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JÄTESANASTO 

 

Biojäte eloperäinen ja kiinteä kokonaisuudessaan biologisesti hajoava 

eli maatuva jäte, esimerkiksi ruokajäte 

Energiajäte jäte, jota ei voida kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan 

käyttää hyödyksi energiantuotannossa, esimerkiksi puu, kierrä-

tykseen kelpaamaton pahvi ja paperi sekä suurin osa muovija-

keista 

Hyötyjäte hyödyntämiskelpoinen jäte, joka voidaan hyödyntää materiaali-

na tai energiana, esimerkiksi biojäte, paperi, pahvi, kartonki, 

metalli, SER, puujäte ja energiajäte 

Jäte aine tai esine, jonka haltija on poistanut tai aikoo poistaa käy-

töstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä 

Kaatopaikkajäte lajittelun ja hyödynnettävien materiaalien talteenoton jälkeen 

jäljelle jäänyt jäte, joka ei ole enää hyödynnettävissä 

Keräyskartonki materiaalina hyödynnettäväksi kelpaava paperi-, kartonki- ja 

pahvipakkausjäte 

Loppujäte kotitalouksissa syntyvä energiantuotantoon kelpaava yhdyskun-

tajäte, josta hyöty- ja ongelmajätteet on lajiteltu erikseen 

Metalli pienikokoiset metallijakeet, jotka kelpaavat hyödynnettäväksi 

materiaalina 

Puutarhajäte pihan ja puutarhan hoidosta syntyvä jäte, kuten risut, oksat ja 

haravointijäte 

SER  sähkö- ja elektroniikkaromu 

Vaarallinen jäte käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa 

tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
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1  JOHDANTO 
 

Puolustusvoimat on merkittävä jätteen tuottaja ja aktiivisesta lajittelukampanjoinnista huo-

limatta puolustushallinnossa ei ole päästy tarpeeksi laadukkaisiin tuloksiin jätteiden lajitte-

lussa sekä jätemäärän ehkäisyssä. Toimiva jätehuolto on oleellinen osa varuskuntien toi-

minnan kokonaiskuvaa tarkasteltaessa ja tulevaisuudessa jätehuollon sujuvuuteen tulee 

varuskunnissa kiinnittää yhä enemmän huomiota. Ensisijaisen tärkeää on pyrkiä ehkäise-

mään syntyvän jätteen määrää, mutta jo syntynyt jäte tulee pyrkiä hyödyntämään mahdolli-

suuksien mukaan materiaalina uusiokäytössä tai ohjata edelleen energiantuotantoon. Jäte-

huollon ensisijaiseksi tavoitteeksi Vekaranjärvellä voidaan asettaa se, että materiaaliltaan 

kierrätyskelpoinen jäte pyritään erottaman sekajätteestä mahdollisimman tehokkaasti ja 

tämän jälkeen jäljelle jäänyt jäte ohjataan energiantuotantoon.  

Karjalan Prikaatiin kuuluva Vekaranjärven varuskunta on yksi Suomen suurimmista va-

ruskunnista, joten myös jätehuollon tulisi olla ympäristö- ja jätelainsäädännön sekä valta-

kunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti organisoitua. Tässä kandidaatintutkielmassa tar-

kastellaan jätehuollon nykytilaa Vekaranjärven varuskunnassa käytettävien keräysmene-

telmien, kerättävien jätejakeiden ja vuosittaisten jätemäärätilastojen avulla. Lisäksi kartoi-

tetaan varuskunnan jätehuollon ongelmakohtia sekä laaditaan toimintasuunnitelma ongel-

makohtien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Tämä kandidaatintutkielma on toteutettu Puolustushallinnon rakennuslaitoksen (PHRAKL) 

toimeksiannosta puolustusvoimille. Jätehuoltosuunnitelman kokouksiin ja jätehuoltosuun-

nitelman suunnittelutyöhön osallistuivat: 

 Kari Leppänen Karjalan Prikaati 

 Nina Kokko Puolustushallinnon rakennuslaitos 

 Tapio Paldanius Puolustushallinnon rakennuslaitos 

 Taina Halme Puolustushallinnon rakennuslaitos 
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1.1 Työn tavoitteet 
 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on laatia jätehuoltosuunnitelma Vekaranjärven 

varuskunnalle. Jätehuoltosuunnitelma toimii yleisohjeena, johon on koottu yhteen varus-

kunnan jätehuoltoa määrittävät ohjesäännöt. Jätehuoltosuunnitelman lähtökohtana on käy-

tännönläheisyys, jolloin suunnitelman asettamat tavoitteet ja kehittämisehdotukset ovat 

helposti toteutettavissa. Jätehuoltosuunnitelman tavoitteena on, että jätehuolto tulisi jokai-

selle varusmiehelle ja muulle varuskunnan henkilökunnalle tutuksi, jolloin jätteiden lajitte-

lu tapahtuisi oikeaoppisesti jätteiden syntyvaiheesta lähtien.  

 

1.2 Työn toteutus ja rajaukset 
 

Jätehuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä Puolustusvoimien sekä Puolustushallinnon 

rakennuslaitoksen kanssa. Jätehuoltosuunnitelman toteuttamiseen on kuulunut useita käyn-

tejä Vekaranjärven varuskunnassa loka-joulukuussa 2011. Käyntien yhteydessä henkilö-

kuntaa on haastateltu jätehuollon nykytilaan liittyen sekä otettu huomioon asiakkaiden toi-

veet ja tavoitteet jätehuollon järjestämisestä, jotta jätehuolto toimisi sujuvasti myös käy-

tännössä.  

Jätehuoltosuunnitelma pohjautuu valtakunnalliseen jätelakiin, kunnallisiin asetuksiin sekä 

Valtioneuvoston asettamaan valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. Jätehuoltosuunnitelman 

laatimisessa on käytetty apuna aikaisempina vuosina eri varuskunnille teetettyjä jätehuol-

tosuunnitelmia. Vekaranjärven varuskunnan jätehuoltosuunnitelman laatiminen on osa 

laajempaa valtakunnallista projektia, jossa kaikille varuskunnille laaditaan ajantasaiset 

jätehuoltosuunnitelmat tai suoritetaan tarvittavia päivityksiä jo olemassa oleviin jätehuolto-

suunnitelmiin.  

Vekaranjärven yhteydessä sijaitsevalle Pahkajärven harjoitusalueelle on laadittu jätehuol-

tosuunnitelma vuonna 2007, joten Pahkajärven osalta jätehuoltosuunnitelma on rajattu ai-

noastaan päivityksiin voimassa olevaan Pahkajärven harjoitusalueen jätehuoltosuunnitel-

maan. Pahkajärven lisäksi seuraavat Vekaranjärven varuskunnalle kuuluvat kohteet raja-

taan jätehuoltosuunnitelmasta pois niissä syntyvien jätemäärien vähäisyyden vuoksi: 
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 Karjalan Lennosto  

 Tammirannan alue  

 Valkealan autokoulu 

2 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Puolustushallinnon rakennuslaitos 
 

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen laitos. Rakennuslaitos 

vastaa puolustushallinnon kiinteistötoimen asiantuntija- ja hankintatehtävistä sekä palvelu-

tuotannon järjestämisestä. Rakennuslaitoksen organisaatio muodostuu keskusyksiköstä 

sekä seitsemästä alueorganisaatiosta. (Puolustushallinnon rakennuslaitos 2009, 3-5.)  Puo-

lustushallinnon rakennuslaitoksen organisaatiokaavio on havainnollistettu kuvassa 1.  

Kuva 1. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen organisaatio (Puolustushallinnon rakennuslaitos). 

Rakennuslaitos tuottaa asiantuntijapalveluita puolustusvoimien tarpeen mukaan siellä mis-

sä puolustusvoimat toimii. Rakennuslaitoksen pääasiakasryhmän muodostavat puolustus-

ministeriö, puolustusvoimat, tulosyksiköt, joukko-osastot, kiinteistöjen ja alueiden omista-

jat sekä puolustusvoimien strategiset yhteistyökumppanit. Rakennuslaitoksen toiminnan 
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ytimeksi voidaan määritellä kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntevuus, puolustusvoimien 

toiminnan tunteminen sekä kyky vastata puolustusvoimien toiminnan tarpeisiin sekä vaa-

timuksiin turvallisuus- ja valmiusasioissa. Asiantuntijapalvelut on jaettu edelleen rakennut-

tamis-, teknisiin-, energia-, kiinteistö-, siivous- sekä ympäristöpalveluihin. (Ympäristöra-

portti 2005, 5.) 

Jätehuolto toimii osana rakennuslaitoksen kiinteistöpalveluja. Rakennuslaitos pyrkii kehit-

tämään varuskuntien jätehuoltoa jatkuvasti siten, että päivittäisestä toiminnasta syntyvä 

jäte lajiteltaisiin ja käsiteltäisiin jätelain sekä yksittäisten kuntien omien jätehuoltomäärä-

ysten mukaisesti. Vuodesta 2008 lähtien Puolustushallinnon rakennuslaitos on kampanjoi-

nut aktiivisesti jäte- ja lajittelutietoisuuden puolesta ja antanut jätevalistusta varusmiehille 

sekä muulle puolustushallinnon henkilökunnalle. Erityistä huomiota on kiinnitetty muoni-

tuskeskuksissa syntyvän biojätteen määrään. (Ympäristöraportti 2009, 18.) 

 

2.2 Vekaranjärven varuskunta 
 

Kouvolassa sijaitsevalla Vekaranjärven varuskunnassa operoi Karjalan Prikaati (KARPR), 

joka on maavoimia edustava mekanisoitu valmiusyhtymä. Karjalan Prikaatin päätehtävänä 

on kouluttaa sodan ajan joukkoja Suomen puolustusvoimille sekä huolehtia puolustusval-

miuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä Kymenlaaksossa. Kaikki maavoimien aselajit 

ovat edustettuina Karjalan Prikaatissa. (Karjalan Prikaati 2010.) Karjalan Prikaatin organi-

saation rakenne ja edustetut maavoimien aselajit ovat nähtävillä oheisesta kuvasta 2. 
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Kuva 2. Karjalan Prikaatin organisaation rakenne. (Karjalan Prikaati 2011.)  

Vekaranjärven varuskunnan läheisyydessä sijaitsee lisäksi Pahkajärven harjoitusalue. Ve-

karanjärven henkilöstön määrä on noin 3000 henkilöä, mukaan lukien siviilihenkilöt. Kar-

jalan Prikaatin saapumiserä tavoite on 1850 alokasta eli 3700 alokasta vuosittain, sillä hei-

näkuun ja tammikuun saapumiserät ovat lähes yhtä suuret. Vekaranjärven varuskunnan 

tilojen kokonaisala on 13 600 m², kattaen 2844 vuodepaikkaa. Harjoitusalueita on yhteensä 

8365 ha sekä lisäksi 2771 ha suoja-alueita. Sotilaallisia harjoituksia järjestetään noin 240 

kpl/a ja ampuma-alue on käytössä noin 220 d/a. (Kari Leppänen 2011.) 

 

2.3   Kymenlaakson Jäte Oy  
 

Vekaranjärven varuskunnan jätehuollon keskeisin toimija on Kymenlaakson Jäte Oy. Anja-

lankosken Keltakankaalla sijaitseva Kymenlaakson Jäte Oy on vuonna 1997 perustettu 

alueellinen jätehuoltoyhtiö, jonka toimialueeseen kuuluu noin 190 000 asukasta sekä noin 

8400 yritystä. Toimialue muodostuu kahdeksasta kunnasta, jotka ovat Kouvola, Iitti, La-

pinjärvi, Pyhtää, Kotka, Hamina, Miehikkälä sekä Virolahti. (Kymenlaakson Jäte Oy a.) 
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Jätekeskuksen alueella sijaitsee kierrätyspolttoainetta valmistava murskauslaitos, Kymen-

laakson ainoa loppusijoitusalue, öljyisten ja pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsitte-

lyalue, lajittelukenttä sekä nestemäisten jätteiden vastaanotto- ja käsittelyalue. (Kymen-

laakson Jäte Oy c.) 

Uudet jätehuoltomääräykset Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella astuivat voimaan 

1.1.2011. Kunnalliset jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelain määräämiä yleisiä jätehuol-

lon periaatteita ja antavat ohjeita paikallisesta jätehuoltojärjestelmästä. Kunnalliset jäte-

huoltomääräykset ovat nimensä mukaisesti velvoittavia ja kertovat vähimmäisvaatimukset, 

joita jokaisen asukkaan tulisi asianmukaisesti noudattaa. Kymenlaakson Jäte Oy vaikuttaa 

oleellisesti myös Vekaranjärven jätehuoltoon. Kymenlaakson alueen kotitalouksissa loppu-

jäte nimen saanut kotitalousjäte on toimitettu vuodesta 2008 lähtien Kotkan Korkeakosken 

Hyötyvoimalaitokseen. Vekaranjärven varuskunnassa siirryttiin loppujätteen keräämiseen 

kesällä 2011. (Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset 2011, 8-9.)  

Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskus otti vuonna 2010 jätteitä vastaan yh-

teensä 92 000 tonnia. Loppujätteen määrä oli yhteensä 31 860 tonnia, josta 28 125 tonnia 

ohjattiin polttoon Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitokselle. Erilliskerättyä biojätettä 

otettiin vastaan 5600 tonnia. Jäteasemilla ja hyötyjätepisteillä otettiin vastaan hyödynnettä-

viä jätteitä noin 9100 tonnia, joista tuottajavastuunalaisia jätteitä oli noin 2800 tonnia.  

(Kymenlaakson Jäte Oy b.) 

 

3 JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET 
 

Puolustusvoimien jätehuoltoa ohjaa Suomen lainsäädäntö. Puolustushallinnossa pyritään 

kehittämään jätehuoltoa siten, että päivittäisestä toiminnasta syntyvät jätteet käsitellään 

jätelainsäädännön ja kuntien jätehuoltomääräysten mukaisesti parhaalla mahdollisella ta-

valla. Suomessa jätehuoltoa ohjaa jätelaki (1072/1993) sekä jäteasetus (1390/1993). Lisäk-

si jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja kontrolloi keskeisesti myös ympäristönsuojelulaki 

(86/2000) sekä ympäristönsuojeluasetus (169/2000). Jätelainsäädäntö uudistuu kokonai-

suudessaan vuonna 2012. Jätelainsäädännön uudistusten myötä uusi jätelaki (646/2011) 
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astuu voimaan toukokuussa 2012 ja näin ollen myös varuskuntien jätehuolto tulee päivittää 

vastaamaan uutta jätelakia. Jätehuollon kehittämisessä pyritään lisäksi vuoteen 2016 täh-

täävän Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja aikatauluihin. (Ympä-

ristöraportti 2009, 18.) 

 

Jätepolitiikan keskeisenä tavoitteena on jätteistä aiheutuvien haitallisten terveys- ja ympä-

ristövaikutusten vähentäminen. Keskeiseksi ilmastotavoitteeksi voidaan määritellä jätteistä 

aiheutuvien kaatopaikkakaasujen, erityisesti metaanin, vähentäminen. Tämä edellyttää kaa-

topaikalle sijoitettavan biohajoavan jätteen määrän huomattavaa vähennystä sekä kaatopai-

koilla syntyvän metaanin tehokkaampaa talteenottoa. (Ympäristöministeriö 2008, 9.) 

 

3.1 Jätelaki 
 

Vekaranjärven jätehuoltosuunnitelma perustuu jätelakiin 646/2011, joka vahvistettiin 

eduskunnassa 17. kesäkuuta 2011 ja astuu voimaan 1. toukokuuta 2012. Jätelain uudistuk-

sen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäris-

töpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Uudistuksen yhteydessä ar-

vioidaan jätteen synnyn ehkäisyn ja jätteiden kierrätyksen edistämisen sääntelyä, tuottaja-

vastuuseen liittyvää sääntelyä sekä jätehuollon valvonnan riittävyyttä. Uudistetun jätelain-

säädännön myötä perehdytään syvemmin jätteen synnyn ehkäisyn, jätteiden kierrätyksen 

edistämisen sääntelyn, tuottajavastuuseen liittyvän sääntelyn sekä jätehuollon valvonnan 

riittävyyteen. Uudistuksen myötä varmistettiin myös, että säädöshierarkia ja valtuudet an-

taa asetuksia eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa. (Valtion ympäristöhallinto 2011a.) 

Jätelain 646/2011 1 §:n mukaan jätelain tarkoituksena 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 1.5.2012/646 1§). 

 

Jätelain 646/2011 4 §:ssä rajataan jätelain soveltamista puolustusvoimien toiminnassa. 4 § 

mukaan lakia ”ei sovelleta sellaiseen puolustusvoimien toimintaan, jossa lain soveltaminen 

vaarantaisi valtakunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden. Lakia ei myöskään sovelleta 
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erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitettuihin eikä valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen 

valvontaan liittyviin tuotteisiin”. Rajauksista huolimatta puolustusvoimien tulisi toiminnas-

saan ja tuotteissaan otettava huomioon jätelain 2 luvun yleiset velvollisuudet ja periaatteet 

siinä laajuudessaan kuin se on mahdollista ottaen huomioon valtakunnan turvallisuuden ja 

huoltovarmuuden varmistamisen. (L 17.6.2011/646, 4 §.) 

Jätelain 646/2011 8§:n mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan nouda-

tettava etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan ensisijaisesti on vähennettävä synty-

vän jätteen määrää sekä jätteen haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan 

on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. 

Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mu-

kaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on lop-

pukäsiteltävä. (L 17.6.2011/646, 8 §.) Etusijajärjestys on havainnollistettu kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Etusijajärjestys. (L 17.6.2011/646, 8 §.) 

 

3.2 Ympäristönsuojelulaki 
 

Ympäristönsuojelulaki 86/2000 toimii pilaantumisen torjunnan yleislakina. Laki edellyttää, 

että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tulee hakea ympäristölupaa. 

Lakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaamista 

sekä toimintaan jossa syntyy jätettä sekä jätteen käsittelyyn. Asetuksella voidaan kuitenkin 

säätää poikkeuksia ympäristönsuojelulain soveltamisesta, jos se on tarpeen valtakunnan 

turvallisuuden, huoltovarmuuden tai puolustusvoimien toiminnan erityisluonteen vuoksi. 
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(YSL 1.3.2000/86, 2 §). Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumiseen vaaraa 

aiheuttavassa toiminnassa voidaan soveltaa viittä periaatetta, jotka on esitetty kuvassa 4.  

 

Kuva 4. Ympäristönsuojelulain periaatteet. (YSL 1.3.2000/86, 4 §.) 

 

3.3 Jätehuoltopolitiikka Euroopan Unionissa 

 

Euroopan Unionin ympäristö- ja jätepolitiikka rajaa Suomen jätepolitiikan päätavoitteet. 

EU:n parlamentin ja neuvoston kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman 

1600/2002/EY päätavoitteena on muun muassa luonnonvarojen tehokkaampi käyttö ja hoi-

to sekä jätehuollon parantaminen. Euroopan Unionin jätepolitiikan tavoite on edistää luon-

nonvarojen kestävää käyttöä sekä ehkäistä ja torjua jätteistä terveydelle ja ympäristölle 

aiheutuvaa haittaa. EU:n jätepolitiikan yleistavoitteet sisältyvät komission vuonna 1996 

hyväksymään jätestrategiaan sekä vuonna 2005 hyväksymään jätteen synnyn ehkäisyn ja 

kierrätyksen strategiaan. Euroopan Unioni painottaa yhteisen lainsäädännöllisen perustan, 

yhteisten käsitteiden ja määritelmien sekä vertailukelpoisten tilastojen ja tietojen tärkeyttä 
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Euroopan Unionin sisällä. (Ympäristöministeriö 2011b.) Suomen ja Euroopan Unionin 

jätepolitiikan perusperiaatteet ovat nähtävissä oheisesta kuvasta 5. 

Kuva 5. Suomen ja Euroopan Unionin jätepolitiikan perusperiaatteet. (Ympäristöministeriö 2011b.) 

 

3.4 Vuoteen 2016 ulottuva valtakunnallinen jätesuunnitelma  
 

Puolustushallinnon jätehuollon keskeisenä ohjesääntönä toimivat valtakunnallisen jäte-

suunnitelman mukaiset tavoitteet. Valtioneuvosto hyväksyi ympäristöministeriön suosituk-

sesta vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman 10.4.2008. Valtakunnalli-

nen jätesuunnitelma pohjautuu samaiseen viisiportaiseen jätehierarkiaan, joka uuden jäte-

lain 646/2011 myötä tullaan tuntemaan myös jo aikaisemminkin mainittuna etusijajärjes-

tyksenä. Jätesuunnitelmassa käydään läpi jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn päämää-

rät sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma on voimassa 31.12.2016 

asti tai siihen asti kun seuraava jätesuunnitelma astuu voimaan. Valtakunnalliseen jäte-

suunnitelmaan sisältyy myös Suomen kansallinen jätteen synnyn ehkäisysuunnitelma. 

(Ympäristöministeriö 2008, 3, 7.) 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman päämäärät on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen, jotka 

ovat esitettynä kuvassa 6. 
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Kuva 6. Valtakunnallisen jätesuunnitelman päämäärät. (Ympäristöministeriö 2008, 7-9.)  

Tavoitteena on, että vuonna 2016 yhdyskuntajätteistä kierrätetään materiaalina 50 % ja 

energiana 30 %. Kaatopaikalle loppusijoitettavaksi tulisi päätyä enää korkeintaan 20 %. 

Yhdyskuntajätteeksi lasketaan tässä tapauksessa asumisessa syntyvät jätteet tai asumiseen 

rinnastettavien teollisuus-, palvelu- tai muussa vastaavanlaisessa toiminnassa syntyvät jät-

teet. (Ympäristöministeriö 2008, 7-9.) 

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa täsmennetään jätelain mukaisesti erilaisissa alueellisissa 

jätesuunnitelmissa. Alueellisia jätesuunnitelmia laadittaessa on kuitenkin otettava huomi-

oon paikalliset jätehuoltomääräyksen sekä alueen olosuhteet. Erityisesti yksittäisen varus-

kuntien jätehuoltoa tarkasteltaessa alueelliset jätehuoltomääräykset korostuvat. Vekaran-

järven varuskunta sijaitsee syrjäisellä paikalla, jolloin yksittäisten jätejakeiden nouto ei ole 

kuljetuksellisesti ajateltuna kustannustehokasta, jos syntyvät jätemäärät ovat vähäisiä. 

(Ympäristöministeriö 2008, 33.) 
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4 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 

Jätehuoltosuunnitelman tavoitteena on vähentää ympäristön kuormitusta sekä jätehuolto-

kustannuksia. Jätehuollon nykytilaa tarkastelemalla sekä tarvittavilla toimenpiteillä voi-

daan parantaa varuskunnan kustannustehokkuutta, organisoida jätehuolto paremmin asiak-

kaan tarpeita vastaavaksi sekä kiinnittää huomiota materiaalitehokkuuteen.  Jätteiden vä-

hentämisen ja kierrätyksen tehostamisen hyödyt voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:  

1. Ympäristön tilan parantamiseen 

2. Taloudellisiin hyötyihin 

3. Yritysimagon paranemiseen 

4. Henkilökohtaisiin hyötyihin (Franchetti 2009, 75.) 

Yrityksen tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa useampi tai ideaalitilanteessa kaikki edellä mai-

nituista saavutettavissa olevista hyödyistä toteutuvat. Parhaimmillaan toimivalla jätehuol-

lolla ja jätehuoltosuunnitelman asettamien tavoitteiden toteutumisella yritys saavuttaa ta-

loudellisia hyötyjä jätehuoltokustannusten tiivistämisen ansiosta, yrityksen imago paranee, 

ympäristökuormitukset vähenevät sekä henkilökunta ja sidosryhmät näkevät yrityksen pa-

remmassa valossa yrityksen toimiessa yhteiskunnan hyväksi. (Franchetti 2009, 75.) 

Uusien käytäntöjen toteutus, henkilökunnan kouluttaminen sekä uusien oppien sisällyttä-

minen työrutiineihin vaatii aikaa ja resursseja. Jätehuollon kehittäminen ja käytännön toi-

met vaativat kokonaisvaltaista panostamista koko henkilökunnalta. (Lahden ammattikor-

keakoulu 2005a.) 

Jätehuoltosuunnitelma Vekaranjärven varuskunnalle on toteutettu oheisen taulukon 1 työ-

vaiheita mukaillen. 
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Taulukko 1. Jätehuoltosuunnitelman työvaiheet. (Kohonen 2010, 49, muokattu.) 
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4.1 Taustaselvitys ja alkukartoitus 

 

Taustaselvityksessä huomioidaan jätelainsäädännön sekä paikallisten jätehuoltomääräysten 

asettamat rajoitukset ja ohjesäännöt. Lähtötilanteen kartoituksen avulla puolestaan luodaan 

yrityksen tarpeiden mukainen kokonaiskuva yrityksen jätehuollon tilasta. Lähtökartoitus 

aloitetaan keskustelemalla jätehuoltoon liittyvistä ongelmakohdista yrityksessä sekä jäte-

huollon tavoitteista. (Lahden ammattikorkeakoulu 2005b.) 

Jätehuoltokartoituksella selvitetään ja määritetään muun muassa seuraavat asiat: 

 jätteiden syntypaikka 

 jätelajit 

 aikaisempien vuosien jätemäärät 

 käytössä olevat keräilyvälineet 

 käytössä olevat keräilyastiat 

 jätteiden keräyspisteet 

 keräystoiminnot ja käytännöt 

 yritykseen sisään tulevat materiaalivirrat ja mahdollinen jätemäärän vähentäminen 

tätä kautta. (Lahden ammattikorkeakoulu 2005b.) 

Yrityksen sisäiset siirrot muodostavat keräysjärjestelmän. Keräysjärjestelmän suunnittelun 

yhteydessä tulisi ottaa huomioon, miten keräysjärjestelmästä saadaan käytännönläheinen ja 

toimiva ja juuri yrityksen toimintaa parhaiten vastaava. Tähän suunnitteluun on suositelta-

vaa ottaa mukaan kaikki tahot, jotka osallistuvat edes jollakin tavalla yrityksen jätehuol-

toon. Alkukartoituksen yhteydessä selvitetään kaikki jätejakeita kuljettavat tahot, tyhjen-

nysvälit, keräysvälineet sekä jätteiden hyötykäytön tilanne. Alkukartoituksen yhteydessä 

kannattaa tehdä myös perusteellinen jätepistekierros, jonka avulla kartoitetaan jäteastioiden 

kunto, mitoitus, sijoitus ja tyhjennysvälit. Jäteastioiden tulee olla moitteettomassa kunnos-

sa ja astioiden yhteydestä tulisi löytyä selkeät lajitteluohjeet. Lisäksi tulisi miettiä, ovatko 

jäteastioiden koot mitoitettu oikein suhteessa jätemääriin ja tyhjennysväleihin. Jätepiste-

kartoituksen yhteydessä tulisi myös tarkistaa keräysastioiden sijainti sekä se, että kuhunkin 
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jätepisteeseen on sijoitettu asianmukaiset keräysastiat. (Lahden ammattikorkeakoulu 

2005c.) 

 

4.2 Kartoituksen analysointi ja käytännön toimenpiteet 
 

Lähtötilanteen kartoituksen ja alkuselvitysten pohjalta laaditaan yritykselle jätehuolto-

suunnitelma. Jätehuoltosuunnitelmassa otetaan huomioon alkukartoituksessa esiin tulleet 

jätehuollon ongelmakohdat ja pyritään kehittämään jätehuoltoa yrityksen kannalta mahdol-

lisimman toimivaksi. Alkukartoituksen perusteella selvitettiin muutostarpeet jätteiden ke-

räämisessä ja lajittelussa. Kartoituksen, selvitysten, viranomaismääräysten, yritysten tar-

peiden ja kustannusten pohjalta luodaan tavoitteet jätehuoltosuunnitelmalle. Tavoitteiden 

pohjalta laaditaan lista vaadittavista käytännön toimista, joita voivat olla esimerkiksi:  

 muutokset jätteiden keräys- ja kuljetusmenetelmissä 

 jäteastioiden kunnostaminen tai vaihtaminen sekä sijoittaminen 

 muutokset jätteiden keräyspisteissä ja tiloissa 

 ohjeistus, opastus ja koulutus. (Lahden ammattikorkeakoulu 2005d.) 

 

4.3 Ohjeistus ja opastus 
 

Monipuolisen ja selkeän ohjeistuksen avulla koko henkilökunnan on mahdollista toimia 

jätehuoltojärjestelyjen edellyttämällä tavalla. Ohjeiden laadintavaiheessa henkilökunta 

tulee pyrkiä sisällyttämään suunnitteluprosessiin mahdollisimman laajasti, jotta ohjeista 

saadaan selkeitä ja koko henkilökunnan toiveiden mukaisia. Lajitteluohjeista tulee käydä 

ilmi ainakin seuraavat tiedot: 

 mitä kerätään 

 mihin jätteet kerätään 

 kuka vastaa jätteiden keräilystä (sisäinen logistiikka) 

 minne jätteet toimitetaan ja kuka on yhdyshenkilö 
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 keneltä saa tarvittaessa lisätietoja. (Lahden ammattikorkeakoulu 2005e.) 

Lajitteluohjeet tulisi sijoittaa siten, että ne ovat kaikkien nähtävissä. Lajitteluohjeet voivat 

löytyä esimerkiksi yleiseltä ilmoitustaululta sekä sähköisessä muodossa. Lajitteluohjeiden 

tulee olla helppolukuisia sekä lukijan mielenkiinnon herättäviä. (Lahden ammattikorkea-

koulu 2005e.) 

Kiinteistökohtaisesti tulee laatia yleiset lajitteluohjeet sekä työ- ja keräyspisteisiin tulee 

lisäksi sijoittaa yksityiskohtaisemmat lajitteluopasteet. Keräyspisteissä, keräysvälineissä ja 

jätetilassa tulee olla selkeät lajitteluopasteet. (Lahden ammattikorkeakoulu 2005e.)  

Ohjeistukseen ja opastukseen kuuluu myös koulutus. Jätehuolto saadaan toimivaksi ainoas-

taan silloin, jos henkilökunta on asianmukaisesti koulutettu ja perehdytetty jätehuoltoon 

liittyviin tapoihin ja lajitteluohjeisiin. Koulutus voidaan järjestää joko talon sisäisenä kou-

lutuksena, jolloin koulutuksen antaa jätehuoltoon pätevöitynyt henkilö. Koulutus voidaan 

vaihtoehtoisesti järjestää käyttäen hyväksi esimerkiksi jätehuoltoyhtiön konsultointi- ja 

asiantuntijapalveluita. Myös kunnalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia tarpeelli-

sista neuvonta-, tiedotus- ja valistustehtävistä. (Lahden ammattikorkeakoulu 2005e.) 

Koulutuksen tulisi sisältää yleisen jätehuoltoon liittyvän tiedon lisäksi konkreettista opas-

tusta henkilö-, työpiste- tai osastokohtaisella tasolla. Samalla tulisi varmistaa se, että ohjei-

den noudattaminen on käytännönläheistä ja helposti toteutettavissa. Erityisesti tulisi painot-

taa syntypaikkalajittelun merkitystä, sillä lajittelun tulisi tapahtua oikein jo jätteiden synty-

vaiheesta alkaen. Väärin toteutettu syntypaikkalajittelu hankaloittaa jätehuoltoketjun suju-

vuutta jätehuoltoprosessin myöhemmissä vaiheissa. (Lahden ammattikorkeakoulu 2005e.) 

 

4.4 Seuranta 
 

Jätehuoltosuunnitelman laatimisen ja käyttöönoton jälkeen aloitetaan jatkuva jätehuollon 

seuranta. Seurannan tarkoituksena on pitää jätehuolto suunnitellulla tasolla sekä kehittää 

jätehuoltoa sitä mukaan kun muutoksia tapahtuu jätehuollon osalta. Seuranta voidaan jakaa 

ympäristölaskennalliseen sekä käytännön seurantaan. Ympäristölaskennallinen seuranta 

käsittää kaikki konkreettiset jätehuollon mittarit, kuten jätemäärien tai jätehuollon kulujen 
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seurannan. Käytännön seurantaan lasketaan puolestaan kuuluvaksi esimerkiksi työnteki-

jöiltä, jätehuoltoyhtiöltä tai muilta sidosryhmiltä saadut palautteet. Käytännön seurantaan 

kuuluu myös esimerkiksi jätepisteiden tilan silmämääräinen seuraaminen. Seurannan toi-

mivuuden varmistamiseksi, tulee etukäteen päättää seurantavälien pituus. Ohjesääntönä on, 

että seurantaväli ei saisi olla pidempi kuin yksi vuosi.  (Lahden ammattikorkeakoulu 

2005f.) 

Seurattavia ympäristölaskennallisia tunnuslukuja voi olla: 

 kokonaisjätemäärä (t) 

 kerättävät jätemäärät jätejakeittain (t) 

 jakeiden lukumäärä (kpl) 

 kaatopaikalle/loppusijoitukseen menevän jätteen määrä (t) 

 jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan tai jätejakeittain (€) 

 vaarallisten jätteiden määrä (t, kg tai m³) 

 vaarallisten jätteiden käsittelykustannukset (€) 

 jätehuollon investointikustannukset (€) 

 jäteveden tai lietteiden määrä (m³) (Lahden ammattikorkeakoulu 2005f). 

 

5 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN VEKARAN-

JÄRVEN VARUSKUNNALLE 
 

5.1 Taustaselvitys 

 
Uusien jätehuoltomääräyksien Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueella myötä merkittä-

vin muutos Vekaranjärvellä jätehuollon uudistusten osalta oli kaatopaikka- ja energiajäte 

termien yhdistäminen ja korvaaminen termillä loppujäte. Kymenlaakson Jäte Oy:n mukaan 

nimitys kaatopaikkajäte ei ole enää perusteltua, sillä kotitalousjätettä ei enää loppusijoiteta 

kaatopaikalle, vaan toimitetaan Kotkan hyötyvoimalaitokseen ja edelleen energiantuotan-

toon. Loppujäte- sanalla on tarkoitus kuvastaa jäljelle jäävää jätettä, kun siitä on ensin laji-

teltu kierrätyskelpoiset jätteet, materiaaliltaan hyötykäytettävät jätteet sekä vaaralliset jät-



21 

 

teet erikseen ja toimitettu asianmukaisiin jätepisteisiin. Kaatopaikkajäte-termi jää tosin 

edelleen voimaan merkitsemään jätettä, joka on täysin hyödyntämiskelvotonta ja näin ollen 

voidaan sijoittaa ainoastaan kaatopaikalle. Myös puhdasta energiajätettä kerätään Vekaran-

järven varuskunnan alueella edelleen, mutta ainoastaan muonituskeskuksen yhteydessä. 

Lisäksi esimerkiksi suurempien leirien yhteydessä kerätään edelleen kaatopaikkasijoitetta-

vaa sekajätettä. (Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset 2011, 9. ) 

Kymenlaakson Jäte Oy:n jätehuoltomääräysten 2 §:n mukaan kaikkien jätteiden haltijoiden 

on huolehdittava jätteiden asianmukaisesta lajttelusta. Myös Vekaranjärven varuskunnassa 

seuraavat jätejakeet tulee lajitella erikseen: 

 Keräyskelpoiset hyötyjätteet 

 Vaarallinen jäte 

 Erityisjätteet (esimerkiksi pilaantuneet maat) 

 Loppujäte. (Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset 2011, 23. ) 

Uusien jätehuoltomääräysten myötä määriteltiin keräysvälineiden ohjeelliset värit kerättä-

ville jätejakeille, jotka ovat: 

 Harmaa Loppujäte 

 Vihreä Paperi/Ruskea pahvi 

 Ruskea Biojäte 

 Sininen  Keräyskartonki 

 Valkoinen Lasi 

 Musta/Harmaa Metalli 

 Keltainen Tekstiili 

 Oranssi Energiajäte 

 Punainen Ongelmajäte (Vaarallinen jäte) 

Loppujätenimikkeen lisäksi jätelain uudistuksen myötä myös ongelmajäte termi korvattiin 

termillä vaarallinen jäte. Jätelakiehdotuksessa päätettiin ongelmajäte-termin poistamisesta 

ja korvaamisesta termillä vaarallinen jäte, joka korostaa jätteen vaaraominaisuutta tervey-

delle tai ympäristölle. (Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset 2011, 9-11. ) 
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Jätehuoltomääräyksien uudistamisen myötä Vekaranjärvellä tehtiin muitakin merkittäviä 

jätehuollollisia uudistuksia. Vekaranjärvellä siirryttiin painoperusteiseen laskutukseen tila-

vuusperäisen laskutuksen sijaan, jonka vuoksi Vekaranjärvellä tehtiin muutoksia myös 

astioiden koossa. Painoperusteinen laskutus edellyttää etulastaavia autoja, joiden avulla 

keräysastiat voidaan punnita jo tyhjennysvaiheessa. Tämän vuoksi Vekaranjärvellä siirryt-

tiin loppujätteen osalta 1,5-8 m
3
:n kontteihin, jotka voidaan tyhjentää etulastaavilla autoil-

la. Valtaosa loppujätekonteista ovat tilavuudeltaan 4m
3
. Jätehuoltomääräyksissä suositel-

laan ulkotiloissa sijaitsevien jätteenkeräysvälineiden suojaamista aidoilla tai katoksilla, 

mutta tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä esimerkiksi keräysastioiden suurien tilavuuksi-

en vuoksi. Suurehkojen, etulastattavien loppujätekonttien vuoksi jäteastioiden suojaaminen 

katoksilla ei Vekaranjärvellä ole edes mahdollista. (Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuol-

tomääräykset 2011, 9. ) 

 

5.2 Alkukartoitus 
 

5.2.1 Kerättävät jätejakeet ja vastuunjaot 

 

Vekaranjärven varuskunnassa jätejakeet on jaettu kahteen osaan niiden vastuujaon perus-

teella; PHRAKL:n vastuulla oleviin jätejakeisiin sekä KARPRK:n vastuulla oleviin jäteja-

keisiin. Muiden mahdollisten jätejakeiden keräyksen vastuu vaihtelee tapauskohtaisesti. 

Esimerkiksi rakennus- tai purkutöiden yhteydessä työn teettäjä useimmiten tilaa myös jäte-

huollon järjestämisen, kuten jätelavat ja jätteen kuljetuksen sekä hoitaa jätteen käsittely-

maksut. Vekaranjärven varuskunnassa kerättävät jätejakeet ovat esiteltynä oheisessa luette-

lossa. Oheiset tiedot perustuvat Vekaranjärvellä suoritettuihin varuskuntakäynteihin loka-

joulukuussa 2011.  

PHRAKL:n vastuulla olevat jätejakeet: 

 loppujäte 

 sekajäte 

 energiajäte 
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 keräyspaperi   

 keräyspahvi 

 keräyskartonki 

 biojäte 

KARPR:n vastuulla olevat jätejakeet: 

 tietosuojapaperi 

 metalli 

 vaarallinen jäte 

 SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) 

 käymäläjäte 

 lasi 

 puutarhajäte 

 puujäte 

Loppujätettä kerätään varuskunnan jokaisessa jätepisteessä. Loppujäte muodostuu seka-

jätteestä, energiajätteestä sekä myös pienestä määrästä biojätettä. Tavoitteena on, että lop-

pujäte olisi sisällöltään mahdollisimman puhdasta energiakäyttöön eli hyötyjätteet sekä 

erityisesti vaarallinen jäte olisi lajiteltu siitä erikseen.  Loppujäte kuljetetaan Kotkan Hyö-

tyvoimalaitokselle poltettavaksi. Kotkan hyötyvoimalaitoksen mukaan loppujätteen tulisi 

olla mahdollisimman puhdasta, sillä loppujäte ei käy läpi erotusprosessia saapuessaan hyö-

tyvoimalaitokselle. Loppujätettä ainoastaan sekoitetaan kahmarilla, jotta polttoon syötettä-

vän jätteen lämpöarvo pysyisi tasaisena, mutta muuta käsittelyä loppujätteelle ei voimalai-

toksella enää tehdä. (Lanki 2012.) 

Sekajätettä eli kaatopaikalle sijoitettavaa jätettä kerätään esimerkiksi Pahkajärven harjoi-

tusalueelta tai suurempien leirien yhteydessä, jolloin jätteiden tarkempi lajitteleminen ei 

ole mahdollista. 

Energiajätettä kerätään omana jätejakeenaan Muonituskeskuksessa.  

Keräyspaperia kerätään lähes kaikissa varuskunnan jätepisteissä. Keräyspaperin lisäksi 

varuskunnassa kerätään tietosuojattua paperijätettä. Keräyspaperin sekä keräyspahvin tyh-

jennyksestä ja kuljetuksesta vastaa Lassila&Tikanoja Oy.  



24 

 

Keräyspahvia kerätään valtaosissa varuskunnan jätepisteistä. Keräyspahvia kerätään niis-

sä kiinteistöissä, joissa pahvijätettä muodostuu jokapäiväisen toiminnan yhteydessä. Kerä-

yskartonkia ei kerätä erikseen vaan se lajitellaan samoihin astioihin keräyspahvin kanssa. 

Biojätettä kerätään erikseen ainoastaan muonituskeskuksessa. Biojäte kuljetetaan Anja-

lankoskelle JM-Ekoturve Oy nimiseen kompostointiyritykseen. Kompostointilaitoksella 

erilliskerätty biojäte siirretään erilliseen lämpökompostoriin, jossa siitä muodostuu valmis-

ta multaa, joka voidaan edelleen käyttää esimerkiksi maanparannusaineena. (Kaakkois-

Suomen ympäristökeskus 2003). Pahkajärven harjoitusalueen biojätepuristimen biojäte 

toimitetaan Pahkajärven käymäläjätteen joukkoon.  

Tietosuojapaperia kerätään toimistotiloissa, joissa tietosuojapaperin kerääminen on ai-

heellista.  

Metallia kerätään varusmiesten paikoitusalueella, panssarihallilla, kunnossapitokeskuksel-

la sekä Pahkajärven harjoitusalueella. Kaikki metallijäte kierrätetään ns. ”romumetallina” 

eli esimerkiksi alumiineja ei lajitella erikseen. Lisäksi muonituskeskuksessa kerätään ja 

litistetään koneellisesti suurempia metallisia säilykepurkkeja. Metallijäte toimitetaan Kuu-

sakoski Oy:lle kierrätettäväksi materiaalina ja Vekaranjärven varuskunta saa toimittamas-

taan metallijätteestä asianmukaisen rahallisen korvauksen tai vaihtoehtoisesti Kuusakoski 

Oy toimittaa Vekaranjärvelle tietynlaisia metallikappaleita käytettäväksi puolustusvoimien 

toiminnassa. Kuusakoski Oy vaatii lisäksi tietyiltä metallijakeilta ns. ”vaarattomuustodis-

tuksen”. Esimerkiksi savurasiat, savuheitteet ja ammusten kuoret tulee todistaa vaaratto-

miksi ennen noutoa Kuusakoski Oy:lle.  

Vaarallisia jätteitä kerätään ajoneuvohuoltolassa, autohuoltolassa, keskuskorjaamolla 

sekä panssarihallilla. Keskuskorjaamon edustalla sijaitsee Ekokemin uudehko ja opastuk-

seltaan ajantasainen vaarallisten jätteiden kontti. Syntyvät vaaralliset jätteet ovat lähinnä 

autokorjaamoilta ja huoltoloilta tulevia maali- ja liuotinjätteitä. Lisäksi autohuoltoloiden ja 

keskuskorjaamon yhteydessä sijaitsee useita öljyisten jätteiden keräysastioita sekä erilliset 

astiat aerosolijätteelle, kuivuneelle maalijätteelle sekä loisteputkille. Vaaralliset jätteet toi-

mitetaan Ekokem Oy:lle. Vaarallisten jätteiden lisäksi terveyskeskuksen yhteydessä kerä-

tään riskijätettä, joilla tarkoitetaan esimerkiksi terveydenhoidossa syntyvää pistävää ja viil-

tävää jätettä. 
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Sähkö- ja elektroniikkaromulle (SER) ei varsinaisesti ole omaa jätepistettä. SER kerä-

tään usein esimerkiksi lavoille ja täydet SER lavat noutaa Kuusakoski Oy soitettaessa. 

Akuille on omat keräyspisteensä Panssarihallilla sekä Eletroniikka-materiaalivarastolla 

(ELMA). SER sekä akut toimitetaan Kuusakoski Oy:lle kierrätettäväksi materiaalina.  Pa-

ristoille on Recser Oy:n puolesta toimesta toimitettu keräyslaatikoita, jotka noudetaan tar-

vittaessa.  

Käymälöitä on sijoitettu Pahkajärven harjoitusalueen yhteyteen. Käymälät tyhjennetään 

tarvittaessa. 

Lasijätteelle on oma astiansa kunnossapitokeskuksen edustalla. Lasijätteen kerää Ekokem 

Oy vaarallisten jätteiden noudon yhteydessä.  

Puutarhajätettä kertyy vuodenajan mukaan ja puutarhajäte toimitetaan joko Kymenlaak-

son Jäte Oy:lle tai sijoitetaan Vekaranjärven alueelle.   

Puujätteelle on varattu omat keräyslavansa Pahkajärven harjoitusalueelle sekä varusmies-

ten paikoitusalueelle. Pahkajärven harjoitusalueella kerätään tavanomaisen puujätteen li-

säksi myös painekyllästettyä puuta.  

Jätehuollon käytännön tehtävien vastuunjako jakautuu oheisen taulukon 5 mukaan.  

Taulukko 2. Jätehuollon vastuunjako Vekaranjärvellä. 

Jäteastioiden tyhjennys Jätteen siirto jätepistei-

siin 

Jätteen kuljetuksen tila-

us/Kuljetusyritys 

 

Loppujäte; toimistot, 

sosiaalitilat ja työtilat 

 

Loppujäte tuvista 

Siivooja 

 

 

Varusmiehet tyhjentävät 

tuvissa olevat roska-astiat 

välikeräysastioihin. Va-

rusmies kuljettaa välike-

räilyastiasta jätteet ulos 

jätepisteeseen 

PHRAKL, 

Lassila&Tikanoja Oy 

Sekajäte Varusmiehet PHRAKL 

Lassilta&Tikanoja Oy 
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Energiajäte Muonituskeskuksen hen-

kilökunta ja varusmiehet 

PHRAKL 

Lassila&Tikanoja Oy 

Keräyspaperi Työpisteiden henkilökun-

ta vie ulkona jätepisteessä 

sijaitsevaan keräysastiaan 

PHRAKL, 

Lassila&Tikanoja Oy 

Keräyspahvi ja kar-

tonki 

Työpisteiden henkilökun-

ta vie pahvinkeräysastioi-

hin 

PHRAKL 

Lassila&Tikanoja Oy 

Tietosuojapaperi 

 

Paperisilppurijäte 

KARPR 

 

Silppuripussin tyhjentä-

misestä huolehtii henkilö-

kunta 

KARPR 

PROSEC 

Metalli KARPR KARPR 

Kuusakoski Oy 

Riskijäte SOTLK/KARPR KARPR 

Ekokem Oy 

Vaarallinen jäte KARPR PHRAKL 

Ekokem Oy 

SER KARPR KARPR 

Kuusakoski Oy 

Käymäläjäte PHRAKL PHRAKL 

Puutarhajäte PHRAKL PHRAKL 

Biojäte PHRAKL PHRAKL 

Loka-auto Jari Tielinen 

 

5.2.2 Jätepisteet 

 

Vekaranjärvi on jaettu kahdeksaan jätehuoltoalueeseen. Jätehuoltoalueilla sijaitsee yhteen-

sä 29 jätepistettä. Jätepisteet on koottu yhteen jätepistekartastoon, joista näkyy selkeästi 

kiinteistöjen numerot sekä jätepisteiden sijainnit. Kartastoihin on lisäksi merkattuna mitä 

jätejakeita kussakin jätepisteessä kerätään, jäteastioiden malli, jäteastioiden määrät kussa-

kin jätepisteessä sekä tyhjennysvälit. Jätepistekartastoissa on kuitenkin näkyvissä ainoas-

taan PHRAKL:n sopimusperäiset jätejakeet. Kerättävien jätejakeiden lisäksi jätepistekar-

tastoihin on merkitty hiekanerottimien, öljynerottimien, rasvanerottimien, lattiakaivojen 

sekä sadevesikaivojen sijainnit. Jätehuoltosuunnitelman toteutuksen yhteydessä jätepiste-
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kartastot on tarkistettu ja varmistettu jätepistekartastojen ajantasaisuus. Turvallisuusluoki-

tyssyistä jätepistekartastoja ei voida liittää julkiseen asiakirjaan. 

 

5.2.3 Jätemäärät 

 

Jätemäärät voivat vaihdella huomattavastikin yksittäisinä vuosina, joten on tärkeää, että 

jätemääriä voidaan tarkastella useilta vuosilta kerrallaan. Näin ollen jätemäärien tarkastelu 

vähintään kolmen vuoden aikajänteellä antaa tarkastelulle enemmän varmuutta, pois sulki-

en yksittäiset jätemäärien nousut tiettyinä vuosina.  

Karjalan Prikaatissa syntyneet jätemäärät PHRAKL:n sopimusperäisten jätejakeiden perus-

teella vuosina 2008–2010 ovat nähtävillä kuvassa 7 sekä jätejakeiden suhteelliset osuudet 

Karjalan Prikaatissa ovat esitettynä kuvassa 8.  

 

Kuva 7. KARPR jätemäärät 2008-2010. (Paldanius 2011.) 
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Kuva 8. KARPR jäteosuudet 2011. (Paldanius 2011.) 

Karjalan Prikaatin jätemääriin on sisällytetty myös Pahkajärven harjoitusalueen vuosittai-

set jätemäärät. KARPR:ssa vuosittaisten jätemäärien perusteella voidaan huomata sekajät-

teen muodostaneen selvän enemmistön muodostuneista jätejakeista vuosien 2008–2010 

välillä. Sekajätteen määrä on kuitenkin ollut selvästi laskusuuntainen vuoden 2010 jälkeen. 

Vuonna 2008 sekajätettä syntyi yhteensä 245,7 t, mutta vuonna 2011 sekajätettä syntyi 

yhteensä enää 72,71 t. Tähän tosin vaikuttaa suuresti siirtyminen loppujätteen keräämiseen, 

joka korvaa valtaosan sekajätteen keräämisestä. Loppujätettä kertyi vuonna 2011 yhteensä 

113,4 t. 

Keräyspahvin ja keräyspaperin kohdalla jätemäärät ovat olleet melko tasaisia vuositasolla 

tarkasteltuna. Keräyspuun vuosittaisiin määriin on sisällytetty puhtaan puun lisäksi paine-

kyllästetty puu. Puuta kertyi poikkeuksellisen paljon vuonna 2008, mutta vuosien 2009 ja 

2010 välillä puumäärät olivat huomattavasti pienempiä ja melko tasaisia keskenään. Syn-

tyvän puujätteen määrä on lähtenyt kuitenkin uudestaan nousuun vuonna 2011. Tähän voi 

olla syynä esimerkiksi Karjalan Prikaatissa lisääntyneet kunnostustyöt, jotka ovat vaatineet 

vanhojen rakenteiden purkua ja näin ollen puujätteen määrä on kasvanut. Puujätteen ke-

räämisen kapasiteettia onkin lisätty vuonna 2011. 

Energiajätteen osuus on ollut melko tasaista, mutta energiajätteen osuus verrattuna sekajät-

teen osuuteen on melko alhainen. Energiajätteen määrä vuonna 2011 oli poikkeuksellisen 

pieni ja tähänkin vaikuttanee siirtymä loppujätteen keräämiseen. Energiajätteen keräämisen 
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taso nähdään henkilökunnan toimesta ongelmana monissa varuskunnissa, joten Vekaran-

järven varuskunnassa henkilökunta näkee energiajätteen ja sekajätteen yhdistymisen suu-

rena helpotuksena lajittelun kannalta.  

KARPR:n jätemäärissä oli lisäksi näkyvissä ”muu jäte”, mutta tämän jätejakeen sisältö on 

vaihdellut vuosittain niin paljon, ettei kyseistä jätejaeryhmää voitu ottaa tarkasteluun mu-

kaan, sillä kyseinen jätejaeryhmä ei ole vertailukelpoinen muihin jätejakeisiin nähden. Joi-

nain vuosina tähän jätejaeryhmään on sisällytetty esimerkiksi rakennusjätettä ja toisina 

vuosina puolestaan esimerkiksi hiekan- tai öljynerotuskaivojen jätteitä.  

Muonituskeskuksessa syntyneitä jätemääriä seurataan muusta varuskunnan toiminnasta 

erillään ja Karjalan Prikaatin Puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksessa (PURU) 

syntyneet jätemäärät vuosina 2008–2010 ovat nähtävillä kuvasta 9 sekä jätejakeiden suh-

teelliset osuudet PURU:ssa ovat havainnollistettu kuvassa 10. 

 

Kuva 9. PURU jätemäärät 2008-2010. (Paldanius 2011.) 
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Kuva 10. PURU jätemäärät 2010. (Paldanius 2011.) 

PURU:n jätemääristä huomattavinta on biojätteen korkea osuus. Biojätteen osuus on pysy-

nyt tasaisen korkeana kaikkina vuosina 2008–2010. Vuoden 2008 varuskunnissa suoritetun 

lajittelukampanjan kulmakivenä oli nimenomaan muonituskeskuksissa syntyvien biojäte-

määrien pienentäminen. Biojätteen korkea määrä voidaan kuitenkin osaltaan selittää sillä, 

että biojätteen määrään kuuluu kiinteän biojätteen lisäksi biojätteen koneelliseen huuhte-

lemiseen tarvittava neste. Näin ollen todellisten biojätemäärien saaminen on mahdotonta.  

Taulukosta voidaan myös huomata, että energiajätteen osuus suhteessa sekajätteeseen on 

melko pieni. Tästä voidaan päätellä, että sekajätteen kierrättämisastetta voidaan huomatta-

vasti nostaa, sillä sekajätteisiin joutuvista jätejakeista valtaosa olisi varmasti materiaalil-

taan energiajätteisiin hyväksyttäviä. Muonituskeskuksissa syntyy suuria määriä muovisia 

pakkausjätteitä sekä myös varusmiesten toimittamat jätejakeet muonituskeskuksen jäteas-

tioihin ovat materiaaliltaan suuremmaksi osaksi energiahyötykäyttöön kelpaavia. 

 

5.2.4 Jätehuollon kustannukset 

 

Jätehuolto on kilpailutettu Vekaranjärven varuskunnassa vuonna 2011, joten jätehuollon 

kustannuksia on jätehuoltosuunnitelmassa tarkasteltu ainoastaan pintapuolisesti. Vekaran-

järven varuskunnan jätehuoltokustannukset koostuvat jätteiden keräys-, kuljetus- ja käsitte-
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lymaksuista sekä jäteastioiden vuokramaksuista. Jätteiden käsittelymaksu peritään Veka-

ranjärvellä ainoastaan loppujätteen ja energiajätteen osalta. Käsittelymaksu loppujätteelle 

on 125 €/t ja energiajätteelle 44 €/t. Loppujäte on energiaverollista jätettä, jonka hinnasta 

40 €/t menee energiaveroihin. Puhdas energiajäte on huomattavasti edullisempaa, sillä 

energiajäte on energiaverotonta jätettä. Biojätesäiliön tyhjentämiselle on neuvoteltu sopi-

mushinnaksi 500 €/ tyhjennys, joka sisältää biojätteen noudon, kuljetuksen sekä käsittelyn. 

Tämä on henkilökunnan toimesta todettu edulliseksi ja toimivaksi sopimukseksi, jota ei ole 

tarvetta muuttaa.  

Vekaranjärvellä on siirrytty painoperusteiseen laskutukseen vuonna 2007, jonka mukaan 

jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta sekä loppusijoittamisesta maksetaan ainoas-

taan jätemääriin perustuva todellinen hinta. Painoperusteisen laskutuksen avulla on myös 

helpompi seurata varuskunnissa syntyviä jätemääriä. Painoperusteiseen laskutukseen siir-

tymisen myötä jätehuollon vuosittaiset kustannukset ovat laskeneet merkittävästi. On tosin 

arvioitu, että jätehuollon kokonaiskustannukset tulevat nousemaan uudestaan vuoden 2011 

jälkeen, sillä loppujätteen käsittelymaksut ovat korkeampia kuin energiajätteen. Vuoden 

2006 tasolle jätehuoltokustannukset eivät kuitenkaan tule uudestaan nousemaan, sillä tila-

vuuteen perustuva laskutus on suhteettoman kallista verrattuna painoperusteiseen laskutuk-

seen. Painoperusteiseen laskutukseen siirtymisen myötä saavutetut kustannussäästöt ovat 

nähtävissä kuvassa 11. 
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Kuva 11. Jätehuoltokustannukset 2006-2011. (Paldanius 2011.) 

 

5.3 Analysointi 
 

5.3.1 Ohjeet ja opasteet 

 

Alkukartoituksessa suoritettujen jätepisteiden kierron yhteydessä huomattiin selviä puuttei-

ta jätepisteiden ja keräysastioiden opastetarroissa ja ohjeistuksissa. Jäteastioiden merkitse-

misessä oli virheitä johtuen puutteellisista tai vanhoista opastustarroista. Esimerkiksi useis-

sa loppujäteastioissa oli edelleen vanhat, kaatopaikkajätettä tai sekajätettä osoittavat tarrat 

ja opasteet. Lisäksi jätepisteiden lajitteluopasteet eivät olleet kattavia tai tarpeeksi selkeitä. 

Suurempien, esimerkiksi kasarmirakennusten, yhteydessä olevien jätepisteiden läheisyy-

dessä ei ollut minkäänlaisia opastekylttejä tai tauluja. Lisäksi varusmiesten tuvista, toimis-

totiloista ja paikoin myös kasarmirakennusten yleisistä tiloista puuttuivat opasteet koko-

naan.  
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5.3.2 Jätepisteet 

 

Alkukartoituksen yhteydessä suoritettiin jätepisteiden kierto, jossa tarkasteltiin jokaisen 

ulkona sijaitsevan jäteastian kunto ja täyttöaste. Jätepisteet eivät ole katettuja, sillä erityi-

sesti ulkona sijaitsevat loppujäteastiat ovat kooltaan niin suuria, että niiden kattaminen olisi 

hankalaa ja epäkäytännöllistä. Lisäksi jäteasiat tyhjennetään etulastaavalla autolla, jolloin 

jäteastioiden nostaminen katoksista olisi mahdotonta.  

Jätepisteiden kierron perusteella sekä henkilökuntaa haastattelemalla havaittiin tiettyjen 

loppujätepisteiden täyttöasteen ylittyvän toistuvasti. Tiettyjen jätepisteiden kohdilla loppu-

jäteastiat olivat niin täynnä, etteivät jäteastioiden kannet mahtuneet kiinni. Paikoitellen 

jätettä oli kasaantunut myös jäteastioiden viereen. 

Jätepisteiden kierron yhteydessä havaittiin, että varusmiesten paikoitusalueen yhteydessä 

olevan jätepisteen läheisyyteen on kerääntynyt lajittelematonta jätettä, jonka joukossa on 

muun muassa sänkyjä, sohvia, tuoleja, patjoja sekä puujätettä. Varusmiesten paikoitusalu-

een jätepisteeseen on loppujätteen keräysastian lisäksi sijoitettu muun muassa lavat puujät-

teelle ja metallijätteelle. Jätepiste oli yleisilmeeltään kuitenkin melko epäsiisti ja lavat vää-

rin merkittyjä ja opastus puutteellista, joten alueelle on näin ollen sen syrjäisen ja valvo-

mattoman sijainninkin takia kerääntynyt runsaasti sinne kuulumatonta jätettä.  

 

5.3.3 Sisäkeräysmenetelmät ja välivarastointi 

 

Alkukartoituksen yhteydessä suoritettiin tutustumiskäynti varusmiesten tupiin. Varusmies-

ten 12 hengen tuvassa sijaitsee ainoastaan yksi pienikokoinen astia loppujätteelle, jossa ei 

yleensä ole roskapussia roska-astian suojana. Näin ollen roska-astiat likaantuvat helposti ja 

aiheuttavat hajuhaittoja tuvissa, sillä esimerkiksi biojätteelle ei ole omaa roska-astiaansa 

vaan biojätteet laitetaan samaan astiaan kuin loppujäte.  

Kasarmirakennuksissa käytössä oleva välivarastointi todettiin haastatteluiden ja jätepistei-

den kierron yhteydessä toimimattomaksi järjestelmäksi. Varusmiesten tulee tyhjentää ros-

ka-astiat tupakohtaisesti kasarmirakennusten sisällä sijaitseviin 240 litran loppujäteastioi-
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hin, jotka edelleen täyttyessä tyhjennetään pihalla oleviin jätepisteisiin. Henkilökunnan 

mukaan loppujäteastiat ovat kuitenkin toistuvasti likaisessa kunnossa ja ne ovat usein täyt-

töasteeltaan liian täynnä. Näin ollen astiat aiheuttavat sisätiloissa hajuhaittoja sekä hygiee-

nisiä riskejä niiden likaisuuden vuoksi. Lisäksi täynnä olevien 240 litraisten astioiden kul-

jettaminen ja tyhjentäminen käsin suurempiin loppujäteastioihin on ergonomisestikin han-

kalaa ja epäkäytännöllistä.  

 

5.3.4 Pahkajärven harjoitusalue 

 

Vekaranjärven jätehuoltosuunnitelman teon yhteydessä käytiin ainoastaan läpi tarvittavia 

päivityksiä Pahkajärven jätehuoltosuunnitelmaan. Pahkajärvelläkin on sekajätteen sijasta 

siirrytty keräämään loppujätettä kesällä 2011. Lisäksi Pahkajärven jätehuoltosuunnitelmas-

sa mainittu puujätteen polttaminen ei ole enää ajankohtaista, vaan puujäte toimitetaan 

asianmukaisille puujätelavoille.  

Alkukartoitusten ja haastatteluiden perusteella esille noussut ongelmakohta Pahkajärven 

jätehuollossa on jätteiden tuonti pois harjoitusalueilta. Harjoitusalueilta kasarmeille palaa-

ville varusmiehille on tiedotettu jätepisteistä, joihin varusmiesten olisi tarkoitus toimittaa 

roskat ja muut jätteet, joita harjoitusalueilla ja leireillä syntyy. Silti jätteet ohjautuvat tois-

tuvasti vääriin jätepisteisiin, aiheuttaen näin ollen ylimääräistä täyttöasteiden ylittymistä 

keräysastioissa.  

 

5.3.5 Muonituskeskus 

 

Muonituskeskukseen suoritettiin tutustumiskäynti ja sen yhteydessä haastateltiin muoni-

tuskeskuksen henkilökuntaa. Tutustumiskäynnin perusteella muonituskeskuksen henkilö-

kunta noudattaa jätehuoltoon liittyviä ohjeita huolellisesti ja pyrkii tehokkaalla lajittelulla 

toimittamaan syntyvät jätejakeet hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana.  
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Muonituskeskuksessa syntyvän painoperusteisen biojätteen määrä on lajittelukampanjoista 

huolimatta melko korkea. Biojätteen korkea määrä selittyy kuitenkin sillä, että biojätteen 

määrässä on mukana myös biojätteen huuhteluneste. Muonituskeskukseen on tehty hankin-

tana biojätteenhallintajärjestelmä, jossa biojäte imetään putkistoja pitkin jäähdytettyyn 

biojätesäiliöön. Jätteen mukana käytetään huuhteluvettä helpottamaan jätteen siirtoa, jol-

loin säiliöön päätyvän biojätteen joukossa on runsaasti nestettä ja biojäte on vetistä. Biojä-

tesäiliö tyhjennetään tarvittaessa.  

Muonituskeskuksen henkilökunnan haastattelun perusteella suurimmaksi jätehuollolliseksi 

ongelmakohdaksi muonituskeskuksessa nähdään syntyvän loppujätteen määrä ja koostu-

mus. Muonituskeskuksen lastauslaiturilla sijaitsee suurempi jätepiste, jonne leireiltä palaa-

vat varusmiehet saapuvat purkamaan kuormiaan ja lajittelemaan jätteitä harjoitusleireiltä. 

Loppujätteeseen joutuvaa jätettä ei voida muonituskeskuksessa valvoa tarpeeksi tehokkaas-

ti, jolloin loppujätteeseen päätyy suuria määriä biojätettä sekä energiajätteeseen kelpaavaa 

materiaalia. Muonituskeskuksessa sijaitsee varuskunnan ainut puhtaan energiajätteen 20 

litran puristava säiliökontti, joten puhtaan energiajätteen kerääminen muonituskeskuksessa 

on mahdollista. Jätemäärätaulukoista käy ilmi, että energiajätteen määrä suhteessa sekajät-

teeseen tai nykyiseen loppujätteeseen on ollut melko pieni.  

Lisäksi varusmiesten leirien muonituspakkausten avaamattomia ja käyttökelpoisia elintar-

vikkeita joutuu suuria määriä loppujätteen joukkoon. Muonituspakkausten avaamattomia 

elintarvikepakkauksia, kuten säilykkeitä, teetä, kahvia ja pussiruokia sekä esimerkiksi ne-

näliinapakkauksia pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan keräämään talteen ja käyt-

tämään uudelleen.  

Muonituskeskuksen henkilökunta esitti toiveen metallijätteen tehokkaammasta lajittelusta 

ja keräämisestä. Muonituskeskus kerää metallit erikseen, mutta varsinaista keräysastiaa 

metalleille muonituskeskuksella ei ole. Toivomuksena oli, että astia sijoitettaisiin siten, että 

se olisi helposti myös sotilaskodin ja varusmiesten hyödynnettävissä. 

PURU muuttui vuoden 2012 alussa itsenäiseksi toimijaksi, Leijona Catering Oy:ksi, kun 

Puolustusvoimien ruokahuolto yhtiöitettiin. Nähtäväksi jää, kuinka jätehuolto Leijona Ca-

tering Oy:n perustamisen myötä tulee muuttumaan. Vuodelle 2012 sopimusta Puolustus-
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hallinnon rakennuslaitoksen kanssa kuitenkin jatkettiin ja toistaiseksi Leijona Catering Oy 

tilaa jätehuoltopalvelunsa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kautta.  

 

5.3.6 Koulutus 

 

Keskeinen ongelmakohta jätehuoltoon liittyen yleisesti varuskunnissa on varusmiesten 

tiedonpuute jätteiden lajitteluun liittyen sekä välinpitämättömyys jätehuoltoa kohtaan. 

Alokkaille järjestetään alokasjakson aikana siivoukseen ja jätehuoltoon liittyvä oppitunti 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimesta. Henkilökunnan mukaan yksi alokaskaudel-

la järjestettävä oppitunti ei ole riittävä suhteutettuna koko palvelusaikaan. Lisäksi ensim-

mäisten viikkojen aikana alokkailla on oppitunteja niin runsaasti, että kaiken uuden asian 

sisäistäminen yhtäaikaisesti on vaikeaa. Suureksi ongelmaksi koulutukseen liittyen näh-

dään henkilökunnan ja kouluttajien puolesta kuitenkin se, että Vekaranjärvellä on niin run-

saasti varusmiehiä, jotka palvelevat ainoastaan puoli vuotta, jolloin vaihtuvuus varuskun-

nassa on liian vilkasta perusteellisemman jätehuollon koulutuksen antamiseen palvelusajan 

aikana.  

Henkilökunnalle annettavaa jätehuoltokoulutusta ei juurikaan järjestetä, sillä aikaisemmat 

kokemukset henkilökunnan aktiivisuudesta osallistua jätehuoltokoulutuksiin ovat olleet 

negatiivisia. On koettu, ettei henkilökunta koe jätehuoltoasioiden koskettavan heitä tai ole-

van heidän henkilökohtaisen työpanostuksen puolesta oleellista. Varuskunnassa on muu-

tamia henkilöitä, jotka saavat asianmukaista jätehuollon koulutusta, jos jätehuollon keskei-

set asiat liittyvät läheisesti heidän työtehtäviinsä.  

 

5.3.7 Pantilliset pullot ja tölkit 

 

Pantillisten keräyspullojen ja -tölkkien joutuminen roskiin on todettu viime vuosina suu-

reksi ongelmaksi varuskunnissa. Pullojen ja tölkkien keräämiseen ei ole tähän mennessä 

ollut olemassa yhtenäistä menetelmää ja tietyt varuskunnat ovat ottaneet käyttöön omia 
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menetelmiään estääkseen hyödynnettävien pullojen ja tölkkien joutumisen kasarmialueiden 

roska-astioihin.  

Alkukartoituksen perusteella Vekaranjärvellä ei ole olemassa varuskunnan suuresta koosta 

huolimatta yhtenäistä keräysjärjestelmää pulloille ja tölkeille. Sotilaskodin yhteydessä on 

astia pulloille ja tölkeille, mutta sinne päätyvät lähinnä ainoastaan sotilaskodista ostetut 

pullot ja tölkit. Lisäksi sotilaskodista löytyy palautusautomaatti, mutta siitä huolimatta sin-

ne tuotavien pullojen palautusaste on hyvin matala. Lisäksi Panssarihallilla sijaitsee hallin 

henkilökunnan kahvikassan tapaisena toimiva pullonpalautusastia, mutta suhteutettuna 

koko varuskunnan kokoon nähden on pullonkeräysjärjestelmä erittäin puutteellinen. Va-

ruskunnan siistijöiden mukaan pantillisia pulloja ja tölkkejä heitetään roska-astioihin huo-

mattavia määriä ja niitä löytyy loppujäteastioiden lisäksi varuskunta-alueen lähiympäris-

töstä, esimerkiksi tienvarsilta.  

 

5.4 Parannusehdotukset ja käytännön toimenpiteet 
 

5.4.1 Jätepisteet ja keräysastiat 

 

Alkukartoituksessa suoritetun jätepisteiden kierron sekä henkilökunnan haastatteluiden 

perusteella seuraavien jätepisteiden kapasiteettia tulisi tarkastella uudestaan:  

 Varastohallin ja esikunnan välisen kasarmin jätepiste (Loppujäte) 

 Urheilutalon jätepiste (Loppujäte ja pahvi) 

 Varuskuntasairaalan jätepiste (Loppujäte) 

 Varusmiespaikoitusalueen jätepiste (Loppujäte) 

 Kuljetuskeskus (Loppujäte) 

 Panssarihallin alue (Puhdas puu) 

Varusmiespaikoitusalueen jätepisteen läheisyyteen kertynyt lajittelematon jätekasa on jäte-

huoltosuunnitelman alkukartoituksessa suoritetun jätepisteiden kierron jälkeen lajiteltu ja 
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siirretty pois. Jatkossa tällaisiin ongelmiin tulee reagoida yhtä tehokkaasti, sillä lajittele-

mattomat kotitalousjätteiden kasat houkuttelevat yhä useampia hylkäämään samaiseen ka-

saan huonekaluja ja muita tarpeettomia tavaroita, jolloin lajittelemattoman jätteen määrä 

lisääntyy alueella nopeasti. Jätepisteessä sijaitsevat jätelavat tulee merkitä asianmukaisesti 

ja tarvittaessa ottaa yhteyttä jätelavojen omistajiin, jos lavat ovat väärin merkattuja tai 

muuten huonokuntoisia. Lisäksi tulee huolehtia opasteiden tarpeellisesta määrästä jätepis-

teessä, sillä jätepiste sijaitsee syrjäisemmällä alueella, jolloin sinne tuotavaa jätettä on 

muutoin mahdotonta valvoa.  

 

5.4.2 Ohjeet ja opasteet 

 

Ulkona sijaitsevien keräysastioiden kuntoon ja asialliseen merkitsemiseen tulee kiinnittää 

huomiota. Vanhat tarrat ja lajitteluopasteet tulee poistaa nykyisistä loppujäteastioista ja 

korvata ajantasalla olevilla merkinnöillä ja opasteilla. Tämä tehdään käytännön syistä ke-

sällä 2012, sillä pakkasen ja astioissa olevan lumen ja jään vuoksi tarrojen vaihtaminen 

talviaikana olisi vaikeaa. Lisäksi suurempien jätepisteiden yhteyteen tulee sijoittaa kattavat 

jätehuollon ohjeistukset ja opasteet. Henkilökunnan toiveena on, että suurempien jäteasti-

oiden kylkiin voisi tilata suurehkot lajittelutarrat, jolloin varusmiehet voisivat lukea lajitte-

luohjeet suoraan jäteastioiden kyljistä tai kansista. Tarrojen tilaamisen mahdollisuutta tulee 

tiedustella Kymenlaakson Jäte Oy:ltä tai Puolustushallinnon rakennuslaitokselta. Suurem-

missa jätepisteissä sijaitsee lähinnä vain loppujäteastioita, joten suurempien lajitteluopas-

teiden, joissa olisi useita jätejakeita edustettuna, pystyttämistä tulee harkita.  

Vuonna 2008 Puolustushallinnon rakennuslaitos on laatinut jokaiselle varuskunnalle yhtei-

set opasteet, joita voi hyödyntää ja tarvittaessa tilata lisää. Loppujätteelle tulee tilata erik-

seen omat opasteensa, sillä loppujäte-termiä käytetään ainoastaan Kymenlaakson Jäte Oy:n 

toiminta-alueella.  

Jätelajittelujulisteet tullaan uusimaan vuoden 2012 aikana kaikissa varuskunnissa. Jätelajit-

telujulisteet toimitetaan kaikkiin varuskuntiin näkyville paikoille, ja jätelajittelujulisteista 

käy ilmi perustiedot lajittelusta ja lajiteltavista jätejakeista juuri kyseisessä varuskunnassa. 
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Vuonna 2008 julkaistut opastetaulut ovat liitteenä 3, mutta Vekaranjärven varuskunnan 

kohdalla tulee tehdä tarvittavia muutoksia edellä mainitun loppujätteen vuoksi. 

 

5.4.3 Lajittelu tuvissa ja välikeräysjärjestelmä 

 

Alkukartoituksen ja henkilökunnan haastatteluiden perusteella ehdotetaan, että loppujät-

teen välikeräysjärjestelmä kasarmirakennusten käytäviltä poistetaan. Välikeräysjärjestelmä 

on todettu toimimattomaksi aiheuttaen väkikeräysastioiden likaantumista, lajittelun tason 

heikentymistä, hygieniariskejä ja hajuhaittoja sekä lukuisia muita käytännön ongelmia. 

Jätehuoltosuunnitelman laatimisen yhteydessä todettiin, että paras ratkaisu toistaiseksi olisi 

jos varusmiehet toimittaisivat loppujätteet tuvista suoraan pihalla oleviin suurempiin lop-

pujäteastioihin.  

Puolustushallinnon rakennuslaitos on yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa aloittanut työ-

suunnitelman sisätiloissa tapahtuvan lajittelun parantamiseksi sekä yhtenäistämiseksi kai-

kissa varuskunnissa vuoden 2012 aikana. Perusajatuksena on, että tuvissa ja tupien välit-

tömässä läheisyydessä tehostetaan lajittelua erottelemalla materiaaliltaan hyödynnettävät 

tai energiahyötykäyttöön kelpaavat jätejakeet tehokkaammin pois sekajätteen joukosta. 

Kerättävien jätejakeiden määrä tulee olemaan yksilöllinen joka varuskunnassa, riippuen 

alueellisesta jätehuollosta ja sen asettamista rajoitteista. Vekaranjärvellä tuvissa lajiteltavat 

jätejakeet tulevat mitä luultavimmin olemaan loppujäte ja keräyspaperi, sillä alueellisen 

jätehuollon mukaan nämä jätejakeet ovat Vekaranjärvellä mahdollista kerätä. Lajittelun 

tehostamisen yhteydessä tilataan uudet yhtenäiset sisätilojen keräysastiat sekä ohjeistusta 

parannetaan ja huolehditaan siitä, että jokaisen tuvan ilmoitustaululta sekä esimerkiksi päi-

vystäjän tiskin luota löytyvät asialliset ja ajantasaiset ohjeet lajittelusta ja jätehuollosta 

kyseisessä varuskunnassa. Toimintamalli luodaan yhteistyössä Siivouspalveluiden (SIPA) 

kanssa.  
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5.4.4  Seuranta 

 

Syntyviä jätemääriä tulee seurata vähintäänkin vuositasolla, jotta voidaan havaita muutok-

set syntyneiden jätteiden määrissä. Jätemäärien seurannasta tulee tehdä vakiintunut ja yh-

tenäinen menetelmä, jossa mahdollisuuksien mukaan samaan seurantajärjestelmään merki-

tään niin puolustusvoimien kuin puolustushallinnon rakennuslaitoksen vastuisiin kuuluvat 

jätejakeet. Tällä tavoin jätemäärätaulukoista on selkeästi nähtävillä koko varuskunnan alu-

eilla syntyvät jätemäärät kokonaisuudessaan ja mahdollisten ongelmakohtien havaitsemi-

nen syntyvissä jätemäärissä on helpompaa.  

Kehitysideana ehdotetaan lisäksi, että RYHTI- järjestelmän ”muu jäte”- osio avataan ja 

eritellään tarkemmin. Esimerkiksi rakennusjäte tulisi ottaa uutena omaksi jätejakeekseen, 

sillä projektikohtaisesti rakennusjätteen määrä voi nousta huomattavan korkeaksi. Raken-

nusjätteeseen voidaan sisällyttää esimerkiksi kiinteistöjen purkamisesta tai remontoimises-

ta syntynyt purkujäte. Rakennusjätettä tulee lähivuosien aikana syntymään runsaasti, sillä 

Vekaranjärven varuskuntaan on tulossa useampia suurehkoja rakennuttamishankkeita.  

Jätepistekartastoissa on näkyvissä tällä hetkellä jätepisteiden sijainnit ja kerättävät jäteja-

keet näissä jätepisteissä ainoastaan PHRAKL:n sopimusperäisten jätejakeiden osalta. Esi-

merkiksi metallin, puujätteen ja vaarallisten jätteiden keräyspisteet eivät ole näkyvillä jäte-

pistekartastoissa. Tulisikin miettiä, että olisiko mahdollista tulevaisuudessa täydentää jäte-

pistekartastot siten, että niissä olisi näkyvillä kaikki Vekaranjärven varuskunnan alueella 

sijaitsevat jätepisteet ja näihin kuuluvat jätejakeet.  

 

5.4.5 Koulutus ja lajittelun tehostaminen 

 

Varusmiehille annettavaa lajittelu- ja jätehuoltokoulutusta jatketaan. Varusmiehille on tä-

hän mennessä järjestetty yksi jätehuoltoon ja lajitteluun liittyvä koulutus alokaskauden 

aikana. Varusmiehille suunnattuun jätehuoltokoulutukseen tulisi jatkossa panostaa enem-

män sekä mahdollisuuksien mukaan järjestää koulutus uudestaan varusmiespalveluksen 

myöhemmässä vaiheessa.  
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Myös henkilökunnan asiallisesta kouluttamisesta ja opastuksesta tulee huolehtia.  Tarvitta-

essa materiaalia tai jo olemassa olevan materiaalin täydennystä saa tilattua lisää Puolustus-

hallinnon rakennuslaitokselta. Henkilökunnan tulisi tiedostaa se, että jokainen voi osaltaan 

vaikuttaa jätehuollon sujuvuuteen ja lajittelua henkilökohtaisella tasolla parantamalla voi-

daan lopulta saavuttaa merkittäviä parannuksia ja jätehuoltokustannusten alenemista. Kou-

lutus voidaan järjestää Puolustushallinnon rakennuslaitoksen puolesta tai tarvittaessa kou-

lutuksen voi antaa ulkopuolinen jätehuollon asiantuntija. Myös Kymenlaakson Jäte Oy on 

velvollinen tiedottamaan alueensa asiakkaita jätehuollosta ja tarvittaessa antaa jätehuollol-

lista informaatiota ja koulutusta.  

Jätehuoltosuunnitelman laatimisen jälkeen järjestettiin infotapahtuma jätehuoltosuunnitel-

masta sekä yleisesti jätehuollon tilasta Vekaranjärvellä. Tapahtumassa esiteltiin Vekaran-

järven henkilökunnalle jätehuoltosuunnitelma ja tilaisuuden jälkeen otettiin vastaan palau-

tetta ja uusia kehitysideoita koskien Vekaranjärven jätehuoltoa.   

 

5.4.6 Pantilliset pullot ja tölkit 

 

Varuskunta-alueiden roska-astioiden turha kuormittaminen pantillisilla pulloilla ja tölkeillä 

nähdään suurena ongelmana henkilökunnan toimesta, sillä rahallisen menetyksen lisäksi 

pullot vievät tilaavuudeltaan suuren osan jäteastioista. Puolustushallinnon rakennuslaitos 

on yhteistyössä Puolustusvoimien sekä Suomen Palautuspullopakkaus Oy:n (PALPA) 

kanssa aloittanut laajan kampanjan panttipullojen keräämiseksi asiankuuluviin pisteisiin. 

Panttipullokampanja tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Panttipullokampan-

jaan kuuluu julistesarjan suunnittelu ja painatus sekä tiedotteiden ja ohjeiden laatiminen ja 

jakaminen eri varuskuntiin ja joukko-osastoihin.  

Kyseinen käytäntö on aloitettu kokeilumielessä Santahaminan varuskunnassa alkuvuodesta 

2012 ja tulokset ovat olleen hyviä jo lyhyen kokeiluajan jälkeen. Santahaminassa varus-

miesten kasarmien yhteyteen on toimitettu tilavuudeltaan 240 litran astioita, joihin pantilli-

set pullot ja tölkit tulee toimittaa. Astioiden yhteyteen on toimitettu panttipullokampanjan 

julisteita. Toimittamalla pullot ja tölkit panttipulloastiaan varusmiehet tukevat tällä tavoin 
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varusmiesten virkistystoimintaa. Saadut varat voidaan sijoittaa esimerkiksi uusiin urheilu-

välineisiin. Pullopanttikampanjan julisteet ovat liitteenä I ja II.  

Vekaranjärvi on suuri varuskunta, joten kerättävien pullojen ja tölkkien määrä tulee ole-

maan suuri. Sama käytäntö tullaan ottamaan käyttöön myös Vekaranjärven varuskunnassa, 

jolloin pullojen keräysjärjestelmä tulee yhteistyössä Vekaranjärven henkilökunnan kanssa 

suunnitella juuri Vekaranjärven varuskunnalle sopivaksi. Suunniteltaessa pullojen keräys-

järjestelmää Vekaranjärvelle tulee ottaa huomioon Vekaranjärven syrjäinen sijainti, kerät-

tävien pullojen runsas määrä..  

 

5.4.7 Pahkajärven harjoitusalue ja muonituskeskus 

 

Harjoitusalueilta palaaville varusmiehille tulee koulutuksen ja selkeiden ohjeiden ja opas-

tuksen avulla tehdä selväksi, mihin jätepisteisiin leirien jälkeiset jätteet tulee toimittaa ja 

kuinka leirien jälkeiset jätteet lajitellaan. Tällä tavoin vältettäisiin esimerkiksi muonitus-

keskuksen jätepisteiden ylitäyttö. On erittäin tärkeää, että tarvittava ohjeistus jätehuollosta 

ja lajittelusta leirien ja harjoitusten jälkeen annetaan jo harjoitusalueella.  

Muonituskeskuksen lastauslaiturilla sijaitsevat lajitteluohjeet ja kyltit tulee tarkastaa, jotta 

jokaisen sinne tulevan varusmiehen huomio kiinnittyisi ensimmäisenä lajitteluohjeisiin. 

Muonituspakkausten avaamattomat elintarvikepakkaukset sekä muut avaamattomat pakka-

ukset tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa takaisin muonituskeskukseen.  

Syntyvät metallimäärät muonituskeskuksen ja sotilaskodin toiminnassa tulisi selvittää ja 

harkita ylimääräisen metallinkeräysastian sijoittamista muonituskeskuksen välittömään 

läheisyyteen. Astiaan voisi myös varusmiehet toimittaa pienmetallijätettä, kuten tyhjiä säi-

lykepurkkeja.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Puolustusvoimat tulee käymään läpi suuria uudistuksia ja leikkauksia lähivuosina. Veka-

ranjärven varuskunnan tulee olla valmis vastaamaan puolustusvoimia kohtaavien uudistus-

ten tuomiin haasteisiin tulevaisuudessa myös jätehuollon osalta. Vekaranjärvellä tullaan 

lähivuosina aloittamaan useita suurempia kiinteistöjen kunnostusprojekteja, jolloin toimi-

vaan jätehuoltoon tulee kiinnittää huomiota niin rakennusvaiheessa kuin uusien kiinteistö-

jen käyttöönotossa, jotta jätehuolto lähtee toimimaan sujuvasti, kun uusien rakennusten 

kapasiteettia lisätään tulevaisuudessa. Lisäksi kiristyvän ympäristö- ja jätelainsäädännön 

myötä puolustusvoimien jätehuollon tulee myös toimia yhteistyössä voimassaolevan lain-

säädännön sekä alueellisten jätehuoltomääräysten kanssa.  

Jätehuoltosuunnitelma on laadittu toimimaan jätehuollon yleisoppaana ja toivottavaa on, 

että jätehuoltosuunnitelmaa päivitetään sitä mukaa, kun jätehuolto Vekaranjärven varus-

kunnassa kokee uudistuksia. Lisäksi jätehuollon vuosittaisen seurannan ja jätehuoltosuun-

nitelman tarvittavien päivitysten lisäksi tulisi suorittaa jatkuvaa jätteiden hyötykäyttömene-

telmien kartoitusta. Jätehuoltosuunnitelman myötä kartoitettiin jätehuollon nykytila sekä 

selkeimmät kehityskohteet Vekaranjärven jätehuollossa. Jätehuoltosuunnitelman alkukar-

toituksen yhteydessä ilmeni puutteita jäteastioiden merkinnöissä, opasteissa, lajittelussa ja 

lajitteluohjeistuksessa sekä varusmiesten ja suureksi osaksi myös henkilökunnan lajittelu- 

ja jätehuoltotietoisuudessa. Suunnitelman laatimisen yhteydessä tarkastettiin jätepisteiden 

kapasiteetti ja annettiin tarvittaessa muutosehdotuksia jätepisteiden kapasiteetteihin. Hen-

kilökuntaa haastattelemalla selvitettiin tärkeimmät kehityskohteet ja huomioitiin henkilö-

kunnan omat toiveet jätehuollon järjestämisessä. Vekaranjärven syrjäisesti sijainnista huo-

limatta esimerkiksi metallijätteen tehokkaampi lajittelu ja kerääminen nousi yhdeksi toi-

veeksi nimenomaan henkilökunnan puolelta. 

Alkukartoituksen ja analysoinnin jälkeen koottiin lista kehitysideoista ja käytännöntoimen-

piteistä, joita varuskunnan jätehuollossa olisi mahdollista toteuttaa. Osa kehitysideoista on 

osa suurempia jätehuollollisia kehitysprojekteja, jotka pyritään laajentamaan kaikkia va-

ruskuntia koskevaksi. Esimerkiksi panttipullokampanja, sisälajittelun kehittäminen ja jäte-

julisteiden uudistamiset ovat osa jätehuollon kehittämistä vuonna 2012. Jätehuoltosuunni-
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telman toteuttamisen yhteydessä annetut parannusehdotukset ovat esitetty tiivistettynä 

oheisessa kuvassa 12.  
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Kuva 12. Parannusehdotukset. 
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7 YHTEENVETO  
 

Vekaranjärvi on yksi Suomen suurimmista varuskunnista ja Karjalan Prikaati kokonaisuu-

dessaan on merkittävä jätteen tuottaja, joten varuskunnan jätehuollon tulee olla tehokkaasti 

toimivaa ja ajantasaisesti organisoitua. Vekaranjärven varuskunta tulee käymään läpi mo-

nia uudistuksia ja suuria kiinteistöjen kunnostusprojekteja lähitulevaisuudessa, joten myös 

jätehuoltoon tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota.  

Vekaranjärvi on viime vuosina tiedostanut myös jätehuollon taloudellisen merkityksen ja 

varuskunnassa on tehty merkittäviä muutoksia jätehuollon parantamiseksi viime vuosina. 

Vuonna 2007 siirryttiin painoperusteiseen laskutukseen, jonka myötä jätehuollon kustan-

nukset ovat laskeneet huomattavasti. Lisäksi lajittelu ja kerättävät jätejakeet uudistuivat 

Vekaranjärven varuskunnassa kesällä 2011, kun sekajätteen ja suuremmaksi osaksi myös 

energiajätteen keräys korvattiin loppujätteen keräämisellä. Varuskunnan jätehuoltoa tarkas-

teltaessa energiajätteen ja sekajätteen yhdistäminen loppujätteeksi on nähty jätehuollosta 

vastaavan henkilökunnan puolesta erittäin toimivana ratkaisuna, sillä lajittelu on uudistuk-

sen myötä helpottunut huomattavasti. 

Jätehuoltosuunnitelman laatiminen vaati tarkkaa paneutumista jätehuoltoon vaikuttavaan 

jätelainsäädäntöön Suomessa sekä kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Erityisesti jätelain-

säädännön kokonaisuudistus on ollut merkittävänä tekijänä myös Kymenlaakson alueen 

jätehuoltomääräysten uudistamisessa. Jätehuoltosuunnitelman teoriaosuus vaati myös pe-

rinpohjaista tutustumista Vekaranjärven varuskuntaan ja varuskunnan toimintaan. Koko-

naisvaltaisen kuvan saaminen jätehuollosta yhdessä Suomen suurimmista varuskunnista 

vaati useita tutustumiskäyntejä Vekaranjärvelle sekä henkilökunnan haastattelemista mo-

nipuolisesti. Jätehuoltosuunnitelman lähtökohtana oli ottaa huomioon asiakkaiden toiveet 

jätehuollon kehittämisessä sekä erityisesti jätehuollon käytännönläheisyys, jotta jätehuolto 

saadaan toimivaksi myös käytännössä.  

Toimiva jätehuolto säästää luonnonvaroja ja vähentää ympäristön kuormittavuutta sekä 

myös alentaa jätehuollon kustannuksia. Tärkeää on, että jätteiden oikeaoppinen lajittelu 

alkaa mahdollisimman läheltä jätteiden syntypaikkaa, jolloin jätteiden syntypaikkalajittelu 

korostuu. Lajitteluohjeiden noudattamista ei voida liikaa korostaa, sillä huonosti suoritettu 

lajittelu vaikeuttaa tai jopa estää jätteiden hyötykäytön. 
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