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Tässä kandidaatintyössä case-yrityksenä toimii Fazer leipomot Oy, Lappeenrannan leipomo. 

Yrityksillä on tavoitteena parantaa omaa toimintaansa ja samalla tehostaa omien päästöjensä 

pienentämistä. Tämä antaa yrityksen asiakkaille yrityksestä ja sen toiminnasta vastuullisen 

kuvan. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää leipomolle, mitä energiajätteeseen 

menevää voitaisiin kierrättää paremmin ja mitkä jätteiden lajittelun osa-alueet ovat epäselviä 

työntekijöille. Tietojen keräämiseksi tehtaalla suoritettiin energiajätteen koostumustutkimus 

sekä työntekijöille pidettiin henkilöstökysely. Energiajätteeseen menevistä jätteistä voidaan 

kierrättää paremmin ainakin biojäte, pakkausmateriaalina käytettävä muovi sekä pahvi. Tut-

kimuksista saatujen tulosten perustella voidaan todeta, että leipomon kaiken lisäksi kannat-

taa aloittaa myös värillisen muovin kierrättäminen. Muovin lajittelu omaksi jätejakeeksi vä-

hentää energiajätteen määrää ja samalla leipomon kustannuksia sekä antaa leipomolla vuok-

ralla olevalle muovipaalaimelle enemmän kannattavuutta. Henkilöstökyselyn tuloksista sel-

visi, että uusien jäteastioiden lisääminen ja lajitteluohjeiden uusiminen on tarpeellista sekä 

henkilöstön kouluttaminen leipomon jätteiden kierrättämiseen on tarvittava toimenpide.  
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1 JOHDANTO 

 

Jätelain (646/2011) luvun 1 pykälän 5 mukaan jäte on käytöstä poistettua ainetta tai esinettä. 

Jätehuolto on systeemi, joka mahdollistaa viihtyisän ja terveellisen elinympäristön ihmisille. 

Jätteiden lajittelu mahdollistaa jätteiden kierrättämisen, mikä on tärkeä osa Suomen ja muun 

maailman kiertotaloutta. Kunnat huolehtivat omien kotitalouksiensa, sosiaali- ja terveyspal-

veluiden sekä koulujen jätehuollosta, vastaavasti yritysten jätehuollosta vastaa yritys itse. 

(Jätehuolto ja kiertotalous) 

 

Tuottajilla on tärkeä rooli yhdyskuntajätteen mahdollisessa kierrättämisessä. Tuottajien teh-

tävä on suunnitella tuotteensa niin, että niitä on mahdollisimman helppo kierrättää, ja ohjata 

kuluttajaa oikeanlaiseen kierrättämiseen. Kaikkea jätettä ei voida kierrättää tai uusiokäyttää. 

Osa tästä jäljelle jäävästä jätteestä on mahdollista hyödyntää energianlähteenä jätevoima-

loissa. Energiana hyödynnettävien jätteiden avulla saadaan tuotettua vuosittain noin 8 % 

Suomen kaukolämmön kokonaismäärästä ja noin 2 % Suomen sähkön kokonaismäärästä. 

(Jätehuolto ja kiertotalous) 

 

Elintarvikealalla on tehty ensimmäinen materiaalitehokkuuden sopimus Suomessa. Si-

toumuksen tavoitteena on vähentää ruoan valmistuksen, kuljettamisen ja kuluttamisen ym-

päristövaikutuksia. Ympäristöhyötyjen lisäksi sitoumus hyödyttää niin yritystä kuin yhteis-

kuntaa. (Motiva, 2020) Vuonna 2018 Suomessa syntyi yli 128 miljoonaa tonnia jätettä, josta 

650 000 tonnia on elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistuksesta. (Tilasto-

keskus, 2018) Materiaalitehokkuussopimuksen tavoitteena on vähentää tätä jätemäärää ja 

tehostaa kiertotaloutta sekä samalla vähentää yrityksien kustannuksia. (Motiva, 2020) 

 

Etelä-Karjalan kunnissa kerätään erikseen kuivajätettä, joka hyödynnetään energiana. Täl-

löin erillistä energiajätteen keräystä ei tarvita ja energiajakeeseen kuuluvat jätteet laitetaan 

suoraan kuivajätteeseen. (Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen, 2019, 14–15) Usein yri-

tykset lajittelevat omia jätteitänsä erikseen myös energiajakeeseen. Energiajätteellä tarkoi-

tetaan siksi usein yrityksistä syntyvää energiana hyödynnettävää jätettä. Lajittelemalla jät-

teitä myös energiajakeeseen yritys parantaa omaa hyötykäyttöastettaan. (Lassila & Tikanoja) 
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Tässä kandidaatintyössä tarkasteltavana elintarvikealan case-yrityksenä on Fazer leipomot 

Oy:n Lappeenrannan leipomo. Tavoitteena on vähentää leipomon energiajätteen määrää te-

hostamalla kierrättämistä ja parantaa samalla ohjeistusta työntekijöille. Työntekijöille tehtiin 

henkilöstökysely, jossa selvitettiin tehtaan tämänhetkiset ongelmat kierrätyksen suhteen. Li-

säksi leipomossa suoritettiin energiajätteenkoostumustutkimus.  

 

 



4 

 

2 JÄTEHUOLTO SUOMESSA 

 

Yhteiskunnallisia muutoksia tapahtuu maailmanlaajuisesti sekä paikallisesti ja yhteisenä ta-

voitteena olisi tehdä näitä muutoksia kestävän kehityksen suomilla rajoilla. Näin ei kuiten-

kaan läheskään aina toimita. Kestävän kehityksen avulla turvataan yhtä lailla nykyisille ja 

tuleville sukupolville mahdollisimman hyvät elämisen mahdollisuudet. Tällöin päätöksen 

tekoon otetaan huomioon niin ympäristö, ihminen kuin talous. (Kestääväkehitys.fi) Kestävä 

kehitys koskettaa myös jätehuoltoa. Suomen yksi jätehuollon sekä jätteen määrän ja haital-

lisuuden vähentämisen tavoitetilaan, vuoteen 2030 mennessä, kuuluu hyvin toimiva jäte-

huolto osana kestävää kiertotaloutta.   (Ympäristöministeriö, 2018)  

 

Suomen jätelaki on yksi Suomessa määräävistä säännöksistä jätehuollon suhteen. Jätelain 

(646/2011) luvun 1 pykälän 1 perusperiaatteena ja tarkoituksena on minimoida jätteistä syn-

tyvää terveydellistä vaara ihmisten terveydelle ja ympäristölle sekä ehkäistä jätteiden synty-

mistä ja taata ongelmaton jätehuolto. Jätelain luvussa 1 pykälässä 6 määritellään jätehuolto 

jätteiden keräämisenä, kuljetuksena, hyödyntämisenä ja loppukäsittelynä. Suomen jätelain 

luvussa 2 pykälässä 8 kerrotaan velvollisuudesta toimia tietyssä järjestyksessä jätteiden 

kanssa. Tärkein ja ensimmäinen velvollisuus on mahdollisuuksien mukaan ehkäistä jätteen 

syntymistä ja pienennettävä jätteen määrää sekä haitallisuutta. Todellisuudessa jätettä syntyy 

lähes aina, joten toisena on jätteen haltijan velvollisuus yrittää saada jäte uudelleen käyttöön 

tai kierrätykseen. Aina kierrätys tai uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, joten velvollisuutena 

on hyödyntää jäte muuten, kuten esimerkiksi jätteen poltossa syntyvänä energiana. Kaikkia 

jätteitä ei kuitenkaan voida polttaa, joten jätteen viimeinen vaihtoehto on jätteen loppukäsit-

tely ja sijoitus kaatopaikalle. (646/2011) 

 

Jätelain lisäksi Suomen jätehuoltoa määräävät Euroopan parlamentin ja neuvoston jätedirek-

tiivi (2008/98/EY), joka on pohjana Suomen jätelaille. EU:n jätedirektiivin luvun 5 artiklan 

28 mukaan jokaisen EU:n jäsenvaltion on luotava omalle maalle jätehuoltosuunnitelma. Jä-

tehuoltosuunnitelman tulee sisältää valtion nykyinen tilanne jätehuollon suhteen ja suunni-

telma siitä, kuinka jätehuoltoa tullaan tehostamaan. Jätehuoltosuunnitelman lisäksi EU:n jä-
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tedirektiivissä artiklassa 29 velvoitetaan tekemään suunnitelma siitä, kuinka tullaan vähen-

tämään jätteiden syntymistä. Artiklan 30 mukaan jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on lisäksi 

velvollisuus arvioida ja tarkistaa suunnitelmat vähintään joka kuudes vuosi. (2008/98/EY) 

 

Suomessa on tehty valtakunnallinen jätesuunnitelma ”Kierrätyksestä kiertotalouteen”, joka 

noudattaa EU:n jätedirektiivin velvollisuutta tehdä jätehuollon- ja jätteiden vähentämisestä 

suunnitelman. Suunnittelusta on vastannut Suomen ympäristöministeriö ja itse käytännön 

työstä Suomen ympäristökeskus. Kierrätyksestä kiertotalouteen- suunnitelma sisältää neljä 

painopistealuetta: rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, yhdyskuntajätteet ja sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromu. Nämä painopisteet sisältävät eniten hankaluuksia jätteiden kierrät-

tämisen ja hyödyntämisen suhteen, joten näissä painopisteissä on eniten parantamisen varaa. 

Yrityksistä ja kotitalouksista syntyvä pakkausjäte on tässä suunnitelmassa laskettu osaksi 

yhdyskuntajätettä. Esimerkiksi yhdyskuntajätteen suhteen tavoitteena on kierrättää 55 % 

syntyvästä jätteestä ja lisätä pakkausjätteen kierrättämistä. Tämä jätesuunnitelma on voi-

massa vuoteen 2023 asti. (Ympäristöministeriö, 2018, 14–15) 

 

Vuoden 2017 jätteenmääriä ja kierrätysastetta on tutkittu kuntakohtaisesti 13 eri kunnan vä-

lillä. Keskimääräinen kotitalousjätteenmäärä oli 342 kiloa yhtä asukasta kohden ja kierräty-

saste oli keskimäärin 51 %. Esimerkiksi Lappeenrannan seudulla kotitalousjätettä synty noin 

320 kg yhtä asukasta kohden ja kotitalousjätteen kierrätysaste oli 59 %. (Suomen ympäris-

tökeskus, 2018) Vuonna 2018 Suomessa syntyi jätettä yhteensä 128 miljoonaa tonnia. joka 

oli 1,1 miljoonaa tonnia enemmän kuin vuonna 2017. Tämä ero selittyy kaivostoiminnan 

lisääntymisellä vuonna 2018.  Kuvassa 1 on esitetty vuoden 2018 jätteiden jakautuminen 

sektoreittain. Materiaalien hyödyntäminen kasvoi vuonna 2018 28 prosentista 33 prosenttiin 

vuoteen 2017 verrattuna. (Tilastokeskus, 2020) 
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Kuva 1. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain 2018. (Tilastokeskus, 2020) 

 

Kuvasta 1 nähdään että teollisuudesta on vuonna 2018 syntynyt 8,572 miljoonaa tonnia jä-

tettä. Tästä määrästä 650 000 tonnia jätettä syntyi elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuot-

teiden valmistuksesta. (Tilastokeskus, 2020) 

 

Vaikka Suomessa syntyy vieläkin paljon jätettä ja kierrätysprosentti on alhainen, on Suomen 

jätehuolto silti paremmalla kannalla kuin monen muun Euroopan valtion tila. Kuvasta 2 näh-

dään, että Suomessa suurin osa yhdyskuntajätteestä kierrätetään tai hyödynnetään energiana. 

Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä on hyvin pieni verrattuna koko jätteen määrään. 

Jos Suomen yhdyskuntajätteen hyödyntämisen tilannetta verrataan esimerkiksi Islannin ti-

lanteeseen, huomataan että Islannissa noin 60 % yhdyskuntajätteistä sijoitetaan kaatopai-

kalle, kun taas Suomessa 3 %. Suomi on jo vuonna 2016 ollut Euroopan kärkipäässä yhdys-

kuntajätteen hyödyntämisen suhteen. (Yhdyskuntajätehuolto lukujen valossa) 
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Kuva 2. Euroopassa 2016 yhdyskuntajätteen käsittelyn tilanne (Yhdyskuntajätehuolto lukujen valossa) 

 

2.1 Elintarvikealan jätehuolto 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehy-

gieniasta (1367/2011) luvussa 2 pykälässä 4 puhutaan elintarvikealaa koskevasta jätehuol-

losta. Tilassa, jossa valmistetaan elintarvikkeita, on huolehdittava siitä, että sieltä poistetaan 

riittävän useasti pilaantuneet elintarvikkeet sekä muut jätteet. Kaikki elintarvikealan jätteet 

on säilytettävä elintarviketilan kanssa koskemattomissa olevassa erillisessä paikassa. Pykä-

lässä 15 tarkennetaan, että ruuan valmistuksen läheisyydessä on oltava erillinen jäteastia 

syntyvää jätettä varten. Lain pykälässä 5 puhutaan omavalvontasuunnitelmasta ja siitä, 

kuinka sinne on liitettävä oma selvitys elintarvikehuoneistosta syntyvistä jätteistä. 

(1367/2011) Elintarvikelaissa (23/2006) määritellään omavalvonta ja kerrotaan tarkemmin 

mitä siihen kuuluu ja mitä velvoitetaan. Elintarvikelain luvussa 1 pykälässä 6§ omavalvonta 

määritellään elintarvikealan toimijan omana järjestelmänä. Tämän järjestelmän avulla elin-

tarvikealan toimija varmistaa, että itse elintarvike, alkutuotantopaikka sekä elintarvikehuo-

neisto saavuttavat niille määritellyt vaatimukset. Elintarvikelain luvussa 3 pykälässä 19§ sa-

notaan, että toimijan suorittaessa omavalvontaa, niin elintarvikkeet täyttävät hygieniavaati-

mukset, joihin kuuluu myös jätehuolto. (23/2006) 
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Elintarvikealalla syntyy paljon jätteitä, niin suorasta toiminnastaan kuin omien raaka-ai-

neidensa valmistuksesta. Esimerkiksi viljelemiseen käytettävien lannoitteiden valmistus 

tuottaa merkittävän osan elintarviketeollisuuden jätejalanjäljestä. (Moliis et. al, 2015, 17) 

Jätejalanjälki on käsite, jossa verrataan tuotteen arvoa ja tuotteen tuotannon elinkaaren ai-

kana syntyneiden jätteiden määrää toisiinsa (Mattila et. al, 2011, 29). Elintarvikeketju on 

täynnä parantamisen mahdollisuuksia ihan elintarviketeollisuudesta kotitalouksiin saakka. 

Elintarvikeketjussa on tehostettava materiaalien hyödyntämistä ja pyrittävä vähentämään 

ruokajätteen syntymistä. (Moliis et. al, 2015, 47) 

 

2.2 Esimerkki leipomoiden jätteiden kierrätys 

 

Vaasan leipomot on aloittanut yhteistyön Remeo Oy:n kanssa vuonna 2017. Tavoitteena 

heillä oli tehostaa jätteiden käsittelyä ja vähentää sekajätteen syntymistä. Yhteistyön seu-

rauksena Vaasan on saanut mahdollisuuden tehostaa ja parantaa omaa toimintaansa kierrät-

tämisen suhteen. Uudistuksen seurauksena pahvit, muovit ja lasi saadaan uusiokäyttöön, 

eikä niitä lajitella enää sekajätteeseen. (Vaasan, 2017) Vaasan leipomoiden myyntikelpoiset 

ylijäämäleivät annetaan hyväntekeväisyyteen tai myydään Vaasanin omissa myymälöissä. 

Myyntikelvottomat biojätteet kuljetetaan kaikista Vaasan leipomoista Kotkaan, jossa niistä 

tehdään bioetanolin raaka-ainetta tai proteiinipitoista rehua. (Vaasan, 2018) 

 

Linkosuon tavoitteet jätehuollon ja kierrätyksen suhteen vuonna 2018 ovat olleet esimerkiksi 

tehostaa jätteiden hyötykäyttöä tai käyttöä materiaalina sekä vähentää sekajätteen synty-

mistä. Eniten linkosuolla syntyy biojätettä, josta 80 % hyöty käytetään materiaalina ja 20 % 

energiana, sekä rehuleipää, joka hyödynnetään suoraan tuotantoeläinten rehuna. Linkosuon 

koko jätemäärästä vuonna 2018 materiaalihyötykäyttöön meni 83 % ja energiahyötykäyt-

töön 17 %.  (Linkosuo, 2018, 20) 

 

Pågen leipomoiden tavoitteena on vähentää selvästi biojätettä. Pågen kierrättää 100 % kai-

kesta leipäjätteestä, sillä suurin osa siitä menee tehtaille, jossa leipäjätteestä tehdään uutta 

leipää. Leipäjätteestä kaikkea ei voida käyttää uudestaan, jolloin siitä tehdään bioetanolia tai 

eläinten ruokaa. Pågen tuottaa tehtaalta syntyvistä muovijätteistä isompia jätesäkkejä, joita 
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tehdas voi sitten käyttää uudestaan. Kaikki jäte joko kierrätetään tai hyödynnetään energiana. 

(Pågen 2018, 22) 

 

2.3 Energiajäte 

 

Energiajäte on jo alkupäässä lajiteltua jätettä, jota ei pystytä uudelleen käyttämään materi-

aalina, mutta sitä voidaan polttaa (EKJH, 2019). Energiajätteestä puhutaan varsinkin yritys-

ten jätteinä (Lassila & Tikanoja), sillä kotitalouksista syntyvää yhdyskuntajätettä kutsutaan 

usein kuivajätteeksi, vaikka sitäkin hyödynnetään yhtä lailla jätteenpoltossa (Etelä-Karjalan 

jätehuoltoviranomainen ,2019, 14–15). Energiajätettä voidaan hyödyntää esimerkiksi oheis-

polttoaineena teollisuus- ja voimalaitoksissa, tekemällä siitä kierrätyspolttoainetta. (Dahlbo 

et. al, 2008) Remeo on antanut ohjeiksi yrityksille, että energiajätteeseen saa laittaa muovia, 

kuten styroxia, likaista pahvia tai paperia ja puuta. Remeon ohjeiden mukaan energiajättee-

seen ei saa laitaa biojätettä, hiekkaa, nahkaa, lasia, metallia tai PVC-muovia. (Remeo) PVC-

muoviin on lisättyä muovin lisäksi klooria, joka palaessaan vapautuu ja aiheuttaa vaarallisia 

savukaasuja. (Alakangas et al. 2016, 155) 

 

Kierrätyspolttoaineen lämpöarvo on yleensä suurempi kuin esimerkiksi turpeella tai kivihii-

lellä. (Motiva, 2020) Kierrätyspolttoaineita käytetään yhä enemmän nykyään rinnakkaispolt-

toaineena puulle ja turpeelle energiantuotannossa. (Hiltunen et al. 2007, 11) Suomessa Lah-

den Energian kaasutuslaitos hyödyntää toiminnassaan pääpolttoaineena kierrätyspolttoai-

neita. Kierrätyspolttoaineiden hiilidioksidi päästöt ovat esimerkiksi kivihiilen ja turpeen 

polttoon verrattuna vain kolmasosa päästöistä. Merkittävästi kierrätyspolttoaineita rinnak-

kaispolttolaitoksissa käyttävät esimerkiksi Stora Enso Publication Papers Oy, Anjalan tehdas 

135 000 t/a sekä Porin Prosessivoima Oy, Kaanaan biovoimalaitos 50 000 t/a. (Pöyry, 2015, 

4–6)   
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3 TARKASTELLUN LEIPOMON JÄTEHUOLLON NYKYTILA 

 

Fazer leipomot Oy:n Lappeenrannan leipomo sai alkunsa, kun päätettiin yhdistää Imatran, 

Kouvolan ja Kotkan leipomot saman katon alle Lappeenrantaan. Leipomo aloitti toimintansa 

syksyllä 2003. Tehtaassa työskentelee tällä hetkellä keskimäärin 100 henkilöä, joista 8 hen-

kilöä on esimiesasemassa, 6 henkilöä kunnossapidossa ja loput tuotannossa. Lisäksi tehtaalla 

työskentelee alihankintana joka päivä kunnossapidon sekä puhtaanapidon työntekijöitä.  

Lappeenrannan leipomo on kooltaan noin 5000 m2 ja se sisältää yhteensä kuusi linjaa; säm-

pylälinjan, kiireettömien pakasteleipien linjan, pullalinjan sekä 3 erillistä piirakkalinjaa. Pii-

rakoita valmistetaan tuoreena, puolivalmiina pakasteena sekä kypsänä pakasteena ja lisäksi 

juustosämpylöitä valmistetaan tuoreena sekä pakasteena. Leipomo valmistaa noin 

12 000 000 kg leipomotuotteita vuodessa. (Salonen, sähköpostiviesti, 7.10.2020) 

 

Lappeenrannan leipomolla on tavoitteena parantaa oman toimintansa vastuullisuutta ja vä-

hentää ympäristövaikutuksia Fazer vastuullisuustavoitteiden ja päätoimenpiteiden avulla 

2020–2030 aikavälillä. Suunnitelman päätoimenpiteisiin kuuluu CO2 päästöjen puolittami-

nen ja energiatehokkuuden parantaminen, ruokahävikin puolittaminen sekä vähentää pak-

kausmateriaalia ja raaka-ainepäästöjä. Leipomolla on tavoitteena päästä eroon fossiilisista 

polttoaineista, kuten maakaasusta ja ottaa biokaasu suurempaan käyttöön vuoteen 2022 men-

nessä. Yleisesti Fazerin leipomoilla on tavoitteena vähentää muovin käyttöä 20 % pakkaus-

materiaaleissa vuoteen 2025 mennessä. (Fazer, 2020) 

 

3.1 Leipomon jätehuollon nykytila 

 

Enpros Oy on suorittanut Lappeenrannan leipomolle jätekartoituksen, jonka raportista sel-

viää leipomon jätehuollon nykytila sekä mahdolliset kehittämismahdollisuudet. Leipomon 

nykyinen jätehuolto mahdollistaa jätteidenlajittelun energiajätteelle, sekajätteelle, pahville, 

biojätteelle, metallille, vaarallisille jätteille, kirkkaalle muoville, puulle, aerosolille sekä ker-

takäyttökuormalavoille. (ENPROS, 2020) 

 

Leipomon suurimmat jätemäärät syntyvät biojätteestä, energiajätteestä ja pahvista. Energia-

jätettä kerätään erikseen olevaan 240 l keräysastiaan tai puristimeen, joka aina täyttyessään 



11 

 

hälyttää etänä Remeo Oy:lle. Suurin osa energiajätteestä on leivinpaperia tai tehtaalla syn-

tyvien tuotteiden ja raaka-aineiden pakkausmuovia. Leivinpapereille etsitään uusia hyödyn-

tämis- ja käyttömahdollisuuksia. Pahvi kerätään tehtaalla yhteen etähälyttävään jätepisteen 

puristimeen. Biojätettä kerätään tehtaalla 660 l keräysastioihin ja ne tyhjennetään biojätepu-

ristimeen. Biopuristimen tyhjennys tapahtuu kolme kertaa viikossa hygienia syistä. Biojäte 

matkaa tehtaalta ST1-yksikköön, jossa siitä valmistetaan bioetanolia. Leipomo saa biojät-

teestä ST1:ltä hyvityksen. (ENPROS, 2020) 

 

Leipomossa syntyy jonkin verran sekajätettä, jonka määrää voitaisiin pienentää uusimalla ja 

tehostamalla lajittelu ohjeita. Leipomon jätepisteellä on kolme 660 l keräysastiaa, jotka tyh-

jennetään kerran viikossa. Muovia tehtaalla kierrätetään toistaiseksi vain paalaamalla PP-

suursäkkejä sekä kirkasta kalvomuovia, joita syntyy raaka-aineiden pakkauksista ja pakat-

tujen tuotteiden pakkausjätteistä. Toisin sanoen kaikki värillinen muovi lajitellaan tois-

taiseksi tehtaalla vielä energiajätteeseen. (ENPROS, 2020) 

 

Kuvassa 3 on esitettynä eri jätejakeiden kulkeutumiset tehtaalta. Lähes kaikki tehtaan jätteet 

kuljetetaan tehtaalta Remeolle Lappeenrantaan, jossa ne joko käsitellään tai laitetaan 

siirtokuormattavaksi. Ne jätejakeet, jotka on laitettu siirtokuormattavaksi, kuljetetaan 

isommissa erissä hyödynnettäviksi tai jatkokäsittelyyn 
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Kuva 3.  Leipomon eri jätejakeiden kulkeutuminen tehtaalta. 

 

Kuvassa 4 esitetään Lappeenrannan leipomon kokonaisjätemäärä massoina, joka on jo ker-

tynyt vuonna 2020 aikavälillä 1.1.2020-1.10.2020. Lukuarvojen yksikkö on tonni. Kuvasta 

nähdään, että 86 % koko määrästä on kertynyt biojätteestä, josta tehdään bioetanolia. Ener-

giajätteen osuus on 4 % ja pahvin 3 %. Nämä ovat leipomon eniten jätettä tuottavat jäteja-

keet.  
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Kuva 4.  Leipomon jätteiden jakaantuminen sektoreittain ja kokonaismäärä 851 tonnia aikavälillä 1.1.2020-

1.10.2020. 

 

Kuvassa 5 esitetään vuosien 2018–2020 aikana syntyneiden biojätteiden painojen vaihtelut. 

Biokonttia tyhjennetään hygieniasyistä kolme kertaa viikossa. Vuoden 2020 lopun tietoja ei 

luonnollisestikaan ollut vielä syksyllä 2020 kandidaatintyötä tehdessä, mutta kaaviossa on 

arvioitu jätteen mahdolliset määrät. Hyvä on huomata, että jätettä on syntynyt enemmän kuin 

parina viime vuonna, mutta myös tuotantomäärät ovat lisääntyneet tehtaan tietojen mukaan. 

Biojätteen määrään vaikuttaa vahvasti tehtaalla sattuvat häiriöt ja koneiden mahdolliset rik-

koutumiset. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden ja valmiiden tuotteiden takia, tuotteita ei 

voida säilyttää pitkiä aikoja kerrallaan. Biojätettä tehtaalla syntyy esimerkiksi taikina ylijää-

mistä, virheellisistä sekä lattialle tippuneista tuotteista.  
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Kuva 5. Biojätteen määrän vaihtelu vuosien 2018–2020 välillä. 

 

Biojätteen lisäksi toinen jätejae, jota tehtaalla syntyy paljon, on pahvi- ja kartonkijäte. Pahvi 

on verrattuna paljon kevyempää kuin biojäte, sillä pahvi on rakenteeltaan ilmavampaa kuin 

esimerkiksi taikinajäte. Kuvassa 6 on esitetty leipomon pahvi- ja kartonkijätteen syntyminen 

vuosien 2018–2020 aikana. Kuvasta huomataan, että joidenkin kuukausien kohdalta puuttuu 

pylväitä eli lukuarvoja. Tämä johtuu siitä, että jätteet punnitaan vain, kun jätekontti tyhjen-

netään. Pahvi- ja kartonkijätettä syntyy suhteellisen vähän, eikä sitä tarvitse joka kuukausi 

tyhjentää. Pahvi ja kartonkia syntyy tehtaalla esimerkiksi pakastepiirakan ja -leivän pak-

kauksista, pakkausmateriaalirullien sisäkeloista ja pakkausmateriaalien kuljetuksessa käy-

tettävistä suojapahveista.  

 

Kuva 6.  Leipomon pahvi- ja kartonkijätteen määrä vuosien 2018–2020 aikana. 
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3.2 Leipomon energiajäte 

 

Energiajätteen osuus vuoden 2020 tämänhetkisestä jätemäärästä on 4 %. Tämä osuus kuu-

lostaa hyvin pieneltä, sillä leipomolla syntyvä energiajäte on biojätteeseen verrattuna kevy-

empää. Energiajakeeseen menee pääasiassa tehtaalla syntyvät leivinpaperit, värilliset kalvo-

muovit, kertakäyttö käsineet sekä tuorepiirakan pakkausmateriaalit. Kuvassa 7 on esitetty 

vuosien 2018–2020 aika syntyneiden energiajätteiden kokonaismäärät massoina yksiköissä 

tonni. Vuoden 2020 loppumäärää ei vielä ole tiedossa, joten kuvassa on eri värisenä palkkina 

vain arvio. Kuvasta 6 huomataan, että energiajätteen määrä on jo vähentynyt vuosien aikana. 

Tähän on vaikuttanut esimerkiksi se, että puulavat ja kirkas muovi on otettu erikseen kierrä-

tykseen.  

 

Kuva 7.   Energiajätteen kokonaismäärät vuosien 2018–2020 aikana. 

 

Kuvassa 8 on esitetty energiajätteiden määrät kuukausittain vuosien 2018–2020 aikana. Pyl-

väiden puuttuminen kuvastaa sitä, että energiajätekonttia ei ole tyhjennetty kyseisen kuu-

kauden aikana. Energiajätteen puristinkontti tyhjennetään vain, kun se hälyttää etänä merki-

ten sen olevan täynnä. Kuvion täytetyt pylväät merkitsevät arvioita tulevien kuukausien 

määrästä. Näistä kuukausista ei ole tutkimusta tehdessä olemassa olevaa tietoa.  
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Kuva 8.  Vuosien 2018–2020 energiajätemäärät kuukausittain.  

 

Energiajäte, samoin kuin sekajäte, metalli, pahvi, tietosuojapaperi, kirkas muovi ja lasi, kul-

jetetaan tehtaalta Remeolle Lappeenrantaan. Siellä ne käsitellään tai siirretään siirtokuor-

mattavaksi. Siirtokuormatut jätteet kuljetetaan isommissa erissä jatkokäsittelyyn tai hyödyn-

nettäviksi.  
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4 MENETELMÄT 

 

Työn suorittamiseksi on leipomolla tehty koostumustutkimus sekä pidetty henkilöstölle ky-

sely liittyen leipomon jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen. Tässä luvussa käydään läpi 

mitä on tehty ja miten, jotta on saatu kasaan työn materiaalit.  

 

4.1 Koostumustutkimus 

 

Koostumustutkimus on menetelmä, jonka avulla saadaan tietoa siitä mitä jäte oikeasti sisäl-

tää ja näin voidaan parantaa alkupään lajittelua ja kierrätystä. Koostumustutkimusta käyte-

tään yleensä sekajätteen koostumuksen selvittämiseen. Jätelaitokset suorittavat tasaisin vä-

liajoin sekajätteen koostumustutkimuksia omissa laitoksissaan. Kotitalouksien sekajätteen 

koostumustutkimuksien tietoja kerätään valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Usein koostu-

mustutkimus suoritetaan käsin lajittelemalla, joka keinona on suhteellisen aikaa vievä, mutta 

tehokasta ja tarkkaa. Jätejakeet voidaan lajitella sekajätteen koostumustutkimuksessa kol-

men eri tason mukaan, riippuen siitä kuinka tarkasti haluaa lajittelun suorittaa. (Jätelaitos-

yhdistys ry, 2017) 

 

Lappeenrannan leipomolle koostumustutkimus suoritetaan energiajätteen koostumuksen sel-

vittämiseksi. KIVOn tekemiä sekajätteen koostumustutkimuksen ohjeita ja lajittelu tasoja 

käytetään sovelletusti työn suorittamiseen. Jätejakeet lajitellaan tason 1 mukaan, jossa on 11 

luokkaa (Jätelaitosyhdistys ry, 2017, 26). 

 

Enpros jätehuoltokartoituksen raportin mukaan, Lappeenrannan leipomo voisi lajitella ja 

kierrättää vielä astetta paremmin energiajätteeseen meneviä jätteitä. Näistä yksi esimerkki 

on leipomolla syntyvä värillinen kalvomuovijäte, jota voitaisiin kierrättää erikseen ja näin 

uusiokäyttää. Koostumustutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä muuta parempia kier-

rätys mahdollisuuksia omaavia jätteitä energiajätteeseen laitetaan ja näin mitä voitaisiin kier-

rättää paremmin. Tutkimuksen avulla saadaan tehtaalle päivitettyä jäteastioiden lajitteluoh-

jeet ja helpotettua työntekijöiden jätteidenlaittelua.  
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Työn yksinkertaistamiseksi koostumustutkimukseen otetaan huomioon vain linjastoilla syn-

tyvät jätteet, eikä näin oteta huomioon taukohuoneiden tai käsienpesualtaiden energiajäte-

roska-astioita. Leipomolla on yhteensä kuusi linjaa, joissa jokaisessa, paitsi piirakkalinjalla, 

on erikseen tuotanto pääty ja pakkauspääty. Koostumustutkimuksen suunnittelemista varten 

tehtaalla kierretään jokaisen energiajäte astian luona. Kierroksen aikana myös päätetään 

mitkä astiat otetaan mukaan tutkimukseen. Yhteensä energiajäteastioita tutkimukseen otet-

tiin mukaan 18.  

 

Ennen käytännöntyön aloittamista viedään työntekijöille ohjeet tulevasta viidestä päivästä 

sekä lisäksi jätesäkkeihin liimattavat tarrat, jotta tiedetään näytteiden syntypaikka. Viiden 

arkipäivän ajan kaikkien linjojen molemmista päädyistä kerätään energiajätteet erikseen so-

vittuun ja ohjeistettuun paikkaan lastauslaiturille jätekatoksen viereen. Jokaisen linjan pak-

kaus- ja tuotantopäädyn energiajätteet käsitellään omina näytteinä. Näin joka päivä pitäisi 

syntyä 12 omaa näytettä, joiden koostumus tutkitaan ja kirjataan ylös. Punnitsemiseen käy-

tetään vaakaa, joka mittaa 0,01 kg tarkkuudella. Ennen varsinaista jätteiden lajittelua ener-

giajätteet punnitaan sellaisenaan, jotta tiedetään näytteiden kokonaismassa.  

 

Näytteet levitetään jokainen vuorollaan niille tarkoitetulle alustalle. Jätteiden lajittelu suori-

tetaan käsin. Jätteet lajitellaan yhteensä 11 erilliseen luokkaan, jotka ovat: biojäte, paperi, 

metalli, kartonki- ja pahvi, puu, muovit, lasi, tekstiilit ja jalkineet, sähkölaitteet ja akut, vaa-

ralliset kemikaalit sekä sekalaiset jätteet. Jokaiselle jäteluokalle on oma pussi, johon jätettä 

kerätään ja lopuksi punnitaan. Saadut tulokset kirjataan ylös taulukkoon.  Tuloksista tehdään 

yhteen koottuja kuvaajia sekä lisäksi linjastokohtaisia kuvia. Saadut tulokset muutetaan yk-

sikköön kg/h ja tähän muuttamiseen tarvitaan tieto, kuinka pitkään jätteitä on kerätty eli 

kuinka pitkästä tuotantoajosta on kyse.  

 

4.2 Henkilöstökysely 

 

Henkilöstökyselyn tavoitteena on selvittää henkilökunnan tietämys leipomon jätteiden lajit-

telun suhteen ja selvittää epäkohdat. Kyselyn avulla myös kartoitetaan työntekijöiden ylei-
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nen kiinnostus jätteiden kierrättämiseen ja lajitteluun. Ennen kyselyn suunnittelemista, työn-

tekijöitä haastateltiin epäkohdista jätteiden lajittelemisen suhteen leipomolla. Näin saatiin 

tietoon, ettei ole varmaa, minne kuuluu lajitella mustenauha, lakaisujäte sekä pussinsulkijat.  

 

Kyselyyn on aikaa vastata viikko ja siihen voi vastata kahdella eri leipomon tietokoneella. 

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kysely sisältää niin monivalinta- kuin avoimia kysymyk-

siä. Itse kyselyyn vastaaminen vie noin 3 minuuttia eli siihen on mahdollisuus vastata esi-

merkiksi tauon aikana tekemään. Koko kysely on liitteessä 8 raportin lopussa. Ehdottomasti 

eniten tietoa ja ideoita leipomon jätehuollon parantamiseksi antaa kyselyn kysymys paran-

tamisehdotuksista, jossa työntekijän pitää itse kirjoittaa ehdotuksia. Toiveena on, että jos 

leipomolle kaivataan parannusta ja uudistusta jätehuoltoon, pystyttäisiin myös antamaan ide-

oita, kuinka parantaa tilannetta.  
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi koostumustutkimuksen ja henkilöstökyselyn tuloksia sekä ana-

lysoidaan niitä. Lisäksi annetaan mahdollisia parannusehdotuksia tehtaalle jäteastioiden oh-

jeiden uusimiseksi ja jätteiden lajittelun tehostamiseksi sekä paremman yritysimagon nosta-

miseksi.  

 

5.1 Koostumustutkimuksen tulokset 

 

Koostumustutkimus suoritettiin viiden päivän aikana niistä energiajäte näytteistä, jotka oli 

toimitettu oikeaan paikkaan. Jätteiden kerääminen ei sujunut suunnitelmien mukaan, sillä 

kaikilta linjoilta ei tuotu energiajätteitä joka päivä tai sitten ne vietiin suoraan puristimeen. 

Tutkimus kuitenkin suoritettiin niille jätteille, jotka oli toimitettu oikeaan paikkaan. Ke-

räysongelman takia, linjastoilta ei voida nyt suoraan laskea paljonko sieltä syntyi jätettä tun-

nissa, sillä tulokset vääristyisivät paljon. Tämän takia tarkastellaan tuloksia, joita saatiin ke-

rätyistä jätteistä ja pohditaan niiden pohjalta lajittelun parantamista. Näytteitä kerääntyi vii-

den päivän aikana yhteensä 21, joka sisälsi yhteensä 41 jätesäkillistä energiajätettä. Yhteensä 

tutkittavaa jätettä kerääntyi noin 277 kg. Suurin osa tästä painosta syntyi pakastepiirakan 

pakkauslinjastolta ja pullalinjan pakkauslinjastosta.  

 

Kuvassa 9 on esitetty keräyspäiväkohtaisesti, kaikkien näytteiden eri jätesektoreiden osuudet 

energiajätteestä. Kuvasta nähdään, että eniten näytteissä oli sekalaista jätettä eli tämän ra-

portin tapauksessa energiajätettä, jota ei voitu lajitella muihin jätesektoreihin. Kuvasta näh-

dään, että 11 jätelajikkeesta, lajittelussa syntyi vain seitsemää eri jätelajiketta eli biojätettä, 

muovia, paperia, kartonkia- ja pahvia, puuta, metallia ja sekalaista jätettä. Näin ollen lasia, 

tekstiilejä ja jalkineita, sähkölaitteita ja akkuja eikä vaarallisia kemikaaleja lajitelluista jät-

teistä syntynyt ollenkaan.  
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Kuva 9. Energiajätteen koostumustutkimuksen päivittäiset tulokset yhteen kootusti jätesektoreittain. Kaiken 

kaikkiaan jätettä kertyi lajiteltavaksi 277 kg. 

 

Kuvassa 10 on koottu yhteen viiden päivän aikana saadut tulokset ja jaettu nämä jätesekto-

reittain. Kuvasta nähdään, että näytteistä 58 % oli sekalaista jätettä. Yllätyksenä oli, että jopa 

27 % näytteiden määrästä oli biojätettä. Kuvasta nähdään, ettei lasia, puuta, tekstiilejä tai 

jalkineita, vaarallisia kemikaaleja eikä sähkölaitteita tai akkuja löytynyt lajitelluista energia-

jätteistä. 

 

Kuva 10.  Energiajätteen koostumustutkimuksen kokonaistulokset jätesektoreittain. Jätteen kokonaismäärä on 

noin 277 kg. 
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Kuvassa 11 on koottu yhteen pullalinjastolta kerättyjen energiajätteiden tulokset. Kuvasta 

huomataan, että jopa 67 % jätteiden painosta muodostui biojätteestä. Tämä biojäte syntyi 

leivinpapereihin kiinnittyneistä sokereista, jotka roska-astiaan laitettaessa varisivat pussin 

pohjalle. Tätä biojätteen määrää saataisiin pienennettyä lisäämällä huolellisuutta ja aikaa 

pullan pakkausta tehtäessä, sillä pullalinjastolla on erillinen biojäteastiakin. Yhteensä soke-

ria kerääntyi viiden päivän aikana energiajätteeseen 67,36 kg.  

 

 

Kuva 11. Pullalinjaston energiajätteistä saadut tulokset jätesektoreittain. 

 

 

Pullanpakkauslinjastolta syntyi myös muovia, joka syntyi pääasiassa pullien pakkausmate-

riaalista. Muovien paino oli noin 6 % jätteiden kokonaispainosta. Määrä on aika paljon, sillä 

muovi kuitenkin on paljon kevyempää kuin biojäte. Muovi kuitenkin vie massaansa nähden 

paljon tilaa verrattuna esimerkiksi biojätteeseen. Linjastolta sekalaisiin jätteisiin lajiteltiin 

kertakäyttöhanskoja, leivinpaperia ja leimasinnauhaa. Kertakäyttöhanskat ja leivinpaperit 

lajiteltiin sekalaisiin jätteisiin, koska molemmat jätteet olivat niin likaisia ja rasvaisia, ettei 

esimerkiksi kertakäyttöhanskojen laittaminen muoviin ollut mahdollista. 

 

Kuvassa 12 on esitettynä juustosämpylälinjastolta syntyneen energiajätteen lajittelun tulok-

set jätesektoreittain. Tuloksista huomataan, että suurin osa jätteistä oli muovia, joka syntyi 
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linjastolla käytetyistä sämpylän pakkausmateriaaleista. Tuloksissa ei olla otettu huomioon 

linjastolla syntyneitä leivinpaperi jätteitä, joita syntyi viikon aikana 193,6 kg. Paino on niin 

suuri verrattuna linjastolta syntyneisiin muihin energiajäteisiin, että tämä arvo on jätetty pois 

tuloksista selkeyden vuoksi.  

 

 

Kuva 12. Juustosämpylälinjaston energiajätteen lajittelun jakautuminen jätesektoreittain. Lisäksi linjastolta 

syntyi viiden päivän aikana 193,6 kg leivinpaperia 
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leipomolla jätehuollosta huolehtiva Remeo ei pysty hyödyntämään tuorepiirakan pakkaus-

materiaalia kartonkina. Remeo pystyy hyödyntämään tällä hetkellä vain puhtaasti kartonkia 

ja pahvia sisältävät jätteet.  

 

 

 

Kuva 13. Tuorepiirakkalinjaston energiajätteen lajittelun tulokset jätesektoreittain. 

 

Loput näytteistä saadut tulokset sekä mittauspöytäkirjat on liitetty liitteisiin. Liitteessä 1 on 

esitettynä pakastepiirakan pakkauslinjaston lajittelun tulokset. Kuvasta nähdään, että 81 % 

näytteiden painosta oli sekalaista jätettä, joka sisälsi pakkauksien tarranauhoja, itse tarroja 

sekä siivousliinoja. Kuvasta kuitenkin huomataan, että jopa 13 % näytteiden painosta oli 

muovia, jota syntyi värillisistä pakastepiirakan pakkausmuovista sekä pahvilavojen kiinni-

tysnauhoista. Näytteiden biojäte synty lähinnä linjaston lakaisujätteestä sekä muutamasta 

yksittäisestä karjalanpiirakasta. Yllättäen paljon tämän linjaston näytteissä oli pahvia, jota 

olisi voinut ihan suoraan laittaa tehtaalla olevaan pahvinkeräykseen. Tähän huolimattomuu-

teen on mahdollisesti ollut syynä työntekijöiden kiire. Lisäksi linjaston näytteiden painosta 

vain 1 % oli paperia. Paperia kyllä oli näytteiden joukossa silmämääräisesti paljon, vaikka 

se ei tuloksissa näy suurena määränä, sillä paperi on hyvin kevyttä.  

 

Liitteessä 2 on esitettynä leivänpakkauslinjaston näytteen tulokset. Tulos ei ole verrattavissa 

muiden linjastojen tuloksiin, sillä tämä tulos saatiin vain yhdestä näytteestä. Kuitenkin tämä 
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yksi näyte oli painoltaan 2,26 kiloa ja tästä painosta 23 % oli kartonkia ja pahvia, jota syntyi 

leivän pakkauspahvista. Paperia näytteen painosta oli jopa 10 %, jota syntyi linjaston ajo-

pöytäkirjoista ja erilaisista linjastolle annetuista ohjepapereita. Muovia näytteessä oli 13 % 

ja tämä syntyi linjastolla käytettävistä leipien suojapusseista sekä pahvilavojen naruista, 

jotka pitivät lavaa kasassa. 

 

Liitteessä 3 on yhdessä kuvassa koottu yhteen koko tuotannon päädyn tulokset. Tämä siksi, 

että näytteitä tuli neljänä päivänä juustosämpylä- ja leipälinjan tuotannosta ja vain yhtenä 

päivänä pullalinja tuotannosta eikä yhtään piirakkalinjojen tuotannosta. Tuotannon näyttei-

den kokonaispaino oli 23,89 kg. Kuvasta nähdään, että jopa 32 % näytteiden kokonaispai-

nosta oli muovia, jota syntyi pääasiassa juustosämpylöihin käytettävien juustojen pusseista. 

Biojätettä näytteissä oli yllättäen paljon, jopa 15 %, joka syntyi juustopussien sisään jää-

neistä juustoista sekä muutamista taikina palloista. Kartonkia ja pahvia näytteiden painosta 

oli 17 %, joka sisälsi pahvilaatikoita, leivinpaperirullien keskusrullia sekä tuotteiden pak-

kauksia.  

 

 

5.2 Henkilöstökyselyn tulokset 

 

Tehtaalla suoritettiin yhden viikon aikana anonyymisti vastattava kysely. Yhteensä kyselyyn 

vastasi 21 tehtaan työntekijää eli noin 20 % koko leipomon vakituisista työntekijöistä. 

Kaikki kyselyn tulokset ja koko kysely on liitetty liitteisiin 9–21. Ensimmäisissä kysymyk-

sissä kysyttiin työntekijöiden yleisestä kiinnostuksesta kierrättämistä ja jätteiden lajittelua 

kohtaan sekä kysyttiin työntekijöiden kierrättämisestä kotona. Kukaan vastaajista ei aina-

kaan myöntänyt, ettei olisi millään tasolla kiinnostunut kierrättämisestä tai ettei kierrättäisi 

ainakin osaa kotona syntyvistä jätteistä.  

 

Kuvassa 14 on esitettynä yhden kysymyksen tuloksista. Kysymyksessä kysytään työnteki-

jöiden epäselvyyksistä jätteiden lajittelun suhteen. Vastaajista 52,4 % vastasi, että epäsel-

vyyksiä ei ole, mutta 47,6 % sanoi taas, että niitä on muutamiakin.  
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Kuva 14. Kysymys epäselvyyksistä jätteiden lajittelun suhteen tehtaalla. 

 

Kuvassa 15 esitetään kyselyn vastauksien tulokset liittyen tehtaan jätteiden lajitteluohjeiden 

päivittämiseen. Jopa 66,7 % vastasi, että ohjeiden päivittäminen on tarpeellista ja vain 19 % 

vastasi, ettei ole. Tämän kysymyksen vastausvaihtoehtojen seurauksena seuraavassa kysy-

myksessä kysytään, miten näitä ohjeita voitaisiin sitten parantaa. Kysymykseen annettiin 

vastaukset kirjallisena. Ehdotuksiksi ohjeiden parantamista varten tuli, että jäteastioihin li-

sättäisiin selkeät ohjeet, esimerkiksi kuvien avulla, siitä mitä astioihin saisi oikein laittaa, 

sekä lisäämällä jäteastioiden määrää tehtaalle.  

 

Kuva 15. Kyselyn tulos liittyen jätteiden lajitteluohjeiden päivittämiseen.  
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Kuvassa 16 on esitetty kyselyn tulos liittyen pussin sulkijoiden lajitteluun tehtaalla. Kuten 

kuvasta nähdään vastaukset jakautuvat lähes tasaisesti neljään vaihtoehtoon: energiajättee-

seen, sekajätteeseen, metalliin sekä siihen ettei tiedä vastausta. Fazer ohjeistaa kuluttajiaan 

lajittelemaan pussin sulkijat metalliin. Tehtaalle Remeo on kuitenkin antanut luvan, että pus-

sin sulkijat saa lajitella energiajätteeseen. 

 

Kuva 16. Kyselyn tulos liittyen pussin sulkijoiden lajitteluun. 

 

Kuvan 16 vastaavanlaisia kysymyksiä kysyttiin lakaisujätteen ja kertakäyttö käsineiden suh-

teen. Kysymysten tulokset on esitetty liitteessä 18 ja liitteessä 19. Kertakäyttö käsineet kuu-

luvat lajitella tehtaalla energiajätteeseen ja 81 % kyselyyn vastanneista laittaisikin ne sinne. 

Vastaajista 14,3 % lajittelisi kertakäyttökäsineet sekajätteeseen.  

 

Lakaisujätteen osalta energiajäteastioissa lukee erikseen, ettei sinne saisi lakaisujätettä lait-

taa ollenkaan. Kuitenkin koostumustutkimuksesta selvisi, että lakaisujätettä joutuu energia-

jätteeseen yllättäen paljon. Kysymyksen tuloksista nähdään, että jopa 57,1 % lajittelisi la-

kaisujätteen energiajätteeseen. Kyselyn vastaajista 33,3 % lajittelisi lakaisujätteen sekajät-

teeseen ja 9,5 % biojätteeseen. Huomioitavaa on, että lakaisujätteen koostumus ratkaisee 

sen, minne se kuuluisi lajitella. Esimerkiksi tuotannossa lakaisujäte on lähinnä jauhopölyä, 
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jolloin se lajitellaan biojätteeksi. Vastaavasti pakastepiirakan pakkauksesta syntyvä lakai-

sujäte on lähinnä lavoista irronneita puupaloja sekä pakkauslaitteista syntyvää pölyä, jotka 

lajitellaan sekajätteeseen. 

 

Kyselyn toiseksi viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, että onko työntekijöillä jokin jäte, 

jonka oikeaoppisesta lajittelusta ei tiedä. Kysymyksen vastaus on liitetty liitteeseen 21. Epä-

selviksi jätteiksi ilmeni lakaisujäte, pussin sulkijat, mustenauha sekä likainen muovi. Aikai-

semmin jo todettiin, että lakaisujätteen lajittelu riippuu, siitä mistä linjastosta on kyse ja mitä 

lakaisujätteessä on. Pussinsulkijat ja mustenauha lajitellaan energiajätteisiin samoin kuin li-

kainen muovi. Kyselyn viimeinen kysymys oli avoin ja siihen oli mahdollista kertoa kaikista 

ongelmista ja epäselvyyksistä, mitä leipomon jätehuoltoon liittyy. Kysymykseksi tuli esi-

merkiksi, että mihin lajitellaan likainen pahvi, voisiko jäteastioiden määrää lisätä linjastoilla 

sekä olisiko mahdollista saada lisää koulutusta kierrättämiseen ja alkupään lajitteluun liit-

tyen.  

 

 

5.3 Johtopäätökset ja leipomon kehittämismahdollisuudet 

 

Tehtaan jätteiden lajittelua ja kierrättämistä voidaan parantaa monilla jo pienillä asioillakin. 

Linjastoille olisi hyvä lisätä jäteastioiden määrää, jotta linjastoilla syntyville jätejakeille löy-

tyy omat astiat. Linjastoilta voitaisiin tehdä esimerkiksi yhden viikon ajan listaa siitä, mitä 

jätteitä sieltä syntyy. Näin saataisiin tieto eri jätteistä eri linjastoilla ja osattaisiin lisätä tar-

vittavat uudet jäteastiat. Jos uusien jäteastioiden lisääminen ei rahallisesti ole leipomon mie-

lestä kannattavaa, olisi ainakin hyvä, jos leipomosta tehtäisiin pohjapiirros mihin merkittäi-

siin kaikki jätteiden keräyspisteet ja jäteastiat. Näin linjastolta voitaisiin tarkastaa mikä astia 

on lähimpänä ja minne jätteet kannattaa viedä.  

 

Koostumustutkimuksessa ilmeni, mitä kierrätyskelpoista tutkittaviin energiajätteen näyttei-

siin oikein kulkeutui. Hyvin kierrätyskelpoista pahvia, pullalinjalta sokeria sekä puhtaita, 

värillistä tuotteiden pakkausmuovia joutui energiajätteeseen paljon. Pahvin lajittelu omiin 

asioihinsa vähentää leipomon kustannuksia, sillä pahvin kierrättämisestä ei seuraa kustan-
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nuksia, kun vain itse jätteen tyhjentämisestä. Vastaavasti energiajätteestä seuraa kustannuk-

sia niin astioiden tyhjentämisestä kuin itse jätteiden kierrättämisestä. Tutkimuksessa lajitel-

lut muovit olivat lähinnä värillisiä pakkausmuoveja. Esimerkiksi juustosämpylän ja pullan 

pakkaamiseen käytetään PP eli polypropeeni muovia. PP-muovi on yleisin käytettävä muovi 

ja sitä on helppo jatko käsitellä (Polymer properties Database). Tämä muovilaatu on 100 % 

kierrätettävä. Muovi sulatetaan korkeassa lämpötilassa ja siitä valmistetaan uusiomuovia. 

(Omnexus) 

 

Leipomolla on käytössään vuokrapaalain muovien paalaamista varten ja muovien nouto ti-

lataan aina erikseen (Enpros, 2020). Toiveena leipomolta onkin, että tälle paalaimelle saa-

taisiin enemmän käyttöä, sillä siitä maksetaan koko ajan vuokraa. Värillisten muovien kier-

rättäminen toisi paalaimelle enemmän käyttötarkoitusta ja säästäisi lopulta yritykseltä me-

noja. Leipomolta saatujen tietojen mukaan heille muovijätteen kierrättäminen on halvempaa 

kuin energiajätteen kierrättäminen. Värillisen muovin kierrättäminen lisäksi vähentäisi ener-

giajätteen määrää ja näin myös tyhjennyskertoja, sillä energiajätekontti tyhjennetään vain 

sen ollessa täysi.  

 

Biojätteen joutumista energiajätteeseen täytyy välttää. Biojäte lisää energiajätteen painoa 

huomattavan paljon ja tästä johtuen myös kustannuksia. Remeo maksaa leipomolle biojät-

teestä hyvitystä sovittujen tyhjennyskertojen mukaisesti. Kuitenkin, jos biojätettä syntyykin 

enemmän kuin sovittu määrä, esimerkiksi häiriön seurauksena, leipomo joutuu maksamaan 

ylimääräisestä tyhjennyskerrasta.  

 

Kyselystä selvisi, että työntekijät toivovat lisää koulutusta liittyen leipomon jätteiden lajit-

teluun ja kierrättämiseen. Ohjeet ja vaatimukset kierrättämisen suhteen uudistuvat koko ajan, 

jolloin työntekijöiden on hankala pysyä mukana. Lisäksi toivottiin uusia lajitteluohjeita 

roska-astioihin. Roska-astioihin on liimattu Remeon yleiset ohjeet esimerkiksi energiajät-

teen osalta, jonka seurauksena niissä ei tarkkaan puhuta juuri tämän leipomon jätteiden la-

jittelusta. Toiveena on saada astioihin esimerkiksi selkeät kuvat juuri tämän leipomon jät-

teistä, joita sinne saa lajitella. Astioihin voisi laittaa vastaavasti myös listat jokaisen linjaston 

sinne kuuluvista jätteistä. 
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Pullalinjalla ongelmana on kiire, joka näkyy energiajätteeseen joutuvasta sokerista. Linjas-

tolla ei ole ylimääräistä aikaa, jotta saataisiin irrotettua ylimääräiset sokerit leivinpapereista. 

Energiajätteen koostumustutkimuksesta ja kyselystä selvisi, että yleinen ongelma on joko 

kiire tai oikeiden astioiden puute. Näin kaikki lajiteltiin sitten energiajätteeseen, vaikka lei-

pomolla onkin erikseen esimerkiksi kartongin ja pahvin keräys astia.  
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6 YHTEENVETO 

 

Tulevaisuutta ajatellen on tärkeää, että jätteitä voidaan kierrättää ja näin uusiokäyttää mah-

dollisimman tehokkaasti. Jätehuoltoa määrittää ja ohjaa monet eri lait. Yrityksien tavoitteena 

on kuitenkin pyrkiä aina parempaan kuin vaaditaan, sillä tämä lisää parempaa yrityskuvaa ja 

näin luo vastuullisemman kuvan yrityksestä sen asiakkaille. Toimiva jätehuolto on erityisen 

tärkeä osa erityisesti elintarviketeollisuudelle, sillä se takaa mahdollisimman vaarattoman ja 

hygieenisen ympäristön.  

 

Kandidaatintyön tarkoituksena oli selvittää Fazer leipomot Oy, Lappeenrannan leipomolle, 

mitä kaikkea energiajätteeseen menevää voitaisiin lajitella paremmin. Toisena tavoitteena 

oli selvittää, mitä työntekijät kokevat epäselviksi jätteiden lajittelun suhteen leipomolla. Tut-

kimuksien tuloksien saamiseksi leipomolla suoritettiin energiajätteen koostumustutkimus 

viiden päivän aikana sekä viikon ajan työntekijöille oli avoinna kysely. Koostumustutkimus 

ei sujunut ongelmitta, sillä näytteitä ei saatu kerättyä joka päivä jokaiselta linjastolta. Tämän 

takia ei voitu arvioida alkuperäisten suunnitelmien mukaan, jokaisen linjaston suhteen ener-

giajätteen kerääntymistä tunnissa. Näytteistä saatiin kuitenkin hyviä tuloksia, joita pystyttiin 

analysoimaan.  

 

Energiajätteen määrää saadaan vähennettyä, jos värillistä pakkausmuovia aletaan kierrättä-

mään omana jätejakeena. Leipomolla tähän on mahdollisuus, sillä käytössä on vuokralla 

oleva muovipaalain. Lakaisujätteen joutumista energiajätteeseen pitäisi ehkäistä, sillä Re-

meo ohjeissaan erikseen sanoo, ettei se kuulu energiajakeeseen. Leivinpaperia syntyy teh-

taalla todella paljon vuosittain, ja tämän takia parempaa hyötykäyttömahdollisuutta leivin-

paperille ollaankin etsimässä.  Vähentämällä energiajätettä leipomo pienentää samalla omia 

kustannuksiaan, sillä energiajätteen kierrätys on kalliimpaa kuin muovin, pahvin tai biojät-

teen.  
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Kyselyyn vastasi noin 20 % tehtaan työntekijöistä. Kyselyn vastauksista nähdään, että kiin-

nostusta kierrättämistä kohtaan on, mutta on myös jonkin verran epäselvyyksiä jätteiden la-

jittelun suhteen. Jäteastioiden ohjetarrojen uusiminen ja päivittäminen oli suurin toive sekä 

mahdollisuus saada enemmän koulutusta. Astioiden lisääminen eri jätejakeille on aika vält-

tämätön toimenpide, sillä ilman oikeanlaisia jäteastioita jätteiden lajittelu ei onnistu niin kuin 

haluttaisiin.  

 



33 

 

LÄHTEET 

Alakangas et al. 2016. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. [verkkojul-

kaisu]. [viitattu 25.1.2021]. Saatavissa: https://www.vttresearch.com/sites/default/fi-

les/pdf/technology/2016/T258.pdf 

 

Dahlbo et al. 2008. Jätteiden kierrätyksen ja polton ympäristövaikutukset ja kustannukset – 

jätehuollon vaihoehtojen tarkastelu alueellisesta näkökulmasta. [verkkodokumentti]. [vii-

tattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-

dle/10138/38383/SY_39_2008.pdf?sequence=5  

 

Elintarvikelaki (23/2006). [verkkojulkaisu]. [viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023  

 

EKJH. 2019. Energiajäte. [verkkojulkaisu]. [viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: 

https://www.ekjh.fi/index.php/glossary/energiajate/  

 

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen. 2019. Jätehuoltomääräykset. [verkkodokumentti]. 

[viitattu 10.11.2020]. Saatavissa: https://www.imatra.fi/etel%C3%A4-karjalan-

j%C3%A4tehuoltoviranomainen/j%C3%A4tehuoltom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset  

 

ENPROS. 2020. Jätehuoltokartoitus Fazer Finland Oy, Lappeenrannan leipomo. Ei julkinen. 

 

EUR-Lex (2008/98/EY). 2008. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY. 

[verkkojulkaisu]. [viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/FI/TXT/?uri=celex%3A32008L0098  

 

Fazer. 2020. Sustainability Plan 2020–2030. Ei julkinen. 

 

Jätelaki (646/2011). [verkkojulkaisu]. [viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646 

 

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2016/T258.pdf
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2016/T258.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38383/SY_39_2008.pdf?sequence=5
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38383/SY_39_2008.pdf?sequence=5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023
https://www.ekjh.fi/index.php/glossary/energiajate/
https://www.imatra.fi/etel%C3%A4-karjalan-j%C3%A4tehuoltoviranomainen/j%C3%A4tehuoltom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset
https://www.imatra.fi/etel%C3%A4-karjalan-j%C3%A4tehuoltoviranomainen/j%C3%A4tehuoltom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646


34 

 

Hiltunen et al. 2007. Kierrätyspolttoaineiden ominaisuudet ja käyttö. [verkkodokumentti]. 

[viitattu 25.1.2021]. Saatavissa: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedot-

teet/2007/T2416.pdf  

Lassila & Tikanoja. Energiajae. [verkkojulkaisu]. [viitattu 10.11.2020]. Saatavissa: 

https://www.lt.fi/fi/yritysasiakkaat/palvelut/kierratyspalvelut-ja-jatehuolto/kierratysmateri-

aalit-ja-lajitteluohjeet/energiajae  

 

Linkosuo. 2018. Linkosuon vastuullisuusraportti 2018. [verkkodokumentti]. [viitattu 

17.11.2020]. Saatavissa: https://www.linkosuo.fi/wp-content/uploads/linkosuon-vastuulli-

suusraportti-2018-final2.pdf  

 

Kestäväkehitys.fi. Mikä on kestävä kehitys? [verkkojulkaisu]. [viitattu 19.11.2020]. Saata-

vissa: https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys  

 

Jätehuolto ja kiertotalous. KIVO. [verkkojulkaisu]. [viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: 

https://kivo.fi/ymmarramme/jatehuolto-ja-kiertotalous/ 

 

Yhdyskuntajätehuolto lukujen valossa. KIVO. [verkkojulkaisu]. [viitattu 1.10.2020]. Saata-

vissa: https://kivo.fi/ymmarramme/yhdyskuntajatehuolto-lukujen-valossa/  

 

Jätelaitosyhdistys ry. KIVO. Opas sekajätteen koostumustutkimuksiin. 2017. [verkkodoku-

mentti]. [viitattu 14.11.2020]. Saatavissa: http://www.kivo.fi/wp-content/uploads/Opas_se-

kajatteen_koostumustutkimuksiin_versio2.pdf 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehy-

gieniasta (1367/2011). [verkkojulkaisu]. [viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111367  

 

Mattila T, Myllymaa T, Mäenpää I, Seppälä J. 2011. Materiaalitehokkuuden parantamisen 

ja jätteiden vähentämisen ympäristöinnovaatioiden tarpeet. [verkkodokumentti]. [viitattu 

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2007/T2416.pdf
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2007/T2416.pdf
https://www.lt.fi/fi/yritysasiakkaat/palvelut/kierratyspalvelut-ja-jatehuolto/kierratysmateriaalit-ja-lajitteluohjeet/energiajae
https://www.lt.fi/fi/yritysasiakkaat/palvelut/kierratyspalvelut-ja-jatehuolto/kierratysmateriaalit-ja-lajitteluohjeet/energiajae
https://www.linkosuo.fi/wp-content/uploads/linkosuon-vastuullisuusraportti-2018-final2.pdf
https://www.linkosuo.fi/wp-content/uploads/linkosuon-vastuullisuusraportti-2018-final2.pdf
https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys
https://kivo.fi/ymmarramme/jatehuolto-ja-kiertotalous/
https://kivo.fi/ymmarramme/yhdyskuntajatehuolto-lukujen-valossa/
http://www.kivo.fi/wp-content/uploads/Opas_sekajatteen_koostumustutkimuksiin_versio2.pdf
http://www.kivo.fi/wp-content/uploads/Opas_sekajatteen_koostumustutkimuksiin_versio2.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111367
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111367


35 

 

17.11.2020]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10138/41507/YMra3_2011_Materiaalitehokkuuden_parantamisen_ja_jatteiden_vahen-

tamisen_ymparistoinnovaatioiden_tarpeet.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Moliis K, Nevala S, Salmenperä H. 2015. Jätemäärien ennakointi vuoteen 2030. [verkko-

dokumentti]. [viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneu-

vosto.fi/bitstream/handle/10138/155189/YMra_17_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Motiva. 2020. Biopolttoaineiden lämpöarvoja. [verkkojulkaisu]. [viitattu 25.1.2021]. Saata-

vissa: https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/tietolahteita/biopoltto-

aineiden_lampoarvoja  

 

Motiva. 2020. Elintarvikealan sitoumus – ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus 

Suomessa. [verkkojulkaisu]. [viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: https://www.motiva.fi/ratkai-

sut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset/elintarvikealan_sitoumus 

 

Omnexus. The definitive guide to polypropylene (PP). [verkkojulkaisu]. [viitattu 

19.11.2020]. Saatavissa: https://omnexus.specialchem.com/selection-guide/polypropylene-

pp-plastic  

 

Polymer Properties Database. Commodity plastics. [verkkojulkaisu]. [viitattu 19.11.2020]. 

Saatavissa: http://polymerdatabase.com/polymer%20classes/Thermoplastics.html  

 

Pågen. 2018. Sustainability Report 2018. [verkkodokumentti]. [viitattu 17.11.2020]. Saata-

vissa: https://pagen.com/globalassets/hemsida-2018-19/pdf/pagen-hbr-eng_final.pdf 

 

Pöyry. 2015. Jätteiden energiahyödyntäminen Suomessa. [verkkodokumentti]. [viitattu 

17.11.2020]. Saatavissa: https://energia.fi/files/405/ET_Jatteiden_energiakaytto_Loppura-

portti_161015.pdf  

 

Remeo. Kierrätys kannattaa! Lajitteluopas yrityksille. [verkkojulkaisu]. [viitattu 

17.11.2020]. Saatavissa: https://remeo.fi/kiertotalous/lajitteluopas-yrityksille/  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41507/YMra3_2011_Materiaalitehokkuuden_parantamisen_ja_jatteiden_vahentamisen_ymparistoinnovaatioiden_tarpeet.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41507/YMra3_2011_Materiaalitehokkuuden_parantamisen_ja_jatteiden_vahentamisen_ymparistoinnovaatioiden_tarpeet.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41507/YMra3_2011_Materiaalitehokkuuden_parantamisen_ja_jatteiden_vahentamisen_ymparistoinnovaatioiden_tarpeet.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/155189/YMra_17_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/155189/YMra_17_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/tietolahteita/biopolttoaineiden_lampoarvoja
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/tietolahteita/biopolttoaineiden_lampoarvoja
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset/elintarvikealan_sitoumus
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset/elintarvikealan_sitoumus
https://omnexus.specialchem.com/selection-guide/polypropylene-pp-plastic
https://omnexus.specialchem.com/selection-guide/polypropylene-pp-plastic
http://polymerdatabase.com/polymer%20classes/Thermoplastics.html
https://pagen.com/globalassets/hemsida-2018-19/pdf/pagen-hbr-eng_final.pdf
https://energia.fi/files/405/ET_Jatteiden_energiakaytto_Loppuraportti_161015.pdf
https://energia.fi/files/405/ET_Jatteiden_energiakaytto_Loppuraportti_161015.pdf
https://remeo.fi/kiertotalous/lajitteluopas-yrityksille/


36 

 

 

Salonen Mika. 2020. Tehtaanjohtaja, Fazer leipomot Oy, Lappeenrannan leipomo. Sähkö-

postihaastattelu, 7.10.2020.  

 

Suomen Kuitukierrätys Oy. 2018. Kierrätysmerkit ja -ohjeet kuitupakkauksissa. [verkkojul-

kaisu]. [viitattu 19.11.2020]. Saatavissa: https://asiakas.kotisivukone.com/files/kuitukier-

ratys.kotisivukone.com/Kierratysmerkit_ja_-ohjeet_kuitupakkauksissa_info-

sivu_v21_06_18.pdf  

 

Suomen ympäristökeskus. 2018. Kotitalouksien tuottamasta jätemäärästä ja kierrätysinnosta 

uutta tietoa. [verkkojulkaisu]. [viitattu 14.10.2020]. Saatavilla: https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Kulutus_ja_tuotanto/Kotitalouksien_tuottamasta_jatemaarasta_%2848791%29  

 

Tilastokeskus. 2018. Jätteiden synty toimialoittain muuttujina Vuosi, Toimiala 2008, Tiedot 

ja jäteluokka. [verkkojulkaisu]. [viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: 

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ymp__jate/stat-

fin_jate_pxt_12qw.px/table/tableViewLayout1/ 

 

Tilastokeskus. 2020. Vuoden 2018 jätekertymä palasi vuoden 2016 tasolle – materiaalina 

hyödynnettävän jätteen osuus kasvoi hieman. [verkkojulkaisu]. [viitattu 14.10.2020]. Saata-

vissa: http://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-06-17_tie_001_fi.html 

 

Vaasan. 2017. Vaasan kierrättää valtaosan jätteestään uusiomateriaaliksi. [verkkojulkaisu]. 

[viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://www.vaasan.fi/vaasan-kierrattaa-valtaosan-jattees-

taan-uusiomateriaaliksi/  

 

Vaasan. 2018. Vaasanin leipomojäte muuntuu uudessa kierrätyslaitoksessa bioetanolin 

raaka-aineeksi. [verkkojulkaisu]. [viitattu 23.11.2020]. Saatavissa: https://www.vaa-

san.fi/vaasanin-leipomojate-muuntuu-uudessa-kierratyslaitoksessa-bioetanolin-raaka-ai-

neeksi/  

 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kuitukierratys.kotisivukone.com/Kierratysmerkit_ja_-ohjeet_kuitupakkauksissa_infosivu_v21_06_18.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kuitukierratys.kotisivukone.com/Kierratysmerkit_ja_-ohjeet_kuitupakkauksissa_infosivu_v21_06_18.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kuitukierratys.kotisivukone.com/Kierratysmerkit_ja_-ohjeet_kuitupakkauksissa_infosivu_v21_06_18.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Kotitalouksien_tuottamasta_jatemaarasta_%2848791%29
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Kotitalouksien_tuottamasta_jatemaarasta_%2848791%29
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ymp__jate/statfin_jate_pxt_12qw.px/table/tableViewLayout1/
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ymp__jate/statfin_jate_pxt_12qw.px/table/tableViewLayout1/
http://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-06-17_tie_001_fi.html
https://www.vaasan.fi/vaasan-kierrattaa-valtaosan-jatteestaan-uusiomateriaaliksi/
https://www.vaasan.fi/vaasan-kierrattaa-valtaosan-jatteestaan-uusiomateriaaliksi/
https://www.vaasan.fi/vaasanin-leipomojate-muuntuu-uudessa-kierratyslaitoksessa-bioetanolin-raaka-aineeksi/
https://www.vaasan.fi/vaasanin-leipomojate-muuntuu-uudessa-kierratyslaitoksessa-bioetanolin-raaka-aineeksi/
https://www.vaasan.fi/vaasanin-leipomojate-muuntuu-uudessa-kierratyslaitoksessa-bioetanolin-raaka-aineeksi/


37 

 

Ympäristöministeriö. 2018. Kierrätyksestä kiertotalouteen- Valtakunnallinen jätesuunni-

telma vuoteen 2023. [verkkodokumentti]. [viitattu 14.10.2020]. Saatavissa: https://julkai-

sut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160441/SY_01_18_FI_Kierratyksesta_kierto-

talouteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160441/SY_01_18_FI_Kierratyksesta_kiertotalouteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160441/SY_01_18_FI_Kierratyksesta_kiertotalouteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160441/SY_01_18_FI_Kierratyksesta_kiertotalouteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y


38 

 

          Liite 1 

 

 

 

          Liite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 %
13 %

1 %
3 %

0 %

0 %

0 %0 %

0 %

0 %

81 %

Pakastepiirakkalinja (kokonaismäärä 82,06 kg)
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Muovi
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Kartonki- ja pahvi
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Leipälinja (kokonaismäärä 2,26 kg)

Biojäte

Muovi

Paperi

Kartonki- ja pahvi

Puu

Lasi

Metalli

Tekstiilit ja jalkineet

Sähkölaitteet ja akut

Vaaralliset kemikaalit
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Tuotanto (koknaismäärä 23,89 kg)

Biojäte

Muovi

Paperi

Kartonki- ja pahvi

Puu

Lasi

Metalli

Tekstiilit ja jalkineet

Sähkölaitteet ja akut

Vaaralliset kemikaalit
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           Liite 4 

 

 

 

M
aanantai 2.11.2020

Ajoaika
Koko m

äärä, kg
Biojäte, kg

M
uovi, kg

Paperi, kg
Kartonki- ja pahvi, kg

Puu, kg
Lasi, kg

M
etalli, kg

Tekstiilit ja jalkineet, kgSähkölaitteet ja akut, kg
Vaaralliset kem

ikaalit, kgSekalaiset jätteet, kg

Säm
pylän pakkaus

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 astia

leivinpaperit

Pullanpakkaus
6,99

3,82
0,3

2,83

1 astia pakkauskoneen vie

1 astia tiskialtaan vierestä
6,82

3,65
0,34

0
0,13

0
0

0,03
0

0
0

2,66

Leipälinjan pakkaus

1 astia alakerta

1 astia yläkerta
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Pakastepiirakan pakkaus
6,17

0,75
0,35

5,27

7,12
2,57

0,06
4,59

7,85
0,54

0,13
7,24

2 astiaa alakerta
20,63

0,23
3,35

0,06
0,37

0,03
0

0
0

0
0

16,59

tuorepiirakan pakkaus
3,01

0,35

4,64

1 astia yläkerta + 2 irtosäkkiä
2,65

0,27

1 astia alakerta
5,32

0,38
0,02

0
0

0
0

0
0

0
0

4,92

Leipä + säm
pylä tuotanto

3,99
0,49

2,97

1 astia linjojen välissä

1 yhteinen äm
päri

3,82
0,32

0
0

0,69
0

0
0

0
0

0
2,8

Leipälinjan tuotanto

1 astia rheonilla
0

Piirakan tuotanto

1 astia puuroparvi

2 pientä astiaa koneiden luona
0

pullan tuotanto

1 astia
0

yhteensä
36,59

4,58
3,71

0,06
1,19

0,03
0

0,03
0

0
0

26,97
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          Liite 5 

 

 

Tiistai 3.11.2020
Ajoaika

Koko m
äärä, kg

Biojäte, kg
M

uovi, kg
Paperi, kg

Kartonki- ja pahvi, kg
Puu, kg

Lasi, kg
M

etalli, kg
Tekstiilit ja jalkineet, kgSähkölaitteet ja akut, kg

Vaaralliset kem
ikaalit, kgSekalaiset jätteet, kg

Säm
pylän pakkaus

0

1 astia

leivinpaperit

Pullanpakkaus
9,4

26,24
3,54

9,78
6,22

1 astia pakkauskoneen vie
17,66

1 astia tiskialtaan vierestä
36,33

26,07
0,74

0
0

0
0

0,1
0

0
0

9,42

Leipälinjan pakkaus

1 astia alakerta

1 astia yläkerta
0

Pakastepiirakan pakkaus
8,96

5,82
12,82

6,28

4,92

2 astiaa alakerta
19,65

0
5,65

0,14
1,36

0,06
0

0
0

0
0

12,65

tuorepiirakan pakkaus
3,68

0,62

4,22

1 astia yläkerta + 2 irtosäkkiä
3,14

9,4

1 astia alakerta
10,53

0,36
0,32

0
0

0
0

0
0

0
0

9,68

Leipä + säm
pylä tuotanto

7,52
3,12

5,4
2,16

1 astia linjojen välissä
4,8

1 yhteinen äm
päri

11,98
2,95

5,23
0

2,02
0

0
0

0
0

0
1,99

Leipälinjan tuotanto

1 astia rheonilla

Piirakan tuotanto

1 astia puuroparvi

2 pientä astiaa koneiden luona

pullan tuotanto

1 astia

yhteensä
78,49

29,38
11,94

0,14
3,38

0,06
0,1

33,74
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           Liite 6 

 

Keskiviikko 4.11.2020
Ajoaika

Koko m
äärä, kg

Biojäte, kg
M

uovi, kg
Paperi, kg

Kartonki- ja pahvi, kg
Puu, kg

Lasi, kg
M

etalli, kg
Tekstiilit ja jalkineet, kgSähkölaitteet ja akut, kg

Vaaralliset kem
ikaalit, kgSekalaiset jätteet, kg

Säm
pylän pakkaus

5,42
2,92

2,34

1 astia

leivinpaperit
5,25

0,29
2,75

0,04
2,17

Pullanpakkaus
11

3,56
7,56

14,66
4

1 astia pakkauskoneen vie
8,62

1 astia tiskialtaan vierestä
33,77

18,76
3,39

0,4
11,22

Leipälinjan pakkaus

1 astia alakerta

1 astia yläkerta

Pakastepiirakan pakkaus
11,26

0,76
9,38

2 astiaa alakerta
11,09

1,13
0,59

0,1
0,06

9,21

tuorepiirakan pakkaus
2,52

0,66
12,1

2,98
5,49

1 astia yläkerta + 2 irtosäkkiä
13,1

1 astia alakerta
18,09

0,49
0,02

0
0,08

17,25

Leipä + säm
pylä tuotanto

1 astia linjojen välissä

1 yhteinen äm
päri

Leipälinjan tuotanto

1 astia rheonilla

Piirakan tuotanto

1 astia puuroparvi

2 pientä astiaa koneiden luona

pullan tuotanto
3,5

3,24

1 astia
3,33

0,16
0,1

3,07

yhteensä
71,53

20,34
7,32

0,12
0,06

0,08
0,44

42,92
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           Liite 7 

 

 

Torstai 5.11.2020
Ajoaika

Koko m
äärä, kg

Biojäte, kg
M

uovi, kg
Paperi, kg

Kartonki- ja pahvi, kg
Puu, kg

Lasi, kg
M

etalli, kg
Tekstiilit ja jalkineet, kgSähkölaitteet ja akut, kg

Vaaralliset kem
ikaalit, kgSekalaiset jätteet, kg

Säm
pylän pakkaus

1 astia

leivinpaperit

Pullanpakkaus
7,37

1,69
1,66

6,91

9,68
3,78

6,9

1 astia pakkauskoneen vie
4,78

1 astia tiskialtaan vierestä
28,22

13,8
1,52

0,05
1,49

0,11
0,9

10,35

Leipälinjan pakkaus
2,43

0,46
0,7

1,34

1 astia alakerta

1 astia yläkerta
2,26

0,04
0,29

0,24
0,52

1,17

Pakastepiirakan pakkaus

2 astiaa alakerta

tuorepiirakan pakkaus
3,91

0
0,44

5,47
0

0,3

1 astia yläkerta + 2 irtosäkkiä
1,25

0
9,57

1 astia alakerta
10,12

0,15
0

9,8

Leipä + säm
pylä tuotanto

4,93
2,61

0,96

1 astia linjojen välissä

1 yhteinen äm
päri

4,76
0,1

2,44
1,43

0,79

Leipälinjan tuotanto

1 astia rheonilla

Piirakan tuotanto

1 astia puuroparvi

2 pientä astiaa koneiden luona

pullan tuotanto

1 astia

yhteensä
45,36

14,09
4,25

0,29
3,44

0,11
0,9

22,11
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           Liite 8 

 

Perjantai 5.11.2020
Ajoaika

Koko määrä, kg
Biojäte, kg

M
uovi, kg

Paperi, kg
Kartonki- ja pahvi, kg

Puu, kg
Lasi, kg

M
etalli, kg

Tekstiilit ja jalkineet, kgSähkölaitteet ja akut, kg
Vaaralliset kemikaalit, kgSekalaiset jätteet, kg

Sämpylän pakkaus
2,64

1,48
1,28

1 astia

leivinpaperit
2,47

0,05
1,31

1,11

Pullanpakkaus
7,4

0,82
5,64

1 astia pakkauskoneen vie
4,26

6,24

1 astia tiskialtaan vierestä
11,32

5,08
0,65

0,06
0,06

5,47

Leipälinjan pakkaus

1 astia alakerta

1 astia yläkerta

Pakastepiirakan pakkaus
8,92

1,62
0,44

5,08

17,2

2 astiaa alakerta
30,69

0,25
1,45

0,27
0,25

0,18
28,29

tuorepiirakan pakkaus

1 astia yläkerta + 2 irtosäkkiä

1 astia alakerta

Leipä + sämpylä tuotanto

1 astia linjojen välissä

1 yhteinen ämpäri

Leipälinjan tuotanto

1 astia rheonilla

Piirakan tuotanto

1 astia puuroparvi

2 pientä astiaa koneiden luona

pullan tuotanto

1 astia

yhteensä
44,48

5,38
3,41

0,27
0,31

0,18
0,06

34,87
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Liite 9 

Henkilöstökysely – jätteiden lajittelu ja kierrätys leipomolla 

 

1. Missä työskentelet pääasiassa tehtaalla? 

a. Lämpimällä puolella pakkaajana 

b. Tuotannossa 

c. Kylmällä puolella pakkaajan 

d. Joku muu työtehtävä 

2. Kuinka kiinnostunut olet kierrättämisestä? 

a. Erittäin 

b. Jonkin verran 

c. Ei kiinnosta 

3. Mitä jätteitä kierrätät kotona? 

a. Muovi 

b. Pahvi ja kartonki 

c. paperi 

d. Biojäte 

e. Vaarallinen jäte 

f. Paristot, akut ja sähkölaitteet 

g. Lasi 

h. Metalli 

i. En mitään 

4. Onko sinulla epäselvyyksiä siitä, kuinka tehtaalla kuuluisi jätteet lajitella? 

a. On paljon  

b. On jonkin verran 

c. On muutama yksittäinen 

d. Ei ole 

5. Onko mielestäsi jätteiden lajitteluohjeiden päivitys tarpeellinen? 

a. Kyllä on  

b. Ei ole 

c. En tiedä 

6. Miten lajitteluohjeita voitaisiin parantaa? 

7. Olisiko sinun mielestäsi tarpeellista laittaa jäteastioihin kuvat siitä, mitä sinne saa laittaa? 

a. kyllä 

b. Ei 

8. Vaikuttaako mielestäsi kiire omaan toimintaasi jätteiden lajittelun suhteen? 

a. Kyllä 

b. Ei 

c. En tiedä 

9. Mihin mielestäsi kuuluvat pussinsulkijat? 

a. Biojäte 

b. Energiajäte 

c. Pahvi/kartonki 
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d. Metalli 

e. Sekajäte 

f. En tiedä 

10. Kun lakaiset lattiaa tehtaalla, mihin laitat siitä syntyvän lakaisujätteen? 

a. Energiajäte 

b. Biojäte 

c. Pahvi/kartonki 

d. Sekajäte 

e. En tiedä 

11. Mihin mielestäsi kertakäyttöhanskat kuuluvat? 

a. Sekajäte 

b. Biojäte 

c. Energiajäte 

d. Pahvi/kartonki 

e. En tiedä 

12. Mitä seuraavista voit laittaa energiajakeeseen? 

a. Juustosämpylän pussi 

b. Pussin sulkijan 

c. Piirakoiden paketit 

d. Pahvilaatikon 

e. Lattialta lakaistavan lakaisujätteen 

f. Kertakäyttökumihanskat 

13. Onko tehtaalla jokin jäte, josta et ole varma mihin jäteastiaan se kuuluisi laittaa? 

14. Vapaa sana: Onko sinulla jotain kysyttävää liittyen tehtaan jätteiden lajitteluun? Onko si-

nulla mahdollisesti parannusehdotuksia? 
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