siwa x 8 80

K-Market 10

275

Muut

Urheiluvälineliike 10

Huonekaluliikkeet x 4 40

Kauppakeskukset

Kauppakeskus Mansikkapaikka 50

Liikekeskus Koskentori 50

100

Hotellit

Valtionhotelli 25

Imatran kylpylä 25

Cumulus 25

75

YHTEENSÄ 500
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Laitostiedot investointikustannusta varten 

 

Hankkeen sijainti: 

Lassila & Tikanoja Oyj:n toimipiste. Mäntysuonkatu 13, 53550 Lappeenranta 

 

 

Alue on uutta teollisuusaluetta, mutta lähistöllä noin 200m päässä sijaitsee toistaiseksi 

muutama asuintalo. Alueen ongelmana on pieni tontti, jota kuitenkin on ehkä mahdollista 

laajentaa viereisille pelloille. Tämän hetkisen alueen kokonaispinta-ala on noin 2,5 ha, jos-

ta mahdollisen laitoksen käyttöön voisi tulla noin 1,7 ha.   
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Lähtöarvoja: 

Arvioidut jätemäärät ovat alueella huomattavasti pienempiä, mitä ne ovat Turun alueella, 

joten laitos on pienempi kuin L&T:n Turun käsittelylaitos. Tässä vaiheessa tutkimusta kä-

siteltävät jätemäärät eivät ole vielä selvillä. 

 

Käsittelylaitos 1 (sekalainen rakennusjäte ja yritysten energiajae): 

• Laitoksen kapasiteetti 30 000 t/a. 

• Palakoko 80 mm 

• 2-vuorotyö 

 

Käsittelylaitos 2 (yritysten energiajae): 

• Laitoksen kapasiteetti 20 000 t/a 

• Kierrätyspolttoaineen palakoko 80 mm 

• 2-vuorotyö 

 

Muuta: 

• Varastointitilaa alueella tarvitsisi lähestulkoon niin paljon kuin vain mahdollista. 

• Tarvetta ainoastaan Fe, Cu ja Al erotteluun. 

• Molempiin vaihtoehtoihin tarvitsi myös paalauksen ja käärinnän.   

 

 

  


